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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
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tel. 42 632-70-21 fax 42 632-70-31, 

www.izbarolnicza.lodz.pl, info@izbarolnicza.lodz.pl

Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Piotr Kociołek
Janusz Frydrychowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Iwona Mamzer

ul. Narutowicza 17
98-100 Łask

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca Zbigniew Marczak
Krzysztof Ogórek 

ul. Kaliska 9a 
 99-100 Łęczyca

510 474 825
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Roman Wodzyńki
Waldemar Wojciechowski

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

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Michał Owczarek
Marcin Derach

ul. Beskidzka nr 124 
91-610 Łódź, pok. 2

510 474 874
bplodz-wsch@izbarolnicza.lodz.pl

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno, pok. C16

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Grzegorz Antoniewski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Paweł Sikora
Jarosław Gasiecki

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

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Janusz Terka 
Szymon Bogusławski 

Starostwo Powiatowe
Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice Ewa Bednarek
Leszek Chmielecki

GS Samopomoc Chłopska
ul. Kaliska 3/5

99-200 Poddębice

510 474 725
bppoddebice@izbarolnicza.lodz.pl

Radomsko Andrzej Komala
Andrzej Gruszczyński

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

510 474 801
bpradomsko@izbarolnicza.lodz.pl

Rawa Maz. Sylwester Libera
Małgorzata Rosa 

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

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel 

Starostwo Powiatowe
Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz, pok. 309

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice Jacek Ossowicz
Roman Rosiński

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. Dariusz Kowalczyk
Paweł Rochala

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

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń Krzysztof Wróbel
Zbigniew Szkudlarek

ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Jerzy Karsznia
Adam Ciećka  

 ul. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów 

510 474 804
bpwieruszow@izbarolnicza.lodz.pl

Zduńska 
Wola

Zenon Kowalski
Krzysztof Nowak 

ul. Ceramiczna 10 
98-220 Zduńska Wola

510 474 793
bpzdunska.wola@izbarolnicza.lodz.pl

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz 

510 474 738
bpzgierz@izbarolnicza.lodz.pl

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi

91-342 Łódź
ul. Swojska 4

42/640-68-53, 640-68-54
lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kostromska 37

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

Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27 A

44/633-01-03
belchatow@tuw.pl

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Jagielońska 4

46/832-30-00, 832-36-49
skierniewice@tuw.pl

Oddział
w Łowiczu

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

46/837-00-79
lowicz@tuw.pl

Oddział
w Kutnie

99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

24/254-17-00
kutno@tuw.pl

Oddział
w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Rynek 19 

43/822-33-99
fax: 822-38-68

sieradz@tuw.pl

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

leczyca@tuw.pl

Oddział
w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 44/683-51-05, 683-21-27

radomsko@tuw.pl
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Szanowni Państwo,
zapraszam do lektury sierpniowego wy-
dania „W nowej roli” - publikacji Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego. 
  Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 kończy się już 30 wrze-
śnia 2021 roku. Pamiętajmy, że udział 
w spisie to nasz obwiązek wynikający 
z ustawy o narodowym spisie powszech-
nym. Konkurs promujący ideę narodowe-
go spisu - „Łódzkie się spisuje” - publiku-
jemy na stronie 8-9 naszego miesięcznika 
i zapraszamy do rozwiązywania zadań. 
Odpowiedzi prosimy wysłać na adres: 
konkursy_LDZ@stat.gov.pl, a w temacie 
maila prosimy wpisać nazwę miesięcznika 
- „W nowej roli”. Czekają na państwa atrak-
cyjne nagrody! 
   Zapraszam również na strony 6 i 7, gdzie 
opisujemy działania Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego, m.in.: posiedze-
nia rad powiatowych, spotkań dotyczą-
cych ASF oraz opinii,  które wydaje IRWŁ 
i przesyła do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych, a także wniosków m.in.: w sprawie 
niskich cen tuczników, niskich cen owo-
ców miękkich. 
  Szanowni Państwo, minął rok ciężkiej 
pracy. To właśnie dzięki chłopskiej cierpli-
wości, uporowi i niezachwianej nadziei, 
że zasiane ziarno zawsze plonuje, na na-
szych stołach jest pyszny polski chleb. 
Z ogromną radością możemy dziś uczest-
niczyć w dożynkowym korowodzie - tra-
dycji tak ważnej dla naszych dzieci i przy-
szłych pokoleń. Doceniając Państwa trud 
i zaangażowanie, w imieniu Zarządu 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 
życzę pomyślności i satysfakcji z pracy 
oraz zdrowia, szczęścia i wspaniałych plo-
nów w przyszłym roku.

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego

W dniu 22 lipca 2021 r., Zarząd KRIR przekazał nastę-

pujące uwagi do projektu Programu przeciwdziałania 

niedoborowi wody (PPNW):

Program zawiera szereg propozycji mających na celu 

zwiększenie retencji wody na terenie kraju. Nie zawiera jed-

nak nowych propozycji, a w większości został on przepisany 

z wcześniej opracowanych wojewódzkich strategii rozwoju 

i opracowań mających na celu przeciwdziałanie niedobo-

rowi wody. Jednak wiele założeń znajdujących się we wcze-

śniejszych dokumentach nie zostało ujętych w projekcie 

PPNW. Analizując przedstawiony projekt można stwierdzić, 

że wskazania fi nansowania PPNW są zbyt ogólne i skrótowe.

W związku z postępującymi zmianami klimatu powo-

dującymi występowanie deszczy nawalnych na przemian 

z suszami, program musi zawierać rozwiązania, które taką 

sytuację będą uwzględniały. Samorząd rolniczy dostrze-

ga potrzebę pilnego zwiększenia retencji wody w Pol-

sce i wielokrotnie wnioskował w tej sprawie o odpowied-

nią zmianę przepisów umożliwiającą rolnikom budowę 

zbiorników retencyjnych do powierzchni 10000 m2 i głę-

bokości 3 m bez pozwolenia. Budowa zbiorników mniej-

szych, do 1000 m2, jest dla rolników ekonomicznie nie-

zasadna, ponieważ zmagazynowana woda nie będzie 

pokrywała potrzeb gospodarstwa rolnego.

Zauważamy, że w programie nie wskazano sposobu 

fi nansowania i zachęt do realizacji zadań wspomagają-

cych retencję wody w rolnictwie. Nie wskazano również 

czy przy sporządzaniu analiz uwzględniono zwiększo-

ny poziom sztucznego nawadniania upraw w rolnictwie 

i jego wpływu na zasoby wody.

Ponadto, dostrzegamy problemy z fi nansowaniem działal-

ności spółek wodnych w zakresie ściągalności przez nie skła-

dek członkowskich. Obecnie większość spółek wodnych nie 

jest w stanie dobrze funkcjonować poprzez brak środków, 

przez co wielu rolników opłacających składki ma problem 

z prawidłową gospodarką wodną na polach.  

Odnośnie działań mających na celu zwiększenie re-

tencji wód przedstawionych w rozdziale 7. Wykaz działań 

służących zwiększeniu retencji wód, przedstawiamy na-

sze uwagi do poszczególnych działań:

W sprawie działania nr 5: Realizacja i odtwarzanie 
obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rol-
niczych, samorząd rolniczy uważa, że nadal brakuje rozwią-

zań mających na celu wsparcie i budowę małej retencji dla 

rolników. Program „Moja woda” ma jedynie na celu ochronę 

zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie pose-

sji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 

zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki 

rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

W sprawie działania nr 5: Realizacja i odtwarzanie 
obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rol-

niczych, Podtyp 5.2 Ochrona obszarów okresowo zale-
wanych, promowanie pozostawiania tam bobrowych może 

przyczynić się do zwiększenia retencji, ale również powodo-

wać straty w produkcji rolniczej, niestety program nie przewi-

duje żadnej formy rekompensat w takiej sytuacji, dlatego sa-

morząd rolniczy negatywnie opiniuje to działanie.

W sprawie działania nr 6: Promowanie i wdrażanie 
zabiegów agrotechnicznych zwiększających reten-
cję glebową, proponowane praktyki obejmują uprawę 

pasową i zastąpienie uprawy płużnej uprawą bezorkową. 

Stosowanie uproszczeń uprawy wiąże się z większym sto-

sowaniem środków ochrony roślin, co wobec założeń do 

Zielonego Ładu czy wycofywaniu kolejnych substancji 

czynnych środków ochrony roślin będzie niemożliwe do 

zrealizowania. Nie wspomina się tu stosowaniu między-

plonów, które przyczyniają się do zwiększenia próchnicy 

w glebie oraz ograniczają erozję. Należy więc odpowiednio 

zmienić to działanie uwzględniając uwagi.

W sprawie działania nr 8: Realizacja nowych oraz 
przebudowa istniejących systemów melioracyjnych 
w celu zapewnienia funkcji nawadniająco-odwadnia-
jących, nie wspomina się tu o działaniach inwestycyjnych 

dokonywanych przez rolników oraz wsparciu „Moderni-

zacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania 

w gospodarstwie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, w którym rolnicy mogli skorzystać do 100 tys. zł 

wsparcia na operacje związane z: wykonaniem nowego 

nawodnienia, ulepszenia istniejącej instalacji nawadniają-

cej wraz z powiększenia nawadnianego obszaru. Zauważa-

my, że kwota dofi nasowania jest zbyt niska i powinna być 

podwyższona do 300 tys. zł, ponieważ dopiero podjęcie 

takich inwestycji będzie opłacalne dla rolników, a przede 

wszystkim przynieść efekty dla środowiska.

W sprawie działania nr 8.1. Przebudowa systemów 
melioracyjnych, wskazano, że Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa - w ramach środków PROW, 

na działanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegaw-

cze, których celem jest ograniczenie skutków prawdo-

podobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” - dofi nansowywała w 2021 r. 

zakup urządzeń do utrzymania istniejących systemów 

melioracji w dobrym stanie, którego benefi cjentami 

mogła być spółka wodna, działająca na podstawie prze-

pisów ustawy Prawo wodne, członkami której w więk-

szości są rolnicy, lub związki takich spółek. Jednak obo-

wiązujące przepisy w praktyce pozbawiają spółki wodne 

dostępu do funduszy na inwestycje w ramach PROW, 

a nabór na ww. zadanie cieszył się małym zainteresowa-

niem. Należałoby dokonać zmiany przepisów prawnych 

pod kątem możliwości wprowadzenia zmian w tym in-

strumencie wsparcia, mających na celu ułatwienie ubie-

gania się o pomoc przez spółki wodne oraz ich związki, 

np. zaliczenia kosztów VAT jako kosztów kwalifi kowa-

nych czy skorzystania z zaliczek do 20%.

Należy również zauważyć, że Program powinien zawierać 

jasne i szczegółowe źródła fi nansowania.

Dostrzegamy również, że zaproponowane krótkie spotka-

nia za pomocą platformy internetowej nie są wystarczające. 

Naszym zdaniem opracowanie tak ważnego dokumentu, 

jakim jest PPNW powinno być poprzedzone szerokimi kon-

ferencjami, co najmniej jednej w każdym województwie 

z udziałem kompetentnych osób i instytucji, podczas których 

można wnieść konkretne uwagi i spostrzeżenia.

Źródło: KRIR

Program przeciwdziałania 
niedoborowi wody
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20 lipca 2021r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 

zgłosił uwagi samorządu rolniczego do projektu 

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-

nego w produkcji rolnej.  W dniu 12 lipca 2021 roku 

IRWŁ wysłała opinię do KRIR, która uwzględniła je 

w dokumencie. 

Zaproponowana stawka zwrotu podatku akcyzo-

wego (biorąc pod uwagę znaczny wzrost kosztów 

produkcji, podwyżek cen paliw i przede wszystkim 

rosnącej infl acji) jest zdaniem samorządu za niska. Pro-

ponowano, więc zwiększenie limitu ze 100 litrów do 

130 litrów na 1 ha użytków rolnych będących w posia-

daniu lub współposiadaniu producenta rolnego oraz 

zwiększenie z 30 litrów do 50 litrów na 1 średnią roczną 

dużą jednostkę przeliczeniową bydła. 

W projekcie nie uwzględniono hodowców trzody 

chlewnej, owiec, kóz i koni, utrzymujących pozostałe 

zwierzęta gospodarskie podlegające systemowi identy-

fi kacji ARiMR umożliwiając im skorzystanie z ubiegania 

się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem 

towarowej produkcji zwierzęcej. Prowadzenie cho-

wu powyższych gatunków zwierząt również wiąże się 

z dodatkowym użyciem oleju napędowego w związku 

z pracami obsługującymi maszynowo hodowlę, dlate-

go zdaniem samorządu należy to uwzględnić w prze-

pisach projektowej ustawy. 

W odpowiedzi do KRIR wpłynęły poniższe informacje 

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z zawartym w „Polskim Ładzie” działaniem 

pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, 

ww. projekt ustawy przewiduje zwiększenie limitu zu-

żywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych 

do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju na-

pędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej by-

dła (DJP) do 40 l. Obecnie nie ma możliwości dalszego 

podwyższania tego limitu.

Proponowana zmiana dotycząca wprowadzenia do-

datkowego limitu zużywanego oleju napędowego do 

trzody chlewnej, owiec, kóz i koni wykracza poza za-

kres zgłoszony do Wykazu Prac Legislacyjnych i Pro-

gramowych Rady Ministrów. Wprowadzenie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 

trzody chlewnej, owiec, kóz i koni zostanie rozważone 

przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwro-

tu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.

Źródło: KRIR

Odpowiedź MRiRW 
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanej w produkcji rolnej

Bądź dobry dla swojego psa!
Na wsiach utrzymywane psy na łańcuchach, 

bez zacienienia i często bez dostępu do świeżej 
wody, nie mogąc uciec ani się schować, są w sy-
tuacji dramatycznej. Narastające w ostatnich la-
tach w Polsce upały pogłębiają tę sytuację, po-
wodując zagrożenie dla zdrowia tych zwierząt, 
a nawet ich życia.

Zapewnijmy zwierzętom odpowiednie warunki do 

życia podczas tego upalnego lata. Pies musi mieć stały 

dostęp do wody oraz schronienie w cieniu. Pamiętajmy, 

że jest to ustawowy obowiązek. Reagujmy, kiedy widzi-

my zaniedbania. Zgłaszajmy policji naruszenie przepi-

sów ustawy o ochronie zwierząt.

Źródło: www.witrynawiejska.pl 

„Świat się kręci 
wokół wsi”
- konkurs

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje 

amatorski konkurs fi lmowy skierowany do młodych, 

zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Wystarczy 

wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil za-

mienić go w małą kamerę fi lmową.

A, że pięknych widoków i pomysłowych filmow-

ców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił 

konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każ-

dy miał większą szansę na wygranie wysokich na-

gród finansowych.  Zgłoszenia przyjmowane są do 

6 września 2021 r., do godz. 17.00 na adres: Mini-

sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 

00-930 Warszawa.

Sprawdź! Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

Konkurs.: „Świat się kręci wokół wsi” – bierz telefon, 

kręć i ty. Konkurs na najlepszy fi lmik o wiejskiej co-

dzienności trwa. Więcej na stronie: https://www.gov.

pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-

swiat-sie-kreci-wokol-wsi  

Źrodło: MRiRW
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Najkorzystniejszą formą przekazania nieruchomości rolnej w spadku jest zapisanie jej w testamencie na rzecz oznaczonej osoby. W tym przypadku przyszły 
spadkobierca nie musi martwić się w zasadzie o żadne dodatkowe formalności związane z nabyciem takiego majątku.

Zgodnie z art. 1058 ustawy – Kodeks cywilny, na grun-

cie prawa spadkowego za gospodarstwo rolne uznaje 

się grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1h. 

Nieco inaczej przedstawia się kwestia dziedziczenia 

ustawowego gospodarstwa rolnego, a więc wtedy, gdy 

zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub uznany 

on został za nieważny. W tym przypadku do dziedzicze-

nia dochodzą członkowie najbliższej rodziny zmarłego 

– w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci, ewen-

tualnie jego dalsi zstępni, rodzeństwo lub rodzice. Usta-

wodawca wprowadza jednak pewne ważne odstępstwo.

Jak stanowi art. 1059 kc, spadkobiercy dziedziczą 

z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwar-

cia spadku:

•   stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo

• mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia 

produkcji rolnej, albo

• są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub 

uczęszczają do szkół, albo

• są trwale niezdolni do pracy.

Zgodnie z postanowieniem SN z 6 sierpnia 2014 r. 

(sygn. akt I CSK 579/13) -

Przesłanka bezpośredniej pracy w gospodarstwie 

spadkowym przed otwarciem spadku jest spełniona, 

jeżeli tylko praca spadkobiercy w gospodarstwie spad-

kowym nie miała charakteru dorywczego; to że spadko-

bierca ten był zatrudniony jednocześnie gdzie indziej, 

nie pozbawia go możliwości dziedziczenia na podsta-

wie art. 1059 § 1 pkt 1 kc – zwłaszcza, gdy zatrudnienie 

to oraz miejsce zamieszkania skarżącego syna spadko-

dawczyni znajdowało się na terenie gminy, do której na-

leżała wieś położenia gospodarstwa spadkowego.

Dla ustalenia kręgu spadkobierców dziedziczących 

gospodarstwo rolne kluczowe pozostaje, czy zgon 
spadkodawcy miał miejsce przed dniem 14 lutego 
2001 r., czy też po tym dniu, jako że w dniu  14 lutego 

2001 r. weszła w życia istotna dla spadkobierców nowe-

lizacja prawa, zgodnie z którą dotychczasowe przepisy 

ograniczające krąg osób mogących dziedziczyć gospo-

darstwo rolne uznano za niezgodne z Konstytucją.

W konsekwencji, zgodnie z przedmiotową nowe-
lizacją, jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła po 14 
lutego 2001 r., a spadkodawca nie sporządził testa-
mentu, to w takim wypadku gospodarstwo rolne 
podlegać będzie ogólnym regułom dziedziczenia 
ustawowego, a co za tym gospodarstwo rolne przy-

padnie każdemu ze spadkobierców ustawowych 
w części odpowiadającej udziałowi w całym mająt-
ku spadkowym.  Jeżeli do śmierci spadkodawcy do-

szło natomiast w dacie wcześniejszej (tj. przed 14 lutego 

2001 r.) należy sięgnąć do art. 1059 i kolejnych Kodek-

su cywilnego – określających jakie cechy powinien speł-

niać spadkobierca by przejąć w drodze dziedziczenia 

własność gospodarstwa rolnego.

Spełnianie co najmniej jednego spośród ww. warun-

ków określonych w art. 1059  na chwilę otwarcia spadku 

jest wystarczające do nabycia gospodarstwa przez danego 

spadkobiercę. Jeżeli żaden ze spadkobierców powołanych 

do dziedziczenia z ustawy w pierwszej kolejności (najczę-

ściej małżonek oraz dzieci zmarłego) nie posiada jakiejkol-

wiek spośród ww. wymienionych cech, to zgodnie z art. 

1060 k.c. gospodarstwo rolne może przypaść z pominię-

ciem takich spadkobierców na rzecz wnuków zmarłego, 

pod warunkiem, że wnuki te są osobami stale pracującymi 

bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mają przygotowa-

nie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej.

Jeżeli natomiast ani dzieci ani wnuki zmarłego spad-

kodawcy nie mogą przejąć gospodarstwa rolnego, al-

bowiem nie spełniają ustawowych wymogów, wówczas 

gospodarstwo rolne przypada na własność rodzeństwa 

zmarłego, jeżeli rodzeństwo to stale pracuje bezpośrednio 

przy produkcji rolnej albo ma przygotowanie zawodowe 

do prowadzenia produkcji rolnej. Jeżeli i rodzeństwo nie 

może dziedziczyć gospodarstwa, lecz dzieci rodzeństwa 

spełniają wymogi stawiane ich rodzicom, w takim wypad-

ku gospodarstwo przypada tym dzieciom.

Sąd ma obowiązek zbadać czy którykolwiek spośród 

spadkobierców ustawowych odpowiada warunkom 

określonym w art. 1059 i następnych Kodeksu cywilnego. 

Dopiero ustalenie, że żaden ze spadkobierców nie speł-

nia tych kryteriów powoduje, że gospodarstwo podlegać 

będzie dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Taki sam sku-

tek nastąpi, jeżeli okaże się, że wyłącznie uprawnionymi 

do dziedziczenia gospodarstwa są osoby trwale nie-

zdolne do pracy.

Iwona Ratajczyk 

Dziedziczenie gospodarstw rolnych 

REKLAMA
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Działania izby rolniczej - lipiec 2021

Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wy-

daje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na 

cele nierolnicze. Jednym z ważniejszych tematów nurtu-

jących rolników i  podejmowany przez Zarząd IRWŁ jest 

wystąpienie ognisk ASF na terenie województwa łódzkie-

go (2 ogniska na terenie powiatu wieruszowskiego oraz 

1 ognisko na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego). 

W związku z tym  i wieloma  obawami   rolników w dniu 
7 lipca 2021r.  Zarząd IRWŁ zwrócił się do Wojewody 

Łódzkiego – Tobiasza Bocheńskiego  o podjęcie działań 

mających na celu zwiększenia odstrzału sanitarnego dzi-

ków na terenie województwa łódzkiego w celu zapobie-

gania rozprzestrzenianiu się wirusa.

W dniu 6 lipca 2021r. Zarząd Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego przekazał do Prezesa KRIR postu-

laty rolników m.in. o wprowadzenie skupu interwen-

cyjnego na żywiec pochodzący ze strefy niebieskiej 

gdyż drastycznie spadają ceny żywca i tym samym 

brak jest  zainteresowania kupnem tego mięsa ze 

strony zakładów przetwórczych. 

W dniu 6 lipca 2021r. Zarząd Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego popierając wniosek człon-

ków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu zwrócił się 

do Prezesa KRIR o podjęcie działań mających na celu 

przeprowadzenie odstrzału sanitarnego i redukcję 

gniazd w siedliskach zajmowanych przez krukowate 

w związku z nasilającymi się szkodami w uprawach 

rolnych powodowane przez te ptaki. 

W dniu 7 lipca 2021r.   Zarząd Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez 

członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu oraz  człon-

ków Rady Powiatowej IRWŁ w  Wieluniu przekazał do Pre-

zesa KRIR w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

 Pierwszy wniosek dotyczy  braku chłodni do których 

można przewozić odstrzelone dziki.

W związku z wystąpieniem ASF powiat sieradzki obję-

ty jest niebieską strefą. Obecnie Polski Związek Łowiecki – 

Zarząd Okręgowy w Sieradzu wstrzymał odstrzał dzików 

ze względu na brak miejsca w chłodniach gdzie przecho-

wuje się mięso. Obecnie odstrzał jest bardzo potrzebny 

w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez dziki jak 

również w celu ochrony gospodarstw przed ASF. Brak 

miejsca w chłodni, skutkuje zakazem odstrzału dzików, co   

z kolei przekłada się na pogorszenie i tak już trudnej sy-

tuacji w rolnictwie. W związku z tym proszę o podjęcie 

działań mających na celu przekazanie Związkowi Łowiec-

kiemu w Sieradzu chłodni stacjonarnych lub mobilnych 

w każdej możliwej ilości.

 Drugi wniosek dotyczy niskich cen tuczników, któ-

ra spadła do poziomu 4,00 zł/kg. Stawka ta nie pokrywa 

kosztów produkcji, a na środki pieniężne  rolnicy czeka-

ją nawet do dwóch tygodni. Sytuację pogarsza fakt, że 

znów pojawiły się ogniska ASF w województwie łódz-

kim i zakłady mięsne też nie chcą skupować mięsa. Proszę 

o interwencję w tej sprawie.

 Trzeci wniosek dotyczy wydłużenia czasu likwidacji 

stada z 3 miesięcy, do co najmniej 8 miesięcy w związku 

z ASF. Okres ten pozwoli producentowi: ewentualnie zli-

kwidować hodowlę (w tym zdąży odchować prosięta od 

macior, które dopiero co się wyprosiły) lub dostosować 

gospodarstwo do obowiązujących standardów bezpie-

czeństwa przed ASF.

Czwarty wniosek dotyczy podjęcie zmiany ustawy 

o izbach rolniczych, aby opinie, wnioski były obligato-

ryjnie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na 

wyższym  szczeblu. 

W dniu 9 lipca 2021r.  Zarząd IRWŁ wystąpił do Woje-

wody Łódzkiego – Tobiasza Bocheńskiego  o zorganizo-

wanie spotkania z rolnikami i przedstawicielami instytucji 

i organizacji sektora rolnego działających na terenie wo-

jewództwa łódzkiego. Do Biura IRWŁ docierają sygnały, 

że fi rmy skupowe oferują cenę za żywiec w wysokości 

2 zł/kg. z obszarów objętych strefą niebieską. Jest to cena 

poniżej kosztów produkcji.

 Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi zostały utwo-

rzone strefy: obszar zagrożenia oznaczony kolorem czer-

wonym oraz obszar zapowietrzony – kolor niebieski.   

W obszarze niebieskim obowiązują obostrzenia polegają-

ce m.in.  na zakazie sprzedaży oraz przemieszczania zwie-

rząt bez zgody powiatowego lekarza weterynarii a także 

sprzedaży zbóż ze zbiorów 2021 r. bez utrzymania 1 mie-

siąca  tzw. leżakowania. Rolnicy już teraz napotkali trud-

ności ze zbytem zbóż pochodzących ze zbiorów 2020 

roku gdzie fi rmy skupowe  i paszowe  odmawiają  skupu 

z tych terenów, choć przepisy tego nie zakazują.  Rolni-

cy są zaniepokojeni, w jakim terminie otrzymają odszko-

dowanie za utylizowane zwierzęta ze strefy zagrożenia. 

Ponadto postulują o wprowadzenie skupu interwencyj-

nego na żywiec pochodzący ze strefy niebieskiej gdyż 

drastycznie spadają ceny żywca i tym samym brak jest  

zainteresowania kupnem tego mięsa ze strony zakładów 

przetwórczych. Ponadto proszę  o  podjęcie działań mają-

cych na celu zwiększonego odstrzału sanitarnego dzików 

na terenie województwa łódzkiego w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa. 

W dniu 16 lipca 2021r.  Zarząd Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego w związku z sygnałami od rolników 

w sprawie trudności w  zakupie nawozów azotowych 

oraz wieloskładnikowych skierował pismo do Prezesa 

KRIR o podjęcie działań interwencyjnych. Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Łubnicach w sprawie ASF

I Posiedzenia Komisji Problemowej ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim w sprawie ASF
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W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do 

projektu:

- ustawy o minimalnej odległości dla planowanego 

przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjono-

wanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciąż-

liwości zapachowej; 

- rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrzą-

dzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochro-

ną gatunkową;                                                                                                                     

- rekomendacji wypracowanych przez podzespół ds. 

technologii przetwórstwa i upowszechniania stosowa-

nia w chowie zwierząt gospodarskich rodzimych surow-

ców białkowych;

- ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej;

I  Posiedzenia Komisji Problemowej ds. Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 13 lipca 2021r. w sali konferencyjnej Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się pierw-

sze posiedzenie Komisji. Członkowie dokonali wyboru 

Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego. 

Na Przewodniczącego został wybrany – Roman Rosiń-

ski – Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego z powiatu skierniewickiego. 

Zastępcą przewodniczącego została wybrana – Małgo-

rzata Rosa- Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego z powiatu rawskiego. 

W spotkaniu uczestniczył – Dyrektor KOWR OT w Łodzi 

– Janusz Ciesielski, który przedstawił m.in. informacje do-

tyczące obrotu nieruchomościami rolnymi w wojewódz-

twie łódzkim oraz Łódzki Wojewódzki Lekarz Weteryna-

rii – Włodzimierz Skorupski, który przedstawił informacje 

związane z wystąpieniem ognisk ASF w województwie 

łódzkim. 

Następnie członkowie komisji podjęli następujące  

wnioski:

1. W wyniku wykrycia ognisk ASF w województwie 

łódzkim wnioskujemy o zarządzenie całkowitego od-

strzału dzików na terenie województwa łódzkiego 

a szczególnie w strefach zagrożeń, aby ograniczyć możli-

wość rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

2. W związku z ograniczeniami spowodowanymi 

wprowadzeniem stref i ograniczenia możliwości ob-

rotu zwierzętami wnosimy o uruchomienie skupu in-

terwencyjnego z przeznaczeniem wieprzowiny na re-

zerwy państwowe.

3. Wnosimy o wzmocnienie kadrowe i fi nansowe 

służb weterynaryjnych szczególnie w rejonach o dużej 

koncentracji produkcji trzody chlewnej.

4.  Wnioskujemy o podjęcie działań interwencyjnych 

w sprawie trudności z zakupem  nawozów azotowych 

oraz wieloskładnikowych. Obecnie ceny nawozów 

znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego np. 

1 tona fosforanu amonu  w 2020 r. kosztowała 1.800,00 zł  

to obecnie trzeba zapłacić 2.900,00 zł. Polska jest dużym 

producentem nawozów, dlatego trudności w zaopatrze-

niu polskiego rynku są dla rolników niezrozumiałe.  

W dniu 16 lipca 2021r. powyższe wnioski zostały 

przesłane do Wojewody Łódzkiego- Tobiasza Bocheń-

skiego w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu lipcu odbyło się 5 posiedzeń  Rad 

Powiatowych IRWŁ (w dniu 1.07.2021r. w Sieradzu, 

w dniu 5.07.2021r. w Wieluniu, w dniu 13.07.2021r. w To-

maszowie Mazowieckim oraz  Zduńskiej Woli, w dniu 

27.07.2021r. w Opocznie).  Członkowie omówili aktualną 

sytuację w rolnictwie oraz przedstawili  zagrożenia, wąt-

pliwości związane z wystąpieniem ognisk ASF. Natomiast 

przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili 

informacje istotne dla rolników.  

Targi, konferencje, spotkania, 
W dniu 1 lipca 2021r. odbyło się posiedzenie Ze-

społu PDO w Sulejowie, podczas którego  wypracowa-

no ustalenia odnośnie planu i organizacji doświadczeń 

PDO oraz doboru odmian z roślinami ozimymi w sezo-

nie 2021/2022. W spotkaniu z ramienia IRWŁ uczestniczył 

Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański.

W dniu 6 lipca 2021 r. w Parzniewie odbyło się I sta-

cjonarne posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolni-

ków przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Rada dokona-

ła wyboru w trybie jawnym Prezydium: (Mładanowicz 

Rafał (woj. pomorskie) – Przewodniczący Rady, Kaza-

niecki Krzysztof (woj. warmińsko-mazurskie) – I Zastęp-

ca Przewodniczącego Madejski Dariusz (woj. dolnoślą-

skie) – II Zastępca Przewodniczącego, Banaszak Bartosz 

(woj. wielkopolskie) – Członek Prezydium Kołodziejczyk 

Piotr (woj. śląskie) – Członek Prezydium. Celem Rady jest 

w szczególności m.in.: 

- aktywizacja osób młodych na obszarach wiejskich;                                                                                    

- dokonanie analizy przepisów dotyczących wsparcia 

młodych rolników oraz tworzenie propozycji  rozwiązań 

ułatwiających osobom młodym rozpoczynanie i prowa-

dzenie działalności rolniczej;       

- wskazywanie problemów dotyczących sytuacji 

osób młodych na obszarach wiejskich oraz propozycji 

ich rozwiązań;                                                                                                                                

 - podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zwięk-

szenia konkurencyjności polskiego rolnictwa dzięki akty-

wizowaniu osób młodych; Izbę Rolniczą Województwa 

Łódzkiego reprezentował Pan Szymon Bogusławski – 

delegat na WZ IRWŁ.    

W dniu 21 lipca 2021 r. w związku z wystąpieniem 

ognisk ASF w województwie łódzkim z inicjatywy Rady 

Powiatowej IRWŁ w Łasku  odbyło się spotkanie poświę-

cone  wymogom Bioasekuracji w gospodarstwach rol-

nych specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej. 

Inna działalność IRWŁ
- Na wniosek urzędów gmin członkowie Rad Powiato-

wych IRWŁ uczestniczą w komisjach szacujących straty 

w gospodarstwach rolnych powstałe w wyniku działania 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

- Mając na uwadze trudny czas dla rolników, produ-

centów żywności   z inicjatywy  Zarządu IRWŁ na  stro-

nie IRWŁ publikowana jest  lista  producentów rolnych 

z województwa łódzkiego, którzy mogą zaoferować 

swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, owoce po-

przez dowóz w konkretne miejsce, odbiór osobisty 

lub wysyłkowo. 

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użyt-

kowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środ-

ków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ.  

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafi a do rolni-

ków, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                           

Wszystkie działania, interwencje podejmo-
wane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone 
przez IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji w rol-
nictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ 
www.izbarolnicza.lodz.pl       

Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

Spotkanie informacyjne ,,ASF i Bioasekuracja w gospodarstwach” dla rolników hodujących trzodę chlewną 
oraz posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu
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Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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ZADANIE 3

ZADANIE 1

ZADANIE 2
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Żyto jare 
- plonowanie odmian 

W Polsce areał uprawy żyta jarego jest stosunkowo 

niewielki, gatunek ten ma małe wymagania glebowe 

i dość dużą tolerancję na zakwaszenie gleby, dzięki cze-

mu może być uprawiane na stanowiskach, na których 

inne zboża bywają zawodne.  Krajowy Rejestr żyta ja-

rego liczy aktualnie cztery odmiany: Bojko, SM Ananke, 

SM Elara oraz zarejestrowaną w tym roku odmianę SM 

Fobos. Wszystkie odmiany pochodzą z hodowli krajo-

wej (”Hodowla Roślin Smolice sp. z. o. o. Grupa IHAR”).

Żyto jare pod względem cech użytkowych jest po-

dobne do żyta ozimego. Oprócz produkcji na ziarno, 

bywa uprawiane na nawóz zielony lub na paszę w 

formie zielonki. W porównaniu z innymi zbożami ja-

rymi żyto ma niewielkie wymagania glebowe i ter-

miczne. Można wysiewać je na słabych kompleksach 

glebowych (żytnim słabym i dobrym) o niskim pH, 

ponieważ jest ono odporne na toksyczne działanie 

jonów glinu, bardzo dobrze plonuje na glebach na-

leżących do lepszych kompleksów (np. kompleks 

żytni bardzo dobry). Cechuje się małą wrażliwością 

na niedobory wody, jednak długotrwała susza może 

znacząco wpływać na obniżenie plonu ziarna. Naj-

lepszymi przedplonami dla żyta jarego są rośliny 

strączkowe i ziemniaki.

Doświadczenia z żytem jarym prowadzone są na 

jednym, przeciętnym poziomie agrotechniki. Prezen-

towane wyniki pochodzą z doświadczeń rejestrowych 

z lat 2017-2020. Wybór właściwej odmiany, która uzy-

ska wysokie plony to istotna decyzja, przy wyborze od-

miany do siewu. Odporność na choroby to cecha w du-

żym stopniu warunkowana odmianowo, bardzo ważne 

jest zatem, aby do uprawy wybierać odmiany o możli-

wie wysokiej odporności na większość chorób. Wykres  

przedstawia plonowanie żyta jarego, natomiast tabe-

la 1 prezentuje ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe. 

W roku 2020 najlepiej plonującą odmianą była odmia-
Plonowanie żyta jarego w latach 2017-2020
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Żyto jare. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe (wg COBORU).
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Bojko 32,3 149 7,4 6,7 6,3 7,3 4,1

SM Ananke 33,9 148 8,1 5,9 6,2 6,7 4,0

SM Elara 32,8 149 7,7 6,5 6,3 7,0 4,2

SM Fobos 33,9 149 7,0 6,1 6,6 7,6 4,6
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Plonowanie żyta jarego w latach 2017-2020
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Bojko 32,3 149 7,4 6,7 6,3 7,3 4,1

SM Ananke 33,9 148 8,1 5,9 6,2 6,7 4,0

SM Elara 32,8 149 7,7 6,5 6,3 7,0 4,2

SM Fobos 33,9 149 7,0 6,1 6,6 7,6 4,6

na SM Fobos - 41,37 dt/ha, wykazała ona również naj-

większą odporność na rynchosporiozę, septoriozę liści. 

Odmiana ta plonowała dobrze również w roku 2019, 

gdzie plon wyniósł 45,11 dt/ha, oznacza się dobrą od-

pornością na wyleganie. Odmiany SM Ananke i SM Ela-

ra plonowały w 2020 roku na podobnym poziomie: 

39,8 dt/ha i 39,0 dt/ha.

W strukturze zasiewów to żyto ozime cieszy się 

dużą popularnością, jednak niesprzyjające warunki 

siedliskowe i pogodowe mogą wymusić alternatyw-

ny wysiew żyta jarego.

Charakterystyka odmian żyta jarego wpisanych 
do Krajowego Rejestru 

BOJKO odporność na rdzę brunatną – duża, na 

rynchosporiozę i septoriozę liści – dość duża, na rdzę 

źdźbłową i septoriozę plew średnia. Rośliny  dość wy-

sokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kło-

szenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny.  Masa 

1000 ziaren i wyrównanie przeciętne, gęstość w sta-

nie zsypnym duża. Zawartość białka i liczba opada-

nia średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie 

dość duża. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwa-

szanie gleby średnia.

SM ANANKE plon ziarna o 11 % większy w po-

równaniu do odmiany Bojko. Odporność na choroby 

podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i brunat-

ną plamistość liści – dość duża, na septoriozy liści – 

średnia, na rynchosporiozę – dość mała, na rdzę bru-

natną – mała, na rdzę źdźbłową – mała do bardzo 

małej. Rośliny o średniej wysokości i dość małej od-

porności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewa-

nia średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie 

ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym 

średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, 

liczba opadania mała. Zawartość białka średnia. Tole-

rancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SM ELARA plon ziarna o 8 % większy w porówna-

niu do odmiany Bojko. Odporność na choroby pod-

stawy źdźbła – duża, na mączniaka prawdziwego, 

rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, brunatną plamistość li-

ści, rynchosporiozę i septoriozy liści – średnia. Rośliny 

o średniej wysokości o odporności na wyleganie. Ter-

min kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 

i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie 

średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka 

dość mała. Tolerancja na zakwaszanie gleby przeciętna. 

SM FOBOS plon ziarna o kilka procent większy w po-

równaniu do odmian SM Ananke i SM Elara. Odporność 

na rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na rdzę 

brunatną i brunatną plamistość liści – średnia, na mącz-

niaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła – mała. 

Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsyp-

nym średnie. Odporność na porastanie w kłosie i liczba 

opadania przeciętna. Zawartość białka średnia. Toleran-

cja n zakwaszanie gleby przeciętna. 

Nina Stańczyk 

COBORU Stacja Doświadczalna 

Oceny Odmian w Sulejowie

www.sulejow.cobou.gov.pl
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uru-

chamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzy-

mujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu 

wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.

ZAŁOŻENIA
 Program obejmuje już istniejące lub zmodyfi kowane 

oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań 

w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbu-

dowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowa-

nia afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

 POMOC dla ROLNIKÓW obejmie:
• bioasekurację gospodarstw,

• eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu 

żywca w strefach ASF,

• osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,

• odbudowę pogłowia świń,

• wsparcie  w zakresie przetwórstwa i skracania łańcu-

cha dostaw.

Łącznie na wsparcie dla rolników, których gospodar-

stwa zostały dotknięte skutkami występowania ASF rząd 

przeznaczył 200 mln zł.

 SZCZEGÓŁY
 Pierwszy � lar – bioasekuracja gospodarstw. WSPAR-

CIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł.

Program krajowy realizowany przez Agencję Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający refun-

dację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację 

gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat de-

zynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży 

ochronnej, zabezpieczenia budynków - w których są utrzy-

mywane świnie przed dostępem zwierząt domowych.

 Nabór wniosków przez ARiMR od 6 sierpnia do 27 
sierpnia br.

 Drugi � lar – wyrównanie kwoty obniżonego docho-

du uzyskanej przez producenta świń w następstwie zani-

żonej ceny skupu żywca w strefach ASF  WSPARCIE DLA 

ROLNIKÓW 150 mln zł.

Program krajowy realizowany przez Agencję Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający wy-

równanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze 

sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF 

do ich wartości rynkowej.

 Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez ARiMR 
w sierpniu 2021 r,. ale obejmie także pierwszy i drugi 
kwartał bieżącego roku.

 Trzeci � lar – osłona fi nansowa zaciągniętych zobo-

wiązań cywilnoprawnych. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 

mln zł. budżetu ARiMR.

Program krajowy realizowany przez Agencję Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, polega on na jest nieopro-

centowanej pożyczce  na sfi nansowanie zobowiązań cy-

wilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali 

świnie na obszarach ASF, w tym na sfi nansowanie nieure-

gulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zosta-

ły podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta 

świń działalności rolniczej na obszarach ASF.

 Nabór wniosków trwa, prowadzi go ARiMR.
 Czwarty � lar – odbudowa pogłowia świń.

Program krajowy realizowany przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa (niskooprocentowana pożyczka) 

oraz  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocento-

wania), umożliwiające sfi nansowanie zakupu stada pod-

stawowego świń, a także środków do produkcji rolnej 

w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i de-

zynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty 

energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwe-

stycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących 

wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych 

maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

 Nabór wniosków prowadzą KOWR (już dostępny) 
oraz ARiMR – planowany jeszcze w sierpniu 2021 r.             

 Piąty � lar – wsparcie  w zakresie rolniczego przetwór-

stwa oraz skracania łańcucha dostaw.

Inwestycje w przetwórstwo realizowane bieżąco ze 

środków PROW oraz planowane działania w ramach 

KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls do roz-

woju rzeźni rolniczych w strefach ASF.         

 Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być 
zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r.

 Źródło: MRiRW

ASF - rusza program wsparcia gospodarstw 
utrzymujących świnie

REKLAMA
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Biogazownia Bioenergy Project od strony tech-
nicznej

Biogazownia Bioenergy Project w Konopnicy, w gminie 

Rawa Mazowiecka, posiada moc 1,99 MW. Została oddana 

do użytku w styczniu 2012 r. Do procesu fermentacji insta-

lacja wykorzystuje głównie pozostałości po tłoczeniu so-

ków owocowych (największa grupę stanowią wytłoki jabł-

kowe, odrobinę mniej wytłoki porzeczkowe czy aroniowe), 

a w mniejszym stopniu też inne surowce, m.in. kiszonka 

z kukurydzy, pozostałości po przetwórstwie warzywnym. 

Rozpoczynany jest też proces adaptacji pozostałości buraka 

cukrowego oraz wysłodki buraczane. 

Instalacja wykorzystuje proces mezofi lnej fermenta-

cji beztlenowej tzn. fermentacja następuje w szczelnie za-

mkniętych zbiornikach zwanych fermentorami, w tempe-

raturze około 45-49 stopni Celsjusza. Aktualnie instalacja 

wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej 

sprzedawanej na rynku energii oraz energii cieplnej, która 

służy do ogrzewania pobliskich osiedli mieszkaniowych.

Dalsze plany rozwojowe
Nie jest tajemnicą, że biogazownia w grudniu 2020 roku 

została zakupiona przez Orlen Południe S.A. i tym samym 

otworzyła nową gałąź energetyczną w grupie PKN Orlen – 

produkcję biogazu rolniczego. W niedługim czasie planu-

je się jej przekształcenie w wytwórnię biometanu (poprzez 

oczyszczenie biogazu za pomocą modułów oczyszczają-

cych), który będzie dystrybuowany do odbiorców, poprzez 

przyłączenie do gazowej sieci dystrybucyjnej. Celem, do któ-

rego będzie dążyć to jest produkcja ok. 7 mln m3 biometanu 

rocznie. Instalacja ma także być wyposażona w możliwość 

sprężania gazu do CNG, który daje możliwość wykorzysta-

nia w ekologicznym transporcie. Rozważana jest możliwość 

instalacji modułu do LNG (daje możliwość transportu gazu 

na duże odległości alternatywnie do sieci dystrybucyjnej) 

oraz modułu do wychwytywania dwutlenku węgla (CO2). 

Takie rozwiązania dają ogromne możliwości zastosowania 

produkowanego biometanu. Zasilanie fi rm, gospodarstw 

domowych alternatywnie do gazu ziemnego, zasilanie sie-

ci transportowych posiadających tabor samochodów przy-

stosowanych do spalania CNG, jak również transport gazu 

na duże odległości np. do sieci wyspowych, już nie mówiąc 

o dwutlenku węgla (CO2), na który w tym momencie jest 

stosunkowo duże zapotrzebowanie.

Działalność biogazowni a obieg zamknięty
Biogazownia Bioenergy Project została usytuowana tak, 

aby mieć dostęp do największych owocowych zakładów 

przetwórczych w regionie, dzięki czemu w taki sposób pró-

buje się zbudować bezpieczeństwo surowcowe. Produk-

ty uboczne takich zakładów utylizowane są w biogazowni 

generując energię, która wraca do ludzi w postaci produ-

kowanego biometanu, energii elektrycznej czy też energii 

cieplnej, zapewniając swoiste bezpieczeństwo energetycz-

ne. Dodatkowo produktem ubocznym biogazowni jest 

tzw. masa pofermentacyjna, która służyć może nawożeniu 

lokalnych gruntów, przeznaczonych w szczególności pod 

uprawy roślin. W ten sposób nakreślona symbioza między 

użytkownikami procesu, prowadzi do gospodarki w obie-

gu zamkniętym. Z jednej strony biogazownia utylizuje pro-

dukty uboczne, a dla masy roślinnej producenci rolni mogą 

znaleźć dodatkowy rynek zbytu, a z drugiej biogazownia 

wytwarza energię (biometan, energia elektryczna, energia 

cieplna) zapewniając lokalne bezpieczeństwo energetycz-

ne oraz dodatkowo wprowadza na rynek bezpieczne nawo-

zy organiczne. Należy także dodać, że biogazownia należy 

do bardzo stabilnych źródeł produkcji energii w przeciwień-

stwie od farm wiatrowych, które zależą od siły wiatru oraz 

farm fotowoltaicznych, które zależne są od energii słonecz-

nej. Biogazownie pracują 365 dni w roku generując stałe, po-

równywalne wielkości ekologicznej energii.

Pozytywny wpływ biogazowni na środowisko
Zauważalny wzrost udziału energii wytwarzanej ze źró-

deł odnawialnych, w tym biogazowni, wpływa na popra-

wę jakości powietrza i redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Ogromną zaletą współtowarzyszącą produkcji energii jest 

utylizacja organicznych produktów ubocznych. Przeprowa-

dzenie procesu fermentacji w pewnych określonym cza-

sie, zwykle kilkudziesięciu dni, w warunkach beztlenowych 

w temperaturze 45-49°C sprawia, że masa pofermentacyjna 

jest wolna od pasożytów i bakterii chorobotwórczych, a na-

siona chwastów ulegają dezaktywacji. Masa organiczna za-

warta w biomasie przekształcana do postaci gazowej spra-

wia, że naturalne nawozy przed procesem fermentacji mają 

mniejszą koncentrację i przyswajalność składników mineral-

nych niż masa pofermentacyjna w nawożeniu gruntów or-

nych. Wynika to głownie z tego, że trudne, ciężko przyswa-

jalne związki, w procesie fermentacji „rozbijane” są na związki 

proste. Efektem tego procesu jest to, że biogazownia produ-

kuje wolny od zapachów nawóz organiczny przyjazny śro-

dowisku. Zastosowanie takich nawozów to przyszłość szcze-

gólnie, gdy postawimy sobie na cel rezygnację lub redukcję 

zastosowania w gospodarstwach sztucznych nawozów. Ko-

lejnym atutem biogazowni, to możliwość jej usytuowania 

w pobliżu zwierzęcej produkcji rolnej, co pozwala na znacz-

ną redukcje zapachów nawozów naturalnych generowa-

nych przez te gospodarstwa, co relatywnie wpływa na po-

prawę lokalnych uwarunkowań środowiskowych. 

Nowe podejście – ślad węglowy
Należy pamiętać, że energia wytwarzana w biogazowni 

jest paliwem wytwarzanym lokalnie, najczęściej z surowców 

pozyskiwanych w najbliższej okolicy. Ponadto biogaz jest 

nośnikiem energii pozostawiającym stosunkowo niewielki. 

W przypadku niektórych surowców (np. biogaz z obornika 

mokrego) czy technologii (przechowywanie pofermentu 

w zbiornikach zamkniętych i wychwyt metanu) ma wręcz 

ujemny ślad węglowy, który zaczyna być bardzo mocno za-

uważalnym wskaźnikiem w obszarze ochrony środowiska 

oraz dostosowywania się przedsiębiorstw do wymogów 

emisyjnych. Duży wpływ na obniżenie śladu węglowego 

ma również rodzaj surowca (w szczególności premiowa-

ne jest wykorzystanie odpadów i pozostałości po produk-

cji dóbr w innych sektorach gospodarki np. rolnictwa, prze-

mysłu rolno-spożywczego czy leśnictwa), a także możliwość 

jego lokalnego pozyskania i brak konieczności ich transpor-

towania na znaczne odległości. Produkcja biogazu i biome-

tanu wpisuje się zatem w trendy dotyczące promowania 

gospodarki o obiegu zamkniętym – to, co w innych oko-

licznościach byłoby odpadem lub znikomą pod względem 

ekonomicznej atrakcyjności pozostałością produkcyjną, dla 

sektora biogazowego jest surowcem możliwym do ponow-

nego przetworzenia. Takie podejście pozwala na tworzenie 

nowych rynków, a w konsekwencji nowych miejsc pracy 

w wymiarze średnio i długookresowym.

Możliwości współpracy
Reasumując, biogazownia Bioenergy Project w Ko-

nopnicy w pełni wpisuje się w podejście prośrodo-
wiskowe, zapewniając wszystkie niezbędne standar-
dy oraz działając restrykcyjnie w oparciu o wszystkie 
przepisy prawa. Istotny w tym wszystkim jest także 
impuls prorozwojowy, szczególnie w obszarze rolnic-
twa. Dlatego jako biogazownia rolnicza, chcielibyśmy 
zachęcić wszystkich do współpracy z nami. Obszar, 
który w najbliższym czasie powinien zostać mocniej 
zagospodarowany to obszar zapewnienia dostaw su-
rowców (zakup i kontraktacja na szerszą skalę) oraz 
obszar dystrybucji nawozu organicznego. Jesteśmy 
głównie zainteresowani kiszonką z kukurydzy, jed-
nak chętnie porozmawiamy także o innych produk-
tach ubocznych takich jak: wysłodki buraczane, wy-
tłoki owocowe, wycierka ziemniaczana, pozostałości 
po przetwórstwie warzywnym, wywar pogorzelnia-
ny i wiele innych. Chcielibyśmy także podpisać stałe 
i stabilne umowy na dystrybucję nawozu organicz-
nego. Jesteśmy gotowi odbierać substrat wynajętym 
przez nas transportem, ale także interesowałby nas 
zakup na miejscu, na wadze przemysłowej. Wszystkie 
warunki jesteśmy w stanie ustalić podczas rozmowy 
telefonicznej lub krótkiego spotkania. 

Ideą naszą jest to, że z jednej strony musimy po-
dejmować takie działania, które zdecydowanie uła-
twią naszą pracę, ale z drugiej strony chcielibyśmy 
być źródłem stałego dochodu dla wszystkich, którzy 
zdecydowaliby się z nami pracować. 

Zapraszam do współpracy! 

Tomasz Nowakowski

Prezes Zarządu

Bioenergy Project sp. z o.o.

Tel. 46 813-24-00

Biogazownia Bioenergy Project zaprasza 
do współpracy! 
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Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym, z roku na rok udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) systematycznie i istot-
nie zwiększa się. Związane jest to z ogromnym zainteresowaniem, wynikającym m.in. z wymogów ochrony środowiska, oraz możliwościami płynącymi z ogranicze-
nia kosztów energii użytkowanej w gospodarstwach domowych. Coraz większa część społeczeństwa jest świadoma, że należy odchodzić od paliw kopalnych na rzecz 
naturalnych źródeł energii w postaci wody, wiatru, słońca i ciepła (geotermia).  Przy ciągle wzrastających cenach energii elektrycznej, (OZE) mogą także dla osób 
prowadzących gospodarstwa rolne stanowić bardzo dobrą alternatywę dla tradycyjnych dostaw energii. 

Oferta ubezpieczenia 
odnawialnych źródeł energii 
dla rolników

Z uwagi na to, że rolnikom (zabudowa zagrodowa) o wie-

le łatwiej jest spełnić niektóre wymagania (dotyczące np. 

prawidłowego usytuowania takich instalacji) oraz rosnącej 

ich świadomości ekologicznej (posiadanie instalacji (OZE) 

traktowane jest jako przejaw dbałości o środowisko natural-

ne, stanowiące wszak codzienny „warsztat pracy” każdego 

rolnika), zainteresowanie instalacjami (OZE) w śródowisku 

rolniczym, w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi, 

jest bardzo duże.

Doskonałym uzupełnieniem tych instalacji są także grun-

towe lub powietrzne pompy ciepła, które pozwalają, w bar-

dzo efektywny sposób, zamieniać wyprodukowaną ener-

gię elektryczną na energię cieplną służącą do ogrzewania 

domu lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jest 

to bardzo ważny aspekt prośrodowiskowy, gdyż zapotrze-

bowanie na energię cieplną występuje w okresie, w którym 

fotowoltaika pracuje z niską efektywnością i nie jest w stanie 

samodzielnie zapewnić energetycznej autonomii budynku. 

Na terenach wiejskich ciekawą alternatywą dla pomp ciepła 

mogą być kotły spalające biomasę. Poza dość już popular-

nym w kraju pelletem, bardzo atrakcyjnym i stosunkowo ta-

nim źródłem paliwa może być tradycyjne drewno (spalane 

z wykorzystaniem procesu zgazowania), czy też słoma. Przy 

wzrastającym zapotrzebowaniu na instalacje (OZE), będą-

cych istotnymi inwestycjami fi nansowymi, bardzo ważnym 

aspektem staje się odpowiednie ich ubezpieczenie. Dlatego 

też, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wycho-

dząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu zaproponowało 

swoim członkom możliwość ubezpieczenia, w ramach Pa-

kietu Super Rolnik 2021, całej gamy mikroinstalacji (OZE). 

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody po-

wstałe m.in. na skutek działania deszczu nawalnego, gradu, 

silnego wiatru, śniegu i lodu,  uwzględniając także i ryzyka 

przepięcia, powodzi, pożaru, uderzenia pojazdu czy upad-

ku drzewa. Ponadto, szklane elementy mikroinstalacji mogą 

być ubezpieczone od ryzyka stłuczenia, które obejmuje 

ochroną szkody w postaci zarówno stłuczenia (rozbicia), jak 

i pęknięcia. Ochrona może także zostać rozszerzona o szko-

dy będące następstwem kradzieży z włamaniem, rabunku 

lub dewastacji. Towarzystwo odpowiada również za uza-

sadnione i udokumentowane koszty demontażu i monta-

żu oraz transportu uszkodzonych elementów instalacji do 

miejsca naprawy i z powrotem. 

Warto podkreślić, że Towarzystwo jest w stanie zaofe-

rować optymalną ochronę ubezpieczeniową nie tylko dla 

najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji (OZE). Oferta 

obejmuje bowiem w zasadzie wszystkie dostępne w kra-

ju źródła (OZE), takie jak:  energię wiatru, energię promie-

niowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geo-

termalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, 

prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z bioma-

sy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Ponadto w ramach Pakietu  „Super Rolnik 2021” można 

dodatkowo ubezpieczyć m.in.:

- budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Ko-

munikacyjnych

- budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty oborniko-

we i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury. 

- mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, 

sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolne-

go oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykoń-

czeniowe budynków,

- szyby i przedmioty szklane od stłuczenia 

- sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze 

samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z ma-

szyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolni-

cze - od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kra-

dzieży (Agrocasco).

W  Pakiecie „Super Rolnik 2021” można zawrzeć tak-

że umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, 

które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym, 

będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozo-

stających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie 

„Super Rolnik 2021” rolnikowi przysługuje zniżka specjal-

na za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia, 

której wysokość  może wynieść nawet 20%. Ponadto, przy 

zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rol-
nik 2021” Ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy, upraw-

niający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przy-

padku zawarcia w Towarzystwie umów ubezpieczenia: OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych Autocasco, upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki 

z budżetu państwa

 Zapraszamy do naszego Biura i  Oddziałów.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

tel. 42 640-69-80
e-mail: lodz@tuw.pl

www.tuw.pl

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie  
02-793 Warszawa, ul. Raabego 13
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Owoce pestkowe 
- wartościowe dary lata

ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Śliwki
Niebieskie, fi oletowe, czerwone, zielone, żółte, mniejsze 

lub większe. Wybór jest naprawdę duży. Sezon na śliwki trwa 

od końca lipca aż do października. Owoce można dodawać 

do dań głównych, deserów, a także przyrządzić z nich prze-

twory oraz nalewki. Są bogate w witaminy (A, E, C, K, witami-

ny z grupy B), mikroelementy (potas, magnez, miedź, man-

gan), a także związki fenolowe, dzięki którym charakteryzują 

się wysoką aktywnością przeciwutleniającą.

Spożywanie śliwek w postaci świeżych lub suszonych 

owoców ma działanie prozdrowotne: wpływa korzystnie 

na metabolizm lipidów i cukrów, poprawia trawienie oraz 

perystaltykę jelit, zapobiega chorobie wieńcowej i nowo-

tworom, obniża poziom cholesterolu LDL. Ze względu na 

właściwości usprawniające pracę układu trawiennego spo-

żywanie śliwek zapobiega zaparciom, a co za tym idzie 

zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu jelita grubego. 

Świeże owoce w zależności od odmiany zawierają od 40 

do 100 kcal w 100 g,  suszone są zdecydowanie bardziej ka-

loryczne (ok. 240 kcal w 100 g). Pomimo odparowania du-

żej ilości wody, nadal są dobrym źródłem witamin, składni-

ków mineralnych oraz błonnika pokarmowego.

W Polsce śliwki wykorzystuje się przede wszystkim 

w przetwórstwie. Do przetworów najlepiej nadają się 

odmiany stanley i węgierka zwykła, która używana jest 

również do suszenia.

Wiśnie
Właściwości prozdrowotne wiśni są od dawna wykorzy-

stywane w medycynie naturalnej, m.in. w łagodzeniu dole-

gliwości i schorzeń pęcherza moczowego. Dzięki zawartości 

przeciwutleniaczy – antocyjanów (charakterystycznych czer-

wonych barwników), potasu i witaminy C, wiśnie wspoma-

gają pracę układu sercowo-naczyniowego. Im więcej antocy-

janów w owocu, tym jego barwa jest ciemniejsza.

Spożywanie wiśni jest szczególnie zalecane dla cho-

rych na dnę moczanową czyli zapalenie stawów zwią-

zane z nieprawidłowym wysokim stężeniem kwasu mo-

czowego we krwi. Kwas moczowy produkowany jest 

w wątrobie, skąd przedostaje się do krwiobiegu. W pew-

nych okolicznościach organizm ludzki produkuje zbyt 

dużo lub wydala zbyt mało kwasu moczowego. Wraz ze 

wzrostem jego stężenia we krwi zaczynają wytwarzać 

się kryształki soli, tzw. kryształy moczanu sodu. Kryształy 

te zaczynają gromadzić się w stawach, powodując za-

palenie i ból. Dowiedziono, że antocyjanidyny zawarte 

w wiśniach wykazują właściwości hamujące aktywność 

produkcji kwasu moczowego.

Występują dwa typy wiśni: kwaśne i słodkie. Kwaśne za-

wierają mniej kalorii – ok. 60 kcal w 100 g, słodkie – ok. 70 kcal 

w 100 g. Obie odmiany zawierają duże ilości wody (ok. 82% 

składu), witaminy A i C oraz miedzi i manganu.

Wiśnie to jedne z najlepszych owoców na przetwory, 

znakomicie nadają się na kompoty, dżemy, galaretki i konfi tu-

ry, a także na wina i nalewki. Sprawdzają się też jako dodatek 

do ciast, deserów, lodów i sałatek owocowych, a nawet skład-

nik dań wytrawnych i obiadowych.

Czereśnie
Czereśnie to antyoksydacyjne bomby o silnych wła-

ściwościach prozdrowotnych. Zmniejszają ryzyko wystę-

powania chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 i nie-

których nowotworów. Najkorzystniej jest spożywać je 

świeże lub minimalnie przetworzone, ponieważ w takiej 

formie zawierają najwięcej związków bioaktywnych o sil-

nym działaniu przeciwutleniającym.

Owoce czereśni zawierają sporą ilość wody (ok. 80%), 

dzięki czemu ich wartość energetyczna jest niska (ok. 50 kcal 

w 100 g). Stanowią dobre źródło witamin, w szczególności 

witaminy C, składników mineralnych, zwłaszcza potasu, błon-

nika, są bogate w cukry, kwasy organiczne oraz zawierają 

związki polifenolowe – antocyjany.

Które odmiany czereśni wybrać – czerwone czy żółte? 

Obie. Owoce te, niezależnie od odmiany, charakteryzują się 

wysoką zawartością związków bioaktywnych, a badania na-

ukowe dowodzą, że ich regularne spożycie wspomaga pra-

widłowe funkcjonowanie organizmu.

Warto jednak pamiętać, aby zachować umiar w jedzeniu 

czereśni, ponieważ spożycie zbyt dużej ilości tych owoców 

może powodować ból brzucha. Czereśnie są dość ciężko-

strawne, zbyt duża porcja może wywołać niestrawność oraz 

dolegliwości bólowe żołądka. Z tego samego powodu czere-

śni nie należy jeść na czczo, a osoby z problemami układu po-

karmowego powinny jeść je lekko obgotowane, dzięki cze-

mu będą łatwiej trawione.

Brzoskwinie i nektarynki
Czym różni się brzoskwinia od nektarynki? W rzeczywi-

stości nektarynka to odmiana brzoskwini, a to co je różni to 

skórka. Nektarynka ma gładką skórę w porównaniu do aksa-

mitnej brzoskwini. Dowiedziono, że za tę różnicę odpowiada 

gen recesywny, który powstrzymuje nektarynkę od pokrycia 

skórki drobnym meszkiem.

Swoją słoneczną, pomarańczową barwę brzoskwinie 

i nektarynki zawdzięczają bardzo dużej koncentracji β- ka-

rotenu (prowitaminy A), który latem jest szczególnie waż-

ny dla zdrowej i pięknej opalenizny. Β-karoten chroni skó-

rę, zapobiegając powstawaniu oparzeń i przyczynia się do 

uzyskania ładnej opalenizny. Karotenoidy działają jak fi ltr 

przeciwsłoneczny, zmniejszają ryzyko uszkodzenia skóry 

wywołanego przez promieniowanie UV oraz neutralizują 

nadmiar wolnych rodników powstających w wyniku dzia-

łania promieniowania słonecznego.

Brzoskwinie i nektarynki są bardzo cenionymi owoca-

mi zarówno pod względem walorów sensorycznych, jak 

i wartości odżywczej. Zawierają w swoim składzie dużą 

ilość witamin i minerałów. Wśród nich przede wszystkim 

witaminę A, C i witaminy z grupy B. Witamina A i C działa-

ją jak silne przeciwutleniacze, a witaminy z grupy B są nie-

zbędne do prawidłowego funkcjonowania układu ner-

wowego i zdrowego wyglądu skóry.

Morele
Morele również posiadają lekko omszoną skórkę i słod-

ki, delikatny miąższ, nieco mniej soczysty od brzoskwiń 

i nektarynek. Owoce te bogate są w potas, który reguluje ci-

śnienie krwi i pracę nerek, a także w żelazo, wapń, fosfor, wi-

taminy A, PP, B i C oraz cenny błonnik. Stanowią źródło pre-

kursowów witaminy A – karotenoidów, głownie β-karotenu, 

α-karotenu i β-kryptoksantyny. Witamina A wpływa korzyst-

nie na wzrok, a jej niedobór może prowadzić do tzw. kurzej 

ślepoty. Karotenoidy oraz potas regulują pracę układu krąże-

nia, obniżając ciśnienie tętnicze oraz wspomagają usuwanie 

cholesterolu LDL z krwi.

Dodatkowo, morele, brzoskwinie i nektarynki zawierają 

także kwas foliowy, ważny dla prawidłowego przebiegu ciąży 

i rozwoju dziecka, a więc warto po nie sięgać w okresie plano-

wania ciąży oraz w trakcie jej trwania.

DŻEM Z NEKTARYNEK
Składniki:
• 1 kg nektarynki

• 15 g pektyny

• 250 g cukier lub ksylitol/erytrol

Przygotowanie: Nektarynki pokroić i wrzucić do garn-
ka, pektynę wymieszać dokładnie z 100 g cukru/ksylitolu/ery-
trolu, wsypać do owoców i dokładnie wymieszać. Gotować 
do uzyskania odpowiedniej konsystencji, następnie wsypać 
resztę słodzidła i gotować jeszcze przez 5-10 minut. 

Wyłączyć palnik, przelać dżem do wyparzonych słoicz-
ków, zakręcić i pasteryzować przez 20 minut.

Źródło: www.akademiadobregosmaku.sggw.pl

     ZAPRASZAMY PO OWOCE NA ZJAZDOWĄ!

Co łączy czereśnie z brzoskwiniami? Razem z wiśniami i śliwkami zaliczają się do owoców pestkowych. Pestkowce to rodzina owoców o miękkim miąższu 
z twardą pestką w środku. Najbardziej popularne w naszym kraju są śliwki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, nektarynki i morele. Zawierają sporo węglowodanów, 
dlatego są stosunkowo wysokokaloryczne. Jednak nie są to puste kalorie, ponieważ zawierają dużo witamin i minerałów oraz cenny błonnik.
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Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Śliwniki, w gminie Parzęczew, powstało w 2018 roku. Możliwość pozyskania środków na wspólne działanie 
na rzecz społeczności lokalnej, zmotywowała kobiety do opracowania statutu i rozpoczęcia o� cjalnej współpracy. 

KGW liczy już dziesięć członkiń. Każda z nich jest wy-

jątkowa, wesoła i wrażliwa na problemy otoczenia. Wspól-

nie pragną aktywizować kobiety w swojej miejscowości 

do współpracy w ramach Koła. 

W dniu 6 grudnia 2018 roku Koło zostało zarejestrowa-

ne w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Aby Koło otrzymało środki fi nansowych na zakup nie-

zbędnego wyposażenia, należało dopełnić formalności 

rejestracyjnych.  Wybrano trzy osobowy zarząd w składzie:

Przewodnicząca – Honorata Zajączkowska, która jest 

również delegatką w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego w powiecie zgierskim oraz 

członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach.

Zastępca przewodniczącej – Patrycja Steglińska, pra-

cuje w Urzędzie Gminy w Parzęczewie. 

Skarbnik – Romana Michalak, wszechstronnie utalen-

towana rolniczka, z zamiłowania zajmuje się rękodziełem 

oraz sztuką kulinarną.

W 2019 roku panie otrzymały dofi nansowanie. Za uzy-

skane fundusze zakupiono sprzęt (kuchnię gazową, garn-

ki, fartuchy itp.) do kuchni w wiejskiej świetlicy. 

W 2020 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwnikach 

złożono drugi wniosek o dofi nansowanie. Z otrzymanych 

funduszy zakupiono stoły, sztućce, patery. Zakupiony 

sprzęt ułatwia organizację okolicznościowych imprez so-

łeckich, które podtrzymują dawne tradycje ludowe. 

Panie współdziałają również ze Strażakami z OSP 

w Śliwnikach. Wspólnie reprezentują swoje sołectwo na 

różnych imprezach okolicznościowych – dożynki, pikni-

ki integracyjne. Na spotkaniach dzielą się swoją wiedzą, 

doświadczeniem i wzajemnie wspierają swoje pomysły. 

KGW w Śliwnikach w ramach możliwości uczestni-

czy również w ponadlokalnych programach.  Członki-

nie gościły przez trzy dni dzieci z Domu Dziecka z Grot-

nik, ucząc je gotowania w ramach programu „Zdrowa 

żywność”.W trzecim dniu dzieci uczestniczyły w poka-

zie pierwszej pomocy.

Pani Honorata Zajączkowska, przewodnicząca KGW 

dzieli się z Czytelnikami „W nowej roli” swoim przepisem 

na „Kotlety a-la gołąbki”, do wypróbowania którego 

zachęcam: 

„KOTLETY A-LA GOŁĄBKI”
Składniki na gołąbki:
- 1 kg mięsa mielonego

- 1/2 główki drobno posiekanej kapusty

- 2 jajka

- 1 szklanka ryżu

- 4 łyżki mąki ziemniaczanej

- sól, pieprz do smaku.

Wszystko razem wymieszać, formować kotlety, obto-
czyć w tartej bułce, usmażyć.

Składniki na sos:
- 4 łyżki koncentratu pomidorowego

- 4 łyżki keczupu

- 4 kostki rosołowe

- 4 szklanki wody.

Wymieszać wszystkie składniki, zalać kotlety i goto-
wać  przez ½ godz.

Anna Janicka 

Specjalista ds. obszarów wiejskich

Biuro Powiatowej IRWŁ w Zgierzu 

Kobiety działają! 

Przewodnicząca KGW w Śliwnikach 
- Honorata Zajączkowska


