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Szanowni Państwo!
Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Z tej okazji od całego Za‑
rządu Województwa Łódzkiego proszę przyjąć ciepłe i serdeczne ży‑
czenia na nadchodzące chwile radości. Słysząc dobiegający ze świątyni
głos dzwonu, pomyślmy o tym, co nas łączy, a wkraczając w Nowy Rok
snujmy plany śmiałe, wykraczające daleko poza granice codziennych
marzeń.

Grusze zdobyte
Z

askoczenie mieszało się ze szczęściem.
Wdzięczność za docenienie ich pracy
z wiarą, że to co robią ma sens. Te emocje
towarzyszyły konferencji podsumowującej
„Wojewódzki konkurs na najlepsze gospo
darstwo agroturystyczne Złota Grusza”.
Dla sześciorga właścicieli agrokurortów 28
września 2012 r. był dniem wyjątkowym,
powiększyli oni grono najlepszych gospo
darzy prowadzących agroturystykę w re
gionie łódzkim.
Podczas konferencji, którą swoją obec‑
nością uświetnili wicemarszałek wojewódz‑
twa łódzkiego Artur Bagieński i dyrektor
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Maria Kaczorowska, wręczono wy‑
czekiwane statuetki wspaniałej, Złotej Gruszy.
Jest ona już swego rodzaju symbolem jako‑
ści, dobrze spędzonego czasu i odpoczyn‑
ku na łonie natury. Ale także znakiem pracy
i trudu, jaki ci, którzy o nią walczą, wkładają
w prowadzenie swoich gospodarstw. A robią
to przecież dla nas, żebyśmy mogli w ich przy‑
tulnych, spokojnych domach posmakować
radości świeżego powietrza, wygwieżdżo‑
nego nieba, ciszy i wspaniałego, domowego
jedzenia. W Łódzkiem nie ma gór ani morza,
ale to nie znaczy, że nie można tu wspaniale
spędzić wakacji. Lasy, łąki, stawy, trasy rowe‑
rowe, konie i wiele, wiele innych – można by
wymieniać w nieskończoność! A wszystko to
oferują nam gospodarstwa agroturystyczne,
jedna z największych pereł turystycznych
regionu. Dwa z nich, „Gościniec nad Prosną”
i „Nad Rawką”, dołączyły do tych najlepszych
w Łódzkiem.
Tam gdzie słychać wiatr i rżenie koni
„Gościniec nad Prosną” położony jest w ci‑
chej i spokojnej okolicy. Nic więc dziwnego,
że żona właściciela opowiada o gościńcu jako
miejscu magicznym, gdzie słyszy się tylko
szum wiatru i rżenie koni. Z dala od zgiełku
miasta, w otoczeniu lasu i łąk wypocząć może
jednocześnie 40 osób. Właściciele oferują ca‑
łodzienne wyżywienie, które zadowoli nawet
najbardziej wybrednych, a niejadki przestaną
być niejadkami. Nie ma się temu co dziwić,
w kuchni czuwa babcia Pana Mariusza Mączki,
która gotowaniem zajmuje się od kilkudzie‑
sięciu lat. Do dyspozycji gości jest wypoży‑

czalnia kajaków, boisko do siatkówki, rowery,
plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko
i sala do organizacji imprez. Konno mogą tu
jeździć początkujący i ci jeźdźcy, którzy z chę‑
cią wybiorą się w teren. Właściciele dysponują
stawem, który jest regularnie zarybiany. Wła‑
snoręcznie wykopany w kształcie podkowy
ma przynosić szczęście zarówno gospoda‑
rzom, jak i wędkarzom.
Ekologicznie z gęsią i pawiem w tle
Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Rawką”
było bezkonkurencyjne w kategorii gospodar‑
stwa agroturystycznego tradycyjnego. Żona
właściciela, Pani Sabina Walczak odbierająca
statuetkę i czek na 5000 złotych powiedziała
– „nie spodziewałam się tej nagrody, byłam
zaskoczona”. Opowiada, iż długo namawiała
męża, aby zająć się agroturystyką. Teraz już
oboje są przekonani o słuszności tej decyzji.
Gospodarstwo otoczone jest przez lasy Boli‑
mowskiego Parku Krajobrazowego i świad‑
czy usługi całorocznie. Właściciele prowadzą
gospodarstwo ekologiczne, hodują zwierzęta
gospodarskie i drób ozdobny. Odważni mogą
spróbować wydoić krowę, by skosztować
mleka. Dzieciaki z chęcią dokarmiają domo‑
we ptactwo. Gospodyni przyrządza posiłki na
bazie własnych produktów. Swojski miód, twa‑

Miejsce relaksu w gospodarstwie Krzysztofa Walczaka

róg i jaja smakują tu wyśmienicie. Piękna oko‑
lica zachęca do spacerów i rowerowych wycie‑
czek. Okoliczne lasy obfitują w grzyby i jagody.
Właściciele oferują gościom przejażdżki konne
i bryczką. Dla dzieci urządzony jest plac zabaw.
Na mapie turystycznej województwa
łódzkiego pojawiły się dwa nowe, niezwykłe miejsca. Przekonać się o ich wyjątkowości można w jeden sposób – pojechać
tam. Łódzki KSOW zaprasza na urlop pod
gruszą. Koniecznie złotą! n
Anna Rzeźnik‑Osuwniak
SR KSOW Województwa Łódzkiego

W roku 2012, w IV edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne „Złota Grusza” zwyciężyli:
Kategoria I Gospodarstwo agroturystyczne tradycyjne. Gospodarstwo agrotury
styczne tradycyjne prowadzi tradycyjną działalność rolniczą, podstawowe produkty
żywnościowe pochodzą z własnego gospodarstwa, a wynajem pokoi jest jedynie do
datkową formą dochodów.
•
Miejsce I: Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Rawką”, Krzysztof Walczak, Budy Grab‑
skie 45, gm. Skierniewice
•
Miejsce II: Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Strugą”, Beata Kalemba, Dzietrzniki
216, gm. Pątnów
•
Miejsce III: Gospodarstwo agroturystyczne „Udane lato” Teresa Purgał, Dąbrówka 213,
gm. Aleksandrów
Kategoria II Gospodarstwo agroturystyczne. W tej kategorii oceniane były gospodar
stwa, w którym agroturystyka jest dominującym lub jedynym źródłem dochodu. Wy
najem pokoi stanowi główne źródło utrzymania właścicieli.
•
Miejsce I: Gospodarstwo agroturystyczne „Gościniec nad Prosną” Mariusz Mączka,
Gola 1b, gm. Bolesławiec
•
Miejsce II: Gospodarstwo agroturystyczne Ewy Kempy, Felinów 13, gm. Osjaków
•
Miejsce III: Gospodarstwo agroturystyczne „Bumerang” Jolanta Foks, Chlebów 3,
gm. Lipce Reymontowskie
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IV Europejskie Forum Młodych Rolników za nami
Z

a nami IV Europejskie Forum Młodych
Rolników. W tym roku Urząd Marszał
kowski w Łodzi zorganizował je w Słoku
pod Bełchatowem. Przez trzy dni ponad
300 osób, w tym 120 młodych rolników
z regionu łódzkiego, rozmawiało o przy
szłości Wspólnej Polityki Rolnej w nowej
perspektywie finansowej UE na lata 2014
‑2020.
Termin forum jest terminem cyklicznym
(co dwa lata, późną jesienią), jednak bez wąt‑
pienia tegoroczny umiejscowił się w kalenda‑
rzu unijnych wydarzeń niezwykle celnie. To
przecież czas na tworzenie nowego, siedmio‑
letniego budżetu Unii Europejskiej. To czas,
w którym możliwość bezpośredniego przeka‑
zania przedstawicielom Komisji Europejskiej
naszych regionalnych wniosków i potrzeb jest
niezwykle cenny. Forum zainaugurowały wy‑
kłady Jorisa Baecke, szefa Europejskiej Rady
Młodych Rolników (CEJA) oraz Waldemara
Guby z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na temat problemów młodych rolników w Eu‑
ropie i strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012‑2020. – Tylko
6 proc. europejskich rolników ma mniej niż 35
lat, a to może doprowadzić do kryzysu demo‑
graficznego w rolnictwie – powiedział Baecke,
który wyjaśnił od razu, że w Polsce i kilku in‑
nych krajach europejskich ta średnia jest wyż‑

Joris Baecke, Prezydent CEJA podczas wykładu
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sza. Zdaniem szefa CEJA, należy zrobić wszyst‑
ko, aby tę niekorzystną statystykę poprawić.
Jednym z najważniejszych zadań powinno być
szybkie stworzenie wspólnej polityki rolnej dla
wszystkich państw członkowskich UE. – Teraz
młody rolnik napotyka na wiele barier. Chodzi
tu np. o utrudniony dostęp do kredytów, gdy
tymczasem, zwłaszcza na początku działal‑
ności, potrzebne mu są pieniądze na rozruch
– wyjaśniał szef młodych rolników w Europie.
Z kolei Waldemar Guba wyliczył, że od mo‑
mentu wejścia Polski do Unii Europejskiej na
poszczególne programy związane z polityką
rolną wpłynęło ponad 100 mld zł, z tego po‑
łowę stanowiły płatności bezpośrednie. – Płat‑
ności bezpośrednie spożytkowane są przez
rolników przede wszystkim na ich bieżącą
działalność, ale spora część tych środków wy‑
korzystywana jest na inwestycje.
W tegorocznej edycji forum przyjęto po
raz pierwszy formę rozmowy zaproszonych
gości, panelistów oraz uczestników EFMR
w postaci „Okrągłego stołu”. To znakomita
możliwość bezpośredniego zadawania pytań
i przekazania własnych wniosków, z których,
mam takie przekonanie, skorzystały obie
strony. Nasz region przy okrągłym stole repre‑
zentowali: marszałek województwa łódzkiego
Witold Stępień, który podkreślił, że ważna dla
dalszego rozwoju obszarów wiejskich jest

kontynuacja działań rozpoczętych w obecnej
perspektywie finansowej: – Zmiany na wsi
nastąpiły i są widoczne gołym okiem. Powin‑
niśmy starać się rozkładać dofinansowanie dla
wsi równomiernie z dopłat i Funduszu Spój‑
ności, bo tylko wtedy jest szansa dla miesz‑
kańców tych terenów na rozwój i godne życie;
oraz wicemarszałek województwa łódzkiego
Artur Bagieński, który w swojej wypowiedzi
podkreślił znaczenie małych gospodarstw
(do 15 ha). Drugiego dnia forum odbyły się
warsztaty, podczas których zostały podjęte
następujące tematy: płatności bezpośrednie
dla rolników, organizacja rynków owoców
i warzyw, sprzedaż bezpośrednia, akwakultu‑
ra. Spotkania te były okazją do wysłuchania
informacji o aktualnej sytuacji w przedmio‑
towych obszarach, wywołały również dys‑
kusje i stały się swoistą platformą wymiany
doświadczeń. Burzliwe rozmowy, jakie towa‑
rzyszyły każdemu z paneli, potwierdzały, że
w spotkaniu uczestniczą praktycy, na co dzień
mierzący się z warunkami gospodarowania.
Co więcej, podczas kilku paneli podjęto się
wypracowania oficjalnego wniosku‑postulatu
kierowanego do gremiów odpowiedzialnych
za negocjacje przyszłego okresu programo‑
wania. Zaproszeni do udziału w forum wy‑
kładowcy zapewnili bardzo dobry poziom
spotkań, a doświadczenie młodych rolników
w funkcjonowaniu w środowisku europejskim
stało się przyczynkiem do wypracowania kon‑
kretnych wniosków opartych na codziennej
pracy w sektorze rolno‑spożywczym. Mariaż
teorii i praktyki – to cel, który osiągnęliśmy
organizując tegoroczne Europejskie Forum
Młodych Rolników.
Pełniąc rolę swoistego przewodnika, za‑
chęcamy również do kontaktów z departamen‑
tami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzial‑
nymi merytorycznie za poszczególne grupy
warsztatowe. W każdym z nich dostępne są
dziś materiały podsumowujące tegoroczne Eu‑
ropejskie Forum Młodych Rolników. To dobre
źródło informacji dla wszystkich tych, którzy nie
mogli w forum uczestniczyć osobiście. n
Maria Kaczorowska
Dyrektor Departamentu Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

W skansenie o sprzedaży rękodzieła
P

owrót do tradycji jest tematem wciąż
aktualnym. Wciąż aktualne są także
problemy związane ze sprzedażą prac
rękodzieła ludowego w zgodzie z obo
wiązującymi przepisami prawa. O tym jak
wytwarzać sztukę ludową i rozprowadzać
ją legalnie uczyły się członkinie kół gospo
dyń wiejskich.
Kilkadziesiąt osób w dniach 7‑9 paź‑
dziernika, w otoczeniu przyrody Puszczy Bia‑
łowieskiej, zdobywało wiedzę teoretyczną
i praktyczną z zakresu rzemiosła artystyczne‑
go. Jak ważny to temat świadczyła dyskusja,
która rozgorzała po wykładzie na tematy
związane ze sprzedażą wyrobów rękodziel‑
niczych. Wciąż brak jest skutecznych rozwią‑

zań, które pozwolą drobnym wytwórcom
wprowadzać swoje produkty na rynek legal‑
nie, a przy tym nie obarczając ich obciążenia‑
mi wynikającymi z prowadzenia działalności
gospodarczej.
Aby zachęcić do tworzenia małych dzieł
jeden dzień został poświęcony na warsztaty
praktyczne. Panie mogły wykazać się zdolno‑
ściami manualnymi i posiąść całkiem nowe
umiejętności. Tworzeniu kwiatków z bibuły,
lepieniu garnków z gliny i robieniu ozdób i na‑
czyń ze słomy, oprócz prowadzących zajęcia
trenerów, przyglądała się także ekipa telewi‑
zyjnej trójki. Fotoreportaż z tego wydarzenia
można było zobaczyć w programie „Tradycją
Regionu Malowane”. n

Uczestniczki szkolenia podczas zajęć teoretycznych

„Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” – konkurs

K

reatywni, zdolni i zainteresowani rolnic
twem uczniowie szkół ponadgimnazjal
nych po raz kolejny mają szansę na wygra
nie indeksów rolniczych uczelni wyższych.
Konkurs składa się z dwóch części.
1. Pierwszy etap polega na przygoto‑
waniu przez uczestnika projektu moderni‑
zacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego
gospodarstwa rolnego. I etap konkursu prze‑
prowadzają regionalne komisje konkursowe
powoływane przez Rektorów poszczególnych
uczelni rolniczych.
2. Etap drugi to finał ustny, na który zosta‑
ną zaproszeni autorzy najlepszych prac. Pod‑
czas finału komisja przeprowadzi z kandydata‑
mi rozmowy na temat przygotowanych przez
nich projektów. II etap konkursu przeprowa‑
dza centralna komisja konkursowa składająca
się z przedstawicieli komisji regionalnych.
Wszystkie komisje składają się z pracow‑
ników naukowych poszczególnych uczelni
rolniczych. Komisja Centralna ma swoją sie‑
dzibę w SGGW w Warszawie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Pol‑
sce kończących się egzaminem dojrzałości
– klas: bezpośrednio przedmaturalnej i matu‑
ralnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w kon‑
kursie dobrowolnie. Każda szkoła może wy‑

stawić dowolną liczbę uczestników. Komisja
nie przyjmuje prac grupowych.
W konkursie obowiązują następujące
terminy:
‑ I etap – prace konkursowe należy przesłać do
22 lutego 2013 roku (decyduje data stem‑
pla pocztowego) na adres regionalnej komi‑
sji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły
uczestnika konkursu,
‑ II etap – finał konkursu – 11 kwietnia 2013 roku,
‑ ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń
– maj 2013 roku.
Każdy uczestnik konkursu przesyła do re‑
gionalnej komisji konkursowej 2 egzemplarze
pracy konkursowej wraz z kopią formularza,
o którym mowa poniżej; objętość pracy nie
powinna przekraczać 50 stron.
Oprócz pracy uczestnik konkursu przesy‑
ła „formularz zgłoszeniowy pracy konkurso‑

wej” do siedziby Polskiej Fundacji im. Roberta
Schumana (do 22 lutego 2013 roku).

Projekt realizowany we współpracy
z Fundacją Konrada Adenauera
oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.

Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego
ojca” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Dodatkowe informacje są dostęp
ne na stronie http://schuman.pl/jak
‑zreformowac‑gospodarstwo‑2012‑2013
Zachęcamy także do kontaktu z osobami
bezpośrednio zajmującymi się konkursem:
Fundacja Schumana:
Ewelina Górecka, tel. 22 621 21 61
e‑mail: e.gorecka@schuman.org.pl
Sekretarz konkursu:
dr inż. Grażyna Mastalerczuk
SGGW, Katedra Agronomii,
tel. 22 593 27 10
e‑mail: grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
Źródło: http://schuman.pl n
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Nauka dla wsi
Ż

ywy Skansen Centrum Folkloru Polskie
go w Nagawkach w dniach 8‑9 listopada
br., wypełniły dyskusje na tematy niezwy
kle ważne, bo nawiązujące do koncepcji
i metod badań rozwoju obszarów wiej
skich. Do tej małej miejscowości zjechali
pracownicy naukowi, reprezentujący Pol
ską Akademię Nauk w Warszawie, Uniwer
sytety: Łódzki, Wrocławski, Warmińsko
‑Mazurski, Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu oraz Akade
mię Pomorską w Słupsku.
„Seminarium Naukowe – Koncepcje
i metody badań rozwoju obszarów wiejskich”
udało się zorganizować dzięki wnioskowi zło‑
żonemu do Sekretariatu Regionalnego Krajo‑
wej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Łódzkiego. Środki finansowe płynące do nas
z Unii Europejskiej pozwoliły na to, aby pro‑
jekt wcielić w życie. Inicjatorem spotkania na‑
ukowego była Katedra Geografii Regionalnej
i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, w któ‑
rej jestem adiunktem. Od wielu lat prowa‑
dzimy badania nad przemianami społeczno
‑gospodarczymi wsi, ze szczególnym
uwzględnieniem regionu łódzkiego. Skansen
zgromadził grupę 30 osób, a byli to głównie
geografowie społeczno‑ekonomiczni, ekono‑
miści rolni i wsi, regionaliści, specjaliści z za‑
kresu gospodarki przestrzennej i planowania
przestrzennego, ekologii krajobrazu oraz tu‑
rystyki, a także przedstawiciele Departamen‑

Uczestnicy seminarium
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Podczas wykładu na temat nowych koncepcji i metod w badaniach przestrzeni wiejskiej

tu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Spotkanie rozpoczęliśmy od warsztatów
terenowych, dzięki którym goście z innych
regionów Polski mogli poznać dwa miejsca
o ogromnym znaczeniu dla rozpowszechnia‑
nia walorów przyrodniczych i kulturowych
naszego regionu. Uczestnicy spotkania odwie‑
dzili najpierw Centrum Edukacji Przyrodniczo
‑Leśnej w Rogowie, gdzie zapoznali się z pod‑
stawami organizacyjnymi oraz problemami
funkcjonowania tej jednostki. Drugim miej‑
scem wizyty był Żywy Skansen Centrum Folk‑
loru Polskiego w Nagawkach, który gromadzi
i promuje dziedzictwo kulturowe wsi z okolic
Dmosina. Dzięki tym wizytom
mogliśmy przeprowadzić stu‑
dium porównawcze roli różnych
czynników sprawczych w wy‑
twarzaniu się funkcji wsi o zna‑
czeniu ponadlokalnym.
Jako inicjator całego szko‑
lenia, po dotarciu na miejsce,
przeprowadziłem
pierwszy
wykład na temat nowych kon‑
cepcji i metod w badaniach
przestrzeni wiejskiej. Prowadził
i moderował tę część spotkania
prof. dr hab. Andrzej Sulibor‑
ski, kierownik Katedry Geo‑
grafii Regionalnej i Społecznej
UŁ. Poruszyliśmy podczas niej
tematy sposobów pomiaru

i przedstawiania: rozwoju wsi w badaniach
przestrzenno‑ekonomicznych, wykorzysta‑
nia środków UE przez polskie rolnictwo oraz
zróżnicowań obszarów wiejskich metodami
kartograficznymi. Mówiliśmy także o proble‑
mie koncepcji zintegrowanych modeli badań
wsi i rolnictwa, oceny programów rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce i w Europie oraz
roli wiedzy w koncepcjach badawczych. Dru‑
gi dzień szkolenia przyniósł nowe wykłady
i problemy, a dyskusja skoncentrowana była
przede wszystkim na problemie sposobów
oceny przemian krajobrazowych obszarów
wiejskich oraz funkcji turystycznej. Spotkanie
było wypełnione nie tylko wykładami i warsz‑
tatami, ale przede wszystkim konstruktywną,
ożywioną dyskusją uczestników. Była ona po‑
trzebna i nieunikniona w świetle spotkania
naukowców z różnych regionów, o zmiennej
tradycji rozwoju obszarów wiejskich.
Całość szkolenia poświęconego koncep‑
cjom i metodom badań rozwoju obszarów
wiejskich była udanym przedsięwzięciem
– owocem współpracy Sekretariatu Regio‑
nalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w Łodzi i środowiska naukowego, reprezento‑
wanego przez Uniwersytet Łódzki. Jego naj‑
ważniejszy cel, tj. stworzenie forum wymiany
poglądów i wiedzy, został osiągnięty. n
Marcin Wójcik
Adiunkt w Katedrze Geografii
Regionalnej i Społecznej UŁ

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego
T

o bardzo istotna informacja dla tych
młodych rolników, którzy otrzymali
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w ramach PROW 2007 – 2013, 75
tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie
gospodarowania, pod warunkiem uzupeł
nienia wykształcenia. Agencja Restruk
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy
pomina, że osoby, które w dniu składania
wniosku o przyznanie pomocy z działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” nie
posiadały wymaganego wykształcenia,
mają na uzupełnienie go 36 miesięcy od
otrzymania decyzji przyznającej wspar
cie. Termin ten nie może być wydłużony,
a w przypadku gdy wykształcenie nie zo
stanie uzupełnione w tym czasie, młody
rolnik będzie musiał zwrócić otrzymaną
z ARiMR pomoc wraz z odsetkami.
Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił się
system kształcenia zawodowego dla osób do‑
rosłych. W związku z tym młodzi rolnicy, któ‑
rzy zobowiązali się uzupełnić wykształcenie,
mają zupełnie inny tok nauki niż dotychczas.

Osoby posiadające co najmniej wykształ‑
cenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze,
(np. zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyż‑
sze) mogą ukończyć jeden z następujących
kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
• Rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie pro‑
dukcji rolniczej,
• Ogrodnik (kwalifikacja R.5) – zakładanie
i prowadzenie upraw ogrodniczych,
• Pszczelarz (kwalifikacja R.4) – prowadzenie
produkcji pszczelarskiej.
Po zdaniu egzaminu przed okręgową
komisją egzaminacyjną osoby te uzyskają
dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybra‑
nym przez siebie zawodzie.
Natomiast młodzi ludzie, którzy mają
wykształcenie na poziomie podstawowym
lub gimnazjalnym muszą równolegle z od‑
byciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego
uzupełnić poziom wykształcenia zasadni‑
czego zawodowego lub średniego poprzez
ukończenie liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych lub zdanie egzaminów eksterni‑
stycznych.

Zrealizowanie kursu w ramach jednej
z wymienionych kwalifikacji trwa ponad rok.
Do tego należy doliczyć czas potrzebny na
przystąpienie do egzaminu potwierdzające‑
go kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dy‑
plomu.
Młodzi rolnicy posiadający co najmniej
wykształcenie średnie inne niż rolnicze mają
możliwość podjęcia nauki w szkole policeal‑
nej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie
technik turystyki wiejskiej lub technik wete‑
rynarii. W tym drugim przypadku konieczne
jest, aby w przyszłości, w nabytym gospodar‑
stwie prowadzić chów lub hodowlę zwierząt
gospodarskich. Nauka w szkole policealnej
trwa 2 lata, a świadectwo jej ukończenia jest
dokumentem potwierdzającym średnie wy‑
kształcenie rolnicze.
Źródło: Biuletyn informacyjny Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Re‑
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (nr
11/2012) n

Ruszyła biogazownia w Konopnicy
N

ie ma ich zbyt wiele w Polsce. Biogazownie, czyli instalacje słu
żące do produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy ro
ślinnej lub organicznych odpadów, nie powstają często, stąd otwar
cie tej w Konopnicy było sporym wydarzeniem.
Jest to 26. biogazownia w kraju. Jej oficjalne otwarcie odbyło się
4 października. Działa ona wyłącznie na kiszonce z kukurydzy, a wy‑
budowała ją spółka BioEnergy Project. Cały potrzebny substrat spółka
BEP kupuje od rolników, na podstawie zawartych umów kontraktacyj‑
nych. Z informacji przekazanych przez Panią Zofię Ossowską, dyrektora
generalnego spółki BEP wynika, że w chwili obecnej zawarto umowy
z sześcioma rolnikami. Rolnicy za substrat otrzymują od spółki BEP po
100 zł/t kiszonki, przy czym koszt zbioru, zakiszenia i transportu kiszonki
do biogazowni leży po stronie właściciela instalacji. Rocznie biogazow‑
nia będzie potrzebowała ok. 35 tys. t kiszonki, z czego uda się wytworzyć
ok. 8 mln m³ biogazu, co daje 17 tys. MWh prądu.
Inwestycja w Konopnicy ma być przyjazna środowisku. Pozwoli ona
ograniczyć emisję CO2 o ok. 20 000 t w skali roku. To równowartość ilości
wchłanianej przez 1,7 mln sosen. Projekt nie tylko ma dbać o środowisko,
ale także wpływać korzystnie na gospodarkę regionu, poprzez napędza‑
nie rozwoju i profesjonalizacji produkcji rolnej. n

Biogazownia w Konopnicy 

FOT. KWE TECHNIKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.
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Grono przyjaznych rośnie
W

zeszłym roku było ich dwanaście.
W tym dołączyły kolejne. Mowa o gmi
nach mogących pochwalić się mianem
„Przyjaznej wsi”. Czwarta edycja konkursu
wyłoniła tych, którzy przy wykorzystaniu
środków unijnych zrealizowali projekty
najbardziej przyjazne mieszkańcom ma
łych miejscowości.

dobrej akustyki na scenie. Po zrealizowaniu
inwestycji teren wokół Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury zyskał na atrakcyjności.
Kompleks jest funkcjonalny i służy wszystkim
mieszkańcom. Od momentu wybudowania
amfiteatru wzrosła liczba organizowanych im‑
prez plenerowych z udziałem mieszkańców
gminy, a niektóre z nich zyskały zasięg woje‑

Duma Szadku – zadaszony amfiteatr

Idea konkursu jest jasna – promocja in‑
nowacyjnych projektów współfinansowanych
z funduszy unijnych, które podnoszą jakość
życia i bezpieczeństwo mieszkańców obsza‑
rów wiejskich. Jednak wybór tego najbardziej
przyjaznego projektu z 25 zgłoszonych, do‑
starczył komisji nie lada problemów. Długie
dyskusje, wizytacje pozwoliły jednak wyłonić
zwycięzców.
Szadek liderem w kategorii technicznej
Dzięki Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Szadku powstały: zadaszony amfiteatr, bo‑
isko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz ścieżki
utwardzone kostką. Przy budowie obiektów
zastosowano najnowsze technologie. Kon‑
strukcja amfiteatru w kształcie muszli jest
projektem nowatorskim, a zastosowany przy
jego budowie materiał zapewnia efekt bardzo
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wódzki, czy ogólnopolski. Lokalna społecz‑
ność chętniej angażuje się w życie społeczne,
nawiązuje współpracę oraz chwali się nowymi
pomysłami i inicjatywami.
Kompleks zamkowy w Besiekierach
zyskał drugie życie
Gmina Grabów wywalczyła sobie pierw‑
sze miejsce w kategorii społecznej, bo dba
o wzrost atrakcyjności turystycznej. Zago‑
spodarowanie ruin zamku i terenów bezpo‑
średnio do nich przylegających było dobrym
krokiem w tym kierunku. W ramach realizacji
projektu wykonano roboty konserwatorskie,
zabezpieczono i wzmocniono fragmenty
wieży oraz części murów zamku, uporządko‑
wano dziedziniec, wybudowano most łączą‑
cy ruiny zamku z drogą dojazdową, odbudo‑
wano fosę, wybudowano plażę, pomost dla

sprzętu pływającego oraz alejkę spacerową
dla pieszych. Przed realizacją inwestycji teren
zamku był zaniedbany, dojście do ruin było
niebezpieczne ze względu na odpadający
gruz i kamienie. Po zakończeniu projektu
odrestaurowane ruiny zamku stały się atrak‑
cją turystyczną i wizytówką Besiekier oraz
gminy Grabów. Z powstałej infrastruktury
korzysta obecnie nie tylko ludność miejsco‑
wa, ale również wielu turystów z całego kraju.
Można tutaj aktywnie spędzić czas pływając
kajakiem, jeżdżąc na rowerze, łowiąc ryby,
spacerując ścieżką wokół zamku. Przez obiekt
prowadzi szlak historyczny oraz szlaki rowe‑
rowe i piesze utworzone przez Centralny Łuk
Turystyczny.
Sławno postawiło na ekologię i opłaciło się
W ramach realizacji projektu wybudowano:
mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ście‑
ków typu BIO-PAK w miejscowości Trojanów,
ponad 70 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków i przyłączenia‑
mi do posesji oraz przebudowano i rozbu‑
dowano ponad 7 km dróg. Przed realizacją
inwestycji na terenie gminy Sławno funkcjo‑
nowała jedynie mała oczyszczalnia ścieków,
obsługująca cztery bloki mieszkalne. Na
terenie gminy przy ciągłym wzroście zuży‑
cia wody, brakowało systemów kanalizacji
sanitarnej. Ścieki gospodarcze w poszczegól‑
nych miejscowościach zazwyczaj wywożone

Odnowione riuny zamku w Besiekierach

były na pola, zanieczyszczając w ten sposób
środowisko. Ponadto brak infrastruktury ka‑
nalizacyjnej przyczynił się do występowania
niewielkiej ilości uzbrojonych terenów in‑
westycyjnych, co wpływało na niski poziom
przedsiębiorczości na tym terenie. Realizacja
projektu odbyła się na ponad 50% terenu
całej gminy – skanalizowanych zostało 16
miejscowości. Do sieci kanalizacyjnej podłą‑
czonych zostało prawie 3360 osób. Zwiększe‑
nie atrakcyjności obszaru pociągnęło za sobą
następne proekologiczne działania. W 2010 r.
na terenie gminy stanęły dwa pierwsze wia‑
traki elektrowni wiatrowej i otworzyła się fir‑
ma zajmująca się recyklingiem opon. Gmina
podjęła także szereg działań z zakresu eduka‑
cji społecznej, organizując warsztaty, spotka‑
nia, wycieczki i konkursy. n
Anna Włodarczyk
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Laureaci konkursu „Przyjazna wieś” tuż po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród

Nowe kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
W

dniu 1 października 2012 roku weszło
w życie rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W porównaniu z obowiązującymi dotychczas
w tym zakresie regulacjami, nowe przepisy
podwyższają kryteria dochodowe oraz kwoty
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wejście w życie nowego rozporządzenia
zmienia kryterium dochodowe dla jednej oso‑
by samotnie gospodarującej na 542 zł (z 477
zł), natomiast dla osoby w rodzinie na 456 zł (z
351 zł) Zmiana dotyczy również, przyjętej na
potrzeby ustalania uprawnień do korzystania
z pomocy społecznej, miesięcznej kwoty do‑
chodu z 1 ha przeliczeniowego, która wyniesie
250 zł (dotychczas 207 zł). Maksymalna kwota
zasiłku stałego, wypłaconego na podstawie
ustawy o pomocy społecznej wynosi od 1 paź‑
dziernika 529 zł (dotychczas było to 444 zł).
W dniu 1 listopada 2012 roku weszło
w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek
rodziny oraz wysokość świadczeń rodzinnych.
W związku z tym podniesieniu uległy kwoty
kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków
rodzinnych. Z dniem 1 listopada2012 r. wy‑
sokość zasiłku rodzinnego o którym mowa
w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 139, poz.992 z późn. zm.) wynosi miesięcz‑
nie 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5
roku życia, 106 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia oraz 115 zł na dziecko w wieku
powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.
Podwyżka kwot kryteriów dochodowych,
warunkujących prawo do świadczeń rodzin‑
nych odbywać się będzie dwuetapowo. Od
1 listopada 2012 r. do 31 października 2014
roku kryterium dochodowe ogólne wzrośnie
z 504 zł do 539, a kryterium dochodowe dla
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym wzro‑

śnie z 583 zł do 623 zł. Od 1 listopada 2014 r
wysokość tych kryteriów dochodowych wy‑
niesie odpowiednio 574 zł i 664 zł. W zakresie
ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustalając
dochód rodzinny, uzyskany z gospodarstwa
rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przelicze‑
niowego uzyskuje się dochód miesięczny
w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego co‑
rocznie w drodze obwieszczenia przez Preze‑
sa Głównego Urzędu Statystycznego na pod‑
stawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r o podatku rolnym. 21 września 2012 roku
ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidu‑
alnych gospodarstwach rolnych z 1 ha prze‑
liczeniowego w 2011 r. Zgodnie z treścią ww.
obwieszczenia dochód ten w 2011 r. wyniósł
2713 zł, tj. 226,08 zł miesięcznie.
Jolanta Dropia
Departament Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW
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Kochamy ziemniaka...
Z

iemniak... czasem wydaje nam się, że
zamiast niego lepiej byłoby mieć coś
innego. Jednak gdy zaczniemy się zasta
nawiać, co mogłoby być smacznym i sytym
uzupełnieniem każdego z posiłków, nagle
zdajemy sobie sprawę, że nic – ani ryż, ani
najlepsza kasza – nie jest w stanie zastąpić
smaku i sytości jaką nam daje ziemniak.
Dla Europejczyka historia ziemniaka za‑
czyna się w krainie Inków. Występował on tam
w dwóch odmianach. Jedna z nich była dziko
rosnąca, a zakwitając ukazywała piękne czerwo‑
ne kwiaty. Można ją było spotkać na skalistych
zboczach. Posiadała małe bulwy wielkości orze‑
cha włoskiego, ich smak był gorzki, co sprawiało,
że nie nadawały się do spożycia. Inkowie trakto‑
wali ją jako chwast zalegający na polach. Druga
odmiana kwitła na biało, jej bulwy zaś można
było spożywać po ugotowaniu lub upieczeniu.
Odmianę tą nazywano papas lub patata.
Mimo iż do Europy trafił dopiero ok. roku
1560 – a to za sprawą Hiszpanów, którzy przy‑
wieźli ziemniaka z Państwa Inków – to mimo
początkowych trudności, przez te kilkaset lat
zrobił zawrotną karierę. Sięgnęła ona zenitu
w XIX wieku, gdy możemy mówić o zjawisku
diety ziemniaczanej – wtedy spożycie ziem‑
niaków na mieszkańca Europy sięgnęło blisko
30 kg, co utrzymuje się do dzisiaj!
Jedni – jak np. w Poznaniu – stawiają mu
pomniki, a inni – jak w gminie Brójce – urzą‑
dzają jego święto.
W tym roku odbyło się ono w Kurowicach
– dnia 20 października gościło w remizie OSP.
Wszyscy byli spragnieni nowości ziem‑
niaczanych... tak nowości! Bo Koła Gospodyń

Wielka ziemniaczana degustacja

8

Powiew tradycji

Wiejskich co roku z ziemniaków wyczarowują
– bo inaczej tego nie można nazwać – potrawy
o jakich do tej pory niezbyt wielu miało poję‑
cie! Do tego wszystkiego są one smaczne, syte,
wspaniale pachną i jeszcze lepiej wyglądają...
Każdy kto przybył, a frekwencja niezwy‑
kle dopisała, mógł więc posmakować prze‑
różnych ziemniaczanych specjałów, w tym
nadzwyczaj słodkiego i wspaniałego w smaku
i konsystencji – ciasta ziemniaczanego, czy też
dowiedzieć się więcej o ziemniakach dzięki
specjalnej ekspozycji zorganizowanej przez
ŁODR w Bratoszewicach.
Na imprezie swoją obecnością zaszczycili
nas: p. Maria Kaczorowska – Dyrektor Depar‑
tamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiej‑
skich, p. Mirosława Jakiel – Naczelnik Wydziału
Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, p. Piotr Busiakiewicz – Sta‑
rosta Powiatu Łódź‑Wschód, p. Klemens Derach
– Przewodniczący Rady Powiatu Łódź‑Wschód,
p. Ewa Gładysz – Radna Powiatu Łódź‑Wschód
oraz Kierownik ŁODR, p. Władysław Glubowski
– Wójt Gminy Brójce, księża z parafii z Kurowic,
dyrektorzy szkół, członkowie LGD STER, radni,
sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy i nie tylko...
Ponadto gościliśmy ekipę telewizyjną wraz z p.
redaktor Magdaleną Michalak, która nagrywała
u nas program z cyklu: „Tradycją Regionu Malo‑
wane”. Relacja ukazała się w TVP Łódź w dniu 3
listopada 2012 r., a nadal można zobaczyć ją na
stronie regionalnego ośrodka TVP w Łodzi.

Nie mogło zabraknąć muzyki i tańca.
Brójce słyną przecież nie tylko z gościnności,
ale i wspaniałych i utytułowanych zespołów.
Imprezę uświetniły więc występy: zespo‑
łów śpiewaczych: „Bukowianki”, „Leśnianki”,
„Stefanów”, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
„Bukowiaczek” oraz Orkiestry Dętej z Kurowic.
Dodatkowo muzyczną oprawę, już spo‑
za gminy Brójce, zapewniła również Kapela
Podwórkowa Sołtysa Tolka Gałązki z GOK
w Moszczenicy.
I tak przy ziemniaczanym jadle w dźwię‑
kach muzyki można było dotknąć i nieco
materialnej tradycji – KGW z Kurowic zapre‑
zentowało wystawę z między innymi ręcznie
tkanymi, oryginalnymi strojami ludowymi
z naszego regionu, wieloma przedmiotami
codziennego użytku i rękodzieła. Miejsco‑
wa piekarnia przygotowała również stoisko
z własnym – zarówno tradycyjnym jak i nowo‑
czesnym i innowacyjnym pieczywem.
O wszystko zadbali organizatorzy – GOK
Brójce, ŁODR – Oddział w Andrespolu, Koło
Gospodyń Wiejskich Kurowice oraz Stowarzy‑
szenie LGD STER.
Dziękujemy za iście gorącą – jak ziemniaki
z ogniska – atmosferę i do zobaczenia za rok... n
Justyna Jurga
GOK Brójce
Paweł Maksym
LGD STER

Edukacja na obszarach wiejskich
Z

agrody edukacyjne to idea, która już
zdążyła się sprawdzić w krajach Unii Eu
ropejskiej zapewniając dodatkowe źródło
dochodu dla rolników oraz podnosząc po
ziom świadomości na temat życia wiejskie
go i pracy w gospodarstwie.
Jedno z głównych założeń, jakie przy‑
świecają działalności edukacyjnej na bazie
gospodarstwa rolnego, to podniesienie pre‑
stiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wie‑
dzy nt. pochodzenia żywności.
Sieć zagród edukacyjnych jest prowa‑
dzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Krakowie i ma na celu upowszech‑
nianie idei edukacji w gospodarstwie rolnym,
oraz promowanie działalności zrzeszonych
gospodarstw edukacyjnych.
Do sieci może przystąpić każde gospodar‑
stwo, które spełnia ww. założenia merytorycz‑
ne oraz dysponuje zadaszonym pomieszcze‑
niem wykorzystywanym do przeprowadzania
zajęć, a także toaletami dla uczestników zajęć.
Uczestnictwo w sieci jest dobrowolne i bez‑
płatne. Warunkiem przystąpienia jest wypeł‑
nienie kwestionariusza zgłoszeniowego oraz
rekomendacja uprawnionego doradcy ODR.
Na terenie województwa łódzkiego
mamy już pionierów, którzy promują ideę
zagród edukacyjnych. Są to cztery gospodar‑

Dzieci poznają tajniki pracy z wikliną

Pokaz „Od ziarenka do bochenka” w Stajni Lusi

stwa – „UROCZYSKO”, „ PLANTACJA WIKLI
NY”, „STAJNIA LUSI” oraz „SYNOWCÓWKA”.
„UROCZYSKO”, znajdujące się w miejsco‑
wości Borszyce w powiecie skierniewickim, to
zagroda, która jest częścią Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego. Właściciele starają
się zaprzyjaźnić grupy odwiedzające gospo‑
darstwo z otaczającą przyrodą oraz ze zwie‑
rzętami, które zamieszkują gospodarstwo.
Dzieci dowiadują się skąd się bierze mleko,
jak długo rosną drzewa, jak się robi chleb oraz
kiedy dojrzewa jabłko. Teoria łączy się rów‑
nież z praktyką – dzieci próbują samodzielnie
zrobić twaróg, wycisnąć sok z jabłek, a nawet
upiec podpłomyki.
„PLANTACJA WIKLINY” to urokliwe
miejsce we wsi Konarzew, na które natrafi‑
my szukając geometrycznego środka Polski,
gdyż mieści się w niedalekiej odległości od
miejscowości Piątek. To właśnie tu, wśród łąk
i pól, znajduje się gospodarstwo, gdzie na po‑
wierzchni 5 ha uprawiana jest wiklina. Gospo‑
darze od ponad stu lat kontynuują rodzinną
tradycję wikliniarską. Swoją pasją dzielą się co‑
rocznie na plenerach wikliniarskich, podczas
których zdradzają tajniki wyplotu. Pragnąc po‑
dzielić się własną pasją i wiedzą wikliniarską,
właściciele zapraszają do gospodarstwa grupy
zorganizowane – od przedszkola do seniora.

W trakcie wizyt istnieje możliwość pozy‑
skania wiedzy o uprawie i zbiorach wikliny,
poznania narzędzi niezbędnych do uprawy
wikliny, czynnego udziału w pracach gospo‑
darczych (sortowanie, korowanie), samodziel‑
nego wyplotu prostych form wikliniarskich,
zajęć plenerowych dla dorosłych, zorganizo‑
wania „wiklinowego ogniska” z pieczeniem
ziemniaków oraz kiełbasek.
„STAJNIA LUSI” znajduje się również
w miejscowości Konarzew gm. Piątek. To są‑
siadujące z „Plantacją Wikliny” gospodarstwo,
oferuje usługi edukacyjne kierowane głównie
do dzieci i młodzieży. Opierając się na poten‑
cjale gospodarstwa, którego podstawową
produkcją są zboża, realizowana jest prezen‑
tacja obrazująca drogę „Od ziarenka do bo‑
chenka”. Grupy poznają tajniki przygotowania
pola pod zasiew oraz zasiewu, dowiadują
się jak wyglądają żniwa, a później młócenie
i mielenie zboża na mąkę. Niezwykłym do‑
świadczeniem jest samodzielne przygotowa‑
nie ciasta, a później wypiek w tradycyjnym
piecu ceglanym i konsumpcja wypieczonych
produktów.
Miejscem wyjątkowym jest również
„SYNOWCÓWKA” – bardzo urokliwe go‑
spodarstwo z klimatem, znajdujące się
w Tkaczewskiej Górze, gm. Parzęczew. Dzieci
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odwiedzające gospodarstwo mogą być
z przyrodą za pan brat – w ramach progra‑
mu „Aktywności wiejskie” młodzi odkryw‑
cy poznają mieszkańców rzeki, stawu, łąki
oraz lasu.
Zwiedzanie warzywnika odbywa
się już od wiosny wysiewaniem warzyw,
a kończy jesienią, kiedy to dzieci zbierają
dojrzałe warzywa. Wiele emocji wzbudza
wizyta w ziemiance oraz poznawanie taj‑
ników działania wędzarni.
Można również odkryć w sobie talen‑
ty artystyczne – zajęcia ceramiczne oraz
malowanie na szkle wyzwalają w niejed‑
nym uczestniku nieposkromione horyzon‑
ty wyobraźni.

Zachęcamy kolejne gospodarstwa do
dzielenia się swoją wiedzą i przystępowa‑
nia w szeregi zagród edukacyjnych.
Szersza charakterystyka oraz adresy
przedstawionych gospodarstw znajdują się
na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl n
Edyta Kijak
Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Źródła: materiały własne, „Koncepcja utworzenia sieci agroturystycznych zagród edukacyjnych „Zagroda Edukacyjna” – CDR
Brwinów Oddział w Krakowie, „Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie
rolnym” – CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, www.zagrodaedukacyjna.pl
Dzieci w zagrodzie Uroczysko – Borszyce

Jaka przyszłość rolnictwa?

Tłumnie zgromadzeni uczestnicy szkolenia

B

lisko pół tysiąca rolników 14 listopada 2012
roku szkoliło się w Konstantynowie Łódz‑
kim, jak odnaleźć się we wspólnej polityce rol‑
nej w latach 2014‑2020, czyli w tzw. nowym
okresie programowania, kiedy na nowych
zasadach będą przyznawane pieniądze unij‑
ne. W spotkaniu, które było połączone z ju‑
bileuszami XV‑lecia Izby Rolniczej i XX‑lecia
działalności KRUS w województwie łódzkim,
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samorząd regionalny reprezentowali m.in.
członek zarządu województwa Dariusz Klim‑
czak i przewodniczący Sejmiku Marek Mazur.
Szkolenie zatytułowane „Przyszłość Wspólnej
Polityki Rolnej w nowej perspektywie finanso‑
wej na lata 2014‑2020” odpowiadało m.in. na
pytania: co zmieni się w finansowaniu rolnic‑
twa? jakie elementy w unijnej polityce rolnej
pozostaną, a jakie znikną? i wreszcie co czeka

Wspólną Politykę Rolną po 2013 roku? To naj‑
większe w regionie seminarium na ten temat
zorganizowały Sekretariat Regionalny Krajo‑
wej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą
Województwa Łódzkiego i Oddziałem Regio‑
nalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo‑
łecznego w Łodzi.
Szkolenie przeprowadził Walenty Pocz‑
ta, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu
Ekonomiki Rolnictwa PAN, członek Rady Na‑
ukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go‑
spodarki Żywnościowej oraz Rady Naukowej
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Po zakończeniu części merytorycznej,
jego uczestnicy, a także parlamentarzyści
ziemi łódzkiej i samorządowcy uczcili XV
‑lecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
oraz XX‑lecie Oddziału Regionalnego KRUS
w Łodzi. Gratulacje „jubilatom” składał m.in.
w imieniu Witolda Stępnia, marszałka woje‑
wództwa łódzkiego – Jakub Mielczarek, se‑
kretarz województwa. n
Magdalena Kochanowska
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Szerokopasmowy Internet na obszarach wiejskich
Z

aledwie kilkanaście lat temu niewielu
było ludzi, którzy wiedzieli co to jest In
ternet. Dziś nie wyobrażamy sobie życia
bez niego. Sieć, która znacznie skurczyła
odległości pomiędzy ludźmi, państwami
i kontynentami jest dzisiaj narzędziem, któ
rym posługujemy się na co dzień. Możliwość
natychmiastowego kontaktu z najdalszymi
zakątkami globu, ogrom informacji i wie
dzy drzemiące w sieci, edukacja ale także
i rozrywka, to obszary najczęściej wykorzy
stywane podczas użytkowania Internetu.
Dostęp do Internetu, a przede wszystkim
do wersji szerokopasmowej, zapewniającej
komfortowe warunki korzystania z sieci, jest
coraz bardziej powszechny na całym świecie,
w Polsce również. Nadal jednak prym w budo‑
waniu infrastruktury wiodą duże miasta, gdzie
koszt w przeliczeniu na jednego odbiorcę jest
relatywnie niski. Na obszarach o mniejszej
gęstości zaludnienia, czyli na obszarach wiej‑
skich, często budowa sieci szerokopasmowej
jest nieopłacalna dla firm komercyjnych. Nie
chcąc pozostać w dołku technologicznym
o dostęp do Internetu muszą martwić się sa‑
morządy lokalne. Z pomocą przychodzi Pro‑
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007‑2013.
Już od początku przyszłego roku gminy
i związki międzygminne z terenu wojewódz‑
twa łódzkiego będą mogły składać wnioski
o pomoc na operacje z zakresu tworzenia
i umożliwienia dostępu do infrastruktury sze‑
rokopasmowego Internetu lub modernizacji

takiej infrastruktury. Rozszerzenie działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i lud‑
ności wiejskiej” objętego PROW 2007‑2013
jest możliwe dzięki przyznaniu Polsce dodat‑
kowych środków z Unii Europejskiej na tzw.
nowe wyzwania. W naszym województwie do
rozdysponowania jest ponad 15,5 mln złotych.
Jak już wcześniej wspomniano benefi‑
cjentami mogą być gminy lub związki mię‑
dzygminne. Liczymy na aktywność szcze‑
gólnie tych drugich, bowiem inwestycja na
większym terenie i późniejsze utrzymanie
infrastruktury jest relatywnie tańszym rozwią‑
zaniem. Pomoc może być przyznana na ope‑
racje realizowane:
‑ w miejscowościach należących do gmi‑
ny wiejskiej lub gminy miejsko‑wiejskiej (z
wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000
mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłącze‑
niem miejscowości liczących powyżej 5 000
mieszkańców)
oraz
‑ na obszarze, na którym zgodnie z in‑
wentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
poziom nasycenia usługami szerokopasmo‑
wego dostępu do Internetu o przepustowości
na poziomie co najmniej 2 Mbit/s wynosi nie
więcej niż 30%.
Miejscowości, w których może być reali‑
zowana operacja z zakresu szerokopasmo‑
wego Internetu są zaznaczone na mapie
udostępnionej przez Urząd Komunikacji Elek‑

tronicznej na portalu Polska Szerokopasmo‑
wa: www.polskaszerokopasmowa.pl/mapy
– warstwa: obszar interwencji 2012.
Kwalifikowalne będą wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania operacji, w tym:
budowa, przebudowa, remont lub wyposa‑
żenie obiektów budowlanych, zakup i montaż
urządzeń oraz instalacji, zakup sprzętu kom‑
puterowego i oprogramowania, zakup mate‑
riałów, usług oraz koszty ogólne. Podobnie jak
w innych zakresach tego działania, podatek
od towarów i usług VAT jest kosztem niekwa‑
lifikowalnym, jednak poziom wsparcia może
sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowalnych.
Aby znaleźć się na liście projektów do
dofinansowania należy uzyskać przynajmniej
4 punkty. Punkty przyznawane są zgodnie
z § 13 wyżej wspomnianego rozporządzenia
za wysokość dochodu podatkowego gmi‑
ny w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
poziom bezrobocia w powiecie, kryterium
regionalne (zostanie ogłoszone wraz z ogło‑
szeniem o naborze wniosków), poziom do‑
finansowania operacji, gęstość zaludnienia
gminy oraz poziom przepływności szerokopa‑
smowego łącza internetowego.
Samorząd Województwa Łódzkiego ogło‑
si nabór wniosków w I kwartale 2013 roku.
Tradycyjnie już wszyscy zainteresowani wnio‑
skodawcy zostaną zaproszeni na szkolenie
jeszcze przed ogłoszeniem naboru. Podczas
szkolenia zostanie przekazana nie tylko wie‑
dza z zakresu poprawnego przygotowania
i wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz
kryteriów dostępu, ale również poruszony zo‑
stanie aspekt technologiczny. Pracownicy Wy‑
działu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi przekażą informa‑
cję z zakresu technologii stosowanych do
tworzenia sieci, sposobu zarządzania siecią
i wskażą rozwiązania, które już funkcjonują
w województwie.
Jesteśmy przekonani, iż przy wykorzysta‑
niu takiego narzędzia wsparcia, wiele gmin
i związków międzygminnych skorzysta z moż‑
liwości udzielenia dostępu do szerokopasmo‑
wego Internetu swoim mieszkańcom. n
Michał Kosmowski
Urząd Marszałkowski w Łodzi
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„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…”
S

łowa piosenki Haliny Kunickiej już po
raz trzeci przyświecały organizacji
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złoty Puzon
2012”. Impreza odbyła się 7 października
2012 r. w hali sportowej Zespołu Szkół
w Zadzimiu. Poprzednie edycje cieszyły
się dużym zainteresowaniem i zostały
ciepło przyjęte przez publiczność, dlate
go organizator – Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Poddębice i Zadzim –
Kraina bez barier” czyni starania, aby Fe
stiwal miał charakter cykliczny. Podczas
tegorocznej imprezy swoje umiejętności
muzyczne zaprezentowały:
• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po
żarnej z Siedlątkowa – tradycja orkiestry
sięga 1951 r. Obecnie członkowie stano‑
wią trzy grupy pokoleniowe. Od 2002 r.
do dziś kapelmistrzem jest druh Stanisław
Miłosz. Orkiestra ma w swoim repertuarze
utwory muzyki klasycznej, współczesnej
i wiązanki znanych przebojów.
• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po
żarnej z Sędziejowic – idea utworzenia

strażackiej orkiestry zrodziła się w roku
1996. Orkiestra nieustannie doskonali
swoje umiejętności, które prezentuje na
wszelkiego rodzaju lokalnych i zamiej‑
scowych festynach, uroczystościach, ju‑
bileuszach czy przeglądach. Od 2009 r.
kapelmistrzem orkiestry jest Pani Anna
Gronowska.
• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po
żarnej z Poddębic – powstała przy OSP
w Poddębicach, istnieje od 1901 roku.
Osiągnięcia: I miejsce na Przeglądzie Wo‑
jewódzkim Orkiestr Dętych w Łowiczu
(2003), dwukrotnie drugie i raz pierwsze
miejsce na Powiatowym Przeglądzie Or‑
kiestr Dętych w Poddębicach (2004‑2006).
W 2009 roku orkiestra wystąpiła w filmie
reklamowym województwa łódzkiego,
który spośród 90 filmów z całego świata
zajął II miejsce.
• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po
żarnej z Zadzimia – założona w 1923 r.,
reaktywowana w 100‑lecie istnienia jed‑
nostki OSP tj. w 2002 r. Orkiestra corocznie

bierze udział w powiatowym przeglądzie
orkiestr dętych. W ubiegłym roku uczest‑
niczyła w przeglądzie orkiestr dętych
powiatu kaliskiego. Tradycyjnie, od 10 lat
występuje w zadzimskim kościele podczas
koncertu kolęd. Na rok 2013 zaplanowane
są obchody 90‑lecia istnienia orkiestry,
którą prowadzi Włodzimierz Smolarek.
• Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej z Koła – powstała
w 1902 r. Orkiestra od wielu lat uświet‑
nia uroczystości państwowe, religijne,
patriotyczne i okolicznościowe. Bierze
udział w przeglądach orkiestr, festiwa‑
lach i koncertach na terenie całego kraju
a także za granicą. Funkcję dyrygenta
sprawuje Krzysztof Lityński. Bogaty reper‑
tuar (ponad 300 pozycji), wysoki poziom
przygotowania muzycznego i aktywność
w częstym koncertowaniu, to główne atu‑
ty kolskiej orkiestry dętej, która corocznie
koncertuje 40‑50 razy.
• Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta
w Dalikowie – na tegorocznym festiwalu
wystąpiła gościnnie. Istnieje od 2008 r. Bie‑
rze udział w imprezach organizowanych
przez OSP z okazji Dnia Strażaka, walnych
zebraniach, uroczystościach kościelnych
oraz dożynkach. Kapelmistrzem orkiestry
jest Pan Dariusz Kossakowski.
Przegląd nie był konkursem, nie był więc
oceniany – orkiestry otrzymały pamiątkowe
dyplomy i nagrody muzyczne w postaci klar‑
netów, a zgromadzona na sali publiczność,
gromkimi brawami nagrodziła wszystkie
występy. Organizacja festiwalu była możliwa
dzięki dotacji uzyskanej przez LGD z Depar‑
tamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszał‑
kowskiego w Łodzi oraz wsparciu Gminy
Zadzim i lokalnych sponsorów. Patronat
honorowy nad Festiwalem objął Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień, zaś
patronat medialny Polska – Dziennik Łódzki,
„Nad Wartą” i Nasze Radio Sieradz. n

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sędziejowic
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Kinga Maj‑Wysokińska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”

KALENDARIUM

CIOCIA POLECA

• 18‑27.01.2013 r. Międzynarodowe Targi
Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa
i Ogrodnictwa Grüne Woche, Berlin

Święta Bożego Narodzenia, wigilia, to czas magiczny i niezwykły, pełen ciepła i oczywiście
pysznego jedzenia. To także czas pięknych zwyczajów i obrzędów, które warto pielęgnować,
by święta zostały tradycyjnymi i takimi, jakie pamiętamy z dzieciństwa. Wspomnienie roznoszących się po domu zapachów pieczonych ciast, babci ucierającej mak i wyrabiającej ciasto
drożdżowe nie powinno być tylko obrazem skrywanym w naszej pamięci. Tradycje bożonarodzeniowe należy podtrzymywać, aby każdego roku ocalać je od zapomnienia.
Warto postarać się, aby zgodnie ze zwyczajem podczas wigilii serwować 12 dań. Skąd taki
zwyczaj? Taka liczba miała symbolizować dwunastu apostołów. Dodawanie niektórych produktów do świątecznych potraw ma swoje korzenie w pogańskiej obrzędowości i posiada pewną
symbolikę. Ryby są obowiązkowym elementem wigilii, symbolem płodności. A kapuście przypisywano życiodajną moc, która budzi do życia przyrodę naturalną. Na wieczerzy wigilijnej nie
mogło zabraknąć grzybów, gdyż zgodnie z ludowymi wierzeniami umożliwiają one kontakt ze
zmarłymi. Ponadto dawały gwarancję, że w domu nie braknie pieniędzy. A jeśli grzyby, to oczywiście zupa grzybowa. Jej zadaniem jest rozgrzanie żołądka i pobudzenie apetytu. Odpowiednia ilość najlepszych, suszonych grzybów odpowiada za moc i aromat tego dania. Ważne, aby
była klarowna, dlatego z należytą starannością trzeba oddzielić powstały podczas moczenia
grzybów i gotowania osad.
Do przygotowania wigilijnej zupy grzybowej potrzebujemy:
•
70 g suszonych grzybów
•
1 marchew
•
1 pietruszkę
•
Kawałek selera
•
1 cebulę
•
Sól
•
10 ziarenek pieprzu

• 6‑8.02.2013 r. Międzynarodowe Targi
Owoców i Warzyw Fruit Logistica, Berlin
• 22‑24.02.2013 r. Targi – Regiony Tury‑
styczne NA STYKU KULTUR, Łódź

Polecamy
wczasy pod
„Złotą Gruszą”

Suszone grzyby należy opłukać, włożyć do miski i zalać taką ilością zimnej wody, aby swobodnie pływały. Tak zalane pozostawić na całą noc. Następnego dnia grzyby przekładamy do
garnka, a wodę w której się moczyły przelewamy, starając się oddzielić powstały na dnie osad.
Wodę w garnku z grzybami uzupełniamy do 2 litrów i gotujemy pod przykryciem na małym ogniu,
czekając, aż grzyby zmiękną. Obrane i opłukane warzywa wraz z ziarnami pieprzu dodajemy
do gotującego się wywaru. Całość dalej gotuje się przez około 40 minut. Następnie grzyby
i warzywa wyjmujemy, a wywar przecedzamy przez bardzo gęste sito. Doprawiamy do smaku
solą i dodajemy pokrojone w kawałki, ugotowane grzyby. Podajemy z makaronem łazankowym.
Smacznego!
Ciocia R.

Czy wiecie, że

U

kazał się nowy katalog prezentujący go‑
spodarstwa agroturystyczne w wojewódz‑
twie łódzkim. Zaktualizowana publikacja za‑
wiera nowe gospodarstwa, które w tym roku
po raz pierwszy wzięły udział w „Wojewódzkim
konkursie na najlepsze gospodarstwo agro‑
turystyczne Złota Grusza”. Katalog dostępny
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Ło‑
dzi, Departamencie Funduszu Rozwoju Obsza‑
rów Wiejskich, al. Piłsudskiego 12, 2 piętro. n

w tradycji ludowej każda dekoracja, która pojawiała się na świątecznym drzewku, miała swoje znaczenie:
• dzwoneczki – oznajmiają dobre wieści i szczęśliwe zdarzenia
• anioły – sprawują pieczę nad gospodarstwem
• żywe drzewko – w kulturze chrześcijańskiej stało się symbolem Jezusa jako dawcy i źródła
życia
• jabłka – zapewniają piękny wygląd, siłę i zdrowie
• lampki choinkowe i świeczki – chronią przed złymi mocami, demonami, odwracają złe uroki
• orzechy w sreberkach – chronią od nieszczęść, zapewniają powodzenie i dobrobyt
• łańcuch z papieru – symbolizuje jedność i zgodę w rodzinie
• gwiazda na czubku choinki – ma ułatwiać powroty do domów tym, którzy zbłądzili
• jemioła – kiedyś zawieszana na drzewku lub pod sufitem symbolizowała zgodę i jedność.
Miała również umacniać miłość, stąd zwyczaj całowania się zakochanych pod jemiołą
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