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WYDARZENIA 
Kilka dni temu Biuro 
Spraw Wewnętrznych 
zatrzymało jednego 
z policjantów 
gorlickiej komendy 
STR. 3

WYDARZENIA 

W swojej małej galerii ma setki 
porcelanowych filiżanek. 
O każdej potrafi opowiedzieć 
ciekawą historię  
STR.  4
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WYDARZENIA 
Gmina Łużna stara się 
nadrobić zaległości 
w budowie sieci 
kanalizacyjnej 
i wodociągowej 
STR. 3

PORADNIK 
W naszych lasach 
wysyp grzybów. Jak je 
suszyć i marynować, 
by zachowały smak 
i zapach?  
STR. 6 

PRAWNIK RADZI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBÓW FITNESS STR. 2

WINIARSKIE 
ŻNIWA

SPORT LOKALNY 

BIAŁO-NIEBIESCY 
Z GLINIKA MUSIELI 
PRZEŁKNĄĆ 
PORAŻKĘ I STRATĘ 
PUNKTÓW  
W MECZU 
Z LIMANOVIĄ 
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Winnica Kuków nazywa się Bucze, a swoją nazwę wzięła od wzgórza, na którym się znajduje. Pierwsze krzaki winorośli pojawiły się tu w 2012 roku  STR. 5
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Grzybiarstwo 

Pamiętajmy, że od momentu, 
gdy grzyb żegna się z leśną 
ściółką, rozpoczyna się w prak-
tyce proces gnilny. O ile możli-
we, zbieramy więc grzyby 
do wiklinowych koszy wyłożo-
nych na spodzie papierem. 
Złym pomysłem jest zaparza-
nie grzybów w plastikowych 
siatach lub jednorazówkach.  
No i oczywiście zbierajmy grzy-
by, co do których mamy abso-
lutną pewność, że są jadalne.  

Nie wszystkie grzyby nadają się 
na przetwory, jednak większość 
znanych grzybów jadalnych mo-
żemy zaprawić na zimę - oczy-
wiście nie każdy gatunek w ten 
sam sposób. Najbardziej szla-
chetny prawdziwek (borowik ja-
dalny) nadaje się do wszystkiego, 
podobnie jak popularny podgrzy-
bek. Koźlarz (kozak) nadaje się 
do suszenia, ale już kurki , opieńki 
czy maślaki - gorzej. Kanię najle-
piej zjeść świeżą, ale można ją 
również ususzyć na zimę.  

Zebrane grzyby nie powinny 
zbyt długo czekać na obróbkę  
- należy je zjeść lub przetworzyć 

najpóźniej w ciągu jednej doby 
od zebrania.  

Czyszczenie i mycie grzybów 
to niezbyt przyjemny finał grzy-
bobrania. Na początku najlepiej 
grzyby posegregować zgodnie 
zgodnie z gatunkami i wielkością 
okazów oraz ich stanem. Potem 
trzeba je oczyścić. Większość po-
radników grzybiarskich zakazuje 
mycia grzybów, ale są sytuacje, 
gdy musimy to zrobić. 

Jak mrozić grzyby? 
Do mrożenia nadają się wszyst-
kie rodzaje grzybów. Nie należy 
mrozić surowych okazów, gdyż  
bez obróbki cieplnej zgorzknieją. 
Niektórzy grzyby do mrożenia 
gotują, ale lepszym sposobem 
jest ich duszenie - nie musimy 
wtedy wylewać wody, której od-
dały one część aromatu. W tym 
celu przygotowujemy grzyby jak 
do spożycia, a następnie kroimy 
i dusimy na patelni - najsmacz-
niejsze są duszone na maśle. Nie 
należy ich podlewać wodą - pusz-
czą ją same. Po wystudzeniu pa-
kujemy je do pojemników lub 
woreczków strunowych (zaj-
mują mniej miejsca) i wkładamy 
do zamrażarki.  

Marynowanie  grzybów 
Każda doświadczona gospo-

dyni i każdy miłośnik grzybobra-
nia ma swoje ulubione metody 
marynowania.  

Większość osób  używa jedy-
nie  kapeluszy, jedni je przekra-
wają, by sprawdzić, czy nie są ro-
baczywe, inni nie.  Nie ma też 

żadnych przeciwwskazań 
do tego, by marynować całe 
grzyby - zwłaszcza te mniejsze 
okazy.  

Przed marynowaniem czyś-
cimy grzyby i myjemy, a następ-
nie gotujemy ok. 15-20 minut  
w osolonej wodzie wraz z pokro-
joną w talarki cebulą (można 

również dodać pokrojoną 
w cienkie krążki marchewką). 
W tym czasie przygotowujemy 
zalewę octową. W tym celu za-
gotowujemy w garnku (propor-
cje na kilogram grzybów): 1 
szklankę octu, 3 szklanki wody, 1 
łyżkę soli, 2 łyżki cukru, pokro-
joną w talarki  cebulę, 2-3 liście 

laurowe, 3-5 ziaren ziela angiel-
skiego, 5 ziaren pieprzu, ły-
żeczkę gorczycy. 

Grzyby po  ugotowaniu odsą-
czamy na sicie i nakładamy 
do wyparzonych słoiczków. Za-
lewamy je przygotowaną wcześ-
niej marynatą i pasteryzujemy 
ok. 40   minut.  

Suszenie grzybów 
Nie należy do najtrudniejszych 
zajęć, proste błędy popełnić jest 
jednak w tym procesie bardzo ła-
two, a chwila nieuwagi kończy się 
zwykle bolesną stratą całego 
zbioru, gdyż zamiast grzybowego 
suszu, możemy uzyskać zupę 
grzybową.  

Suszenie grzybów, które bez-
pośrednio po zebraniu w lesie 
składają się w 91 proc.  z wody,  
jest najpopularniejszą techniką  
ich przechowywania.  Możemy 
pozbywać się wody stopniowo, 
metodami naszych prababek, 
możemy też cały proces przy-
spieszyć, posługując się specjali-
stycznymi suszarkami lub domo-
wym piekarnikiem, który wy-
maga jednak dużej ostrożności 
i uwagi w procesie suszenia grzy-
bów. ¹

Najlepsze są grzyby świeże. Marynowanie, mrożenie, suszenie  
- co jednak zrobić, jeśli zebraliśmy ich więcej, niż możemy zjeść
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Powinniśmy zbierać grzyby zdrowe i takie, co do których mamy pewność, że są jadalne

Poradnik

Artykuł sponsorowany Urząd Statystyczny w Krakowie 009844693

 Kiedy odbywa się Powszechny 
Spis Rolny 2020 i kto bierze 
w nim udział?

Tegoroczny spis rozpoczął się 1 wrześ-

nia i potrwa do 30 listopada. Obejmuje 

on wszystkie gospodarstwa w Polsce 

(mamy ich w sumie około 1,5 mln). Jest 

obowiązkowy dla rolników indywidualnych 

oraz gospodarstw prowadzonych przez 

przedsiębiorstwa rolne. W spisie muszą 

więc wziąć udział wszystkie gospodarstwa 

indywidualne o powierzchni powyżej 1 ha 

lub mniejsze, ale prowadzące działy spe-

cjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną 

określoną progami, których wielkość pre-

cyzuje ustawa spisowa. Minimalna skala 

produkcji dla gospodarstw indywidualnych 

o powierzchni użytków rolnych poniżej 

hektara to m.in.: pół hektara drzewek 

owocowych, krzewów owocowych, wa-

rzyw gruntowych, truskawek, chmielu, 5 

sztuk bydła, 20 świń, 5 loch, 20 owiec, 20 

kóz, 100 sztuk drobiu czy 20 pni pszczół. 

Spis dotyczy również gospodarstw osób 

prawnych bądź jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej.

  Po co organizowany jest spis 
rolny?

Podczas spisu zbiera się dane, które są 

bardzo ważne. Pozwalają one dokładnie 

scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą 

władzom lokalnym i centralnym do podej-

mowania trafnych decyzji strategicznych. 

Dzięki pozyskanym podczas spisu danym 

można lepiej monitorować i kształtować 

politykę rolną – zarówno krajową, jak 

i unijną. Co ważne, informacje przekaza-

ne przez rolników mają również wpływ na 

wysokość funduszy, jakie otrzymają oni 

na wsparcie swojej działalności. Samym 

rolnikom wyniki spisu pozwolą także oce-

nić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzę-

cej ich regionu, a tym samym opłacalność 

produkcji.

 W jaki sposób rolnicy biorą 
udział w spisie?

Głównie poprzez tzw. samospis interneto-

wy – to metoda preferowana, jest bowiem 

wygodna i bezpieczna w czasie trwającej 

epidemii. Wystarczy komputer, tablet lub 

smartfon z dostępem do internetu i już 

można wziąć udział w spisie, w dogodnym 

dla siebie czasie i miejscu. Rolnicy mogą 

odpowiadać na pytania dzięki specjalnej, 

interaktywnej aplikacji dostępnej na stro-

nie Głównego Urzędu Statystycznego: 

spisrolny.gov.pl.

 Jak się zalogować do aplikacji 
spisowej?

Każdy rolnik powinien otrzymać list Gene-

ralnego Komisarza Spisowego – Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. Za-

wiera on nie tylko najważniejsze informa-

cje o spisie, ale również dane potrzebne 

do zalogowania się w aplikacji spisowej 

(dlatego to pismo należy zachować aż do 

chwili dokonania spisu). Chcąc się zalo-

gować, należy wpisać w odpowiednich 

polach swój numer PESEL oraz numer 

gospodarstwa rolnego z listu Prezesa 

GUS bądź numer identyfikacyjny produ-

centa w ARIMR. Można również zalo-

gować się z wykorzystaniem Krajowego 

Węzła Identyfikacji Elektronicznej (profil 

zaufany, bankowość elektroniczna).

Natomiast osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niemające osobowości 

prawnej logują się do aplikacji spisowej 

poprzez wpisanie identyfikatora i hasła, 

których używają do logowania w Portalu 

Sprawozdawczym GUS.

 A co jeśli rolnik nie ma 
komputera lub dostępu do 
internetu?

Organizatorzy spisu pomyśleli również 

o takich osobach. Specjalnie dla nich 

w gminnych biurach spisowych przygo-

towano stanowiska komputerowe. Każdy 

rolnik może tam przyjść w dogodnym dla 

siebie terminie, usiąść przy komputerze 

i samodzielnie spisać się przez internet.

Jeśli natomiast ktoś nie może lub nie chce 

fatygować się do gminnego biura spiso-

wego bądź nie umie korzystać z kompu-

tera, to może zadzwonić na infolinię spiso-

wą: 22 279-99-99 (wew. 1) i wybrać opcję 

„Spisz się przez telefon” lub ustalić termin 

rozmowy z rachmistrzem (koszt połącze-

nia jest zgodny z cennikiem operatora).

 Co się stanie, jeśli rolnik nie 
spisze się samodzielnie?

Z takimi osobami od 16 września będą 

się kontaktować rachmistrzowie spisowi, 

w celu przeprowadzenia wywiadu przez te-

lefon lub – jeśli sytuacja epidemiczna na to 

pozwoli, od 1 października – bezpośrednio 

w miejscu dogodnym dla rolnika. Trzeba 

jednak pamiętać, że w takim przypadku 

rolnik nie będzie mógł odmówić udzielenia 

odpowiedzi rachmistrzowi bądź przełożyć 

spisu na inny termin. Przypominamy, że 

spis jest obowiązkowy. Trzeba wziąć w nim 

udział i udzielić dokładnych, wyczerpują-

cych oraz zgodnych z prawdą odpowiedzi.

  Kto ma odpowiadać na pytania 
spisowe?

Gospodarstwa rolne są spisywane u ich 

użytkowników, a nie u właścicieli. Ozna-

cza to, że jeśli właściciel gospodarstwa 

wydzierżawił je w całości innej osobie 

i w dniu 1 czerwca 2020 r. ta osoba była 

użytkownikiem tego gospodarstwa, to 

powinno być ono spisane u użytkownika. 

Spisem nie są objęci właściciele gruntów, 

którzy nie prowadzą działalności rolniczej.

 Jakie pytania znajdują się 
w formularzu spisowym?

Formularz jest podzielony na 11 działów 

tematycznych: użytkowanie gruntów; 

powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta 

gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; 

budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny 

i urządzenia rolnicze; działalność gospo-

darcza; struktura dochodów; aktywność 

ekonomiczna oraz chów i hodowla ryb.

Podczas spisu są również zbierane dane 

dotyczące m.in.: osoby kierującej gospo-

darstwem rolnym, położenia gospodar-

stwa na obszarach o ograniczeniach na-

turalnych, typu własności użytków rolnych, 

produkcji ekologicznej, nawadniania czy 

też wkładu pracy samego rolnika i człon-

ków jego gospodarstwa oraz pracowników 

najemnych. Wszystkie te dane są zbie-

rane według stanu na 1 czerwca 2020 r. 

Część pytań odnosi się do 12 miesięcy 

poprzedzających tę datę.

Warto dodać, że na takie same pytania 

odpowiadają w tym roku rolnicy w całej 

Europie. Wszystko po to, by można było 

uzyskać porównywalne dane dla wszyst-

kich regionów.

  A o co pracownicy statystyki 
rolnika nie zapytają?

Rolnicy nie mają powodu do obaw – nikt 

nie zapyta o ich majątek. Formularz spiso-

wy zawiera pytania o składowe elementy 

gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie 

w ujęciu procentowym i bez wskazywania 

wartości. W spisie nie ma pytań o za-

robki rolników czy wartość przychodów. 

Zbierane są informacje o wkładzie pracy 

w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu 

produkcji rolniczej oraz o fakcie prowa-

dzenia w gospodarstwie działalności po-

zarolniczej. W ostatnim przypadku należy 

wyłącznie podać, jaki procentowy udział 

stanowią dochody z prowadzonej działal-

ności rolniczej, działalności pozarolniczej, 

pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, 

takich jak emerytury i renty. Warto nato-

miast przypomnieć sobie te informacje 

o dochodach, ponieważ to ułatwi osza-

cowanie i podanie danych procentowych.

  Czy dane osób biorących udział 
w spisie będą bezpieczne?

Rolnicy nie muszą się obawiać o bezpie-

czeństwo przekazanych przez siebie da-

nych. Spisy, podobnie jak wszystkie inne 

badania statystyczne prowadzone przez 

GUS, są realizowane z zachowaniem 

standardów bezpieczeństwa, w oparciu 

o nowoczesne techniki teleinformatyczne, 

a wszystkie osoby wykonujące prace spi-

sowe (w tym pracownicy statystyki i gmin-

nych biur spisowych oraz rachmistrzowie) 

są zobowiązane do przestrzegania tajem-

nicy statystycznej pod sankcją karną za 

jej niedotrzymanie.

A gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwo-

ści, to w każdej chwili może zweryfikować 

tożsamość rachmistrza, np. dzwoniąc na 

infolinię spisową lub przez internet.

 Gdzie szukać informacji 
o spisie?

W tym celu można skorzystać z infolinii 

spisowej 22 279 99 99. Warto również 

śledzić na bieżąco wiadomości na stronie 

spisrolny.gov.pl. Informacje o spisie, ba-

daniach statystycznych w województwie 

małopolskim, działaniach edukacyjnych 

i promocyjnych można również znaleźć 

na stronach internetowych Urzędu Staty-

stycznego w Krakowie oraz w serwisach 

społecznościowych.

Paulina Szymczewska

Spiszmy się, jak na rolników przystało!
W całej Polsce 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Wezmą w nim udział wszyscy rolnicy. Dodać przy tym warto, że nasz kraj nie jest 

jedynym, w którym odbywa się to badanie. Spisy rolne są prowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej przynajmniej raz na 10 lat.  
Organizuje się je po to, by zaktualizować dane o rolnictwie i poznać zachodzące w nim zmiany. Jesteś rolnikiem? Oto, co powinieneś wiedzieć o spisie.


