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

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

BIURA  POWIATOWE 
 

Powiat Przewodniczący / Delegat Adres biura Telefon 

Bełchatów Janusz Frydrychowski 
Marcin Śmiałkowski 

Urząd Gminy 
ul. Kościuszki 13 

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

Brzeziny Eugeniusz Supera 
Dorota Kołodziejczyk 

UG Brzeziny, 
ul. Sienkiewicza 16 A 

95-060 Brzeziny 
510-474-851 

Kutno Włodzimierz Jaworski 
Andrzej Górczyński 

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

Łask Bronisław Węglewski 
Marek Krawczyk 

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

Łęczyca Małgorzata Gabryelczak 
Dariusz Kowalczyk 

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

Łowicz Jan Znyk 
Donata Wrona 

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

Łódź-Wschód Jan Woźniak 
Bogdan Sałata 

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

Opoczno Marian Kacprzak 
Krzysztof Juszyński 

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

Pabianice Czesław Dzierżawski 
Jan Chojecki 

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

Pajęczno Jacek Koziński 
Łukasz Wojtaszczyk 

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

Piotrków 
Tryb. 

Tomasz Kowalski 
Bogdan Pietrykowski 

Starostwo Powiatowe,  
Al. 3-go Maja 33 

97-300 Piotrków Tryb. 
510-474-861 

Poddębice Ewa Bednarek  
Mariusz Gortat 

GS Samopomoc Chłopska,  
ul. Kaliska 3/5 

99-200 Poddębice 
510-474-725 

Radomsko Andrzej Komala 
Andrzej Gruszczyński 

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

Rawa Maz. Mariusz Cheba 
Małgorzata Rosa 

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

Sieradz Jan Kołodziejczyk 
Jerzy Wróbel 

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

Skierniewice Andrzej Kowara 
Jacek Ossowicz 

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

Tomaszów 
Maz. 

Dariusz Kowalczyk 
Ewa Sygitowicz 

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

Wieluń Józef Stępień 
Krzysztof Wróbel 

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

Wieruszów Jerzy Karsznia 
Ryszard Starek  

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

Zduńska 
Wola 

Zenon Kowalski  
Krzysztof Jan Nowak 

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

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

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

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

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

42/640-68-54
Oddział 

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

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

Oddział 
w Bełchatowie

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

Oddział 
w Skierniewicach

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

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

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

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

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

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

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

         Zapraszam do lektury nowego wyda-
nia miesięcznika W NOWEJ ROLI. W tym 
numerze szczególnie polecam Państwu 
artykuły na temat debat rolniczych, któ-
re odbyły się przy okazji Targów FERMA 
2017 oraz z inicjatywy Rady Powiatowej 
IRWŁ w Łęczycy przy współpracy z Rada-
mi Powiatowymi IRWŁ w Poddębicach, 
Kutnie i Zgierzu. Tematyka poruszana na 
debatach pokazuje z iloma problemami 
nadal boryka się polska wieś. W związku 
z tym pragnę zachęcić Państwa do kon-
taktu z nami. Każdy rolnik, który zgłosi się 
z problemem do Izby, może liczyć na rze-
telne rozpoznanie sprawy i interwencję  
w instytucjach odpowiedzialnych. 
          Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
w ramach działań dotyczących ułatwień 
dla rolników, podjęła również współpra-
cę z Programem Rabat Rolniczy. Mam na-
dzieję, że program ten umożliwi rolnikom 
z naszego województwa zakup usług  
i produktów w promocyjnych cenach. To 
duże ułatwienie dla działalności rolniczej.
     Porejestrowe Doświadczalnictwo Od-
mianowe (PDO) daje systematyczny  
dopływ obiektywnej informacji na temat 
odmian i ich przydatności do uprawy.  
Od 2004 roku tworzona jest corocznie  
Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do upra-
wy na obszarze województwa łódzkiego. 
Podsumowanie badań Stacji i  tegorocz-
ną listę znajdziecie Państwo w artykule 
Pana dra Przemysława Majchrowskiego 
Dyrektora COBORU Stacji Doświadczal-
nej Oceny Odmian w Sulejowie. Wspo-
mnę tylko, że współpraca Izby ze Stacją 
układa się wzorowo, a wyniki badań Stacji  
to niezwykle cenne źródło informacji dla 
naszych rolników.
Miłej lektury!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego  

Powiat rawski położony jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Powiat o powierzchni 646 km² 
zamieszkuje ok. 50 000 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Rawa Mazowiecka (gm. miejska),  
Biała Rawska (gm. miejsko-wiejska), Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice (gm. wiejskie) oraz dwa 
miasta Rawa Mazowiecka i Biała Rawska. Powiat rawski graniczy z dwoma powiatami województwa łódzkie-
go: tomaszowskim i skierniewickim oraz z dwoma powiatami województwa mazowieckiego: żyrardowskim 
 i grójeckim. Przez powiat przebiega droga krajowa nr 8 i nr 72. Dzięki tym połączeniom rolnicy z powiatu  
rawskiego dostarczają swoje produkty na Rynek Hurtowy Zjazdowa w Łodzi oraz Rynek Hurtowy Bronisze  
w Warszawie.

Rada Powiatowa Izby 
Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Powiecie 
Rawskim

Powiat ma charakter rolniczy, a użytki rolne stanowią 

83,8% powierzchni. Grunty zurbanizowane i zabudo-

wane to 3,4%, a pod wodami 0,2%. Wskaźnik lesistości 

jest niższy niż średni dla województwa (21,0%) i wyno-

si 12,4%, 20,5% powierzchni to obszary o szczególnych 

walorach przyrodniczych prawnie chronione. Na tere-

nie powiatu znajduje się podstrefa Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej co wpływa na wzrost inwestycji  

w tym regionie. Jednak powiat przyciąga nie tylko inwe-

storów lecz również turystów, oferując wypoczynek nad 

zalewem oraz prezentując dobrze zachowane regio-

nalne zabytki. Powiat Rawski charakteryzuje się niezbyt 

korzystnymi warunkami do produkcji rolnej. Najlepsze 

warunki przyrodnicze do produkcji rolnej mają gminy 

Biała Rawska, Regnów i Sadkowice, gdzie udział gleb klas  

II – IV wynosi odpowiednio 84,8%, 72,2% i 57,1%. 

Powiat Rawski nazwać można “zagłębiem sadowni-

czym”,  bowiem odsetek gruntów pod sadami jest po-

nad 10 razy wyższy niż średnia krajowa. Nasadzenia  

sadownicze w powiecie zajmują 24,4% użytków rol-

nych  (co stanowi czwarte miejsce w kraju), po powia-

tach: grójeckim, sandomierskim oraz opolskim w woj. 

lubelskim. Oprócz sadownictwa dominuje produkcja ro-

ślinna (warzywa, zboża, ziemniaki oraz produkcja zwie-

rzęca (trzoda chlewna, bydło mięsne, drób). W ostat-

nim czasie przybywa nasadzeń borówki amerykańskiej 

i jagody kamczackiej. Średnia wielkość gospodarstwa  

w powiecie rawskim wynosi ok. 6 ha. Na terenie powiatu 

rawskiego działa wiele grup producenckich i spółdziel-

ni sadowniczych zrzeszających sadowników oraz wiele 

zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Rolni-

cy sukcesywnie wyposażają gospodarstwa w chłodnie, 

pakownie i sortownie owoców dzięki wsparciom finan-

sowym wypłacanym przez ARiMR. 

W ostatnim czasie anomalie pogodowe nie sprzy-

jają rolnictwu. W ubiegłym 
roku powiat rawski dotknę-
ła klęska gradobicia. Najbar-
dziej ucierpiały gminy Biała 
Rawska i Sadkowice, gdzie 
uszkodzeniu uległy nie tyl-
ko owoce, ale również na-
sadzenia.  Rada Powiatowa 
IRWŁ na posiedzeniu w dniu 
1 lipca 2016 r. podjęła wnio-
ski, o powołanie komisji sza-
cujących straty w środkach 
trwałych oraz, aby działanie 
126  przeznaczone na odtwo-
rzenie potencjału produkcji 

było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,  
a nie np. na utwardzenie terenu. Członkowie Rady 
zawnioskowali również o prawne uregulowanie 
stosowania armatek przeciwgradowych oraz aby 
wycofywane owoce i warzywa w 90 % były przeka-
zywane do biogazowni. Ponadto delegaci Rady Po-
wiatowej IRWŁ biorą czynny udział w komisjach sza-
cujących szkody klęskowe oraz łowieckie.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Powia-

tu Rawskiego liczy 10 członków: Miasto i Gmina Bia-
ła Rawska - Sylwester Libera, Jacek Otulak;  Gmina 
Cielądz – Michał Gaca, Małgorzata Rosa - delegat-
ka na Walne Zgromadzenie IRWŁ; Gmina Rawa Ma-
zowiecka – Małgorzata Czajka, Tadeusz Badur; Gmina 
Regnów – Mariusz Cheba Przewodniczący Rady, 
Członek Zarządu IRWŁ, Krzysztof Sumiński; Gmina 
Sadkowice – Piotr Chylak, Łukasz Feller. Na posiedze-

nia Rady zapraszani są przedstawiciele instytucji, z któ-

rymi prowadzona jest ścisła współpraca, m.in. ARiMR 

BP w Rawie Maz., KRUS PT w Rawie Maz., TUW „TUW” 

w Łodzi, PIW, Starostwo Powiatowe i samorządy gmin-

ne oraz wszelkie organizacje działające na rzecz rolnic-

twa. Ponadto  organizowane są szkolenia, konferencje, 

wyjazdy na targi rolnicze - mające na celu pogłębia-

nie wiedzy rolników na tematy związane z funkcjono-

waniem polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Po-

lityki Rolnej. Biuro Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie 

Maz.  znajduje się w budynku Starostwa Powiatowe-

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

tel. 510 474 850, czynne wtorek w godz. 8.00 - 16.00,  

środa i piątek w godz. 8.00-14.00 

Małgorzata Rosa

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej 

IRWŁ w Rawie Mazowieckiej
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Komisja Europejska, z myślą o organizacjach branżowych i przedsiębiorcach z różnych sektorów rolno 
-spożywczych, uruchomiła nowy portal internetowy dotyczący promocji produktów rolnych. Serwis 
internetowy znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/chafea/agri/

Ma on na celu dostarczenie bieżących informacji na temat m.in.:

•  możliwości otrzymania dofinansowania na realizację kampanii promocyjno-informacyjnych produktów 

rolno-spożywczych,

• potencjalnej współpracy organizacji branżowych z krajów UE w zakresie wspólnej promocji produktów 

rolnych,

•  możliwości, jakie stwarza wejście producentów i organizacji branżowych na nowe rynki.

W poszczególnych, pięciu sekcjach tematycznych przedmiotowego portalu, zgromadzone zostały infor-

macje i publikacje, dotyczące bieżących wydarzeń organizowanych dla branży rolno-spożywczej, w tym:   

targów, konferencji, spotkań, aktualnie wdrażanych programów promocyjno-informacyjnych, kryteriów 

oceny propozycji/ofert ww. programów, jak również analizy i raporty dotyczące eksportu produktów rolno 

-spożywczych na rynki poza UE.

Dodatkowo, zarejestrowanym użytkownikom, portal stwarza możliwość wyszukiwania i nawiązywania  

relacji biznesowych z innymi organizacjami z branży.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na ww. portalu.

(Źródło: ARR)

Nowy portal inernetowy 
dotyczący promocji 
produktów rolnych

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników, jest 

kolejną propozycją legislacyjną zmierzającą do 

wzmocnienia pozycji rolników w całym łańcuchu 

żywnościowym. Spółdzielnie rolników mają być do-

browolnym zrzeszeniem. Proponowany system za-

chęt oparty został na zwolnieniach podatkowych. 

Dlatego też, jako forma pomocy publicznej, projekt 

ustawy o spółdzielniach rolników wymaga notyfika-

cji w Komisji Europejskiej.

Spółdzielnie będzie mogło założyć co najmniej 
10 rolników. Tylko rolnicy będą mogli wchodzić 
w skład rady nadzorczej.

Przygotowane rozwiązania w sposób kom-
pleksowy regulują zasady funkcjonowania 
spółdzielni. Utworzone na mocy tych przepi-
sów podmioty będą mogły również prowadzić 
działalność gospodarczą polegającą na prze-
chowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryza-
cji produktów wyprodukowanych przez swoich 
członków. Ponadto spółdzielnie będą mogły zaj-
mować się sprzedażą i przetwarzaniem produk-
tów, a także obrotem przetworzonych produk-
tów. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: MRiRW)

Spółdzielnie 
rolników 
- rząd przyjął 
projekt ustawy

Opłaty za pobór wody dla miesz-
kańców, przedsiębiorców, rolników 
czy przemysłu wzrosną najprawdo-
podobniej dopiero od 2019 r. - wy-
nika z wypowiedzi wiceministra śro-
dowiska Mariusza Gajdy udzielonej 
PAP. Ministerstwo przekazało rzą-
dowi projekt nowego Prawa wod-
nego. „Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, podwyżki opłat za 
wodę dla mieszkańców, rolników 
czy przedsiębiorców w tym roku nie 
będzie. Prawdopodobnie te same 
stawki będą też obowiązywały w 
2018 roku” - powiedział wicemini-
ster. Dopytywany przez PAP, czy 
oznacza to, że opłaty za pobór wody 
wzrosną najprawdopodobniej do-
piero od 2019 r., powiedział, że tak. 

Minister Gajda poinformował, że w 

piątek ministerstwo przekazało Rządo-

wemu Centrum Legislacji projekt no-

wego Prawa wodnego. „Mam oficjalną 

informację z Komisji Europejskiej, że 

musimy ten projekt przekazać do Sej-

mu do końca pierwszego kwartału br. 

Jeśli pierwsze czytanie odbędzie się 

w marcu, a nowe prawo wejdzie w ży-

cie od 1 lipca, to postanowione przez 

Komisję warunki będą spełnione. Pro-

jekt konsultowany był z innymi mini-

sterstwami i mam nadzieję, że jest to 

ostateczna wersja” - dodał.  Chodzi o 

spełnienie warunków ex ante, czyli 

warunków wstępnych, które pozwo-

lą uruchomić 3,5 mld euro z UE na in-

westycje w gospodarce wodnej. Gaj-

da tłumaczył, że wyszczególnione w 

projekcie ustawy opłaty za pobór wód 

powierzchniowych bądź podziem-

nych będą stawkami maksymalnymi. 

„Co roku będzie wydawane rozporzą-

dzenie ws. opłat na przyszły rok. Będą 

one stopniowo rosły, do stawek za-

wartych w ustawie” - wyjaśnił.  Rolni-
cy nie będą płacić za wodę, o ile w 
ciągu doby nie zużyją więcej niż 5 
tys. litrów. Jeśli pobór będzie więk-
szy, opłata wyniesie 30 groszy za je-
den metr sześcienny pobranej wody 
podziemnej i 15 gr za jeden m sześc. 
wody powierzchniowej. Jeżeli rolnik 

będzie nawadniał swoje pole za po-
mocą pompy, wówczas opłata wy-
niesie 15 groszy za metr sześc. wody 
podziemnej. Nowe maksymalne staw-

ki opłat dla producentów napojów 

mają wynieść 70 gr za pobór metra sze-

ściennego wód podziemnych i 35 gr za 

pobór metra sześc. wód powierzchnio-

wych wykorzystywanych do produkcji 

wód butelkowanych, jednak w 2017 r. 

pozostaną na poziomie 2016 r. 

Projekt nowego Prawa wodnego 

przewiduje też maksymalne opłaty dla 

przedsiębiorstw wodno-kanalizacyj-

nych. W zależności od wielkości aglo-

meracji, stawka wahać się będzie od 15 

(w miejscowościach do 50 tys. miesz-

kańców) do 40 groszy za metr sze-

ścienny wody powierzchniowej lub 

podziemnej. Jednak w 2017 i 2018 r. 

pozostaną na poziomie 2016 r., czyli 

około 8 gr za metr sześcienny. 

Zmienione Prawo wodne powoła 

też nową instytucję zarządzającą wo-

dami w Polsce - Państwowe Gospo-

darstwo Wodne „Wody Polskie”. Będzie 

ono odpowiadać za ochronę przeciw-

powodziową i przed suszą, a także za 

inwestycje. Odpowiedzialność za dro-

gi wodne o znaczeniu transportowym 

przejmie Ministerstwo Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Bedzie 

ono odpowiadało za inwestycje doty-

czące żeglugi śródlądowej, m.in. utrzy-

manie śluz czy torów wodnych dla 

statków. 

Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl

Ceny wody wzrosną najwcześniej za 
dwa lata?
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Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski o pomoc na re-
strukturyzację małych gospodarstw z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii 
w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubie-
gać się osoba fizyczna, która jest posiada-
czem gospodarstwa rolnego położonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wiel-
kości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. 
Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpie-
czeniu społecznemu rolników z mocy ustawy  
i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rol-
nika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące 
poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy i w tym okresie nie może prowa-
dzić innej działalności gospodarczej. W tym na-
borze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto 
zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa  
i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym sta-
nie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wy-

płacana w dwóch ratach - najpierw 80 proc.  premii,  

a kolejne 20 proc.  po zrealizowaniu założonych  

w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyza-

cję swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym 

czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powin-

na wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co 

najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku,  

w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  

w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze 

względu na miejsce położenia gospodarstwa. Moż-

na to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważ-

nionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną 

przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym 

ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złoże-

nia wniosku decyduje data nadania.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na pod-

stawie przyznanych punktów ustalona zostanie ko-

lejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą 

brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwa-

lifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, 

wiek wnioskodawcy.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

(Źródło: ARiMR)

Szansa na 
pomoc w re-
strukturyzacji 
małych 
gospodarstw
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Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na 

bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na 

wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia grun-

tów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. Współpracuje z instytucjami sektora rolni-

czego. Wszelkie działania, interwencje podejmowane 

przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są do-

stępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolni-

cza.lodz.pl.

  W marcu Zarząd IRWŁ na wniosek obwo-
dów łowieckich po zasięgnięciu opinii miejscowej 
Rady Powiatowej IRWŁ wydawał opinie w sprawie 
dzierżawy obwodów  łowieckich. 

Ponadto Zarząd IRWŁ wydał opinie do projek-
tów aktów prawnych m.in. do:

• rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegóło-
wych wymagań weterynaryjnych dla prowadze-
nia działalności w zakresie utrzymywania zwie-
rząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku 
tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych 
zwierząt lub od tych zwierząt. Krajowa Rada Izb 
Rolniczych na podstawie opinii przesłanych przez 
wojewódzkie izby rolnicze uważa, że dla małych 
drobnotowarowych gospodarstw, które spora-

dycznie sprzedają swoje produkty, głównie po-
przez sprzedaż bezpośrednią, niektóre nowe wy-
mogi wydają się być nadmierne (zwiększające 
biurokrację) i uciążliwe w ich stosowaniu. Wątpli-
wości samorządu rolniczego dotyczą przepisu w 
ustępie 2. §1 projektu rozporządzenia, który sta-
nowi o obowiązku prowadzenia szczególnej ewi-
dencji wjazdów i wyjazdów środków transportu 
oraz osób odwiedzających gospodarstwo. Rów-
nież problemem dla nich może być zabezpiecze-
nie budynków gospodarczych przed dostępem 
kotów i psów utrzymywanych w gospodarstwie. 
Szczególnie w przypadku obór kurtynowych. Wy-
móg ten z punktu widzenia zabezpieczenia gospo-
darstw przed wprowadzeniem chorób zakaźnych 
nie wydaje się być konieczny, ponieważ rozporzą-
dzenie nie stanowi o zabezpieczeniu wybiegów, 
okólników i pastwisk. Należy przy tym zauważyć, 
iż w wielu gospodarstwach psy są wykorzystywa-
ne, jako psy pasterskie i z racji tego, również poza 

okresem pastwiskowym powinny mieć codzienny 
kontakt ze zwierzętami. Natomiast koty jak rów-
nież, pewne rasy psów przebywając w budynkach 
gospodarczych z powodzeniem zabezpieczają je 
przez dostępem gryzoni. Zwracamy również uwa-
gę na brak precyzyjnego określenia w pkt 8) ust. 
1 §1 projektu – jakiego rodzaju sprzętu i urzą-
dzeń przepis ten tyczy. Może być sytuacja gdzie 
urządzenia takie jak: poskromy, klatki do przewo-
zu zwierząt, kolczykownice lub tatuownice oraz 
urządzania i aparaty do oszałamiania zwierząt 
podczas uboju, używane są wspólnie przez grupę 
rolników.

• rozporządzenia MRiRW w sprawie wartości kli-
matycznego bilansu wodnego dla poszczególnych 
gatunków uprawnych i gleb.   Zarząd IRWŁ w dniu 
13 lutego 2017r.  wydał opinie negatywną do pro-
jektu uzasadniając tym, że  wartości klimatyczne-
go bilansu wodnego nie odzwierciedlały sytuacji 
w poszczególnych regionach. Zdarzały się przy-
padki,  że suszę i jej skutki można było dostrzec 
gołym okiem, a wartości klimatycznego bilansu 
wodnego temu przeczyły. Decyzję w sprawie wy-
stąpienia suszy powinien podejmować Wójt po-
wołując Komisję do spraw szacowania szkód.  

W dniu 16 lutego 2017r. Zarząd IRWŁ  popie-
rając wniosek  zgłoszony przez Radę Powiatową 
IRWŁ  w Poddębicach zwrócił się do Prezesa Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań ma-
jących na celu opracowanie w sposób przejrzy-
sty i zrozumiały dla rolnika informacji dotyczącej 
sprzedaży bezpośredniej produktów i płodów rol-
nych. 

W dniu 1 lutego 2017r. w Wojewódzkim Inspektora-

cie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi odbyło się 

IV posiedzenie ŁZ PDO. Przewodniczący ŁZ PDO Prze-

mysław Majchrowski przedstawił sprawozdanie z re-

alizacji programu PDO w 2016 roku. Omówił podział 

i zakres badań, sposoby upowszechniania wyników 

oraz opracowania publikatorskie. Prowadzący podkre-

ślił, że w porozumieniu z Izbą Rolniczą Województwa 

Łódzkiego - wydawcą poczytnego periodyku „W No-

wej Roli”, informacje o odmianach testowanych w ra-

mach systemu PDO można znaleźć na łamach wspo-

mnianego wydawnictwa. Z ramienia Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego w pracach ŁZ PDO uczest-

niczą: Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Włodzimierz 

Jaworski - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ  

w Kutnie. W miesięczniku „W nowej roli” oraz na stro-

nie internetowej są zamieszczone odmiany zalecane 

do uprawy w województwie łódzkim.

Po raz kolejny w dniu 18 lutego 2017r. Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego była organizatorem debaty 

podczas Targów FERMA 2017r w Łodzi. Gospodarzem 

debaty pt. „Współczesne rolnictwo – wyzwania i pro-

blemy” był Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski. Więcej 

informacji o debacie na stronie 8 tego numeru W NO-

WEJ ROLI. Z inicjatywy Zarządu IRWŁ rolnicy z terenu 

województwa łódzkiego  mieli możliwość bezpłatne-

go dojazdu oraz uczestnictwa w Targach FERMA 2017  

w Łodzi.

W dniu 24 lutego 2017r. w Cielądzu odbyło się 

wspólne posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Ra-

wie Mazowieckiej  pod przewodnictwem Pana Ma-

riusza Cheby oraz Rady Powiatowej IRWŁ w Skiernie-

wicach pod przewodnictwem Pana Andrzeja Kowary. 

Członkowie dyskutowali o bieżących problemach w 

rolnictwie. Przedstawiciele instytucji sektora rolnego 

przedstawili informacje na temat: zmian w zasadach 

przyznawania płatności oraz wypełnienia wniosku  

w 2017 roku, a także ubezpieczeń w rolnictwie. Obec-

ni na posiedzeniu Wiceprezes IRWŁ – Pan Andrzej Ko-

mala oraz Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański przed-

stawili informacje na temat podejmowanych działań 

przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Po za-

kończeniu posiedzenia rad odbył się turniej piłki noż-

nej w której reprezentacje wystawiły instytucje rolni-

cze z rejonu rawskiego i skierniewickiego (na zdjęciu). 

Dla zwycięzców trzech kolejnych miejsc zostały wrę-

czone puchary Prezesa Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego i Przewodni-

czących Rad Powiatowych IRWŁ w Skierniewicach 

oraz w Rawie Mazowieckiej. 

Dnia 23 lutego 2017r. w Wieruszowie odbyło się 

spotkanie członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powie-

cie Wieruszowskim z okazji XX – lecia powstania izb 

rolniczych, m.in. na ziemi wieruszowskiej.

W dniu 27 lutego 2017 r. w Łęczycy Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego   z inicjatywy Rady Powiato-

wej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego oraz Rad Powiatowych 

IRWŁ w Poddębicach, Zgierzu i Kutnie zorganizowała 

kolejne już spotkanie (ostatnio zorganizowano deba-

tę rolniczą na Targach FERMA) poświęcone aktualnym 

problemom w rolnictwie. Więcej informacji o spotka-

niu można znaleźć na 9 stronie tego wydania W NO-

WEJ ROLI. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego od 2012 

roku wydaje miesięcznik  WNOWEJ ROLI, a od marca 

2016r. ukazuje się on w nowej szacie graficznej. Bez-

płatny miesięcznik jest skierowany do rolników, miesz-

kańców wsi województwa łódzkiego oraz instytucji 

okołorolniczych.

Radca prawny Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego Pani Lilla Perka udziela bezpłatnie porad praw-

nych  dla  rolników z naszego województwa. W marcu 

zostało udzielonych  35  porad.  Konsultacje prawne 

odbywają się we wtorki i w czwartki po wcześniejszym 

zgłoszeniu na numer: 42 632 70 21. Zapraszamy. 

Beata Gregorczuk-Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy 

Działania izby rolniczej
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§  §§
Pozostało już niewiele czasu na uzyskanie  pomocy fi-

nansowej przez rolników - producentów rolnych w ro-

zumieniu przepisów o krajowym systemie ewiden-

cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, których 

przychody są niewystarczające na spłatę zobowiązań 
cywilnoprawnych, które zostały podjęte przez tych 

producentów w związku z prowadzeniem produkcji 

mleka, świń lub owoców i warzyw.  

Przypomnieć należy, że pomoc  polega na stosowa-

niu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, 
powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. 
do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadze-

niem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.  

Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilno-

prawne na rzecz budżetu środków europejskich.  

W ramach pomocy ARiMR będzie dopłacała do opro-

centowania kredytu przez okres jego spłaty - maksy-

malnie przez 8 lat. Wysokość udzielonego kredytu nie 

może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych 

i nie będzie mogła być wyższa niż 5 mln złotych. Kwo-

ta udzielonego kredytu będzie pomniejszona, jeżeli pro-

ducent rolny otrzymał wcześniej już pomoc na spłatę 

zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, o kwo-

tę udzielonej temu producentowi rolnemu pożyczki na 

spłatę tychże zobowiązań. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rol-

ny ubiegający się o kredyt na spłatę zobowiązań cywil-

noprawnych nie ma obowiązku wniesienia wkładu wła-

snego.

Wniosek o udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań cy-

wilnoprawnych producent rolny składa  w banku współ-

pracującym z ARiMR. Do wniosku zobowiązany będzie  

dołączyć dokumenty takie jak np.:

a/ dokumenty potwierdzające powstanie zobowiązań 

cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 

dnia 30 kwietnia 2016 r.

b/ kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających 

uzyskiwanie obniżonych przychodów,

c/ oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystar-

czających na sfinansowanie zobowiązań cywilnopraw-

nych, z wyszczególnieniem należności głównej i odse-

tek,

Obecnie trzy banki posiadają w swojej ofercie kredyty 

na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, są to: Bank BPS 

S.A.,  BGŻ BNP Paribas S.A. i SGB Bank S.A.

Przez pierwsze 2 lata od zawarcia umowy kredytu opro-

centowanie wynosi 1%, później – 2,5%.

Najistotniejsze jest to, że nie ma wskaza-
nego żadnego terminu na złożenie takiego 
wniosku, jednakże Bank udzielający takiego 
kredytu zobligowany jest do zawarcia umowy kredy-
towej z producentem rolnym do 30 kwietnia 2017r.  
A zatem pozostało niewiele czasu na złożenie takiego 

wniosku, gdyż czas rozpoznania takiego wniosku to 

około 3 tygodni. Im więcej wniosków tym mniej czasu 

na zawarcie umowy kredytowej.

Kwestie udzielenia pomocy finansowej zarówno na 

spłatę zobowiązań publicznoprawnych jak i cywilno-

prawnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów re-

alizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1455).

Lilla Perka

Radca prawny Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uwaga: Porady prawne 
we wtorki i w czwartki – 42 632 70 21

Ostatnie chwile na kredyty oddłużeniowe dla rolników

REKLAMA

Wolny wybieg a grypa ptaków
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dal-

szym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu 

w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowla-

nych lub innych miejscach przetrzymywania, w spo-

sób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także 

dzikimi.

Wytyczne te mają swoje zastosowanie również  

w przypadku:

- chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wy-
biegowego oraz chowu wybiegowego bez ograni-
czeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowe-
go;
- chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do 

produkcji jaj.

Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do 

wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczają-
cego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unij-

nymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu 

zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal 

być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją 

na temat metody chowu.

Okres dwunastu tygodni upływa 21 marca 2017 r. 
(licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w 

sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpie-

niem wysoce zjadliwej grypy ptaków).

Po 21 marca br. znakowanie jaj i mięsa na zasadach 
wskazanych w przepisach dotyczących wolnowy-

biegowego utrzymania drobiu będzie możliwe 
pod warunkiem przetrzymywania drobiu w wolie-
rach lub w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem 
sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. Jednak-

że,  w przypadku, gdy karmienie i pojenie drobiu od-

bywa się poza budynkiem, zgodnie z § 1 ust 1, pkt 2 

lit. f rozporządzenia, miejsce karmienia musi być bez-

względnie zadaszone na całej swej powierzchni.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie za-

rządzenia środków związanych z wystąpieniem wyso-

ce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091) muszą być 

respektowane zgodnie z ich treścią.

(Źródło: MRiRW)
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Gospodarzem debaty był Bronisław Węglewski – Pre-

zes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Ministerstwo 

rolnictwa w trakcie dyskusji reprezentowała dr Ewa Lech – 

Wiceminister rolnictwa. Wśród debatujących o polskim rol-

nictwie byli: Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewod-

niczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także 

Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Przemysław Błaszczyk – Se-

nator RP, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rol-

niczych.

Pani minister Ewa Lech w swoim wystąpieniu zaznaczy-

ła, że priorytetem dla ministerstwa jest teraz walka z grypą 

ptaków i ASF. W ministerstwie trwają intensywne prace nad 

ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi rozwoju obsza-

rów wiejskich. Przeprowadzane są konsultacje społeczne 

dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej. W pracach tych biorą 

udział izby rolnicze, które opiniują projekty aktów prawnych. 

Ministerstwu zależy na dobrej współpracy ze związkami i 

izbami rolniczymi. Cel jest wspólny – bogactwo narodowe, 

którym jest polskie rolnictwo. 

W trakcie dyskusji zaznaczono, że polskie rolnictwo 
to marka znana na świecie, ale trzeba robić wszystko, 
aby jeszcze szerzej było kojarzone z produktami wy-
sokiej jakości. Priorytetem jest, by polski rolnik miał 
możliwość przetworzyć swój produkt i sprzedać. To na 
przetwórstwie można najwięcej zarobić. Zdaniem sa-
morządu rolniczego ważne jest by rolnik czuł się sta-
bilnie. Istotne dla rolnika jest poczucie stabilizacji w 
produkcji rolnej. Dlatego tak kluczowa jest współpraca 
ministerstwa, izb rolniczych, związków zawodowych, 
spółdzielni rolniczych. Samorząd rolniczy uważa, że to 
co do tej pory przez 20 lat zrobili rolnicy to ogromne 

osiągnięcie. Polski rolnik zaspokaja rodzimych konsu-
mentów w 100%. Tym nie może poszczycić się żaden 
kraj w Europie.  Warto zaznaczyć, że siłą polskiego rol-
nictwa są gospodarstwo rodzinne. Państwo ma pomóc 
rolnikom w tworzeniu właśnie takich gospodarstw, da-
wać szansę do produkcji i rozwoju. Niestety na polskiej 
wsi są zaszłości, które do tej pory nie zostały dostrzeżo-
ne, trzeba je jak najszybciej wyeliminować.

W czasie debaty wielokrotnie zwracano uwagę, 
że rolnicy są za mało aktywni. Stają się mniejszością 
na wsi. Dlatego tak ważne jest by odbudować ruch 
społeczny na wsi. Mocny samorząd rolniczy to tak-
że współpraca ze związkami branżowym. Polska wieś 
musi mieć silną reprezentację, nie będzie jej bez wła-
ściwego zaangażowania się rolników.

Rozmawiano również o utworzeniu Państwowej In-
spekcji Bezpieczeństwa Żywności, która rozpocznie 
swą działalność od 1 stycznia 2018 roku. Zmniejsze-
nie kontroli, zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
i zmniejszenie kosztów przy zachowaniu standardów 
bezpieczeństwa żywności to główne cel powstania 
PIBŻ. Ministerstwo zamierza także wprowadzić ustawę 
o znakowaniu i oznaczenia <Wolne od GMO>.

Wśród problemów, które przedstawiali rolnicy, wie-
lokrotnie zwracano uwagę na potrzebę stworzenia 
planów przestrzennych zagospodarowania terenów 
gmin z zaznaczeniem terenów pod budowę i terenów 
typowo rolniczych. Jeśli ktoś chce mieszkać na wsi, w 
części typowo rolniczej to musi się godzić z zapachem 
i innymi uciążliwościami. Rolnicy zwracali uwagę na 
trudny temat związany z ustawą „Prawo łowieckie”. Jak 

do tej pory trudno o porozumienie z 
myśliwymi, choć cały czas trwają pra-
ce i konsultacje nad tą ustawą. Trwa-
ją również prace nad ustawą o prawie 
wodnym. Przedstawiciele rządu zazna-
czyli, że nie będzie takich podwyżek 
wody jakimi straszono. Rolnicy pytali 
również o szczegóły związane z ustawą 
o ochronie polskiej ziemi. Ministerstwo 
uważa, że choć ustawa jest mocno kry-
tykowana to cel udało się osiągnąć - nie 
jest możliwy wykup polskiej ziemi, a 

ustawa jest przyjazna dla polskiego rolnika. Nadal jed-
nak trwają prace nad poprawkami do ustawy. W trak-
cie debaty wspomniano o planach łączenia ANR i ARR, 
a także zmian w ośrodkach doradztwa rolniczego tak, 
aby były ukierunkowane technologicznie i wnosiły po-
stęp na wieś.

 Sylwia Skulimowska 

TARGI FERMA 2017
Na tegorocznych Targach FERMA 2017 ponad 230 

wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało bo-
gatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i ho-
dowli zwierząt. Począwszy od genetyki poprzez pasze 
i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryj-
ne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwen-
tarskich (również ich projekty i budowę), maszyny do 
zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. XVII Mię-
dzynarodowe Targi Ferma Bydła i XX Międzynarodowe 
Targi Ferma Świń i Drobiu w łódzkiej Hali EXPO i MO-
SiR odwiedziło ponad 30 000 zwiedzających, m.in. ho-
dowców bydła, świń i drobiu z całej Polski. Targi FER-
MA to nie tylko ekspozycja firm. W 20-letniej historii 
imprezy, co roku niezwykle istotnym elementem jest 
konferencja naukowo-techniczna. W tej edycji Targów 
wygłoszono 44 referaty moderowane przez wybitnych 
naukowców i praktyków, wśród których nie zabrakło 
tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowalski, 
prof. Z. Pejsak, czy prof. J Jaśkowiak. W tym roku od-
były się również debaty – poruszające tematy niezwy-
kle istotne dla każdego hodowcy. Oprócz debaty IRWŁ 
i MRiRW rozmawiano o tym: „Jak zarządzać produkcją 
mleka na globalnym rynku ‘’oraz „Czy uda się ochronić 
polską produkcję świń przed skutkami ASF – czy pod-
jęte środki zaradcze są skuteczne?“, a także o „Budowie 
i organizacji obory dla bydła opasowego i mlecznego – 
jakie błędy popełniamy najczęściej?“. Podczas targów 
wszyscy odwiedzający mogli spróbować doskonałych 
polskich serów oraz wędlin na specjalnie w tym celu 
przygotowanych stoiskach degustacyjnych wspiera-
nych przez Fundusze Promocji Mleka i Wieprzowiny. 
Rozdano również ZŁOTE MEDALE i wyróżnienia za NO-
WOŚCI. Więcej informacji o wyróżnionych produktach 
na stronie www.targiferma.com.pl.

Porozmawiajmy 
o polskim 
rolnictwie

Na Targach FERMA 2017 odbyła się debata Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która jak co roku cieszyła się dużym  
zainteresowaniem odwiedzających to wydarzenie.  W sobotę - 18 lutego 2017 roku w Auli EXPO w Nowej Hali EXPO w Łodzi spotkali się przedstawiciele organizacji  
rolniczych m.in. delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, rolnicy z całej Polski,  a także przedstawiciele instytucji okołorolniczych oraz firmy współpracujące 
 by porozmawiać o współczesnym rolnictwie – problemach i wyzwaniach. 
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Na spotkanie w Łęczycy Prezes Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego Bronisław Węglewski zapro-

sił przedstawicieli wszystkich partii mających swoich 

reprezentantów w polskim parlamencie, przedstawi-

cieli Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

oraz instytucji rolniczych. Wśród gości, którzy przyjęli 

zaproszenie byli: Marek Mazur - Przewodniczący Sej-

miku Województwa Łódzkiego, Dariusz Klimczak – 

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Paweł Bej-

da - Poseł na Sejm RP, Artur Dunin - Poseł na Sejm RP, 

Jakub Gajewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Łódzkiego, Marek Sarwa - zastępca Dyrek-

tora ŁODR z s. w Bratoszewicach, Krzysztof Ochnicki - 

Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem OT ANR  

w Łodzi, Radosław Arkusz - Kierownik Biura Powiato-

wego ARiMR w Poddębicach, Karol Karolak - Wice-

prezes Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A., Przemysław 

Majchrowski - Dyrektor COBORU Stacja Doświadczalna 

Oceny Odmian w Sulejowie, Ewa Bednarek - Członek 

Zarządu IRWŁ oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej 

IRWŁ w Poddębicach, Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ, 

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu, 

Włodzimierz Jaworski - Przewodniczący Rady Powiato-

wej IRWŁ w Kutnie, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura 

Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Wojciech Zdziarski 

- Starosta Powiatu Łęczyckiego, Piotr Jabłoński -  

Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, Włodzimierz 

Frankowski - Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty, Zbi-

gniew Wojtera - Wójt Gminy Daszyna, Mirosław Wło-

darczyk - Wójt Gminy Witonia, Jacek Rogoziński - Wójt 

Gminy Łęczyca, Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek, 

Krzysztof Próchniewicz - Wójt Gminy Świnice Warc-

kie, Robert Pawlikowski - Wójt Gminy Oporów, Urszula 

Kacperska - Przewodnicząca Rady Gminy Piątek. Spo-

tkanie prowadził Bronisław Węglewski -  Prezes Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata 

Gabryelczak – Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ 

Powiatu Łęczyckiego.

W trakcie dyskusji rolnicy mówili o trudnej sytu-
acji w warzywnictwie, która związana jest z embar-

giem rosyjskim. Wielu z nich utraciło rynek rosyj-
ski i możliwość sprzedaży. Pytano o rekompensaty 
dla tych rolników. Rolnicy chcą usłyszeć konkretne 
odpowiedzi od rządzących. Jednocześnie zwraca-
no uwagę na to, że ważne jest wspólne działanie 
rolników i organizacji rolniczych, ponad podziała-
mi politycznymi, a także z obopólnym szacunkiem. 
Rolnicy nie chcą mówić o polityce, ale o konkret-
nych rozwiązaniach. Dla rolnika ważna jest cena  
i opłacalność produkcji. Niestety, ostatnio produk-
cja staje się nieopłacalna, szczególnie po wzroście 
cen paliwa i środków do produkcji. Dyskutujący 
zwracali uwagę, że w tym łańcuchu: producent – 
konsument, głosy pośredników i konsumentów są 
zawsze takie same - wszystkim musi się opłacać, 
wszyscy mają koszty - tylko nie rolnicy. Rolnicy nie 
są zauważani. Rolnicy mają sprzedawać jak najta-
niej. Wiele głosów krytycznych odnosiło się rów-
nież do nowej ustawy o ustroju rolnym. Ogranicze-
nia w sprzedaży ziemi niejednokrotnie utrudniają 
rozwój gospodarstw rolnych. Długi okres użytko-
wania - 10 lat i brak możliwości sprzedaży ziemi 
w tym czasie, to najczęstsze utrudnienie. Rolnika 
nie stać na zakup ziemi, a kiedy już kupi, jest do 
niej przywiązany 10 - letnim okresem użytkowa-
nia. W trakcie spotkania poruszano problem spół-
ek wodnych i ich finansowania, uboju rytualnego, 

konfliktów z kołami łowieckimi, obowiązkowych 
ubezpieczeń rolniczych, problemów z dopłatami 
obszarowymi oraz odmian rekomendowanych do 
uprawy na terenie województwa łódzkiego. Zwra-
cano uwagę na potrzebę promocji polskiej żywno-
ści na zagranicznych targach oraz pomocy dla pol-
skich producentów w możliwości wystawiania się 
na zagranicznych wystawach. Wielu rolników po-
ruszało problem wymarznięć i błędnego szacowa-
nia szkód, a także trudności z Krajowym Bilansem 
Wodnym. Rozmawiano o roli sołectw i sołtysów 
oraz konieczności takiej zmiany przepisów, aby 
sołectwa miały możliwość pozyskiwania środków 
z zewnątrz. Rolnicy zwracali uwagę na podniesie-
nie wieku emerytalnego rolników. Gospodarstwa 
prowadzone przed 65latków nie mają perspektyw 
bo nie ma komu ich przekazać. Młodzi nie będą 
czekać. Dyskutowano również o bezpośredniej 
sprzedaży produktów rolnych i przeniesienie tej 
sprzedaży do internetu. To szansa dla małych go-
spodarstw. 

Podsumowując konferencję w Łęczycy, Prezes 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław 
Węglewski zaznaczył potrzebę dyskusji i organi-
zacji tego typu spotkań z rolnikami województwa 
łódzkiego ponad podziałami politycznymi. 

Sylwia Skulimowska

Problemy i wyzwania 
w rolnictwie woj. łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z inicjatywy Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego oraz Rad Powiatowych IRWŁ w Poddębicach, Zgierzu i Kutnie  
zorganizowała kolejne już spotkanie (ostatnio zorganizowano debatę rolniczą na Targach FERMA) poświęcone aktualnym problemom w rolnictwie. 27 lutego 2017 
roku w Łęczycy na konferencji dotyczącej „Rozwoju gospodarstw rolnych - problemów i wyzwań” spotkali się rolnicy z 4 powiatów by porozmawiać o rolnictwie  
województwa łódzkiego. 
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Lista Odmian Zalecanych 
(LOZ) w obiektywie rolnika

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe 
(PDO) daje systematyczny dopływ obiektywnej in-
formacji o wartości użytkowej odmian i ich przydat-
ności do uprawy. Dla pełniejszego wykorzystania 
postępu biologicznego (odmianowego) w rolnic-
twie tworzona jest corocznie, począwszy od 2004 
roku Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na 
obszarze województwa. LOZ ustalana jest na mocy 
zapisów ustawy o nasiennictwie (Dz.U. 2012, poz. 
1512;, z późn. zm.).

Decyzje dotyczące wyboru odmian na LOZ po-
dejmują dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny 
Odmian, po zasięgnięciu opinii Członków Zespołów 
PDO powoływanych na czteroletnią kadencję przez 
Dyrektora COBORU, Marszałka Województwa oraz 
Prezesa Izby Rolniczej na szczeblu wojewódzkim. 
Skład osobowy łódzkiego zespołu zamieszczono na 
stronie internetowej COBORU Stacji Doświadczal-
nej Oceny Odmian w Sulejowie.

Zasady i tryb tworzenia LOZ w województwie me-
rytorycznie nadzoruje Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przy ak-
ceptacji partnerów ustawowych tj. Samorządu Wo-
jewództwa i Izby Rolniczej. Warunkiem utworzenia 
LOZ na obszarze województwa w danym gatunku 
jest coroczne prowadzenie na jego terenie odpo-
wiedniego zakresu badań i doświadczeń Poreje-
strowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). 
LOZ w danym gatunku można utworzyć w przypad-
ku prowadzenia w województwie przynajmniej 
trzech doświadczeń PDO. Na terenie województwa 
łódzkiego system badań w ramach PDO realizowa-
ny jest w czterech miejscowościach: Sulejów (pow. 
Piotrkowski), Lućmierz (pow. Zgierski), Masłowi-
ce (pow. Wieluński) i Strzelce (pow. Kutnowski). W 
przypadku gatunków, dla których PDO jest koordy-
nowane centralnie (rzepak, kukurydza, ziemniak) li-
sta może być tworzona w oparciu o wyniki regional-

ne z kilku sąsiadujących ze sobą województw.
Na posiedzeniu Łódzkiego Zespołu PDO w dniu 1 

lutego 2017 roku w Łodzi podjęto decyzję o utwo-
rzeniu „listy odmian zalecanych do uprawy na ob-
szarze województwa” na rok 2017. Podstawą do 
ustalenia tej listy była analiza wyników doświad-
czeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego, uzyskanych do 
2016 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
producentów rolnych po raz pierwszy na „liście” 
znalazły się odmiany kukurydzy. Ze względu na 
krótki okres badania odmian kukurydzy (dwa lata 
doświadczeń rejestrowych WGO i rok doświadczeń 
PDO) zalecane odmiany są wstępnie rekomendowa-
ne. Prezentowana LOZ powinna ułatwić rolnikom 
dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowa-
nych do lokalnych warunków gospodarowania. 

Na liście odmian zalecanych do uprawy w roku 
2017 znajdują się następujące odmiany:

Kukurydza - użytkowanie na ziarno

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania 
na LOZ

FAO

Odmiany wczesne
1. Kwintus 2017R 220
2. SY Werena 2017R 230

Odmiany średniowczesne
1. ES Asteroid 2017R 240
2. ES Zorion 2017R 240
3. Rivaldinio KWS 2017R 240

Odmiany średniopóźne 
1. DKC3623 2017R 280

Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę
Odmiany wczesne

1. Carolinio KWS 2017R 230-240
Odmiany średniowczesne 

1. Agro Polis 2017R 240
2. Farmezzo 2017R 250
3. SM Finezja 2017R 240
4. SY Kardona 2017R 240

Odmiany średniopóźne 
1. Talentro 2017R 260
2. Walterinio KWS 2017R 260

ZIEMNIAK -  odmiany bardzo wczesne

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania
na LOZ

Typ 
odmiany

Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)
1. Arielle 2013 B
2. Denar 2009 AB
3. Lord 2009 AB
4.

 

Riviera

 

2017 A-AB
Zbiór po zakończeniu wegetacji

1.

 

Arielle

 

2016 B
2.

 

Denar

 

2009 AB
3. Lord

 

2009 AB
4.

 

Viviana 

 

2014 AB
ZIEMNIAK - odmiany wczesne

   

1.

 

Bellarosa

 

2010 B
2.

 

Gwiazda

 

2014 B
3.

 

Ignacy

 

2015 B 
4.

 

Michalina

 

2011 B 
5.

 

Vineta

 

2007 AB
ZIEMNIAK -  odmiany średniowczesne

 

1.

 

Satina

 

2007 B
2.

 

Tajfun 2007 B-BC
ZIEMNIAK -  odmiany średniopóźne 

1.

 

Jelly

 

2009 B 
2.

 

Mondeo

 

2015 B-BC  – wstępna rekomendacja     
(CCA) – wspólnotowy katalog 
odmian roślin uprawnych

R

JĘCZMIEŃ JARY

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania 
na LOZ

Typ odmiany

1. Allianz 2017R Pastewna 

2. Ella 2013 Pastewna 

3. KWS Irina 2016 Browarna

4. KWS Cantton 2017R Browarna

5. KWS Orphelia 2015 Browarna

6. Oberek 2015 Pastewna 

7. Penguin 2015 Pastewna 

8. Podarek 2016

 

Pastewna 

9. Salome 2016

 

Browarna

 

10. Soldo 2015

 

Pastewna 

11. Suweren 2011

 

Pastewna 

PSZENICA   JARA

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania 
na LOZ

Wartość 
technologiczna 

1. Arabella 2012 Jakościowa chlebowa
2. Goplana 2016 Jakościowa chlebowa
3.

 

Harenda

 

2016

 

Chlebowa

 

4.

 

Mandaryna

 

2017

 

Jakościowa chlebowa

 

5.

 

Rusałka

 

2017R

 

Jakościowa chlebowa

 

6.

 

Struna

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

7. Tybalt

 

2009

 

Jakościowa chlebowa

 

PSZENŻYTO JARE 

Lp. Odmiana

 

Rok 
wpisania 
na LOZ

 

Typ odmiany

 
1.

 

Dublet

 

2009

 

Pastewna

 

2.

 

Mamut 2017R

 

Pastewna 
3.

 

Mazur 2015

 

Pastewna 
4.

 

Milewo

 

2010

 

Pastewna

 
OWIES

 

Lp. Odmiana

 
Rok 

wpisania 
na LOZ

 
Typ odmiany

 

1.

 
Bingo

 
2010

 
Nizinna

 

2.
 

Nawigator 2016
 

Nizinna 

 – wstępna rekomendacja     
(CCA) – wspólnotowy katalog 
odmian roślin uprawnych

R

 
 
 
 
 
 

    JĘCZMIEŃ OZIMY

 
Lp. Odmiana

 

Rok

 
wpisania 
na LOZ

 

Typ odmiany

 
1. Titus 2014 Pastewny
2. SU Melania 2016 Pastewny
3. Zenek 2015 Pastewny

RZEPAK OZIMY

Lp. Odmiana
Rok

wpisania 
na LOZ

Typ odmiany

1. Atora 2017R Mieszańcowa 

2.

 

Bonanza 

 

2017

 

Mieszańcowa 

3.

 

DK Exquisite

 

2014

 

Mieszańcowa 

4.

 

DK Explicit (CCA)

 

2016

 

Mieszańcowa 

5.

 

ES Valegro

 

2017

 

Populacyjna 

6.

 

Harry

 

2016

 

Populacyjna 

7.

 

Inspiration

 

2017

 

Mieszańcowa 

8.

 

Kuga

 

2017R

 

Mieszańcowa 

9. Lohana 2015

 

Populacyjna 

10.

 
Marcopolos

 
2015

 
Mieszańcowa 

11.
 

Monolit
 

2009
 

Populacyjna 

12.  Sherlock  2012  Populacyjna 

13.  SY Florida  2017R

 Mieszańcowa  

   

PSZENŻYTO OZIME

 

Lp. Odmiana

 
Rok 

wpisania 
na LOZ

 
Typ odmiany

1.

 
Borowik

 
2013

 
Pastewna 

2.
 

Lombardo
 

2017R
 

Pastewna
3. Meloman  2016  Pastewna
4. Panteon  2017R  Pastewna 
5.
 

Rotondo 2017
 

Pastewna 
6.

 
Subito

 
2014

 
Pastewna

7.

 

Tomko

 

2015

 

Pastewna
8.

 

Trapero

 

2017R

 

Pastewna
9. Trefl 2017R Pastewna

ŻYTO OZIME

Lp. Odmiana
Rok

wpisania 
na LOZ

Typ odmiany 

1. Dańkowskie Amber 2012 Populacyjna
2. Dańkowskie Rubin 2016 Populacyjna
3. Horyzo 2017 Populacyjna 
4. KWS Bono 2016 Mieszańcowa 
5. SU Nasri 2017R Mieszańcowa
6.

 

SU Performer 2016 Mieszańcowa
7.

 

SU Stakkato

 

2014 Mieszańcowa

PSZENICA OZIMA

Lp. Odmiana

Rok
wpisa
nia na 

LOZ

Wartość 
Technologiczna 

1. Arkadia 2016 Jakościowa chlebowa
2. Artist 2016 Chlebowa
3. Delawar 2017R Jakościowa chlebowa
4. Fakir 2016 Chlebowa
5.

 

Florus

 

2016

 

Jakościowa chlebowa

 

6.

 

Hondia 2017

 

Jakościowa chlebowa

 

7.

 

KWS Ozon

 

2013

 

Chlebowa

 

8.

 

Linus

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

9.

 

Natula

 

2012

 

Jakościowa chlebowa

 

10.

 

Platin

 

2015

 

Chlebowa

 

11.

 

Praktik

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

12.

 

Pokusa

 

2017R

 

Chlebowa

 

13.

 

RGT Kilimanjaro

 

2017

 

Jakościowa chlebowa

 

 – wstępna rekomendacja     
(CCA) – wspólnotowy katalog 
odmian roślin uprawnych

R
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Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach 

dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego woje-

wództwa i zasługują na znaczący udział w strukturze zasie-

wów. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych od-

mian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów 

ekonomiczno-gospodarczych niż uprawa innych odmian.  

Korzystając z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) można unik-

nąć błędu związanego z wyborem odmiany.

Zachęcam również do zapoznania się z wynika-
mi badań zamieszczonymi na stronie internetowej  
www.sulejow.coboru.pl w zakładce „Wyniki i inne  
publikacje”. Zwracam się jednocześnie z prośbą do  
czytelników czasopisma „W Nowej Roli” o rozpo-
wszechnienie powyższej informacji wśród zaintereso-
wanych rolników.

Dr inż. Przemysław Majchrowski

Dyrektor COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

     w Sulejowie

www.sulejow.coboru.pl

Kukurydza - użytkowanie na ziarno

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania 
na LOZ

FAO

Odmiany wczesne
1. Kwintus 2017R 220
2. SY Werena 2017R 230

Odmiany średniowczesne
1. ES Asteroid 2017R 240
2. ES Zorion 2017R 240
3. Rivaldinio KWS 2017R 240

Odmiany średniopóźne 
1. DKC3623 2017R 280

Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę
Odmiany wczesne

1. Carolinio KWS 2017R 230-240
Odmiany średniowczesne 

1. Agro Polis 2017R 240
2. Farmezzo 2017R 250
3. SM Finezja 2017R 240
4. SY Kardona 2017R 240

Odmiany średniopóźne 
1. Talentro 2017R 260
2. Walterinio KWS 2017R 260

ZIEMNIAK -  odmiany bardzo wczesne

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania
na LOZ

Typ 
odmiany

Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)
1. Arielle 2013 B
2. Denar 2009 AB
3. Lord 2009 AB
4.

 

Riviera

 

2017 A-AB
Zbiór po zakończeniu wegetacji

1.

 

Arielle

 

2016 B
2.

 

Denar

 

2009 AB
3. Lord

 

2009 AB
4.

 

Viviana 

 

2014 AB
ZIEMNIAK - odmiany wczesne

   

1.

 

Bellarosa

 

2010 B
2.

 

Gwiazda

 

2014 B
3.

 

Ignacy

 

2015 B 
4.

 

Michalina

 

2011 B 
5.

 

Vineta

 

2007 AB
ZIEMNIAK -  odmiany średniowczesne

 

1.

 

Satina

 

2007 B
2.

 

Tajfun 2007 B-BC
ZIEMNIAK -  odmiany średniopóźne 

1.

 

Jelly

 

2009 B 
2. Mondeo 2015 B-BC

  
 – wstępna rekomendacja     R

JĘCZMIEŃ JARY

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania 
na LOZ

Typ odmiany

1. Allianz 2017R Pastewna 

2. Ella 2013 Pastewna 

3. KWS Irina 2016 Browarna

4. KWS Cantton 2017R Browarna

5. KWS Orphelia 2015 Browarna

6. Oberek 2015 Pastewna 

7. Penguin 2015 Pastewna 

8. Podarek 2016

 

Pastewna 

9. Salome 2016

 

Browarna

 

10. Soldo 2015

 

Pastewna 

11. Suweren 2011

 

Pastewna 

PSZENICA   JARA

Lp. Odmiana
Rok 

wpisania 
na LOZ

Wartość 
technologiczna 

1. Arabella 2012 Jakościowa chlebowa
2. Goplana 2016 Jakościowa chlebowa
3.

 

Harenda

 

2016

 

Chlebowa

 

4.

 

Mandaryna

 

2017

 

Jakościowa chlebowa

 

5.

 

Rusałka

 

2017R

 

Jakościowa chlebowa

 

6.

 

Struna

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

7. Tybalt

 

2009

 

Jakościowa chlebowa

 

PSZENŻYTO JARE 

Lp. Odmiana

 

Rok 
wpisania 
na LOZ

 

Typ odmiany

 
1.

 

Dublet

 

2009

 

Pastewna

 

2.

 

Mamut 2017R

 

Pastewna 
3.

 

Mazur 2015

 

Pastewna 
4.

 

Milewo

 

2010

 

Pastewna

 
OWIES

 

Lp. Odmiana

 
Rok 

wpisania 
na LOZ

 
Typ odmiany

 

1.

 
Bingo

 
2010

 
Nizinna

 

2.
 

Nawigator 2016
 

Nizinna  – wstępna rekomendacja     R

 
 
 
 
 
 

    JĘCZMIEŃ OZIMY

 
Lp. Odmiana

 

Rok

 
wpisania 
na LOZ

 

Typ odmiany

 
1. Titus 2014 Pastewny
2. SU Melania 2016 Pastewny
3. Zenek 2015 Pastewny

RZEPAK OZIMY

Lp. Odmiana
Rok

wpisania 
na LOZ

Typ odmiany

1. Atora 2017R Mieszańcowa 

2.

 

Bonanza 

 

2017

 

Mieszańcowa 

3.

 

DK Exquisite

 

2014

 

Mieszańcowa 

4.

 

DK Explicit (CCA)

 

2016

 

Mieszańcowa 

5.

 

ES Valegro

 

2017

 

Populacyjna 

6.

 

Harry

 

2016

 

Populacyjna 

7.

 

Inspiration

 

2017

 

Mieszańcowa 

8.

 

Kuga

 

2017R

 

Mieszańcowa 

9. Lohana 2015

 

Populacyjna 

10.

 
Marcopolos

 
2015

 
Mieszańcowa 

11.
 

Monolit
 

2009
 

Populacyjna 

12.  Sherlock  2012  Populacyjna 

13.  SY Florida  2017R

 Mieszańcowa  

   

PSZENŻYTO OZIME

 

Lp. Odmiana

 
Rok 

wpisania 
na LOZ

 
Typ odmiany

1.

 
Borowik

 
2013

 
Pastewna 

2.
 

Lombardo
 

2017R
 

Pastewna
3. Meloman  2016  Pastewna
4. Panteon  2017R  Pastewna 
5.
 

Rotondo 2017
 

Pastewna 
6.

 
Subito

 
2014

 
Pastewna

7.

 

Tomko

 

2015

 

Pastewna
8.

 

Trapero

 

2017R

 

Pastewna
9. Trefl 2017R Pastewna

ŻYTO OZIME

Lp. Odmiana
Rok

wpisania 
na LOZ

Typ odmiany 

1. Dańkowskie Amber 2012 Populacyjna
2. Dańkowskie Rubin 2016 Populacyjna
3. Horyzo 2017 Populacyjna 
4. KWS Bono 2016 Mieszańcowa 
5. SU Nasri 2017R Mieszańcowa
6.

 

SU Performer 2016 Mieszańcowa
7.

 

SU Stakkato

 

2014 Mieszańcowa

PSZENICA OZIMA

Lp. Odmiana

Rok
wpisa
nia na 

LOZ

Wartość 
Technologiczna 

1. Arkadia 2016 Jakościowa chlebowa
2. Artist 2016 Chlebowa
3. Delawar 2017R Jakościowa chlebowa
4. Fakir 2016 Chlebowa
5.

 

Florus

 

2016

 

Jakościowa chlebowa

 

6.

 

Hondia 2017

 

Jakościowa chlebowa

 

7.

 

KWS Ozon

 

2013

 

Chlebowa

 

8.

 

Linus

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

9.

 

Natula

 

2012

 

Jakościowa chlebowa

 

10.

 

Platin

 

2015

 

Chlebowa

 

11.

 

Praktik

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

12.

 

Pokusa

 

2017R

 

Chlebowa

 

13.

 

RGT Kilimanjaro

 

2017

 

Jakościowa chlebowa

 

 – wstępna rekomendacja     
(CCA) – wspólnotowy katalog 
odmian roślin uprawnych

R

Kukurydza - użytkowanie na ziarno

Lp. Odmiana

Rok 

wpisania 

na LOZ

FAO

Odmiany wczesne
1. Kwintus 2017R 220
2. SY Werena 2017R 230

Odmiany średniowczesne
1. ES Asteroid 2017R 240
2. ES Zorion 2017R 240
3. Rivaldinio KWS 2017R 240

Odmiany średniopóźne 
1. DKC3623 2017R 280

Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę
Odmiany wczesne

1. Carolinio KWS 2017R 230-240
Odmiany średniowczesne 

1. Agro Polis 2017R 240
2. Farmezzo 2017R 250
3. SM Finezja 2017R 240
4. SY Kardona 2017R 240

Odmiany średniopóźne 
1. Talentro 2017R 260
2. Walterinio KWS 2017R 260

ZIEMNIAK -  odmiany bardzo wczesne

Lp. Odmiana

Rok 

wpisania

na LOZ

Typ 

odmiany

Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)
1. Arielle 2013 B
2. Denar 2009 AB
3. Lord 2009 AB
4.

 

Riviera

 

2017 A-AB
Zbiór po zakończeniu wegetacji

1.

 

Arielle

 

2016 B
2.

 

Denar

 

2009 AB
3. Lord

 

2009 AB
4.

 

Viviana 

 

2014 AB
ZIEMNIAK - odmiany wczesne

   

1.

 

Bellarosa

 

2010 B
2.

 

Gwiazda

 

2014 B
3.

 

Ignacy

 

2015 B 
4.

 

Michalina

 

2011 B 
5.

 

Vineta

 

2007 AB
ZIEMNIAK -  odmiany średniowczesne

 

1.

 

Satina

 

2007 B
2.

 

Tajfun 2007 B-BC

ZIEMNIAK -  odmiany średniopóźne 

1.

 

Jelly

 

2009 B 
2. Mondeo 2015 B-BC

  
 – wstępna rekomendacja     R

JĘCZMIEŃ JARY

Lp. Odmiana

Rok 

wpisania 

na LOZ

Typ odmiany

1. Allianz 2017R Pastewna 

2. Ella 2013 Pastewna 

3. KWS Irina 2016 Browarna

4. KWS Cantton 2017R Browarna

5. KWS Orphelia 2015 Browarna

6. Oberek 2015 Pastewna 

7. Penguin 2015 Pastewna 

8. Podarek 2016

 

Pastewna 

9. Salome 2016

 

Browarna

 

10. Soldo 2015

 

Pastewna 

11. Suweren 2011

 

Pastewna 

PSZENICA   JARA

Lp. Odmiana

Rok 

wpisania 

na LOZ

Wartość 
technologiczna 

1. Arabella 2012 Jakościowa chlebowa
2. Goplana 2016 Jakościowa chlebowa
3.

 

Harenda

 

2016

 

Chlebowa

 

4.

 

Mandaryna

 

2017

 

Jakościowa chlebowa

 

5.

 

Rusałka

 

2017R

 

Jakościowa chlebowa

 

6.

 

Struna

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

7. Tybalt

 

2009

 

Jakościowa chlebowa

 

PSZENŻYTO JARE 

Lp. Odmiana

 

Rok 

wpisania 

na LOZ

 

Typ odmiany

 
1.

 

Dublet

 

2009

 

Pastewna

 

2.

 

Mamut 2017R

 

Pastewna 
3.

 

Mazur 2015

 

Pastewna 
4.

 

Milewo

 

2010

 

Pastewna

 
OWIES

 

Lp. Odmiana

 
Rok 

wpisania 

na LOZ

 
Typ odmiany

 

1.

 
Bingo

 
2010

 
Nizinna

 

2.
 

Nawigator 2016
 

Nizinna  – wstępna rekomendacja     R

 
 
 
 
 
 

    JĘCZMIEŃ OZIMY

 
Lp. Odmiana

 

Rok

 
wpisania 

na LOZ

 

Typ odmiany

 
1. Titus 2014 Pastewny
2. SU Melania 2016 Pastewny
3. Zenek 2015 Pastewny

RZEPAK OZIMY

Lp. Odmiana

Rok

wpisania 

na LOZ

Typ odmiany

1. Atora 2017R Mieszańcowa 

2.

 

Bonanza 

 

2017

 

Mieszańcowa 

3.

 

DK Exquisite

 

2014

 

Mieszańcowa 

4.

 

DK Explicit (CCA)

 

2016

 

Mieszańcowa 

5.

 

ES Valegro

 

2017

 

Populacyjna 

6.

 

Harry

 

2016

 

Populacyjna 

7.

 

Inspiration

 

2017

 

Mieszańcowa 

8.

 

Kuga

 

2017R

 

Mieszańcowa 

9. Lohana 2015

 

Populacyjna 

10.

 
Marcopolos

 
2015

 
Mieszańcowa 

11.
 

Monolit
 

2009
 

Populacyjna 

12.  Sherlock  2012  Populacyjna 

13.  SY Florida  2017R

 Mieszańcowa  

   

PSZENŻYTO OZIME

 

Lp. Odmiana

 
Rok 

wpisania 

na LOZ

 
Typ odmiany

1.

 
Borowik

 
2013

 
Pastewna 

2.
 

Lombardo
 

2017R
 

Pastewna
3. Meloman  2016  Pastewna
4. Panteon  2017R  Pastewna 
5.
 

Rotondo 2017
 

Pastewna 
6.

 
Subito

 
2014

 
Pastewna

7.

 

Tomko

 

2015

 

Pastewna
8.

 

Trapero

 

2017R

 

Pastewna
9. Trefl 2017R Pastewna

ŻYTO OZIME

Lp. Odmiana

Rok

wpisania 

na LOZ

Typ odmiany 

1. Dańkowskie Amber 2012 Populacyjna
2. Dańkowskie Rubin 2016 Populacyjna
3. Horyzo 2017 Populacyjna 
4. KWS Bono 2016 Mieszańcowa 
5. SU Nasri 2017R Mieszańcowa
6.

 

SU Performer 2016 Mieszańcowa
7.

 

SU Stakkato

 

2014 Mieszańcowa

PSZENICA OZIMA

Lp. Odmiana

Rok

wpisa

nia na 

LOZ

Wartość 
Technologiczna 

1. Arkadia 2016 Jakościowa chlebowa
2. Artist 2016 Chlebowa
3. Delawar 2017R Jakościowa chlebowa
4. Fakir 2016 Chlebowa
5.

 

Florus

 

2016

 

Jakościowa chlebowa

 

6.

 

Hondia 2017

 

Jakościowa chlebowa

 

7.

 

KWS Ozon

 

2013

 

Chlebowa

 

8.

 

Linus

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

9.

 

Natula

 

2012

 

Jakościowa chlebowa

 

10.

 

Platin

 

2015

 

Chlebowa

 

11.

 

Praktik

 

2015

 

Jakościowa chlebowa

 

12.

 

Pokusa

 

2017R

 

Chlebowa

 

13.

 

RGT Kilimanjaro

 

2017

 

Jakościowa chlebowa

 

 – wstępna rekomendacja     
(CCA) – wspólnotowy katalog 
odmian roślin uprawnych

R

www.sulejow.coboru.pl
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Program Rabat Rolniczy 
otwarty dla członków IRWŁ

Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br.,  
każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. O zasadach korzystania ze specjalnych rabatów oraz 
samym pomyśle na przedsięwzięcie Program Rabat Rolniczy rozmawiamy z Prezesem spółki, Panem Janem Boczkiem oraz Panem Bronisławem Węglewskim 
 – Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Redakcja: Panie Prezesie, Izba Rolnicza Wojewódz-
twa Łódzkiego zdecydowała się rozpocząć współpracę 
ze spółką Rabat Rolniczy.

Bronisław Węglewski: Tak, podjęliśmy taką decyzję, 

ponieważ staramy się, aby wszystkie nasze działania były 

podyktowane interesem rolnika i z korzyścią dla naszego 

rolnika. Uważamy, że Rabat Rolniczy to program, który pro-

ponuje produkty, które są potrzebne w codziennym życiu 

m.in. w pracy na polu czy w gospodarstwie domowym. Ale 

co ważne, są to produkty i usługi w atrakcyjnych, wynego-

cjowanych przez spółkę Rabat Rolniczy cenach. To zdecy-

dowanie dobry pomysł i dobra oferta.

Redakcja: Na przestrzeni lat podejmowano wiele 
prób zaoferowania rolnikom lepszych warunków kup-
na poszczególnych produktów, czy to do gospodar-
stwa domowego czy rolnego. Często jednak były to 
jednorazowe projekty, które w finale odbijały się rolni-
kowi czkawką. Co zatem odróżnia Program Rabat Rol-
niczy od dotychczasowych przedsięwzięć podejmo-
wanych przez indywidualnych producentów? 

Jan Boczek: Program Rabat Rolniczy to organiza-

cja mocno wspierająca i będąca zawsze blisko organiza-

cji wiejskich. To nie tylko atrakcyjna oferta handlowa dla 

mieszkańców wsi, ale również wsparcie, doradztwo oraz 

możliwość promocji dla organizacji działających na rzecz 

rozwoju środowisk wiejskich. Spółka Rabat Rolniczy to  

w 100% polski kapitał. Od samego początku jej funkcjo-

nowania, tj. od roku 2014, przyświecał nam transparent-

ny cel – wsparcie społeczności wiejskiej, która przecież 

stanowi serce Polski, a która to w dobie prywatyzacji zo-

stała pozostawiona sama sobie. Wynegocjowaliśmy kon-

kurencyjne warunki nabycia zróżnicowanych produktów  

i usług niezbędnych w każdym gospodarstwie rolnym. 

Bronisław Węglewski: To bardzo ważne, że nasi rolnicy 

mają tego typu wsparcie. To duże ułatwienie w codziennej 

pracy i w różnych inicjatywach, które podejmują społecz-

ności wiejskie. Przecież tak ważna jest integracja środowi-

ska wiejskiego, odbudowywanie relacji, wspólnych działań. 

Możliwości, które daje nam Rabat Rolniczy ułatwiają to za-

danie. 

Redakcja: Właśnie,  społeczeństwo polskie jest dziś 
bardzo podzielone. Trudno jest zaproponować prze-
ciętnemu Kowalskiemu coś, co spodoba się większości. 
Państwu jednak to się udaje, również przy współpracy 
z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego

Jan Boczek: Środowisko wiejskie potrzebuje dziś inte-

gracji. Tylko działając wspólnie może pokazać siłę polskiej 

wsi. Taki cel wyznaczył sobie Rabat Rolniczy. Za pośrednic-

twem ogólnopolskiego kwartalnika „mojaWieś”, którego 

jest wydawcą i dystrybutorem, promuje inicjatywy podej-

mowane przez organizacje i instytucje wiejskie na terenie 

całego kraju.  

Bronisław Węglewski: Stad to porozumienie z Izbą 

Rolniczą Województwa Łódzkiego, ponieważ my po-

przez nasze działania, naszą stronę internetową (www.

izbarolnicza.lodz.pl – przyp. Redakcja) i nasz miesięcznik 

W NOWEJ ROLI (wydawca miesięcznika Spółka SAM-ROL 

– przyp. Redakcja) promujemy wszelkie inicjatywy wiej-

skich, lokalnych społeczności. Warto zebrać szyki i współ-

pracować razem dla dobra polskiej wsi. Tym bardziej,  

że inne kraje nie próżnują, ich rolnictwo i obszary wiejskie 

ciągle się rozwijają. Nie bądźmy gorsi mając taki potencjał. 

Redakcja: Co zatem znajdziemy w ofercie Programu 
Rabat Rolniczy?

Jan Boczek: Oferta programu Rabat Rolniczy jest suk-

cesywnie poszerzana. Wśród naszych partnerów stra-

tegicznych oferujących specjalne warunki sprzedaży  

w ramach Programu Rabat Rolniczy są: producent samo-

chodów Ford Polska, producent japońskich ciągników 

- Kubota, producent nasion i nawozów – DuPont Pione-

er. Program Rabat Rolniczy to także usługi. Bank BZ WBK  

Leasing wraz z Rabatem Rolniczym przygotował specjalna 

ofertę finansowania na ciągniki czy sprzęty rolnicze. Wszy-

scy w/w Partnerzy Programu oferują najlepszą ofertę na 

rynku. I tak samochody Ford można zakupić z rabatem na-

wet do 15%, a na ciągniki Kubota można liczyć do 3000 zł 

upustu od ceny dnia. Program Rabat Rolniczy to także ofer-

ta dla Pań. Szwedzka marka odzieżowa Cellbes oferuje 10%-

owe upusty na zakupy. To tylko przykładowe korzyści, jakie 

Program Rabat Rolniczy przygotował dla rolników posiada-

jących małe czy średnie gospodarstwa. Mam nadzieję, że 

przez współpracę z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego 

z tych udogodnień skorzystają również rolnicy z wojewódz-

twa łódzkiego.

Bronisław Węglewski: Tak, zachęcamy naszych rol-

ników do korzystania z szerokiej oferty nasion, nawo-

zów, ciągników, samochodów, artykułów gospodarstwa  

domowego. Oferta Rabatu Rolniczego to specjalna ofer-

ta dla członków izb rolniczych, czyli wszystkich rolników, a 

w szczególności dla rolników z naszego województwa. W 

trakcie dokonywania zakupów prosimy wpisać lub podać 

kod WIR5 – to kod uprawniający do zniżek dla rolników z 

naszego terenu.

Redakcja: Brzmi zachęcająco. Dziękuję za rozmowę.
Jan Boczek, Bronisław Węglewski: Dziękujemy.

Program Rabat Rolniczy jest dedykowany wyłącznie 
mieszkańcom polskiej wsi.  Więcej informacji na temat 
Programu oraz zasad uzyskania rabatów można uzy-
skać w terenowych oddziałach IRWŁ oraz na stronie 
www.rabatrolniczy.pl lub pod bezpłatnym numerem 
telefonu 800 007 444. 

Na zdjęciu od lewej: Piotr Kociołek - Prezes spółki 
SAM-ROL, Jan Boczek - Prezes spółki Rabat Rolniczy, 
Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego
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REKLAMA

Obecnie obserwowane są w kraju zmiany w rolnictwie 

polegające między innymi na coraz większym uprzemy-

słowieniu hodowli bydła, co z jednej strony wiąże się ze 

wzrostem liczby zwierząt w stadach i zwiększoną wy-

dajnością pojedynczych krów ale jednocześnie z więk-

szą konkurencją pomiędzy różnymi produktami rolnymi. 

Jednocześnie tworzone są coraz bardziej szczegółowe 

regulacje prawne dotyczące jakości mleka, dobrostanu 

czy ochrony środowiska prowadzące do zwiększenia wy-

datków i zmniejszenia dochodu gospodarstw. Program 

opieki lekarsko-weterynaryjnej nad stadem bydła mlecz-

nego pozwala na analizę zdrowia i hodowli krów, pro-

wadząc do uzyskania lepszej rentowności i planowania 

rozwoju gospodarstwa. Program obejmuje różne aspek-

ty prowadzenia fermy od kontroli rozrodu, zdrowotności 

stada, ocenę żywienia, jego wpływ na produkcję i zdro-

wie do poprawy wartości genetycznej krów oraz dobro-

stanu. W ramach programu opieki dużą część zajmują 

aspekty związane ze zdrowiem wymienia i jakością mle-

ka. Część z nich dotyczy chorób wymienia bezpośred-

nio, część zaś pośrednio, gdyż na wydajność mleczną po-

szczególnych krów, jak i całego stada mają wpływ także 

inne stany chorobowe takie jak kulawizny czy choroby 

zakaźne. Informacjami, które muszą być zbierane przez 

hodowców są procentowa zawartość tłuszczu, białka  

i laktozy konieczne do oceny żywienia i częstotliwości 

występowania chorób metabolicznych, zaś liczba bak-

terii w mleku zbiorczym i liczba komórek somatycznych  

razem z częstotliwością występowania mastitis dają ob-

raz poziomu zakażeń gruczołu mlekowego krów. Powyż-

sze informacje pozwalają kontrolować sposób dojenia, 

czystość i sprawność działania sprzętu udojowego tak 

aby ograniczyć możliwość zakażenia krów w czasie doju 

lub środowisku. Bakterie wywołujące stany zapalne wy-

mienia najczęściej są dzielone na tzw. bakterie środowi-

skowe i zakaźne. Ponieważ drogi zakażenia tymi bakteria-

mi są różne, jak również ich przeżywalność w wymieniu 

i środowisku oraz sposoby zwalczania, dlatego ważne 

jest wykonywanie badania bakteriologicznego mleka po-

zwalającego na rozpoznanie występujących patogenów 

i wprowadzenie odpowiedniego postępowania. Należy 

jednak zaznaczyć, że próbki mleka do badań bakteriolo-

gicznych muszą być pobrane od krów zanim zaczną one 

być leczone. Oceniając zdrowotność wymion w ramach 

programu opieki konieczna jest także kontrola sposobu 

dojenia aby wykluczyć występowanie błędów dojarskich 

spowodowanych przez dojarzy (np. dój ślepy, pustodój) 

lub przez niesprawny sprzęt udojowy (niewłaściwe pod-

ciśnienie i wahania podciśnienia). Integralną częścią opie-

ki jest analiza tabulogramów od poszczególnych krów, 

pozwalająca na ocenę częstotliwości występowania  

zarówno podklinicznych, klinicznych jak i chronicznych 

mastitis w efekcie czego mogą być wprowadzone sku-

teczniejsze metod profilaktyki (np. szczepienie), terapii 

czy brakowanie krów których wyleczenie jest mało praw-

dopodobne, a możliwość przeniesienia drobnoustrojów 

na kolejne zwierzęta bardzo duża. Efektem prowadzenia 

opisywanego programu opieki nad stadem jest wcze-

sne wykrywanie krów podatnych na zapalenia wymie-

nia i chorych, skuteczniejsze, bo nacelowane ich leczenie,  

a także szersze wprowadzanie profilaktyki ograniczają-

cej możliwości rozwoju i przeniesienia bakterii na kolej-

ne, zdrowe krowy. 

dr hab. Wojciech Barański

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dobre zarządzanie stadem 
receptą na zapalenie 
wymion
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Obowiązkowe Ubezpieczenie 
Odpowiedzialności Cywilnej  Rolnika 
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych  
reguluje wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Rolnika.

Zgodnie z zapisami tej ustawy, umowę ubezpie-

czenia Odpowiedzialności Cywilnej Rolnika z tytu-

łu posiadania gospodarstwa rolnego zawiera się na 

okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w dniu 

objęcia gospodarstwa w posiadanie w wyniku: zaku-

pu,  dziedziczenia, czy też otrzymania drogą darowi-

zny.

Celem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

Rolnika jest zapewnienie odszkodowania osobom, 

które poniosły szkodę powstałą w związku z posia-

daniem przez Rolnika gospodarstwa. Takie ubezpie-

czenie chroni  także samego Rolnika, gdyż to zakład 

ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu po-

niesione straty. Warto pamiętać, że  poszkodowa-

ny kieruje swoje roszczenia do sprawcy szkody, czy-

li Rolnika, i jeśli umowa Odpowiedzialności Cywilnej 

nie została zawarta, musi on pokryć straty z własnej 

kieszeni.

Obecnie w przypadku, gdy dojdzie do szkody na 
osobie, górna granica odpowiedzialności wynosi  
5 mln euro  w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez wzglę-

du na liczbę poszkodowanych. Natomiast jeśli szko-
da dotyczy mienia - można dochodzić odszko-
dowania do kwoty 1 mln euro  w odniesieniu do 
jednego zdarzenia.  Suma gwarancyjna przelicza-

na jest na złote przy zastosowaniu kursu średniego 

ogłaszanego przez NBP,  obowiązującego w dniu wy-

rządzenia szkody. W przypadku dużej szkody i wyso-

kich roszczeń  rolnik nie byłby w stanie sam pokryć 

doznanych przez poszkodowanego strat.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 r.  

z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Rol-
nika przysługuje odszkodowanie, jeżeli Rolnik, 
osoba pozostająca z nim we wspólnym gospo-
darstwie domowym lub osoba pracująca w jego 
gospodarstwie rolnym są obowiązani do zapła-
cenia  odszkodowania za wyrządzoną w związ-
ku z posiadaniem przez Rolnika tego gospodar-
stwa rolnego szkodę, będącą przyczyną śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Od-
powiedzialność zakładu ubezpieczeń na podsta-
wie tej umowy dotyczy także szkód  powstałych 
w związku z użytkowaniem będących w posiada-
niu Rolników pojazdów wolnobieżnych i są to np. 
kombajny. Pojazdem wolnobieżnym nie jest nato-

miast ciągnik rolniczy. Ciągnik jest pojazdem mecha-

nicznym i w związku z tym Rolnik, który go posiada 

musi dodatkowo zawrzeć umowę obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiada-

czy pojazdów mechanicznych.

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje okre-

ślone ustawowo prawo do dochodzenia od 
sprawcy szkody zwrotu wypłaconego z tytułu 
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Rol-
ników odszkodowania, jeżeli wyrządził on szkodę: 
umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych lub środków za-
stępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia-
łaniu narkomanii.  

Aby Rolnikowi zapewnić nieprzerwaną ochronę 

ubezpieczeniową ustawodawca uznał, że zawarta 

umowa ubezpieczenia wznawia się  automatycznie 

na kolejne 12 miesięcy.  Pamiętać trzeba, że wznowie-
nie umowy następuje  tylko wówczas, gdy składka  
za poprzedni okres ubezpieczenia była opłacona  
w całości.

Jeśli należność za poprzednie ubezpieczenie w 

ogóle nie była uregulowana, lub uregulowana tylko 

częściowo (na przykład: nie została zapłacona któ-

raś z rat składki lub została zapłacona, lecz w nie-

pełnej wysokości), umowa nie ulegnie wznowieniu. 

Dla rolnika oznacza to brak ochrony ubezpieczenio-

wej, a  z tego wynika   konieczność zapłacenia kary 

z tego tytułu w wysokości jednej dziesiątej mini-

malnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość tego 

wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych prze-

pisach i ustalana  raz do roku. Wznowienie umowy 

nie następuje także wówczas, gdy zostanie ogło-

szona upadłość zakładu ubezpieczeń lub jego  

likwidacja. Trzeba pamiętać o informowaniu ubez-

pieczyciela o ewentualnych zmianach powierzchni 

posiadanych gruntów.

Aby umowa nie uległa automatycznemu wzno-
wieniu wystarczy najpóźniej na jeden dzień przed 
końcem okresu ubezpieczenia na jaki umowa  
została zawarta wypowiedzieć umowę w formie 
pisemnej. Wypowiedzenie można złożyć w zakła-

dzie ubezpieczeń lub wysłać listownie i tu będzie 

decydowała data stempla pocztowego. W przy-

padku wysłania wypowiedzenia pocztą warto wy-

słać je listem poleconym, aby w razie konieczno-

ści móc wykazać datę nadania listu, a więc fakt, że 

wypowiedzenie jest skuteczne. Należy jednak pa-

miętać, że możliwość ta istnieje jedynie w przy-

padku wysłania listu za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej, tj. operatora publicznego. Jeśli zaś  

wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem 

innego operatora pocztowego, datą złożenia wypo-

wiedzenia nie będzie data stempla pocztowego lecz 

dzień otrzymania przez zakład ubezpieczeń takiego pi-

sma. Wypowiedzenie można złożyć również u agenta 

ubezpieczeniowego, który zawiera umowy ubezpie-

czenia  na rzecz ubezpieczyciela,  u którego zawarli-

śmy umowę.

W przypadku zbycia gospodarstwa, na nowego 

właściciela przechodzą wszystkie prawa i obowiąz-

ki wynikające z zawarcia umowy  Odpowiedzialno-

ści Cywilnej Rolnika  przez poprzedniego właściciela. 

Poprzedni właściciel musi przekazać nowemu wła-

ścicielowi polisę potwierdzającą posiadanie ubez-

pieczenia.  Nowy właściciel będzie miał ochronę w 

takim samym zakresie, w jakim miał ją zbywca go-

spodarstwa. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ure-

gulowany jest przepisami Ustawy  i jest niezależny 

od zmiany posiadacza gospodarstwa.

Nowy właściciel może z ubezpieczenia zrezy-
gnować w każdej chwili, a umowa zostanie rozwią-
zania z dniem jej wypowiedzenia,  lub może  z niej 
korzystać do końca określonego w polisie okresu.  
Należy wtedy pamiętać, że przejęta umowa nie ule-
gnie automatycznemu wznowieniu i najpóźniej  
w ostatnim dniu jej trwania  należy zawrzeć 
nową, własną umowę ubezpieczenia Odpowie-
dzialności Cywilnej Rolnika.  

  Zawierając umowę ubezpieczenia Odpowie-
dzialności Cywilnej Rolnika w naszym Towarzy-
stwie oraz stając się jego członkiem masz pew-
ność, że ubezpieczasz się u siebie. Możesz również  
otrzymać atrakcyjne zniżki za:

• staż członkowski,
• bezszkodową kontynuację ubezpieczenia 

oraz
• posiadanie innych ubezpieczeń majątkowych  

        w naszym Towarzystwie.

Nasze Towarzystwo w celu zapewnienia pełnej 
ochrony Tobie, Twojej rodzinie i Twojego mająt-
ku daje możliwość dopełnienia ochrony ubez-
pieczeniowej o dodatkowe dobrowolne, indywi-
dualnie ubezpieczenia dopasowane do Twoich 
potrzeb.

 

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:biuro40@tuw.pl www.tuw.pl
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Zimą, kiedy łatwo o przeziębienie, warto zadbać o swój organizm. W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się, obok owoców, również warzywa. I wcale nie  
musimy czekać ani na wiosnę, ani na nowalijki, żeby wzbogacić nasze codzienne menu. O tej porze roku można kupić wiele świeżych warzyw, ziół i kiełków,  
a włączając  różne egzotyczne  warzywa, dodatkowo wzbogacić smak wielu potraw. Lekkie, zdrowe, do tego kolorowe oryginalne dania można stworzyć wybierając 
„modne” sałaty!

W świecie sałat ...
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Sałata masłowa – najbardziej znana sałata o delikat-

nych, jasnozielonych łagodnych w smaku liściach. 

Sałata lodowa – tworzy okrągłe, zwarte, mocno zwi-

nięte głowy. Liście ma grube, mięsiste, chrupiące i bar-

dzo kruche. Idealnie komponuje się z wieloma daniami. 

Jest bardzo odporna na przechowywanie i długo zacho-

wuje świeżość w lodówce, nie tracąc cennych wartości. 

Sałata lodowa jest produktem niskokalorycznym, zatem 

polecanym w dietach odchudzających.

Sałata rzymska – jej liście są sztywne, ciemnozielo-

ne lub żółtawozielone, grube, mięsiste, wydłużone, prze-

ważnie gładkie lub lekko pomarszczone. Tworzy wydłu-

żone główki. Jest lekkostrawna, ma soczysty, delikatny 

smak z lekką goryczką. Zawiera witaminy B1, B2, PP, C, ka-

roten oraz składniki mineralne, wapń, fosfor, żelazo.

Roszponka – należy do cenionych sałat zimowych,  

z uwagi na ciekawy orzechowy smak, ale też wysoką 

zawartość beta-karotenu, witaminy C i kwasu foliowe-

go. Drobne, zaokrąglone listki tworzą rozety podobne 

do stokrotki.  Można ją traktować jako naturalny środek 

wzmacniający organizm i chroniący przed przeziębienia-

mi.

Rukola – liście jej kształtem przypominają trochę li-

ście mlecza,  o smaku lekko orzechowym, nieco zbliżo-

nym do rzodkiewki. W rukoli znajdują się witaminy K, 

A, C, oraz z grupy B. Sałata ta sta-

nowi dobre źródło minerałów, że-

laza zapobiegającego anemii, 

potasu korzystnie wpływające-

go na układ krwionośny, a tak-

że wapnia, magnezu i manganu.  

Jej charakterystyczny ostry smak 

wynika ze związków o działa-

niu bakteriobójczym. Liście rukoli 

można łączyć z innymi gatunkami 

sałat. Takie sałatki apetycznie wy-

glądają i oryginalnie smakują.

Lollo bianco – odznacza się 

dekoracyjnymi, silnie karbowany-

mi liśćmi o jasnozielonym kolorze, dzięki czemu sałatki 

z nich przyrządzone efektownie się prezentują. Smak ma  

łagodny, delikatny, podobnie jak znana sałata masłowa. 

Lollo Rosso -  jest czerwoną odmianą lollo bianco,  

zakończenia karbowanych liści mają czerwony kolor. 

Można ją łączyć z fetą, białym serem lub brzoskwiniami, 

doprawiając różnymi sosami.

Cykoria - białokremowe (również fioletowe) ciasno 

ułożone listki tworzą podłużną główkę. Cykoria jest dosko-

nałym źródłem witamin, potasu, żelaza, manganu, cynku  

i kwasu foliowego. Jest lekkostrawna, ale w kuchni cenio-

na  przede wszystkim z uwagi na oryginalny smak. Doda-

wana jest głównie do sałatek i surówek ale również do-

brze smakuje duszona czy zapiekana. Należy kupować 

cykorię o jak najbielszych i najmniejszych listkach. Taka 

jest smaczniejsza i bardziej wyrazista w smaku.

Radicchio - sałata o dużej główce, lekko gorzkawym 

smaku zbliżonym do cykorii, wyglądem przypomina 

małą czerwoną kapustę. Tak jak cykoria odznacza się wła-

ściwościami leczniczymi, wzmacnia i pobudza pracę wą-

troby oraz żołądek.

Szpinak - nielubiany przez większość dzieci, ma gorą-

cych zwolenników wśród dorosłych, którzy szpinak trak-

tują jak sałatę i używają jako podstawę wszelkiego rodzaju 

sałatek.  I chyba słusznie bo liście szpinaku dzięki zawartości  

beta-karotenu, witaminy C oraz luteiny mają właściwości 

antynowotworowe i chronią przed miażdżycą. Szpinak  

zawiera dużo żelaza, magnezu, potasu witaminę E oraz z  

grupy B. Wadą szpinaku jest zawartość kwasu szczawio-

wego, dlatego nie powinny spożywać go osoby z kamicą 

nerkową. Szpinak jest bardzo zdrowy, doskonały na gorą-

co i surowo. W sałatkach dobrze komponuje się z serami 

oraz owocami. Sałatka polana oliwą zwiększa wchłanianie  

beta-karotenu i luteiny.

Po świeże sałaty zapraszamy na zakupy 

na Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.!

Tekst i zdjęcia: „Zjazdowa” S.A.
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Ziarenko pasji...

„Ziarenko”
Ziarenko malutkie do ziemi wysiane
Skąd bierze tę siłę, by pędy dźwigane
W zieloną wysoką roślinę przemienić
I pąki na kwiaty cudowne zamienić.
 Kwiaty zapylone owoce wydadzą
 I ludzie je znowu do ziemi posadzą
 By małe ziarenko swą główkę uniosło
 A nowe rośliny spokojnie urosły
Patrząc na to z boku, kółko się zamyka
Przyroda wie co robi, taka jest praktyka
My ludzie rozumni, w tym kółku żyjemy
Ziarenka malutkie wokoło siejemy. 

Ze zbioru wierszy „W duszy gra” 

autorstwa Barbary Garus

Podobno siła jest kobietą, to prawda tak stara jak 
świat. Bo czymże byłby świat bez kobiet? Ich pasji, ser-
ca, zaangażowania? Miłości? 

To one postanowiły być tymi, które wezmą sprawy  

w swoje ręce, zintegrują i rozbudzą pasje, które gdzieś tam 

były uśpione. I oto skrzyknęły się kobiety, liderki lokalne  

i twórczynie ludowe by stworzyć fundację i nadać jej na-

zwę „Zielony Piątek”. Bo zieleni, zielonej turystyki, ekolo-

gii w Piątku, geometrycznym środku Polski, nie brakuje.  

Za główny cel Prezes Fundacji Pani Teresa Maciejak i fun-

datorki - Panie: Urszula Kacperska, Małgorzata Gabryelczak, 

Małgorzata Kubus, Magdalena Mirys, Katarzyna Ostaszew-

ska, Ilona Struszczak, Hallina Szejak vel Żeak, Beata Gawrysz-

czak, Barbara Garus oraz Anna Olejniczak obrały sobie inte-

grację społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju „zielonej 

turystyki” i rozwijanie świadomości ekologicznej. Tak ważne 

kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz dziedzictwa 

kulturowego, aktywizacja i promocja lokalnych twórców lu-

dowych i artystów, wspieranie przedsiębiorczości i aktyw-

ności społeczności wiejskiej - w szczególności kobiet, dzia-

łania na rzecz kultury i edukacji oraz promocja gminy Piątek 

to jedne z głównych działań pasjonatek.  Pomimo krótkie-

go okresu funkcjonowania Fundacja (powstała w stycz-

niu 2013 roku – przyp. Redakcja) ma już liczne osiągniecia.  

Organizacja i udział w lokalnych imprezach kulturalno – 

integracyjnych takich jak: Dzień Nowalijki, Dzień Kobiet  

w Gminie Piątek, Dzień Matki, Plener Wikliniarski to tylko 

niektóre inicjatywy piątkowskich kobiet. Podczas wszyst-

kich tych wydarzeń odbyły się wystawy lokalnej twórczo-

ści ludowej, promocja wyrobów kulinarnych z terenu gmi-

ny, a także konkursy kulinarne, które cieszyły się niezwykłą 

popularnością. Warto zaznaczyć, że Fun-

dacja żywo współpracuje z lokalnym sa-

morządem i lokalnymi przedsiębiorca-

mi. Z sukcesem realizuje projekty takie 

jak: „Działaj lokalnie” w ramach którego 

prowadzone są warsztaty rękodzielnicze  

i malarskie oraz imprezy integracyjne dla 

lokalnych społeczności, a także „Aktywni 

ekonomicznie” – projektu dofinansowa-

nego ze środków PO Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 2013. Fundacja przygo-

towuje działania ekonomiczne oparte  

o atrakcje turystyczne regionu, ekologiczne uprawy, kuli-

narne tradycje, agroturystykę poprzez stworzenie bogatej 

oferty turystyczno - rekreacyjnej dla odwiedzających gminę 

Piątek. I wydaje się, że to główny cel Fundacji. 

- Chcemy pomagać lokalnym twórcom, pokazać sze-
rzej ich dokonania i zainteresowania. Szczególnie dla 
młodzieży jest to ważne, pokazanie, że można robić 
coś innego, znacznie ciekawszego niż czas spędzony 
przed komputerem. Poza tym zależy nam na podtrzy-
mywaniu i kultywowaniu tradycji tych terenów. Prze-
cież nasza gmina ma tak bogaty dorobek kulturalny. 
Warto to promować. Tym bardziej, że czasami nie wie-
my czym pasjonują się mieszkańcy ze sąsiedniej wsi. 
Nie mamy pojęcia o atrakcjach turystycznych i twór-
cach z sąsiedniego powiatu – zaznacza Prezes Fun-

dacji Pani Teresa Maciejak. – Muszę tutaj wspomnieć,  
że także my same spełniamy swoje pasje. Jest wśród 
nas malarka, poetka, ja pasjonuję się wikliną. Są wśród 
nas operatywne kobiety, które mają wiele talentów, 
nie tylko tych manualnych. To ważne, żeby mogły  
pokazać swoją pasję i zarażać nią innych. 

Ostatnio Fundacja wraz z Wójtem Gminy Piątek Krzyszto-

fem Lisieckim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piątku zor-

ganizowała Dzień Kobiet, którego tematem przewodnim 

była twórczość Agnieszki Osieckiej. Spektakl muzyczny pt. 

„Uciekaj moje serce… Wspomnienie Agnieszki Osieckiej” 

zaprezentował Krzysztof Kaczmarek – aktor Teatru Zwiercia-

dło. Wystawiono również rękopisy Agnieszki Osieckiej - pry-

watną kolekcję Pana Dariusza Struszczaka Dyrektora Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Piątku. 

Fundację „Zielony Piątek” tworzą kobiety, dla których waż-

na jest rodzina, społeczność i miejsce, któremu oddały ser-

ce. Wszak tam dom mój, gdzie serce moje. Sercem Fundacji 

jest Gmina Piątek i ludzie, którzy swój los złączyli z tą ziemią.

Sylwia Skulimowska 
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