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Stanowisko Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie trudnej
sytuacji na rynku trzody chlewnej
Szanowny Panie Ministrze,

podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej. Od
kilku miesięcy występuje znaczny spadek cen żywW związku z licznymi sygnałami i wnioska- ca wieprzowego, wynoszący nawet 30% w porówmi o interwencję, otrzymywanymi ze środowiska naniu do poprzednio obowiązujących. Aktualna cena
rolników - hodowców trzody chlewnej, dotyczącymi nie jest adekwatna do poniesionych, przez rolników,
pogarszającej się sytuacji na rynku trzody chlewnej kosztów produkcji. Jest to główny powód pogorszewnosimy o podjęcie działań mających na celu popra- nia sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizująwę sytuacji.
cych się w chowie trzody chlewnej.
Rynek trzody chlewnej jest w Polsce jednym z
Mając na uwadze skalę problemu, oczekujemy

Jak żyć?
„Rok ten był ciężki: ulewa smagała
Srebrnym swym biczem wiosenne zasiewy:
I ziemia we łzach zaledwie wydała
Słomę a plewy.
Z chaty, za którą zaległy podatki,
Wygnany nędzarz nie żegnał nikogo...
Tylko garść ziemi zawiązał do szmatki
I poszedł drogą.”
Drodzy producenci żywca wieprzowego, treść
przytoczonego fragmentu z wiersza Marii Konopnickiej pt. „Wolny najmita” jest adekwatna do naszego dzisiejszego dnia powszedniego. Obecny rok
gospodarczy przypada po mokrej, długiej wiośnie
2013r. Deszcze nawalne i podtopienia spowodowały wiele szkód w naszych uprawach skutkiem czego
zebraliśmy mniejsze plony zbóż, przeważnie gorszej
jakości. Pomoc dla poszkodowanych rolników była
dalece niewystarczająca. W dziwnej sytuacji niskiego pogłowia trzody, od grudnia 2013r. sprzedajemy
na pograniczu kosztów produkcji lub nawet poniżej.

Na początku lutego 2014r. notowano małą tendencję
wzrostową cen i wtedy dostajemy nóż w plecy od
naszego „Wielkiego Brata ze Wschodu”. Federacja
Rosyjska wprowadza zakaz importu wieprzowiny z
Unii Europejskiej z powodu zagrożenia afrykańskim
pomorem świń. To wersja oficjalna, pretekst, wersja
prawdziwa to zaangażowanie się polityków UE a w
szczególności polskich w wydarzenia na Majdanie w
Ukrainie. Zasadne wydaje się być w tej sytuacji pytanie: czy obecność Ukrainy w UE jest dla naszych
rolników korzystna?
Pytanie jest tylko retoryczne, ponieważ każdy
logicznie myślący wie, że to nie jest korzystne. Potencjał ziemi rolniczej na Ukrainie jest tak wielki, że
zagospodarowanie go przez kapitał niemiecki, duński
itd. spowoduje zasypanie Europy zbożem.
Pytanie drugie: czy obecność Ukrainy w UE jest
korzystna dla polskich pracowników najemnych?
Odpowiedź jest taka: przystąpienie Ukrainy do UE
spowoduje otwarcie rynku pracy dla 80 mln narodu
ukraińskiego, a tym samym problemy naszych pracowników w krajach Unii, w tym w Polsce, gdzie już
borykamy się z bezrobociem. Dla informacji, średnia
płaca na Ukrainie jest kilka razy niższa niż w Polsce.
Wychodzi, że te opcje polityczne, których przedsta-
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od Pana Ministra podjęcia stosownych działań, które
przywróciłyby opłacalność produkcji trzody chlewnej
w Polsce, dającej utrzymanie wielu rolniczym rodzinom.
Z poważaniem
Prezes Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
/-/ Andrzej Górczyński

wiciele biegają po Majdanie działają na szkodę zdecydowanej większości polskiego narodu.
Wracając do świń, po ogłoszeniu embarga ceny
drastycznie z dnia na dzień lecą w dół. Przedstawiciele firm mięsnych piszą list do Pana Premiera o większe zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Właśnie
„problemu”, zastanawiam się czy świnie w Polsce nie
są dla rządzących problemem? Od czasów Okrągłego Stołu kolejne nasze rządy chwiały się w przypadku nadmiaru produkcji i drastycznych spadków cen.
Blokady dróg, protesty, manifestacje w Warszawie
pojawiały się cyklicznie jak górki i dołki świńskie.
W różnych programach rozwoju rolnictwa, produkcja
trzody nigdy nie była priorytetem bo po co rozwijać
branżę przez którą są później kłopoty? Opublikowane
przez Ministra Rolnictwa w ubiegłym roku „Program
Odbudowy Trzody Chlewnej w Polsce” pozostaje na
opublikowaniu. Dzisiaj, kiedy wycięliśmy lochy, pogłowie mamy o połowę mniejsze w porównaniu do
kilku lat wstecz, na dodatek na bazie importu warchlaków z Danii i Holandii (3 mln szt.) Trzeba zadać
pytanie od trzodziarzy: Jak żyć ???
Jerzy Karsznia

Nowe wyzwania stojące przed Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego z 14 grudnia 2013r., w dniu 7 lutego 2014r.
odbyło się spotkanie robocze z udziałem Przewodniczących Rad Powiatowych, Delegatów do Walnego

Delegaci IRWŁ

Zgromadzenia oraz pracowników Biur Powiatowych
IRWŁ.
Na spotkaniu omawiano zadania, które będą realizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego w roku 2014 i w następnych latach. Delegaci
IRWŁ postulowali o zwiększenie kompetencji Izby
Rolniczych co dałoby możliwość większych działań
w zakresie pomocy dla rolników. Pojawiały się tematy dotyczące aktualnych problemów nurtujących rolników jak: kryzys na rynku trzody chlewnej, zagrożenie likwidacją małych stacji paliw funkcjonujących w
środowisku wiejskim np. w bazach SKR, procedury w

rejestracji zwierząt. Omawiano również elementy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in.
modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja
małych gospodarstw, premia dla młodego rolnika
W czasie spotkania rozmawiano o wniosku: Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - osi
priorytetowej II - gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Zarząd IRWŁ w imieniu Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego podjął się realizacji projektu. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego będzie organizatorem debaty na temat nowego PROW

Zarząd IRWŁ - (od lewej) Jan Znyk, Dariusz Kowalczyk, Andrzej
Komala, Prezes Andrzej Górczyński

mające na celu realizację programu „Poprawa jakości
gleb użytkowanych rolniczo w województwie łódzkim poprzez wapnowanie”. Przedstawiciele Izby angażują się w zbierania podpisów pod obywatelskim
projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (dot. przywrócenia uboju rytualnego).
W czasie spotkania przedstawiono zadania w zakresie organizacji szkoleń dla rolników województwa łódzkiego w roku 2014 i latach następnych (w
związku z realizacją projektów FAPA). W 2014 roku
Izba Rolnicza będzie organizatorem konferencji
nt. „Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020 z
uwzględnieniem   odnawialnych źródeł energii jako
Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak
szansy rozwoju obszarów wiejskich na terenie wo„Polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w jewództwa łódzkiego”, w ramach współpracy z Senowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”, kretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów
podczas Międzynarodowych Targów: Ferma Bydła, Wiejskich  Województwa Łódzkiego.
Ferma Świń i Drobiu w dniu 1 marca br. w łódzkiej
hali Atlas Arena. IRWŁ podejmuje również działania

Wymogi identyfikacji i rejestracji zwierząt
Zasada wzajemnej zgodności (z ang.: cross-compliance), która obowiązuje od
2009 roku w zakresie ochrony środowiska, dobrej kultury rolnej, dobrostanu zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt wymaga przestrzegania przez rolników
na całym obszarze swojego gospodarstwa ściśle określonych wymogów i norm.
Nieprzestrzeganie wymogów może od 2009 roku skutkować obniżeniem płatności.
Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ
Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:
• zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
• rejestracja siedziby stada
• prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
• zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
• prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
• prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy.
•   

ZGŁASZAJ ZAISTNIAŁE ZDARZENIA W TERMINIE
Dla bydła do 7 dni od daty zdarzenia
Dla trzody chlewnej do 30 dni od daty zdarzenia
Dla owiec i kóz  do 7 dni od daty zdarzenia

Zdarzenia to: urodzenie, przemieszczenie, ubój, padnięcie

• przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw
UE),
• padnięcie,
• ubój
W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie puli numerów duplikatów kolczyków, a po
otrzymaniu odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie
u dostawcy znajdującego się na Liście dostawców kolczyków. Po otrzymaniu duplikatu kolczyka należy założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.
Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze powiatowym
ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia w/w zdarzenia.
Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym
ARiMR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 30 dni od daty
zaistnienia w/w zdarzenia.
Oznakowanie zwierząt
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego
faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub
• w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
• w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
• bezzwłocznie, a fakt ten zgłosić nie później jednak niż przed dniem opusz-

Rejestracja posiadacza zwierząt, siedziby stada
i zdarzeń dotyczących zwierząt
W celu dokonania rejestracji zwierząt w systemie IRZ należy najpierw uzyskać
numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, zgodnie z Ustawą
z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a następnie zwrócić się o nadanie numeru siedziby stada. Zgłoszenia zwierząt do rejestru
oraz zdarzeń ich dotyczących posiadacz zwierząt dokonuje poprzez wypełnienie
druków systemowych dostępnych w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych i są to:
• rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z
państw UE),
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czenia przez zwierzę gospodarskie siedziby stada - w przypadku świń
Zwierzęta kupione z krajów Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować
go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym
samym numerem, założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.
Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymują nowy numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt i
muszą zostać oznakowane tym numerem (zgodnie z zasadami określonymi w
Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).
Prowadzenie księgi rejestracji
Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, a także posiadacze świń, z wyjątkiem podmiotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach,
pokazach lub konkursach, obowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których
umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w
siedzibie stada.
Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia
objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Wpisy w księdze rejestracji są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.
Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu.
Dokument przewozowy
Dokument przewozowy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz.U. Nr 142, poz.1195) i musi zawierać:
• datę wyjazdu z siedziby stada,

• numer siedziby stada,
• imię i nazwisko (nazwę) posiadacza zwierząt,
• adres siedziby stada,
• liczbę przewożonych zwierząt,
• numery identyfikacyjne przewożonych zwierząt,
• miejsce przeznaczenia zwierząt,
• markę i numer rejestracyjny środka transportu,
• imię i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoźnika,
• weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika,
• numer decyzji powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającej środek
transportu drogowego do przewozu zwierząt,
• podpis posiadacza zwierząt.

Paweł Sikora (ARiMR - Pajęczno)

ZARZĄD IRWŁ PRZYPOMINA
•

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,
dopłat rolno-środowiskowych i dotyczących pracy w niekorzystnych warunkach za bieżący rok.

•

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór na działanie - ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007 - 2013

•

Ankieta monitorująca oraz prowadzenie gospodarstwa zgodnie z „biznes planem”
1. Każdy z beneficjentów premii dla młodego rolnika zobowiązany jest do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty premii złożyć w oddziale regionalnym ARiMR ankietę monitorującą. Zawarte w ankiecie dane świadczą m.in. o spełnieniu takich zobowiązań jak prowadzenie gospodarstwa zgodnie z określoną w biznesplanie strukturą produkcji oraz uzyskaniu wymaganej żywotności ekonomicznej gospodarstwa. Uszczegółowieniu uległa
instrukcja wypełniania ankiety monitorującej.
2. Jeżeli beneficjent premii dla młodego rolnika zmienia strukturę produkcji rolniczej powyżej 30 punktów procentowych, zobowiązany jest wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zgodę na zmianę założeń biznesplanu. Więcej informacji na stronie internetowej: ARiMR

•

Od 18 lutego 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym z nią bankom, dodatkowe 30 mln zł na
dopłaty do udzielanych w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). O kredyty CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A..

Oferta cenowa zamieszczenia reklamy w biuletynie:
Biuro Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
Tel. 42-632-70-21, Fax. 42-632-70-31

Za publikację ogłoszenia i reklamy w cenie:
- ogłoszenie małe w ramce jedno słowo 2,50 zł (netto).
- cena jednej strony formatu A-4 (4 kolory) – 1110,00 zł (netto) przy powtórzeniu ogłoszenia stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny podstawowej przy ogłoszeniach
w cyklu ciągłym, minimum 8-miesięcznym zniżka wynosi 50% (od drugiej emisji).
- stawka za artykuł sponsorowany za stronę formatu A-4 – 500,00 zł (netto), za ½ strony formatu A-4 – 50% stawki jak za stronę formatu A-4.
Umieszczenie wkładki reklamowej w całym nakładzie – 495,00 zł netto.

Rolnicy mogą bezpłatnie zamieszczać oferty kupna-sprzedaży płodów rolnych, inwentarza, ziemi, budynków i maszyn rolniczych na stronie internetowej

www.rolgielda.pl

Wystarczy wejść na w/w stronę zalogować się lub treść ogłoszenia podać telefonicznie do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak,
Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak,
Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska;
NAKŁAD: 10.000 szt.
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DRUK I SKŁAD:
96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6
tel. 46 862 96 57, 46 862 83 64,
kom. 606 26 26 70, www.it3.pl

Wychodząc do ludzi z pogodną twarzą, nie przechodzić obojętnie obok zła

Rozmowa z Panią Prof. dr hab. n. med. Danutą Chlebną – Sokół - (Fundator i Przewodnicząca Zarządu Fundacji „Idziemy razem”)
Pani Profesor kieruje Kliniką Propedeutyki Pediatrii i
Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. Klinika mieści się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ulicy Spornej

Pani Profesor, serce Fundacji to Pani…
Chyba przyznam Pani rację. Wydaje mi się, że skoro
mam siłę, dopóki jestem…, to powinnam coś z siebie dać.
Powinny mnie wykorzystać i potrzebujące dzieci, i współpracownicy w Klinice i w Fundacji, których powinna nauczyć, przekazać swoją wiedzę, pomóc.
Wiedza nie może się marnować.
Mam takie dwie dewizy. Pierwsza zaczerpnięta jest od
profesora Miodka. Taka sentencja: wychodzić do ludzi z

Gremium Fundacji - zebranie sprawozdawcze styczeń 2014 r.

pogodną twarzą. Nikt, nigdy mnie nie widział zrozpaczoną, wściekłą, nieszczęśliwą, krzyczącą wyżywającą się na
współpracownikach, nie daj Boże -  pacjentach czy ich rodzicach. Aczkolwiek jestem z natury cholerykiem. Druga
sentencja to: nie przechodzić obojętnie obok zła. Kiedy
coś dzieje się na ulicy to ja reaguję, przeraża to mojego
męża bo powinnam udać, że nie widzę i przejść na drugą
stronę. Nie potrafię i tak samo tutaj w szpitalu – reaguję na
wszystko co niewłaściwe i trzeba zmienić, poprawić. To
może jest i wada, ale taka już jestem. Nie przechodzić…,
nie przechodzić obojętnie obok zła i wychodzić do ludzi z
pogodną twarzą. Wszyscy mi mówią, przyjaciele, znajomi, ty jesteś ciągle uśmiechnięta, ty masz szczęśliwe życie.
Chyba tak, można tak powiedzieć. Poza tym uważam, że
nie może być inaczej bo my jesteśmy służba. Nie można
swoich trosk i zmartwień pokazywać innym, trzeba być
dla nich wsparciem, pomagać, pocieszać, nie tylko leczyć
wg standardów.
Pani Profesor, jak to wszystko się zaczęło? Jak narodziła się Fundacja „Idziemy razem”?
Moje zainteresowanie chorobami układu ruchu zaczęło
się w latach 90-tych, czyli w okresie mojej habilitacji. Potem miałam możliwość stworzenia i rozwinięcia własnej

szkoły. Zobaczyłam, że mam w otoczeniu dużo młodych
ludzi, stażystów, rezydentów… Z drugiej strony były dzieci bardzo chore z chorobami kości, stawów, mięśni - niepełnosprawne. Dzieci dobrze rozwinięte umysłowo, ale
bardzo źle fizycznie i na dodatek dzieci biedne. Sytuacja
rodzin w których są dzieci niepełnosprawne ruchowo jest
trudna. Zdarzają się np. rodziny niepełne bo jedno z rodziców nie wytrzymało presji choroby, albo rodziny w których matka nie pracuje, ponieważ musi opiekować się chorym dzieckiem. Opieka nad dzieckiem chorym jest bardzo
kosztowna i niesie ze sobą wiele wyrzeczeń. Tak to sobie
wtedy zestawiłam. Cierpiące dzieci, ubogie rodziny, z drugiej strony ci młodzi ludzie, pełni zaangażowania, którzy
często potrzebowali, żeby im pokazać, że ich dobry gest
przełoży się na satysfakcję, na jakieś dobro…
Które inni odczują i być może dalej poniosą…
W tamtym czasie pojawiła się Marysia, studentka medycyny. Na początku, kiedy przychodziła do Kliniki nie
mogła patrzeć na ten bezmiar nieszczęścia. Widziałam jak
ona się zmienia, jak się przełamuje, jak przytula, kupuje
zabawkę, czekoladki. Pomyślałam sobie, że ci „inni” też
mogą być tacy… Też, w ten sposób, mogą pomóc dzieciom
w Klinice. Wtedy powołałam Fundację. To już prawie 9 lat
(Fundacja powstała w lipcu 2005 roku). Na początku, za
pierwsze pieniądze, kupiliśmy dzieciom wózek inwalidzki, dofinansowaliśmy kilka kolonii rehabilitacyjnych.
Teraz organizujecie państwo bal charytatywny.
Tak, już po raz ósmy, 1 marca w gościnnych progach
Instytutu Europejskiego. Bal to dla nas okazja do spotkania
się, rozmów, ale przede wszystkim akcja dobroczynna. Bal
to dochód dla Fundacji, pieniądze z biletów i z aukcji. Im
więcej pieniędzy zbierzemy tym więcej możemy pomóc.
Więcej dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych tak
ważnych dla dzieci z łamliwością kości, więcej paczek
dla rodzin, które czasami potrzebują podstawowych produktów. Honorowym patronem balu jest Pani Wojewoda
Jolanta Chełmińska, patronem medialnym TVP Łódź. Na
VIII Bal Charytatywny serdecznie zapraszamy wszystkich
Państwa. Można miło spędzić czas i pomóc tym, którzy tej
pomocy potrzebują.
Piękne jest to zdjęcie uśmiechniętych i szczęśliwych
dzieci w Dniu Dziecka.
To są radosne chwile. Przedstawienia teatralne na które
zapraszamy nasze dzieci. Potrzebne chwile oddechu, zapomnienia o chorobie. Jesteśmy bardzo zżyci. Mam tu zdjęcie chłopca, który miał masę jeden kilogram w momencie
urodzenia. Kiedy nie było mamy, nosiłam go przytulonego
na ramieniu (takie dzieci potrzebują dużo ciepła), a teraz
odwiedził mnie w wieku 21 lat. To są niesamowite historie,
które dają satysfakcję nam lekarzom. To jest najważniejsze
w naszym zawodzie, a przynajmniej powinno być. Cały
czas powtarzam to młodym lekarzom.
Iloma dziećmi opiekuje się Fundacja?
Pod swoimi skrzydłami mamy około 1000 w tym 100

dzieci, które chorują na ciężką wrodzoną łamliwość kości. Nasza Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest
jednym z wiodących ośrodków w kraju. Mamy największą liczbę tych dzieci, większości z nich co 3, 4 miesiące
utrzymuje u nas specjalny lek we wlewach kroplowych.
Znamy je jak swoją rodzinę. Wiemy z czym się borykają
i dostosowujemy pomoc do rodziny. Pomocą bezpośrednią są dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.
Dla dzieci rehabilitacja na turnusach 2-3 tygodniowych
jest wielką radością i pomocą medyczną wprost. One są
„rozćwiczane”, usprawniane ruchowo – zaczynają samodzielnie chodzić. Taka rehabilitacja jest im niezbędna, ale
niestety bardzo kosztowna. Fundacja dofinansowuje nawet
połowę kosztu turnusu, a z reguły 1/3. Otrzymujemy również mnóstwo listów od rodziców chorych dzieci, z całej
Polski. Nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc, ale raz
na miesiąc wybieramy list z historią, która szczególnie
zwróciła naszą uwagę i wtedy pomagamy takiej rodzinie.
Musimy im pomóc, dać jakaś nadzieję, walczyć o zdrowie
dzieci. Nie możemy przestać.
Pani profesor, ile osób pomaga w Fundacji?
Mamy około 30 wolontariuszy. Jest 3-osobowa Rada
Fundacji, 3-osobowy Zarząd, 7-osobowa Rada Programowo – Konsultacyjna oraz 3-osobowa Komisja Rewizyjna.
W Fundacji nikt nie pobiera wynagrodzenia. Jeśliby Pani
zapytała jaka instytucja najbardziej wspiera Fundację to
powiedziałabym, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z Panem Prezesem Andrzejem Górczyńskim na czele.
Również ogromną pomocą dla nas jest Pani Beata Pach,
która pomaga nam załatwiać sprawy związane ze stażami
z Urzędu Pracy. Wśród wolontariuszy mamy psychologa,
prawnika, lekarzy, pana inżyniera, który sprawuje techniczną pieczę nad Poradnią. Cudowną panią, która wykonuje piękne poduszki i kołdry na nasze akcje charytatywne. Każdy pomaga jak umie. Jedna z wolontariuszek, która
na swój jubileusz 70-lecia poprosiła o pieniądze zamiast
kwiatów, zebrała dla Fundacji sumę za którą kupiliśmy
wózek i opłaciliśmy dziecku turnus rehabilitacyjny. Takich
mamy wspaniałych wolontariuszy i członków Fundacji.
Ma pani szczęście do ludzi.
Tak mam, ja tych ludzi kocham, o wszystkich pamiętam, w szczegółach.
							
Rozmawiała: Sylwia Skulimowska

Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu

„Idziemy Razem”
Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem” została utworzona 11 lipca
2005 roku przy Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi. Jej Fundatorem jest prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół, a siedzibą - Klinika Propedeutyki Pediatrii
i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego, mieszcząca się w Łodzi przy ul. Spornej 36/50,
telefon: (042) 617 77 16.
Fundacja powstała w związku z tym, że znaczna część pacjentów Kliniki i przyklinicznej poradni
specjalistycznej to dzieci niepełnosprawne fizycznie, które cierpią z powodu wrodzonych chorób
kości i mięśni, nabytych wad tych układów, mózgowego porażenia dziecięcego, przewlekłych chorób
układu kostnego i nerwowego, osteoporozy   itp. Warto podkreślić, że osoby, które angażują się w
pracę w Fundacji nie pobierają wynagrodzenia. Przy Fundacji działa Centrum Leczenia Osteoporozy
i Innych Chorób Metabolicznych Kości, które mieści się w Łodzi przy ulicy Traugutta 11, telefon: 885716-716. Centrum powstało z myślą o opiece medycznej dotyczącej przede wszystkim podopiecznych
Fundacji, ale także i innych dzieci oraz dorosłych z chorobami narządów ruchu. Centrum jest  
prowadzone w ramach działalności gospodarczej Fundacji o typie „not for profit”, co oznacza,
iż zyski z prowadzonej działalności zostaną w całości przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
Porady dla pacjentów ze skierowaniem prowadzone są bezpłatnie.
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Zasobność gleb w powiecie sieradzkim
Gleby użytkowane rolniczo mają decydujący
wpływ na strukturę upraw i wysokość plonów oraz
stanowią bardzo ważny element środowiska przyrodniczego. O stopniu zanieczyszczenia gleb decyduje
sposób ich użytkowania. Do czynników powodujących degradację gleb zaliczyć należy: nadmierne
zakwaszenie i zubożenie w podstawowe składniki
pokarmowe roślin: fosfor, potas, magnez, ale także
nieproporcjonalne do potrzeb stosowanie tych składników. Kwasowość gleb  posiada ogromne znaczenie
dla całokształtu zachodzących w niej procesów chemicznych i biologicznych.
Badania gleb przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu w latach
2012/2013 na terenie  powiatu sieradzkiego wskazują
iż udział gleb bardzo kwaśnych wynosi 33%. Są to
gleby o daleko posuniętej degradacji. Gleby o odczynie kwaśnym również nie są korzystne, ich udział w
powiecie wynosi 32%. Ogółem gleby bardzo kwaśne
i kwaśne zajmują 65% i wskazuje to na duże potrzeby
w zakresie wapnowania gleb. W całym powiecie dla
40% gleb wapnowanie jest konieczne, a dla dalszych
19% potrzebne.  Należy tu podkreślić, że badania gleb
z reguły zlecają gospodarstwa które dbają o wyższą
i bardziej nowoczesną gospodarkę nawozową. Co
może sugerować, iż wskaźniki powyższe są jeszcze
bardzie niekorzystne.
Procesy zakwaszenia gleb ciągle postępują   i   są

efektem procesów naturalnych, powodujących ubytki wapnia z gleb jak również działalności człowieka. Zubożenie gleb w składniki pokarmowe: fosfor,
potas, magnez także prowadzi do ich degradacji.
Gleby o bardzo niskiej zawartości tych składników
uważa się za zdegradowane chemicznie. Wymagają
one kosztownej rekultywacji. Ogółem gleby z niedoborem fosforu zajmują w powiecie sieradzkim 19%,
w tym tylko 3% to gleby o bardzo niskiej zawartości
tego pierwiastka. Powiat sieradzki charakteryzuje się
wysokim odsetkiem gleb o bardzo niskiej zawartości
potasu. Gleby takie stanowią 29%. Łącznie gleby o
niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu obejmują 64% gleb. Gleby o bardzo niskiej zawartości magnezu stanowią w powiecie 16%, zaś o niskiej 23%.
Łącznie te dwie grupy gleb stanowią 39%.

Przyczyną zubożenia gleb w podstawowe składniki pokarmowe jest bardzo niskie i nieproporcjonalne zużycie nawozów mineralnych oraz małe ilości nawozów naturalnych wprowadzanych do gleby
wskutek zmniejszającego się pogłowia zwierząt gospodarskich. Problemem jest też przesuszenie gleb
spowodowane okresowo niskim opadami, niską retencyjnością większości gleb co zmusza do deszczowania upraw i wypłukiwania składników z warstwy
uprawnej.
Na podstawie powyższych danych można wnioskować, że rekultywacja gleb poprzez wprowadzenie
do nich wapna  nawozowego jest zabiegiem koniecznym dla poprawy tak wydajności plonów jak i ich
wartości konsumpcyjnych.
Jerzy Wojciechowski

Poniższe dane obrazują stan zasobności
gleb w powiecie sieradzkim
w latach 2012/2013

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim
Nazwa Placówki

Adres

Telefon

Biuro Regionalnem Łódź

91- 342 Łódź, ul Swojska 4
biuro40@tuw.pl

42/640-68-53
640-68-54

BUDUJ BEZPIECZNIE Z NASZYM TOWARZYSTWEM !!!

Oddział Piotrków Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl

44/649-69-29
649-69-80

Jeżeli budujesz, przebudowujesz lub rozbudowujesz budynki mamy dla Ciebie
ciekawą ofertę ubezpieczenia.
„Bezpieczny Dom w Budowie” obejmuje ochroną inwestycje realizowane siłami
własnymi przez Ubezpieczającego lub zatrudnionego w tym celu wykonawcę.
Oferta skierowana jest do osób fizycznych i prawnych ( inwestorów).
Oferujemy również ubezpieczenia:
● budowy, przebudowy, lub rozbudowy budynku gospodarczego lub garażu,
● budowy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, takiej jak:
altanka, kort tenisowy, basen
● budowy ogrodzenia stałego
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek huraganu, pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, wybuchu ( zakres podstawowy) oraz
dodatkowo na życzenie Ubezpieczającego: gradu, katastrofy budowlanej, lawiny,

Filia Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl

44/633-01-03

Oddział Skierniewice

96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
oddz4020@tuw.pl

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

Filia Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl

46/837-00-79

Oddział Kutno

99-300 Kutno, ul.  Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl

24/254-17-00

Oddział Sieradz

98-200 Sieradz, Rynek 19
oddz4040@tuw.pl

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

Oddział Łęczyca

99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl

24/721-01-61

Oddział Radomsko

97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
oddz4070@tuw.pl

44/683-51-05
683-21-27
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powodzi, trzęsienia ziemi, zalania powstałego wskutek prób szczelności instalacji ● budynki mieszkalne lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych,
wodno-kanalizacyjnych, zapadania się ziemi ( zakres rozszerzony).
● mienie ruchome i stałe elementy wykończenia budynku mieszkalnego lub
mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub raDodatkowo oferujemy ubezpieczenia jednego lub kilku z następujących ryzyk:
bunku, dewastacji oraz przepięcia,
● ubezpieczenie od dewastacji oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych ● budynki gospodarcze i budowle , obiekty małej architektury od ognia i innych
elementów takich jak: okna i drzwi łącznie z oszkleniem i zamkami, urządze- zdarzeń losowych oraz  od dewastacji,
nia zabezpieczające ( drzwi, okna, zamki w drzwiach zewnętrznych, urządzenia ● nagrobki cmentarne od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od dewastacji,
sygnalizacyjno-alarmowe ), elementy zabudowy wewnętrznej ( kominki, ścian- ● szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, rozbicia i pęknięcia
ki działowe ), instalacje: wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie gazowe, elektryczne,
ZADBAJ O POSIADANY MAJĄTEK
klimatyzacyjne,
I SPOKÓJ SWOICH BLISKICH
● ubezpieczenie mienia ruchomego ( narzędzi i materiałów wykończeniowych ) W ramach pakietu „Bezpieczna Rodzina” oferujemy również ochronę interesów
od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
osoby ubezpieczonej oraz członków rodziny poprzez:
● ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na budowie
● ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNI RÓWNIEŻ KOMPLEKSOWE ● ubezpieczenie ochrony prawnej,
UBEZPIECZENIE PAKIETOWE „ BEZPIECZNA RODZINA”
● ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osoby
Pakiet obejmuje pełną ochronę ubezpieczeniową:

Turniej Tenisa Stołowego w Gruszczycach

8 i 9 lutego, już po raz ósmy został zorganizowany Turniej Rolników Powiatu Sieradzkiego w Tenisie Stołowym.
Organizatorzy: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego,
Publiczne Gimnazjum w Gruszczycach i Centrum Kultury
w Błaszkach podzielili Turniej na dwa dni, tak, aby każdy
mógł spróbować swych sił w tenisie stołowym. Jana Kołodziejczyka, przewodniczącego Rady Powiatowej Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu cieszy tak
duża frekwencja - takie turnieje to rywalizacja, ale także
wspólne spędzanie czasu, rozmowy, przede wszystkim

jednak świetna zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dla najlepszych zawodników przygotowano puchary,

dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów imprezy.
WYNIKI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO W
GRUSZCZYCACH
KATEGORIA KOBIETY DO LAT 16
1.MIEJSCE - Tatiana Zawiasa - PG Warta
2.MIEJSCE - Emilia Ciepłuch - PG Warta
3.MIEJSCE - Olga Szymczak - PG Gruszczyce
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI DO LAT 13
1.MIEJSCE - Kacper Chroński - SP Włyń
2.MIEJSCE - Adrian Żórawski - SP Gruszczyce
3.MIEJSCE - Bartosz Ciesielski - SP Włyń
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI 14-16 LAT
1.MIEJSCE - Dawid Śniegula - PG Gruszczyce
2.MIEJSCE - Dominik Paterski - PG Chlewo
3.MIEJSCE - Marcin Trędowski - PG Gruszczyce
KATEGORIA KOBIETY POWYŻEJ 16 LAT
1.MIEJSCE - Aleksandra Kędzia
2.MIEJSCE - Paulina Sobczak
3.MIEJSCE - Dominika Pietrzak
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI 17-19 LAT
1.MIEJSCE - Rafał Chroński
2.MIEJSCE - Arkadiusz Kobusiewicz
3.MIEJSCE - Kamil Kaczmarek
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI 20-30 LAT

Faworki

1.MIEJSCE - Krzysztof Wypyszyński
2.MIEJSCE - Andrzej Kubik
3.MIEJSCE - Mateusz Balcerzak
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI 31-50 LAT
1.MIEJSCE - Marek Żubrowski
2.MIEJSCE- Krzysztof Śniegula
3.MIEJSCE - Sławomir Ziułkowski
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 50 LAT
1.MIEJSCE - Bogumił Kamiński
2.MIEJSCE - Andrzej Urbaniak
3.MIEJSCE - Adam Marciniak
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU
- Marek Żubrowski

będzie   „jedwabiste”. Wałkować na niewielkie, jak
Roszczyn, drożdże rozpuścić w ok. 0,5 szklanki
najcieńsze placki, kroić na paski, nacinać w środku i ciepłego mleka z łyżką cukru i mąki.
przewijać. Od razu  kłaść na mocno rozgrzany tłuszcz
Do mąki dodajemy rozpuszczone, nieco podroSkładniki:
i smażyć na kolor słomkowy. Po wyjęciu (na papiero- śnięte drożdże, żółtka, cukier, szczyptę soli, wyra25 dkg mąki,
wy ręcznik aby obsiąkły)  obsypać cukrem pudrem.
biając dodajemy ciepły krochmal.   Masło dodajemy
2 żółtka,
pod koniec wyrabiania. Dobrze wyrobić, aby ciasto
1 jajko całe,
odchodziło od ręki. Po wyrośnięciu ciasta formuje2 – 4 łyżki kwaśnej śmietany,
(Proporcja na ok. 40 pączków)
my i nadziewamy pączki, układamy do wyrośnięcia.
1 łyżka spirytusu lub octu,
Smażymy na gorącym, głębokim   tłuszczu. Pączki
szczypta soli,
Składniki:
możemy lukrować, posypać cukrem pudrem lub poolej do smażenia,
10 dkg drożdży,
lać czekoladą.
cukier puder do posypania.
1 kg mąki,
Anna Janicka
Wszystkie składniki dobrze wyrobić aż ciasto
0,5 szklanki cukru,
0,5 kostki masła, rozpuścić,
9-10 żółtek,
sól do smaku,
łyzka spirytusu lub octu,
marmolada do nadziania,
olej do smażenia,
mleka tyle co na roszczyn,
2 łyżki mąki ziemniaczanej – krochmal: rozpuścić
w małej ilości zimnej wody i zalać ok. 0,5 litra wrzątku – mieszając.

Pączki na krochmalu
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CZŁONKOWIE WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ

Bogdan Gołąb
powiat bełchatowski

Piotr Kociołek
powiat bełchatowski

Tomasz Piechota
powiat brzeziński

Eugeniusz Supera
powiat brzeziński

Andrzej Górczyński
powiat kutnowski

Jacek Maćczak
powiat kutnowski

Bronisław Węglewski
powiat łaski

Wojeciech Augustyniak
powiat łaski

Małgorzata Gabryelczak - powiat łęczycki

Marek Chwiałkowski
powiat łęczycki

Donata Wrona
powiat łowicki

Jan Znyk
powiat łowicki

Jan Woźniak - powiat
łódzki - wschodni

Władysław Glubowski
powiat łódzki  wschodni

Krzysztof Juszyński
powiat opoczyński

Marek Sarwa
powiat opoczyński

Czesław Dzierżawski
powiat pabianicki

Maria Lubowicka
powiat pabianicki

Jacek Koziński
powiat pajęczański

Paweł Sikora
powiat pajęczański

Bogdan Pietrykowski
powiat piotrkowski

Tomasz Kowalski
powiat piotrkowski

Ewa Bednarek
powiat poddębicki

Mariusz Gortat
powiat poddębicki

Andrzej Gruszczyński
powiat radomszczański

Andrzej Komala
powiat radomszczański

Małgorzata Rosa
powiat rawski

Mariusz Cheba
powiat rawski

Jan Kołodziejczyk
powiat sieradzki

Tomasz Baliński
powiat sieradzki

Andrzej Kowara
powiat skierniewicki

Jacek Ossowicz
powiat skierniewicki

Dariusz Kowalczyk
powiat tomaszowski

Wiesław Matera
powiat tomaszowski

Józef Stępień
powiat wieluński

Krzysztof Wróbel
powiat wieluński

Jerzy Karsznia
powiat wieruszowski

Ryszard Starek
powiat wieruszowski

Krzysztof Jan Nowak
powiat zduńskowolski

Krzysztof Hubert
Nowak
powiat zduńskowolski

Adam Michaś
powiat zgierski

Jerzy Kuzański
powiat zgierski
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