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Tymi słowami  rozpoczęliśmy kolejny Wielki 
Post w naszym życiu, kiedy to kapłan posypał nasze 
głowy popiołem i zostaliśmy wezwani do pokuty i na-
wrócenia. Chcąc radować się Niedzielą Zmartwych-
wstania Pańskiego musimy najpierw przeżyć nasz 
czas nawrócenia. 

„Całe życie musisz się nawracać.
Wciąż musisz się nawracać.
Od wszystkiego, co w tobie złe.
Od twojej pazerności, chciwości, interesowności.
Od twojego lenistwa, bałaganiarstwa, tracenia czasu, 
od wygodnictwa. Więc musisz się nawracać, bo w to-
bie to jest”.
    /M. Maliński/

Święta Wielkiej Nocy, poranek  Zmartwychwsta-
nia Pańskiego w sercach ludzi wierzących budzi wiel-
ką radość, budzi nadzieję na coś lepszego. Wpatrzeni 
w pusty grób, idąc wraz z uczniami do Emaus nasze 
serca pałają nadzieją i na nasze zmartwychwstanie.

Powinniśmy pamiętać, że każdy z nas przez sam 
fakt, iż żyje na tym świecie jest zobowiązany do re-
alizacji swojego życiowego powołania. Poprzez ta-
jemnicze drogi wydarzeń zwykłych i tych trudnych 
do ogarnięcia sercem i umysłem, Bóg powołuje nas 
do życia według swojego planu. Przeżywając ko-
lejny czas  postu zmierzającego do tajemnicy zmar-
twychwstania trwamy i realizujemy nasze powołanie, 
kroczymy jakby między dwoma biegunami, między 
którymi realizuje się całe życie chrześcijańskie. Pyta-

nia, które człowiek słyszy w swoim sumieniu i odpo-
wiedzi, których musi udzielić; wezwania, które niesie 
ze sobą życie i konieczność wyboru drogi, którą się 
pójdzie.

Nie lękajmy się, nie bądźmy smutni i przygnę-
bieni, podążajmy drogami naszego powołania bez 
względu po jakiej drodze naszego życia idziemy. 
Wpatrujmy się w krzyż, czerpmy z niego naukę aby 
właściwie zrozumieć i przyjąć nadzieję zmartwych-
wstania. Zmartwychwstały Chrystus chce wejść w na-
sze życie, chce również naszego pustego grobu.  

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego 
roku liturgicznego i nie są to tylko dni przygotowa-

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
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nia do uroczystości paschy, ale obchody uroczystości 
paschy Chrystusa przez udział w jego męce, śmierci i 
zmartwychwstaniu.
Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał trze-
ciego dnia, jak powiedziano w Piśmie, a Bóg i nas z 
nim razem wskrzesił. Jednak wielu z nas dochodzi tyl-
ko do Golgoty i liczy na to, że Jezus umarł za nasze 
grzechy i na tym się zatrzymuje, zapominając, że przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa rodzimy się na 
nowo i zostajemy  przemienieni. 

Usłyszałem kiedyś najprawdopodobniej najkrót-
sze kazanie wielkanocne:
„Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał, tylko, że i my 
tak w to nie wierzymy, dlatego nie zmartwychwstanie-
my”.

Jakże często pobudza ono do refleksji szczególnie 
spoglądając na różne przejawy naszego życia, na na-
sze postępowanie, na naszą wrogość wobec drugiego 
człowieka trudno nie mieć wrażenia niewiary w zmar-
twychwstanie

 A jeśli wierzymy w Jego Zmartwychwstanie to 
dlaczego żyjemy jakbyśmy nie wierzyli?

Bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych bę-
dziemy przeżywać Kanonizacje bł. Jana Pawła II, któ-
ry to przecież swym życiem ukazał nam,że można w 
pełni zawierzyć się Zmartwychwstałemu Chrystusowi, 
a swym nauczaniem przekazał wiele cennych drogo-
wskazów jak to czynić.

Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy i my w naszym 

życiu prawdziwie zmartwychwstali wraz z Jezusem,  
prawdziwie z Nim zmartwychwstali w dążeniu do sta-
wania się lepszymi, prawdziwie zmartwychwstali w 
naszych uczynkach. Wraz z wielką radością tych świąt, 
świąt obwieszczających nowe życie, idzie wielkie wy-
zwanie  do przemieniania siebie i swego najbliższego 
otoczenia, do wielkiego zmartwychwstania rzeczywi-
stości naszego życia.

Niech będzie to dla nas Wielka Noc, której owoce 
przetrwają dłużej niż tylko czas świątecznego śniada-
nia, kiedy dzielimy się święconym. Oby radość zmar-
twychwstałego Chrystusa była w nas iskrą nowego, 
tego przemienionego, życia. 

ks. Jarosław Leśniak, Duszpasterz Rolników

Wśród rolników w Łódzkiem panuje pesymizm, 
wielu chce zerwać z hodowlą trzody...

W dniu 3 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego w  składzie Małgorzata Gabryelczak – prze-

w o d n i c z ą c a 
Jacek Koziń-
ski, Maria 
L u b o w i c k a , 
Eugeniusz Su-
pera, Jan Ko-
łodziejczyk. 
W spotkaniu 
uczestniczył 
także Prezes 
Izby Rolniczej 
Województwa 
Ł ó d z k i e g o 
Andrzej Gór-
czyński, Dy-
rektor Biura 
Jerzy Kuzań-

ski i Małgorzata Średzińska 
– Główny Księgowy IRWŁ. 
W czasie obrad Komisja za-
poznała się ze Sprawozda-
niem Finansowym za 2013 
rok (bilans, rachunek zy-
sków i strat, informacja do-
datkowa). Przygotowano i 
opracowano sprawozdania z 
działalności Komisji Rewi-
zyjnej w 2013 roku. Opraco-
wany został wniosek o abso-
lutorium dla Zarządu IRWŁ 
za rok 2013. Członkowie dyskutowali również o trudnej sytuacji na rynku trzo-
dy chlewnej. Prezes IRWŁ Andrzej Górczyński podziękował za zaangażowanie 
członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w akcję zbierania podpisów 
obywateli popierających zmianę ustawy o ochronie zwierząt, przywracającej w 
Polsce ubój rytualny. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zebrała ok. 12 ty-
sięcy podpisów. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej IRWŁ

Racjonalna gospodarka nawozami
W Mini-

sterstwie Rolnic-
twa i Rozwoju 
Wsi w Warsza-
wie 20.03.2014 
r. odbyła się uro-
czysta inaugura-
cja ogólnopol-
skiej kampanii 
informacyjnej 
pt. Racjonalna 
gospodarka na-
wozami.
Kampania ta ma 
na celu przeka-

zanie wszystkim rolnikom i producentom rolnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych 
gospodarujących na obszarach zagrożonych oraz wy-
znaczonych jako OSN, informacji dotyczących zasad ra-
cjonalnego gospodarowania nawozami i poprawę prak-
tyk rolniczych, m.in.: w zakresie ograniczenia odpływu 
azotu i fosforu ze źródeł rolniczych do wód. Nawożenie 
to nie tylko korzyści, ale także zagrożenia. Azot i fosfor 
to najważniejsze składniki pokarmowe, jednak niewyko-
rzystane przez rośliny przenikają do wód powodując ich 
eutrofizację, w wyniku której następuje degradacja wód i 
poważne ograniczenie ich wykorzystania.
 

Ośrodki doradztwa rolniczego, w tym ŁODR z sie-
dzibą w Bratoszewicach, są partnerami ww. kampanii in-
formacyjnej obok Instytutu Uprawy, Nawożenia i Glebo-
znawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz izb rolniczych.
 

Kampania informacyjna będzie realizowana w I i II 
kwartale bieżącego roku, aby rolnicy mogli wykorzystać 
zdobytą wiedzę o zasadach zrównoważonego gospoda-
rowania nawozami w obecnym sezonie prac polowych.
 

Rolnicy poprzez niewłaściwą gospodarkę nawoza-
mi mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i pod-
ziemne. Celem prowadzonej kampanii będzie budowanie 
świadomości rolników w zakresie wpływu stosowanego 
przez nich nawożenia na środowisko naturalne poprzez, 
m.in.: przekazywanie informacji dotyczących racjonal-
nego zarządzania nawożeniem, a w szczególności po-
trzeby: bilansowania składników pokarmowych, wyko-
nywania regularnie badań chemicznych żyzności gleby, 
sporządzania planu nawożenia, stosowania środków 
wapnujących mających na celu optymalizację pH gleby 
i poprawę jej struktury, ulepszenia technik i sposobów 
stosowania nawozów, odpowiedniego przechowywa-
nia nawozów naturalnych, stosowania innych zabiegów 
agrotechnicznych np. utrzymywania gruntów ornych pod 
okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym.
 
Przy realizacji kampanii informacyjnej wykorzystane 
będą:
1. materiały informacyjne: ulotki, plakaty, bannery
2. informacje przekazywane przez media: prasa, telewi-
zja, radio, internet
3. seminaria na temat zrównoważonego stosowania i 
przechowywania nawozów w kontekście minimalizacji 

negatywnego oddziaływania na środowisko.
 
IUNG – PIB w Puławach w ramach kampanii infor-
macyjnej przygotował na stronie internetowej instytutu 
zakładkę: Efektywnie gospodaruj nawozami – STOP 
stratom azotu i fosforu http://www.iung.pulawy.pl/dpr/
 
Na tej stronie można znaleźć informacje z zakresu Ra-
cjonalnej gospodarki nawozami:
1. nawożenie upraw: gruntów ornych, trwałych użytków 
zielonych, sadów, warzyw
2. nawozy naturalne: skład i dawkowanie, terminy i tech-
nika stosowania
3. rynek nawozów mineralnych w Polsce: klasyfikacja 
nawozów, produkcja i zużycie nawozów
4. zasady nawożenia na obszarach szczególnie narażo-
nych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolni-
czego (OSN);
5. ograniczanie środowiskowych skutków nawożenia: 
aktualne zalecenia i publikacje
6. regulacje prawne: Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 
grudnia 1991 r.; Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i 
nawożeniu; Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stoso-
wania; Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
 

Kampania jest realizacją zobowiązania Polski wo-
bec Komisji Europejskiej. Przyczyni się do utrwalenia 
dobrych praktyk rolniczych na następne lata.

Małgorzata Gabryelczak
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W dniu 24 marca 2014r. w siedzibie Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego w Łodzi  odbyło się po-
siedzenie problemowej Komisji IRWŁ ds. Rozwoju 
Rolnictwa, Wsi  i Ochrony Środowiska. W posiedze-
niu uczestniczył Julian Ambroziak reprezentujący 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi oraz 
Krzysztof Jan Nowak – Wiceprezes Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego. Województwo łódzkie jest 
liczącym się producentem trzody chlewnej w kraju . 
Obecnie województwo łódzkie zajmuje 4 miejsce w 

produkcji trzody chlewnej. Od lipca do grudnia 2013r. 
obserwujemy spadek pogłowia świń.   W związku z 
wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń 
Główny Lekarz Weterynarii przekazał ujednolicone 
wytyczne dotyczące przemieszczania się zwierząt. 
Do tej pory stwierdzone zostały przypadki wystą-
pienia afrykańskiego pomoru świń  u dwóch dzików. 
Zbadano 4 tys. dzików i nie stwierdzono nic niepoko-
jącego. Monitoring obejmuje trzodę chlewną. Lekarz 
weterynarii - Julian Ambroziak zapoznał uczestników 

posiedzenia z  objawami wystąpienia choroby ASF . 
Jest to duża krwawa wybroczyność, biegunka, przez 
pierwsze 3 dni wysoka gorączka, zachowany apetyt, 
po tej fazie potężne wybroczyny. Jeśli rolnik zauwa-
ży duże nagłe upadki świń w swoim gospodarstwie 
powinien  poinformować lekarza weterynarii.  Po 30 
kwietnia 2014r. będziemy mogli myśleć o likwidacji 
stref buforowych. Wirus afrykańskiego pomoru świń 
w naszych warunkach dotyczy świń i dzika.  Świnie 
zarażają się poprzez zakażoną paszę i wodę. Jest to 

Posiedzenie Komisji Problemowej ds Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Ochrony Środowiska

Wśród rolników w Łódzkiem panuje pesymizm, 
wielu chce zerwać z hodowlą trzody...

Zarząd IRWŁ przypomina
W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie: 
• jednolitej płatności obszarowej; 
• specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych; 
• oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); 
• oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich; 
• płatności cukrowej; 
• płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu); 
• płatności do krów i owiec; 
• płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.: 
- płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją; 
- płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do 
tytoniu); 
- płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiąza-
na do skrobi).

- Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej cha-
rakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i 
jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w 
terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyska-
nia dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓRWNIOSKU o przyznanie dopłaty. (ARR)

- Od 15 marca do 15 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyj-
muje wnioski od rolników o unijne dopłaty bezpośrednie, dopłaty z tytułu gospodaro-
wania na terenach ONW oraz o tzw. płatności rolnośrodowiskowe za 2014r. Uwaga: 
Zmiany w sposobie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe. 

Z  Andrzejem Górczyńskim, prezesem Izby Rolni-
czej Województwa Łódzkiego 

rozmawia Marcin Darda

Rosyjskie embargo na polskie mięso już obowiązu-
je, za kilka dni wejdzie na  przetwory mięsne. Mi-
nister rolnictwa powiada, by nie panikować, a co 
Pan myśli?

Na razie od strony rosyjskiej nie ma oficjalnej informa-
cji w sprawie embarga na wieprzowinę, ale cała Unia 
Europejska ma z tym problem. Jeśli chodzi o wyroby 
przetworzone, to jakoś ta sprzedaż się odbywa.

Ale się nie będzie odbywać, jeśli embargo wejdzie. 
Musicie przecież brać pod uwagę taki scenariusz.

Rynek rosyjski nie jest jedynym rynkiem, który kupo-
wał u nas wieprzowinę.

Zgoda. Ale wieprzowiny od nas nie kupują już tak-
że Chiny, Japonia i Korea Płd., tym razem z powo-

du  wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Jest w ogóle problem paniki nawet w przypadku in-
nych produktów, bo padają pytania, czy te produkty 
pochodzą z terenu, gdzie ten wirus występuje. Trze-
ba użyć wszelkich sposobów, by wytłumaczyć, że te 
zwierzęta nie są nim zakażone i zwyczajnie tę wie-
przowinę konsumować. 

Ale spora część producentów i hodowców z woje-
wództwa będzie miała problem, jak to embargo 
wejdzie. 

U nas w Polsce jest tak, że jeśli się coś wydarzy w 
branży, to zaraz wykorzystują to punkty  skupowe i 
zakłady przetwórstwa, które obniżają ceny skupu. Dla 
rolników, którzy tę trzodę żywią, a potem sprzedają, 
to jest potężny problem. To jest także problem psycho-
logiczny, bo gdy się z rolnikami rozmawia, to często 
słychać, że wielu z nich zastanawia się nad rezygnacją 
z hodowli żywca wieprzowego, tym bardziej że w Pol-
sce o wielu rzeczach decyduje weterynaria. Jest tu pa-
nem i Bogiem, a strefę buforową przy takich wirusach, 
jak ten wykryty w Polsce, w Unii Europejskiej  ustala 
się poprzez głosowanie, co jest bardzo zaskakujące. 

Jak rolnicy odbiją sobie te straty? 

Komisja Europejska na podstawie dokumentów, w 
których rolnicy określą poziom swoich strat, powinna 
im te straty zrefundować, tak jak to było w przypadku 
innych wirusów czy chorób, które dotyczyły wcze-
śniej choćby upraw warzywnych. Unia swą wschodnią 
granicę traktuje po macoszemu, jakby jej to nie inte-

resowało. A przecież 
rolnicy  mają liczne 
zobowiązania kredy-
towe i inwestycyjne, 
bo podejmując do-
tacje z programów 
Agencji Restruk-
turyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, 
czyli pieniądze euro-
pejskie, zobowiązy-
wali się do tego, że 
będą hodować trzo-
dę chlewną, a teraz 
nie mogą tego robić. 
Unia powinna im te 
straty wyrównać. 

FOT. GRZEGORZ GAŁASIŃSKI
   
(Wywiad został opublikowany 4 kwietnia 2014r.
w Dzienniku Łódzkim nr 79)
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Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu

Uzurpatorzy Jeremiego Wiśniowieckiego

W dniu 15.03.2014 r. w gospodarstwie Mariana Hadriana w Kobierzyc-
ku, gm. Wróblew odbyło się posiedzenie RP IRWŁ w Sieradzu na które 
zaproszeni zostali: Starosta Sieradzki, burmistrzowie i wójtowie z powia-
tu sieradzkiego. 
P rzeds t awic i e l e 
instytucji pracu-
jących wokół rol-
nictwa, takich jak 
ARiMR, KRUS, 
PIORiN, Inspek-
cja Weterynaryj-
na, przedstawi-
ciele Związków 
Z a w o d o w y c h 
(Solidarności RI, 
Kółka Rolnicze), 
Najwięksi rolnicy z powiatu Sylwester Gajewski oraz Grzegorz Piątek.
Na początku spotkania Marian Hadrian omówił historię i teraźniejszość 
dworu oraz miejscowości Kobierzycko.Tematami wiodącymi posiedzenia 
RP IRWŁ były:

- Wzajemne Ubezpieczenia jednostek samorządowych oraz rolników. Te-
mat przybliżyła Anna Bieniawska - Dyrektor TUW „TUW” oddział w 
Łodzi.
- Metoda Kwadrant – Ekosystem na oczyszczalniach ścieków i w gospo-

darce odpadami. Zasady działania PRO BioEmów. Temat przybliżył Sła-
womir Gacka Dyrektor Krajowego Centrum Mikroorganizmów.
- Nowe regulacje prawne w ochronie roślin i nasiennictwie oraz nowe 
zasady eksportu ziemniaków do krajów  Państw UE. Temat przedstawiła 
Anna Jankowska Kierownik PIORIN w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

W trakcie posiedzenia zostały zgło-
szone wnioski do Zarządu IRWŁ. 
Sylwester Gajewski były senator RP 
prosił Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego aby podjęła pracę nad po-
wszechnym systemem ubezpieczeń 
upraw od wszystkich zdarzeń loso-
wych oraz zwierząt gospodarskich. 
Płatności za ubezpieczenia powinna 
regulować ARiMR poprzez pomniej-
szanie płatności bezpośrednich.Wi-
told Goździewicz zaapelował do 
Prezesa IRWŁ aby w środkach maso-
wego przekazu informował kto fak-
tycznie zarabia na mięsie i jego prze-
tworach. Podał przykład, że tuczniki 
staniały o 30%, natomiast wyroby 
mięsne nie staniały a wręcz ich cena 
wzrosła w sklepach. Zgłosił wniosek 

„ A jak poszedł król na wojnę
Grały jemu surmy zbrojne,

Grały jemu surmy złote
Na zwycięstwo, na ochotę...

 
A jak poszedł Stach na boje,

Zaszumiały jasne zdroje,
Zaszumiało kłosów pole
Na tęsknotę, na niedolę...

 
A na wojnie świszczą kule,
Lud się wali jako snopy,
A najdzielniej biją króle,
A najgęściej giną chłopy.

 
Szumią orły chorągwiane,

Skrzypi kędyś krzyż wioskowy...
Stach śmiertelną dostał ranę,

Król na zamek wraca zdrowy...
A jak wjeżdżał w jasne wrota,

Wyszła przeciw zorza złota
I zagrały wszystkie dzwony
Na słoneczne świata strony.

 
A jak chłopu dół kopali,

Zaszumiały drzewa w dali.
Dzwoniły mu przez dąbrowę
Te dzwoneczki, te liliowe...

Maria konopnicka
 
„ A jak chłopu dół kopali zaszumiały drze-
wa w dali”.

Szanowni czytelnicy – bracia rolnicy, a 
jak przyjdzie iść na wojnę, na front jako 
mięso armatnie to kto pójdzie? Czy tam 
będzie Prezydent, Premier, polscy „ce-
lebryci” z Majdanu? Nie, oni już dawno 
będą w Londynie. A na front czy pójdzie 
Staś? „Są w ojczyźnie rachunki krzywd, 
obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi 
nie odmówi nikt...” (Bagnet na broń, Wła-
dysław Broniewski) Tak, ojczyźnie krwi 
nie odmówi nikt ale czy w naszej ojczyź-
nie – matce jest autorytet na którego we-

zwanie pójdą mieszkańcy wiosek i miast. 
Czy nasza wieś ma dziś taką postać, jak 
Wincenty Witos w 1920 r., gdy na Jego 
wezwanie poszły jak w dym tysiące chło-
pów by przelać krew, choć ówczesna oj-
czyzna też bywała dla nich macochą. Ile 
jeszcze tej Polski zostało, skoro ów Witos 
powiedział: „Tyle Polski ile ziemi oranej 
pługiem polskiego chłopa”? Polski chłop 
prowadzi dziś akcje protestacyjne, aby tej 
ziemi nie wyprzedawać obcokrajowcom, 
a rząd jakby tego nie rozumiał. Polski 
chłop dziś blokuje drogi, bo przez miesiąc 
jego rząd nie potrafi rozwiązać problemów 
producentów trzody, chociaż w dużej mie-
rze ponosi winę za te problemy. Za ekspo-
nowanie przez naszych polityków solidar-
ności politycznej  z Majdanem rachunki 
płaci polski chłop. Nasza polska „solidar-
ność” to piękna idea, ale może w pierw-
szej kolejności realizujmy ją we własnym 
kraju. Rodzimi producenci trzody ponieśli 
i ponoszą duże straty finansowe, solidar-

ność z Majdanem nic nie kosztowała sfery 
budżetowej, nie zmalały pobory Premiera, 
Posłów, Wojewodów. Czy można ideę so-
lidarności realizować poprzez zmniejsze-
nie o 30% płac budżetówki i tymi środ-
kami rekompensować straty producentów 
trzody?Jeżeli niesiemy sztandary solidar-
ności na Wschód, to może także zanieśmy 
je na Zachód i poinformujmy państwo 
austriackie, że dogadywanie się w spra-
wie wieprzowiny za naszymi plecami z 
Rosją to nie tylko niesolidarne, ale mocno 
nieetyczne. Solidarność ma różne imiona, 
chociaż sprawy materialne to tylko mar-
ność nad marnościami. Na koniec pytanie, 
najważniejsze, na które mam nadzieję ni-
gdy nie trzeba będzie odpowiedzieć: czy 
stać nas wszystkich w Polsce na solidar-
ność krwi? I czy na tą solidarność z nami 
można liczyć w Europie Zachodniej?

Jerzy Karsznia

specyficzna choroba na którą nie ma szczepionek. 
Ważne jest aby chlewnia była dobrze ogrodzona za-
bezpieczająca przed dostępem innych zwierząt.  W 

czasie posiedzenia dyskutowano  o możliwościach 
pomocy rolnikom , którzy w związku z trudną sytu-
acją na rynku trzody chlewnej , ponieśli duże straty fi-
nansowe. Członkowie komisji  podjęli wnioski, które 
zostaną przekazane na posiedzeniu VIII/IV kadencji 
Walnego Zgromadzenia IRWŁ :

• Wprowadzenie rekompensat dla rolników , 
którzy sprzedali trzodę chlewną po zaniżonych 
cenach poprzez wyrównanie ceny do 5 zł/kg na 
terenie całego kraju.    
• Świadectwa zdrowia powinny dotyczyć  tylko 
mięsa wieprzowego pochodzącego ze  strefy bu-
forowej z wyłączeniem pozostałych produktów 
rolniczych . 
• Wielkość stref buforowych powinna być nie 
większa, niż to wynika                          z obowią-
zujących przepisów. 
• Przedstawienie działania Funduszu Promocji 

Mięsa Wieprzowego w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy. Czy została ustalona rezerwa środków 
finansowych na promocję, nagłośnienie bezpie-
czeństwa spożycia mięsa wieprzowego. 
• Zwrócenie szczególnej uwagi przy sprawdza-
niu wniosków o płatność                w ramach dzia-
łania  „Zwiększenie wartości dodanej podstawo-
wej produkcji rolnej i leśnej” czy przestrzegany 
jest warunek 50% zakupu produktów rolnych 
bezpośrednio od rolników. 

Ponadto w dyskusji poruszono sprawę nowelizacji 
ustawy Prawo Łowieckie- pod kątem aby w komisji 
szacującej szkody wyrządzone przez zwierzyną łow-
na i leśną uczestniczyli pracownicy gmin i ośrodków 
doradztwa rolniczego.
                                                                                             

Beata Rzewuska
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku 
wprowadziło z dniem 1 września 2012r  do swojej ofer-
ty ubezpieczeniowej produkt „Bezpieczny Agrobiznes”. 
Ubezpieczenie  skierowane jest do osób lub podmiotów 

prowadzących działalność wytwórczą i usługową w 
rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i ho-
dowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnic-
twa i rybactwa śródlądowego, prowadzących ewiden-
cję księgową lub wykaz ubezpieczonego mienia.
Przedmiotem ubezpieczenia może być:

1) mienie:
a) będące własnością Ubezpieczającego, bądź 
znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie 
odpowiedniego tytułu prawnego i użytkowane 
do prowadzenia działalności rolniczej,
b) nie będące własnością Ubezpieczającego, 
przeznaczone do sprzedaży lub w celu wyko-
nania usługi, na podstawie właściwych dowo-
dów przyjęcia, 

2) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia,
3) następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Warunkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-

nej lub następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubez-
pieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie 
standardowym ( ubezpieczenia mienia od wszystkich ry-
zyk ALL RISKS) oraz  w zakresie rozszerzonym.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – zakres 
standardowy 
W zakresie standardowym ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje określone w umowie:

1) wykorzystywane w związku z prowadzoną dzia-
łalnością  rolniczą i ewidencjonowane rodzaje mie-
nia:

a) środki trwałe:
- budynki, budowle,
- urządzenia, maszyny, wyposażenie,
- stacjonarny sprzęt elektroniczny,

b) środki obrotowe,
2) przedmioty i środki nietrwałe
3) mienie osób trzecich,
4) nakłady inwestycyjne,
5) mienie pracowników.

Ubezpieczenie mienia w zakresie standardowym umożli-
wia rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodat-
kowe:

1. ubezpieczenie szyb, kolektorów słonecznych i in-
nych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2. ubezpieczenie mienia od dewastacji,
3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku oraz stałych elementów wykończenio-
wych budynków od kradzieży,
4. ubezpieczenie mienia od rozmrożenia,
5. ubezpieczenie sprzętu rolniczego ruchu,
6. ubezpieczenie sprzętu rolniczego od kradzieży 
poza siedliskiem,
7. ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnię-

cia i uboju z konieczności wskutek choroby,
8. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 
(cargo),

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zakres 
standardowy 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cy-
wilna Ubezpieczającego oraz pracowników zatrudnio-
nych w jego gospodarstwie rolnym a także członków 
spółdzielni, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone 
osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego 
powstałe w okresie ubezpieczenia, w związku z pro-
wadzoną działalnością rolniczą i posiadanym mieniem, 
wykorzystywanym w tej działalności (odpowiedzialność 
cywilna deliktowa). 

Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest roz-
szerzenie zakresu ubezpieczenia o:
1) odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
2) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomo-
ści, 
3) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
4) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania i 
użytkowania pojazdów mechanicznych nie podle-
gających obowiązkowemu ubezpieczeniu, w tym 
wózków widłowych,
5) odpowiedzialność cywilną za podwykonawców,
6) odpowiedzialność cywilną kontraktową,
7) odpowiedzialność cywilną za produkt rolno-spo-
żywczy,
8) odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia 
chorób zakaźnych zwierząt.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nie-

szczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubez-
pieczenia, przy czym za nieszczęśliwy wypadek uważa 
się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w 
następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej 
woli, doznał obrażeń ciała lub zmarł.
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej za wy-
padki, w jednym z poniższych zakresów:

1) pełnym – przez który rozumie się odpowiedzial-
ność ubezpieczeniową za wypadki, które mogą 

Bezpieczny Agrobiznes

Rolnictwo Energią Regionu Łódzkiego
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje projekt nr WND – 
RPLD.03.02.00-20/026/13 pn. Promocja marki „Rolnictwo energią regio-
nu łódzkiego” Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Fun duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś 
priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: 
III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Celem projektu jest m.in. promocja produktów regionalnych jako rozpo-
znawalnej marki regio nu. Propagowanie unikalności kultury i tradycji oraz 
autentycznego obrazu wsi województwa łódzkiego na tle Polski i Europy, 

umocnienie tożsamości kulturalnej regionu i jego silnego związku z rolnic-
twem. W ramach projektu planowane są dwie imprezy kulturalno- edukacyj-
no – wystawiennicze w Zdunach (czerwiec) i w Szadku (wrzesień) na których 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zamierza promować tradycyjne, re-
gionalne produkty z obszaru regionu łódz kiego. Zamierzamy popularyzować 
kształcenie zawodowe, postawy prośrodowiskowe, bezpieczeństwo pracy 
oraz zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i innowa cyjnych technologii w 
sektorze rolnictwa. Mamy nadzieję, że nasze działania powiększą atrakcyj-
ność i konkurencyjność rolniczego województwa na tle Polski.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

aby Zarząd IRWŁ podjął działania mające na celu objecie rekompensata-
mi rolników, którzy hodują tuczniki w województwie łódzkim ze względu 
na znaczne obniżenie cen żywca wieprzowego.Marian Hadrian udostęp-
nił piec do pieczenia chleba. W ostatnim czasie piec został naprawiony 
i służył uczestnikom spotkania jak służył dziedzicowi majątku przed stu 
laty. Pieczenia chleba oraz placka drożdżowego podjął się Tomasz Głusz-
czak rolnik z Sarn gm. Błaszki. Uczestnicy w trakcie posiedzenia często-
wani byli chlebem ze smalcem i plackiem drożdżowym z miodem, który 

wyprodukowany był na polach Mariana Hadriana.

Bardzo dziękuje Panu Marianowi Hadrianowi za udzieloną pomoc w or-
ganizacji Posiedzenia RP IRWŁ w Sieradzu.

Jan Kołodziejczyk
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Bogdan Gołąb 
powiat bełchatowski

Krzysztof Juszyński
powiat opoczyński

Tomasz Kowalski
powiat piotrkowski

Jan Kołodziejczyk
powiat sieradzki

Krzysztof Wróbel
powiat wieluński

CZŁONKOWIE WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ

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.

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

mieć miejsce podczas pracy zawodowej lub wyko-
nywania innych czynności określonych w umowie 
ubezpieczenia, w drodze do i z pracy oraz w życiu 
prywatnym,
2) ograniczonym – przez który rozumie się odpo-
wiedzialność ubezpieczeniową za wypadki, które 
mogą mieć miejsce podczas pracy zawodowej lub 
wykonywania innych czynności określonych w 
umowie ubezpieczenia oraz w drodze do i z pracy. 

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w za-
kresie, który obejmuje:

1) śmierć Ubezpieczonego,
2) uraz, przez który rozumie się obrażenia ciała,
3) naprawę lub nabycie protez i środków pomocni-
czych takich jak stabilizatory, ortezy, opaski, kule, 
laski, wkładki ortopedyczne, kołnierze ortopedycz-
ne, itp.,
4) pobyt w szpitalu (dzienna dieta szpitalna).

Na wniosek Ubezpieczającego do umów ubezpieczenia 
zawieranych na podstawie postanowień  Ogólnych Wa-
runków Ubezpieczenia „Bezpieczny Agrobiznes” mogą 
być wprowadzone poszczególne, niżej podane klauzule: 

1. Klauzula – Automatyczne pokrycie nowonaby-
tych środków trwałych
2. Klauzula – Dodatkowe koszty działalności 

3. Klauzula – Gotówka w lokalu 
4. Klauzula – Przenośny sprzęt elektroniczny 
5. Klauzula – Przepięcia 
6. Klauzula – OC z tytułu prowadzania usług agro-
turystycznych 
7. Klauzula – OC z tytułu uczestnictwa w wysta-
wach 
8. Klauzula – OC wzajemne  
9. Klauzula – Stempel bankowy i pocztowy 
10. Klauzula – Akty terrorystyczne 
11. Klauzula – Reprezentanci  
12. Klauzula – Katastrofa budowlana 
13. Klauzula – OC z tytułu zanieczyszczenia środo-
wiska 
14. Klauzula – Ubezpieczenie słomy i siana złożo-
nego w stogi na terenie gospodarstwa rolnego
15. Klauzula – Przeniesienie mienia

Dla poszczególnych przedmiotów ochrona ubezpiecze-
niowa obejmuje zdarzenia powstałe: 

1) mienia od wszystkich ryzyk w zakresie stan-
dardowym –
w siedlisku a także zwierzęta na terenie gospodar-
stwa rolnego i mienie pracowników w każdym 
miejscu pracy wykonywanej na polecenie Ubezpie-
czającego, 

2) szyby, kolektory słoneczne i inne elementy sta-
łe od stłuczenia – 
w siedlisku, 
3) mienia od dewastacji – w siedlisku, 
4) mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku 
oraz stałych elementów wykończeniowych bu-
dynku od kradzieży – w siedlisku, 
5) sprzętu rolniczego w ruchu – w siedlisku i poza 
siedliskiem na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,
6) sprzętu rolniczego od kradzieży – poza siedli-
skiem, 
7) zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju 
z konieczności wskutek choroby – w gospodar-
stwie, 
8) mienia w transporcie krajowym – na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) odpowiedzialności cywilnej w zakresie stan-
dardowym i rozszerzonym – na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,
10) następstw nieszczęśliwych wypadków – na 
terytorium i poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

OGŁOSZENIE
Kupię niedrogi, mały domek z działką na wsi do 50-60 km od Łodzi (samotna matka z dzieckiem) - może być do niewielkiego remontu 

- z dobrym dojazdem autobusem lub pociągiem i w niewielkiej odległości od drogi głównej (dojście pieszo).
Telefon kontaktowy: 518-27-60-60
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Bogdan Gołąb 
powiat bełchatowski

Małgorzata Gabryel-
czak - powiat łęczycki

Krzysztof Juszyński
powiat opoczyński

Tomasz Kowalski
powiat piotrkowski

Jan Kołodziejczyk
powiat sieradzki

Krzysztof Wróbel
powiat wieluński

Jerzy Karsznia
powiat wieruszowski

Ryszard Starek
powiat wieruszowski

Krzysztof Jan Nowak
powiat zduńskowolski

Adam Michaś
powiat zgierski

Jerzy Kuzański
powiat zgierski

Krzysztof Hubert  
Nowak 

powiat zduńskowolski

Tomasz Baliński
powiat sieradzki

Andrzej Kowara
powiat skierniewicki

Jacek Ossowicz
powiat skierniewicki

Dariusz Kowalczyk
powiat tomaszowski

Wiesław Matera
powiat tomaszowski

Józef Stępień
powiat wieluński

Ewa Bednarek
powiat poddębicki

Mariusz Gortat
powiat poddębicki

Andrzej Gruszczyński
powiat radomszczański

Andrzej Komala
powiat radomszczański

Małgorzata Rosa
powiat rawski

Mariusz Cheba
powiat rawski

Marek Sarwa
powiat opoczyński

Czesław Dzierżawski
powiat pabianicki

Maria Lubowicka
powiat pabianicki

Jacek Koziński
powiat pajęczański

Paweł Sikora
powiat pajęczański

Bogdan Pietrykowski
powiat piotrkowski

Marek Chwiałkowski
powiat łęczycki

Donata Wrona
powiat łowicki

Eugeniusz Supera
powiat brzeziński

Jan Znyk
powiat łowicki

Jan Woźniak - powiat 
łódzki - wschodni

Władysław Glubowski
powiat łódzki  - 

wschodni

Piotr Kociołek  
powiat bełchatowski

Tomasz Piechota  
powiat brzeziński

Andrzej Górczyński
powiat kutnowski

Jacek Maćczak
powiat kutnowski

Bronisław Węglewski
powiat łaski

Wojeciech Augustyniak 
powiat łaski

CZŁONKOWIE WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ

OGŁOSZENIE




