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Wykaz spółek wodnych działających na terenie województwa łódzkiego i wielkość przyznanej im pomocy
finansowej z budżetu województwa łódzkiego
na 2014 rok

Przyznana

lp.

Nazwa Spółki Wodnej

województwa

1.

2.

3.

Razem powiat bełchatowski
Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie

30.
34.
41.

1.
2.
3.

Gminna Spółka Wodna w Drużbicach
Gminna Spółka Wodna w Zelowie

53.

4.

Gminna Spółka Wodna w Brzezinach

28.
4.
59.
84.
21.
82.
62.
6.
75.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie
Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach

52.

14.

Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Wodzieradach

63.
69.
54.
64.
8.

15.
16.
17.
18.
19.

Gminna Spółka Wodna w Grabowie

17.
13.
55.
85.
12.
79.
50.
48.
77.

Wnioskowana przez pomoc
Planowana wartość
spółkę pomoc
finansowa z
robót
finansowa
budżetu

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Razem powiat brzeziński

Razem powiat kutnowski

Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie

Spółka Wodna Krośniewice
Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie
Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"
Spółka Wodna "Ostrowianka" Nowe Ostrowy
Gminna Spółka Wodna w Strzelcach
Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej

Razem powiat łaski

Razem powiat łęczycki

Spółka Wodna "Łęka" w Łęce
Gminna Spółka Wodna w Górze św. Małgorzaty
Gminna Spółka Wodna w Piątku
Spółka Wodna w Witoni

Razem powiat łowicki
Gminna Spółka Wodna w Bielawach

Gminna Spółka Wodna w Chąśnie
Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach
Gminna Spółka Wodna w Kiernozi
Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym.
Gminna Spółka Wodna w Łowiczu
Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach
Gminna Spółka Wodna w Nieborowie
Gminna Spółka Wodna Zduny

Razem powiat łódzki wschodni

15.
14.

29.
30.

Gminna Spółka Wodna w Brójcach
Gminna Spółka Wodna w Rzgowie

56.
5.
2.
3.

31.
32.
33.
34.

Spółka Wodna w Ostrowie
Gminna Spółka Wodna w Poświętnem
Spółka Wodna Wsi Różanna
Gminna Spółka Wodna w Sławnie

33.
49.

35.
36.

Gminna Spółka Wodna w Dłutowie
Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku

57.

37.

Spółka Wodna Wsi Kolonia Chorzew

32.
35.
36.
37.
38.

38.
39.
40.
41.
42.

Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie
Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach
Gminna Spółka Wodna Grabica
Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy
Gminna Spółka Wodna w Rozprzy

Razem powiat opoczyński

Razem powiat pabianicki

Razem powiat pajęczański
Razem powiat piotrkowski

4.

5.

6.

23 689,80
13 038,00
6 519,00
4 132,80
5 993,79
5 993,79
898 265,57
253 212,57
30 000,00
139 953,01
157 500,00
129 101,48
30 150,79
38 135,84
47 248,01
72 963,87
14 855,82
14 855,82
372 275,07
111 549,42
15 080,00
70 725,00
135 638,25
39 282,40
611 659,66
132 780,86
69 843,95
40 854,00
52 202,92
91 128,24
53 877,69
32 820,00
9 500,00
128 652,00
88 474,80

11 600,00
6 400,00
3 200,00
2 000,00
3 100,00
3 100,00
536 059,10
200 000,00
12 000,00
60 000,00
118 125,00
50 000,00
9 045,23
30 000,00
35 000,00
21 888,87
10 000,00
10 000,00
199 774,71
55 774,71
4 580,00
21 217,00
102 491,00
15 712,00
285 104,75
40 000,00
49 843,95
20 000,00
40 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
3 800,00
51 460,80
51 770,20

10 110
5 540
2 770
1 800
2 600
2 600
361 950
107 100
12 000
59 200
66 620
50 000
9 040
16 130
19 980
21 880
6 300
6 300
146 040
47 180
4 580
21 210
57 370
15 700
235 610
40 000
29 600
17 300
22 100
38 550
22 800
10 000
3 800
51 460
37 420

13 357,80
75 117,00
99 214,30
9 500,00
17 640,00
18 000,00
54 074,30
22 087,60
13 911,30
8 176,30
8 010,86
8 010,86
179 743,59
24 077,25
7 103,25
82 989,33
24 832,47
11 571,84

6 700,00
45 070,20
42 120,00
7 120,00
13 000,00
6 000,00
16 000,00
9 353,00
6 900,00
2 453,00
2 400,00
2 400,00
89 450,00
12 000,00
3 500,00
41 450,00
12 400,00
5 700,00

5 650
31 770
33 400
4 000
7 400
6 000
16 000
8 350
5 900
2 450
2 400
2 400
76 300
10 200
3 100
35 200
10 500
4 900

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przypomina
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od 15 maja 2014 r., przyjmuje wnioski w ramach
działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”.
W obecnym naborze pojawiło się kilka zmian, które
mają na celu usprawnienie wykorzystania funduszy.
• Zwiększenie premii do 100 000 zł
• Wydłużenie okresu prowadzenia działalności
rolniczej z 12 do 15 miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku)

• Konieczność uzyskania przynajmniej 7 punktów
w rankingu wniosków, jako warunek koniczny
przyznaniu pomocy
• Skrócenie naboru wniosków o przyznanie pomocy do 30 dni

• Określenie krajowego limitu dostępnych środków dla wszystkich wnioskodawców
• Brak możliwości przeznaczenia premii na inwestycje budowlane na gruntach dzierżawionych
• Skrócenia czasu na rozpatrzenie wniosku do 50
dni

• Skrócenie terminu na usunięcie braków formalnych przez wnioskodawcę do 7 dni od otrzymania
wezwania.
Do rozdysponowania w najbliższym naborze jest
796,47 mln zł. Według szacunków środki finansowe
pozwolą na przyznanie pomocy 8 000 rolnikom.
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VIII w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dnia 12 kwietnia 2014 roku
odbyło się VIII w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Posiedzenie było podzielone na dwie części. W pierwszej części
członkowie WZ IRWŁ jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi IRWŁ
oraz przyjęli budżet i plan finansowy na 2014 rok. Następnie przedstawiciele
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa przedstawili informacje na temat:

Wnioski podjęte podczas VIII/IV Walnego Zgromadzenia IRWŁ

1. Wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy sprzedali trzodę chlewną po zaniżonych cenach poprzez wyrównanie ceny do 5 zł/kg na terenie całego kraju.
2. Świadectwa zdrowia powinny tylko dotyczyć trzody chlewnej pochodzącej z tzw.
strefy buforowej z wyłączeniem pozostałych produktów rolniczych .
3. Wielkość stref buforowych powinna być nie większa, niż to wynika z obowiązujących przepisów ( w promieniu 10 km od ogniska choroby).
4. Przedstawienie działania Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy. Czy została ustalona rezerwa środków finansowych na promocję ,
nagłośnienie bezpieczeństwa spożycia mięsa wieprzowego.
5. Zwrócenie szczególnej uwagi przy sprawdzaniu wniosków o płatność w ramach
działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” czy
przestrzegany jest warunek 50% zakupu produktów rolnych bezpośrednio od rolników.
6. Termin płatności za produkty pochodzenia rolniczego ograniczyć maksymalnie do
90 dni.
7. Dokonać zmiany w przepisach podatkowych polegającej na tym aby rolnicy prowadzący działalność gospodarczą najpierw otrzymali płatność a potem dopiero odprowadzali podatek VAT.
8. Zorganizować kurs operatorów kombajnów zbożowych.
9. Czy przewidziane są renty strukturalne w nowym PROW 2014-2020.
10. Przeprowadzić kontrolę rynku rolnego w zakresie produktów rolnych z importu
dotyczących jakości oraz oznakowania kraju pochodzenia.
11. Prowadzić systematyczny monitoring i kontrolę giełdy rolnej „Zjazdowa” pod kątem handlu warzywami pochodzącymi z importu z krajów trzecich.
12. Podjąć działania w sprawie zmiany zapisu w ustawie Prawo Łowieckie aby w komisji szacującej szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne i leśne uczestniczyły osoby bezstronne tj. pracownicy ODR-ów i urzędów gmin.
• Najważniejszych działań sanitarno-weterynaryjnych realizowanych- 13. Wykorzystując kontakty IRWŁ z organizacjami rolniczymi innych krajów UE doprzez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi w zakładach prze- konać porównania, czy wprowadzone karty pola na zasadach ustalonych w Polsce obotwórczych na terenie województwa łódzkiego oraz omówienie trudnej sy- wiązują również w innych krajach UE, a jeżeli istnieją różnice to na czym polegają.
tuacji na rynku trzody chlewnej i procedur związanych z wystąpieniem u Intencją jest ustalenie czy polskie prawo nie jest bardziej restrykcyjne w tym zakresie
dzików afrykańskiego pomoru świń – Julian Ambroziak – Lekarz Wete- niż prawo np. Niemiec czy Francji. Wnioski zostały przesłane odpowiednim instytucjom w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.
rynarii;
• Najważniejszych działań (z uwzględnieniem zasad integrowanej ochroBeata Rzewsuka
ny roślin) realizowanych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– Z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora - Włodzimierz Małecki
• Realizacji działań i przesunięcia środków finansowych w ramach PROW
2007-2013 przez regionalny oddział ARiMRw Łodzi -Radosław Agaciak w
zastępstwie Dyrektora ARiMR ORw Łodzi.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jolanta Chełmińska – Łódzki Wojewoda,Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Bieniawska (Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW) Dorota Grall ( Z-ca Dyrektora TUW Oddział w Łodzi), Małgorzata Gabryelczak (Z-ca Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach), Andrzej Cecotka (Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim), Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony ŚrodowiskaUrzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Andrzej Guzowski.
Bronisław Węglewski, delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Informację z działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaprezentował
Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak. Piotr Kociołek, Prezes „SAM-ROL” spółki
z o.o. przedstawił informację na temat działalności i dalszych zamierzeń firmy.
Dyrektor TUW Anna Bieniawska omówiła ofertę obowiązkowych ubezpieczeń w
rolnictwie.

I Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin
z Obszarów Wiejskich przy Krajowej
Radzie Izb Rolniczych

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się I Posiedzenie Rady ds. Kobiet
i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W skład
Rady wchodzą kobiety aktywnie działające w swoich województwach oraz działające w samorządzie rolniczym. Są to Panie będące właścicielkami lub współwłaścicielkami gospodarstw rolnych, prowadzące biznes związany z działalnością
okołorolniczą często pełniące od wielu lat funkcje radnych, sołtysek.
I Posiedzenie Rady, miało charakter organizacyjny,
podczas którego został uchwalony Regulamin Rady
oraz dokonano wyboru Prezydium. Przewodniczącą
Rady została Pani Danuta Lebioda z woj. zachodniopomorskiego, I Zastępczynią Przewodniczącej
– Pani Bogumiła Roszczyk - Parzych z woj. podlaskiego, II Zastępczynią Przewodniczącej - Pani
Zofia Stankiewicz z woj. warmińsko-mazurskiego
oraz członkiniami prezydium Panie Ewa Bednarek
z woj. łódzkiego, Wanda Krauze z woj. pomorskiego, Krystyna Stępniak z woj. lubelskiego oraz Maria
Tatarczyk z woj. śląskiego.

Ewa Bednarek

Głównym celem Rady jest aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,
wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodzin na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz
rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu
szans dzieci i młodzieży wiejskiej, propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym odżywiania wśród mieszkańców wsi, propagowanie aktyw-
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nych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej,
ochrona dziedzictwa kulturowego wsi, proponowanie
rozwiązań sprzyjających tworzeniu nowych miejsc
pracy, inicjowanie i wpieranie działań promujących
produkty lokalne i ich sprzedaż. Rada będzie także
organizowała co pół roku tematyczne, merytoryczne
konferencje. Temat I Konferencji, która odbędzie się
w woj. świętokrzyskim będzie dotyczył ubezpieczeń
zdrowotnych, społecznych i chorobowych mieszkańców wsi.

produktów rolnych importowanych do naszego
kraju są wielokrotnie niższe niż tych rodzimych.
Dlatego pod znakiem zapytania stawia się kwestie opłacalności w wielu sektorach polskiego
rolnictwa. Nie można również nie wspomnieć
o stale wzrastających kosztach produkcji takich jak paliwa, nawozy, czy też środki ochro-

Można byłoby tu dodać tylko, że na pewno
najbardziej skorzystało z tego lobby wielkoobszarowych posiadaczy ziemskich powiązanych
politycznie i w bardzo wymierny sposób wykorzystujących swe koneksje osobiste czy też partyjne. Niestety nikt nie wspomina głośno o demograficznym starzeniu się polskiej wsi, braku

ny roślin. Polscy rolnicy powoli wpadają zatem
w klasyczny przykład błędnego koła. Z jednej
strony mamy bowiem co raz większe nakłady
konieczne do wyhodowania dobrego jakościowo i konkurencyjnego towaru, a z drugiej konieczność utrzymywania od kilkunastu lat cen
na podobnym poziomie przy stale wzrastającej
presji importowej państw zachodnich. Oczywiście może ktoś użyć argumentu, że na tym polega wolny rynek i zasady ekonomicznego współzawodnictwa i po prostu mniej konkurencyjni
muszą przegrać. Można by się z nim zgodzić
pod jednym wszakże warunkiem, gdyby te zasady obwiązywały wszystkich i oparte były na
identycznych kryteriach. Niestety próżno ich
doszukiwać się na wspólnym europejskim rynku
rolnym. Ten bowiem rządzi się zasadą, iż to silniejsi ekonomicznie członkowie Wspólnoty od
samego początku ustali zasady dając nowoprzyjętym państwom do wyboru albo bierzecie co
wam dajemy, albo nie dostaniecie nic. Można w
tym doszukiwać się też przewrotnej strategii dążącej do zbudowania złudnego obrazu solidarności i wywołania odczucia, iż to hojne mocarstwa
robią wszystko by poprawić sytuacje zacofanego
rolnictwa w tym między innymi polskiego.
Oczywiście poważnym nadużyciem byłoby obwinianie tylko Wspólnoty Europejskiej o
ogólną złą sytuacje polskiej wsi, bo tak naprawdę kolejne ekipy rządzące naszym krajem od początku transformacji ustrojowej zrobiły niewiele
by ją poprawić. Szumne hasła i zapowiedzi poprawy jej egzystencji mieszkańców pojawią się
z reguły przy okazji kolejnych wyborów lub gdy
sytuacja –jak w przypadku ostatnich problemów
z eksportem wieprzowiny do Rosji – jest już tak
trudna, że zaniechanie jakichkolwiek działań
mogłoby doprowadzić do wybuchu niepokojów
na wsi. Poza tymi rzadkimi momentami polska
wieś jest pozostawiona sama sobie. Dodatkowo
wmawia się jej, że to ona najbardziej skorzystała na wejściu Polski do struktur europejskich.

perspektyw dla młodych ludzi, którzy to z nią
pragnęliby związać swoją przyszłość. Nie wspomina się o niskiej opłacalności produkcji rolnej,
a także o trudnościach w spłatach kredytowych
wielu gospodarstw za którymi często stoją tragedie całych rodzin. Poza nielicznymi wzmiankami ukazującymi się w mediach, nikt nie przyzna, że to nie rolnicy są winni wysokim cenom
żywności, a pośrednicy, którzy czasami ten sam
produkt sprzedają z olbrzymią marżą. Nierzadką praktyką jest także sprowadzanie artykułów
rolnych z zagranicy i oferowanie ich konsumentom jako towaru polskiego czym wprowadza
się klientów świadomie w błąd naruszając tym
samym ich prawo do rzetelnej informacji. Robi
się więc bardzo często z mieszkańców wsi tzw.
dojną krową i ukazuje jako przykład wiecznie
niezadowolonej oraz roszczeniowo nastawionej
grupy społecznej.
Zapominając jednocześnie o tym, że rolnicy nie
tylko dostają owe sławetne dopłaty, ale płacą
także podatki w różnorakich formach, a przez
zakup maszyn, urządzeń czy też środków do
uprawy roślin wydatnie przyczyniają się wzrostu
PKB całego kraju. Pieniądze wydawane przez
nich zostają w olbrzymiej części właśnie w Polsce i niejako napędzają pozostałe sektory naszej
gospodarki krajowej.
Reasumując wszystko o czym napisano wcześniej, polscy rolnicy nie wymagają jakiegoś specjalnego traktowania czy też szczególnej ochrony by przetrwać. Jedyne czego mogą wymagać
to traktowania ich pracy z należytym szacunkiem oraz godziwej, pozwalającej normalnie
egzystować zapłaty za ich codzienny trud. Wymierne korzyści - przy stworzeniu warunków dla
opłacalności rodzimej produkcji rolnej - odczuje cała Polska gospodarka, a wieś zachowa swą
unikatową tożsamość, którą przetrwała wieki i
świadczyła o sile naszego państwa.

Do udziału w posiedzeniu Rady została zaproszona
Pani dr Ewa Rumińska - Zimny Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, wykładowca Szkoły
Głównej Handlowej, członkini Rady Programowej
Kongresu Kobiet. Podczas spotkania Panie dyskutowały nad rolą kobiet w nowoczesnym rolnictwie i
gospodarce oraz jak wykorzystać potencjał kobiet w
opracowywaniu planów rozwoju regionów, programu
rozwoju obszarów wiejskich oraz uczestnictwa przedstawicielki Prezydium Rady w panelu dyskusyjnym
podczas VI Kongresu Kobiet w Warszawie w dniach
9-10 maja br.
(Źródło: KRIR)

„Od myszy po cesarza
każdy żyje z gospodarza”
Polskie rolnictwo przez stulecia opierało się
przede wszystkim na niewielkich gospodarstwach rodzinnych. Takiego stanu rzeczy nie
zmieniły niesprzyjające, a czasami także tragiczne zawirowania jakie miały miejsce w naszej historii. By wspomnieć tylko okres zaborów, II wojny światowej czy też lata powojenne
i zamiary ówczesnych komunistycznych władz,
które dążyły do kolektywizacji wsi na wzór radziecki. Zawsze jednakże polska wieś wychodziła z tych opresji obronną ręką, wzmocniona
i potrafiąca zachować własną tożsamość. Można
oczywiście narzekać na jej nadmierne zacofanie, rozdrobnienie lub na małą wydajność produkcyjną gospodarstw, ale przez długie dekady potrafiła dość dobrze wyżywić cały kraj. Po
1989 roku wraz z dokonującą się transformacją
ustrojową, sytuacja zmieniła się i trzeba zaznaczyć na niekorzyść dla polskich gospodarstw.
Oczywiście nie można uogólniać bo są i takie,
które doskonale odnalazły się w nowej rzeczywistości, świetnie adoptując się do warunków
wolnorynkowych, ale większość z nich pozostawiona została samym sobie, z trudem wiążąc
koniec z końcem. Bardzo często można spotkać
się z twierdzeniem, że to rolnicy są sami sobie
winni, ponieważ są zbyt roszczeniowo nastawieni i zbyt wolno przystosowują się do zastanych
warunków. Jednak o tym jak wspierani są producenci rolni państw Europu Zachodniej już tak
chętnie nas się nie informuje. Bo szczególnie tę
kwestię, po 10 latach naszego członkowstwa w
strukturach europejskich, trzeba pokreślić.
Fakt przyjęcia Polski do Unii Europejskiej
w 2004 roku miał być bowiem wielką szansą
dla modernizacji polskiej wsi i zapowiadanego
szumnie wzrostu poziomu życia jej mieszkańców. Jednakże już niejako na starcie zostaliśmy
pozbawieni możliwości konkurowania na podobnych warunkach, gdyż subwencjonowanie
produkcji rolnej w krajach tzw. starej unii jest
wielokrotnie wyższe niż w naszym kraju. Dlatego nie można się później dziwić, iż ceny wielu
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Tomasz Baliński, gmina Warta

Andrzej Górczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Sejmiku
Województwa
Łódzkiego
o przyznanej
Wykaz spółek wodnych
działających
na terenie województwa
łódzkiegoinformuje
i wielkość przyznanej
im pomocy
finansowej z budżetu województwa łódzkiego
pomocy spółkom wodnym znabudżetu
2014 rok województwa na rok 2014
nr.w rejestrze

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Łódzkiego
Nr
z dnia
2014 r.

lp.

Nazwa Spółki Wodnej

2.

3.

województwa

1.

13 357,80
75 117,00
Razem powiat opoczyński
99 214,30
Spółka Wodna w Ostrowie
9 500,00
Gminna Spółka Wodna w Poświętnem
17 640,00
Spółka Wodna Wsi Różanna
18 000,00
Gminna Spółka Wodna w Sławnie
54 074,30
Razem powiat pabianicki
22 087,60
Gminna Spółka Wodna w Dłutowie
13 911,30
Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku
8 176,30
Razem powiat pajęczański
8 010,86
Spółka Wodna Wsi Kolonia Chorzew
8 010,86
Razem powiat piotrkowski
179 743,59
Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie
24 077,25
Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach
7 103,25
Gminna Spółka Wodna Grabica
82 989,33
Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy
24 832,47
Gminna Spółka Wodna w Rozprzy
11 571,84
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ6XOHMRZLH
6 852,33
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ:ROL.U]\V]WRSRUVNLHM
22 317,12
Razem powiat poddębicki
141 477,57
6SyÆND:RGQD,G]LNRZLFH
2 520,00
6SyÆND:RGQD3OHZQLN,,
2 000,00
6SyÆND:RGQD0DÆ\L-y]HIyZ
3 500,00
6SyÆND:RGQDZ1LHP\VÆRZLH
4 900,00
0LHMVNR*PLQQD6SyÆND:RGQDZ3RGGELFDFK
68 972,00
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ8QLHMRZLH
40 985,57
18 600,00
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ:DUWNRZLFDFK
Razem powiat rawski
90 870,60
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ%LDÆHM5DZVNLHM
37 620,80
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ5DZLH0D]RZLHFNLHM
26 417,80
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ6DGNRZLFDFK
26 832,00
Razem powiat sieradzki
137 380,72
0LHMVNR*PLQQD6SyÆND:RGQDZ%ÆDV]NDFK
83 782,29
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ%U]H(QLX
25 501,60
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ.ORQRZHM
20 919,46
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ=ÆRF]HZLH
7 177,37
Razem powiat skierniewicki
272 059,29
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ%ROLPRZLH
50 061,00
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ*ÆXFKRZLH
34 811,71
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ*RG]LDQRZLH
19 994,63
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ/LSFDFK]VZ’U]HZFDFK
2 399,98
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ.RZLHVDFK
14 695,46
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ0DNRZLH
65 397,87
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ6ÆXSL
13 898,64
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ6NLHUQLHZLFDFK
70 800,00
Razem powiat tomaszowski
39 596,86
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ%GNRZLH
10 866,56
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ5RNLFLQDFK
28 730,30
Razem powiat wieluński
229 614,29
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ&]DUQR*\ÆDFK
59 085,00
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ0RNUVNX
54 111,08
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ2VMDNRZLH
11 172,04
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ2VWUyZNX
16 437,69
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ3WQRZLH
9 011,84
79 796,64
*PLQQD6SyÆND:RGQD3U]\V]ÆRZ:LHOXQLX
Razem powiat wieruszowski
168 307,23
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ%ROHVÆDZFX
21 371,52
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ&]DVWDUDFK
48 200,00
6SyÆND:RGQD*DOHZLFHZ*DOHZLFDFK
7 700,00
6SyÆND:RGQD.DVNLZ*DOHZLFDFK
4 025,00
6SyÆND:RGQD262:$*DOHZLFH
2 400,00
6SyÆND:RGQD6WHIDQHNZ*DOHZLFDFK
1 710,00
*PLQQD6SyÆND:RGQDXEQLFH
41 736,11
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ6RNROQLNDFK
10 800,00
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ:LHUXV]RZLH
30 364,60
Razem powiat zgierski
297 850,72
0LHMVNR*PLQQD6SyÆND:RGQDZ$OHNVDQGURZLHyG]NLP187 850,72
*PLQQD6SyÆND:RGQDZ*ÆRZQLH
105 000,00
6SyÆND:RGD6RÆHFWZDOLZQLNL
5 000,00
Ogółem
3 701 428,14

6 700,00
45 070,20
42 120,00
7 120,00
13 000,00
6 000,00
16 000,00
9 353,00
6 900,00
2 453,00
2 400,00
2 400,00
89 450,00
12 000,00
3 500,00
41 450,00
12 400,00
5 700,00
3 400,00
11 000,00
74 708,00
1 134,00
800,00
1 400,00
1 960,00
40 000,00
16 394,00
13 020,00
64 600,00
30 000,00
18 500,00
16 100,00
103 109,26
67 025,83
17 851,12
14 643,62
3 588,69
154 260,96
25 000,00
20 000,00
13 996,24
1 200,00
10 286,82
45 777,90
8 000,00
30 000,00
26 950,00
5 400,00
21 550,00
119 080,06
25 000,00
37 877,76
3 352,00
4 931,30
6 000,00
41 919,00
106 180,00
16 000,00
33 740,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
20 000,00
3 240,00
22 700,00
183 995,00
131 495,00
50 000,00
2 500,00
2 073 615,04

5 650
31 770
33 400
4 000
7 400
6 000
16 000
8 350
5 900
2 450
2 400
2 400
76 300
10 200
3 100
35 200
10 500
4 900
3 000
9 400
58 780
1 130
800
1 400
1 960
29 200
16 390
7 900
38 500
15 900
11 200
11 400
58 390
35 490
10 900
8 900
3 100
115 620
21 200
14 720
8 500
1 200
6 300
27 800
5 900
30 000
16 900
4 600
12 300
93 730
25 000
22 900
3 350
4 930
3 800
33 750
70 660
9 100
20 380
3 250
1 700
1 500
1 000
17 650
3 240
12 840
126 460
79 460
44 500
2 500
1 499 520

53.

4.

Gminna Spółka Wodna w Brzezinach

28.
4.
59.
84.
21.
82.
62.
6.
75.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie
Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach

52.

14.

Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Wodzieradach

63.
69.
54.
64.
8.

15.
16.
17.
18.
19.

Gminna Spółka Wodna w Grabowie

29.
30.

56.
5.
2.
3.

31.
32.
33.
34.

33.
49.

35.
36.

57.

37.

32.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

47.
74.
86.
42.
25.
58.
83.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

26.
10.
60.

52.
53.
54.

22.
80.
66.
81.

55.
56.
57.
58.

61.
46.
44.
45.
51.
43.
11
24.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

31.
76.

67.
68.

16.
29.
78.
68.
23.
65.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

19.
67.
70.
73.
72.
71.
7.
27.
20.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

18.
1.
9.

84.
85.
86.

6.

10 110
5 540
2 770
1 800
2 600
2 600
361 950
107 100
12 000
59 200
66 620
50 000
9 040
16 130
19 980
21 880
6 300
6 300
146 040
47 180
4 580
21 210
57 370
15 700
235 610
40 000
29 600
17 300
22 100
38 550
22 800
10 000
3 800
51 460
37 420

Gminna Spółka Wodna w Drużbicach
Gminna Spółka Wodna w Zelowie

15.
14.

5.

11 600,00
6 400,00
3 200,00
2 000,00
3 100,00
3 100,00
536 059,10
200 000,00
12 000,00
60 000,00
118 125,00
50 000,00
9 045,23
30 000,00
35 000,00
21 888,87
10 000,00
10 000,00
199 774,71
55 774,71
4 580,00
21 217,00
102 491,00
15 712,00
285 104,75
40 000,00
49 843,95
20 000,00
40 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
3 800,00
51 460,80
51 770,20

1.
2.
3.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

4.

23 689,80
13 038,00
6 519,00
4 132,80
5 993,79
5 993,79
898 265,57
253 212,57
30 000,00
139 953,01
157 500,00
129 101,48
30 150,79
38 135,84
47 248,01
72 963,87
14 855,82
14 855,82
372 275,07
111 549,42
15 080,00
70 725,00
135 638,25
39 282,40
611 659,66
132 780,86
69 843,95
40 854,00
52 202,92
91 128,24
53 877,69
32 820,00
9 500,00
128 652,00
88 474,80

Razem powiat bełchatowski
Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie

30.
34.
41.

17.
13.
55.
85.
12.
79.
50.
48.
77.

n
W
n
n
n
s
p
m
ś
ś
J

Przyznana

Wnioskowana przez pomoc
Planowana wartość
spółkę pomoc
finansowa z
robót
finansowa
budżetu

Razem powiat brzeziński

Razem powiat kutnowski

Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie

Spółka Wodna Krośniewice
Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie
Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"
Spółka Wodna "Ostrowianka" Nowe Ostrowy
Gminna Spółka Wodna w Strzelcach
Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej

Razem powiat łaski

Razem powiat łęczycki

Spółka Wodna "Łęka" w Łęce
Gminna Spółka Wodna w Górze św. Małgorzaty
Gminna Spółka Wodna w Piątku
Spółka Wodna w Witoni

Razem powiat łowicki
Gminna Spółka Wodna w Bielawach

Gminna Spółka Wodna w Chąśnie
Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach
Gminna Spółka Wodna w Kiernozi
Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym.
Gminna Spółka Wodna w Łowiczu
Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach
Gminna Spółka Wodna w Nieborowie
Gminna Spółka Wodna Zduny

Razem powiat łódzki wschodni
Gminna Spółka Wodna w Brójcach
Gminna Spółka Wodna w Rzgowie
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Konkurs fotograficzny dla rolników!

W związku z Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014
(MRRR) Copa-Cogeca (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych oraz
Spółdzielczości Rolniczej w Brukseli) rozpoczęła konkurs fotograficzny dla
rolników. Zdjęcia mają ukazywać znaczenie i realia gospodarstw rodzinnych i
spółdzielni rolniczych.

p
R
ł
U

p
c
D
n
p
w
c

Konkurs ten rozpoczyna się podczas trwania MRRR i procesu wdrażania nowej
WPR. Zwycięskie zdjęcia znajdą się na wystawie, której celem będzie ukazanie nowoczesnego wizerunku rolnictwa. Odbędzie się ona podczas przyjęcia w
Parlamencie Europejskim w dn. 22 września.
Wydarzenie to stanowić będzie część naszej tegorocznej kampanii „WPR się
liczy” (CAP Counts) dot. nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz potrzeby
silnej WPR, a także tego, czy odpowie ona na potrzeby gospodarstw rodzinnych
i spółdzielni rolniczych oraz jakich potrzeba instrumentów.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zachęca wszystkich rolników do udziału w konkursie i wysłanie zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi na adres rzecznik@
krir.pl do 15 lipca 2014 r. Fundatorem nagrody jest Copa-Cogeca. Nagrodą dla
zwycięzcy jest wycieczka dla dwóch osób na weekend do Barcelony, a dla zdobywcy drugiego miejsca – kosz pełen produktów rolniczych wysokiej jakości.
Krajowa Rada Izb Rolniczych również zamierza nagrodzić wyróżnione zdjęcia
drobnymi nagrodami. Mamy nadzieję, że wezmą Państwo udział w tym ekscytującym wydarzeniu.

Grupy producentów rolnych - razem lepiej
Niska dochodowość gospodarstw rolnych jest silnym ograniczeniem dla rozwoju obszarów wiejskich.
Wpływ na złą sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych mają między innymi: rozdrobnienie gospodarstw,
niewystarczające wyposażenie w środki do produkcji,
niestabilność rynków, a także niekorzystne warunki gospodarowania w wielu regionach kraju. W związku z
powyższym konieczne stało się wprowadzanie instrumentów pomocy zmierzających do poprawy opłacalności gospodarowania, jakości produkcji rolnej, a także pośrednio mentalności mieszkańców obszarów wiejskich.
Jednym z takich instrumentów jest działanie „Grupy

łalności jej członków, grupy te uzyskały zwolnienia z podatków od nieruchomości. Zwolnieniem objęto budynki
i budowle wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia
działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup
produktów członków, ze względu na które grupa została utworzona. Ponadto, objęte zwolnieniem z podatku
dochodowego zostały dochody ze sprzedaży produkcji
członków wydatkowane na ich rzecz w roku podatkowym lub w roku po nim następującym, związane z zaopatrzeniem w środki produkcji i ze szkoleniem członków grupy.
Grupy producentów rolnych, posiadające osobowość

producentów rolnych” realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie to jest realizowane od początków akcesji Polski do
Unii Europejskiej.
Współdziałanie producentów rolnych poprzez grupy
producenckie podnosi opłacalność działalności rolniczej dzięki wspólnemu zaopatrzeniu w środki produkcji.
Dzięki większym możliwościom negocjacyjnym grupy
nie tylko mogą negocjować lepsze ceny przy sprzedaży
produkcji swych członków, ale również zaopatrując się
w środki produkcji. Ponieważ działalność grupy producentów rolnych ma pełnić rolę pomocniczą wobec dzia-

prawną oraz wpisane do rejestru marszałka województwa, uprawnione zostały do ubiegania się o pomoc finansową na założenie i funkcjonowanie grupy. Pomoc ta
przyznawana jest na wniosek grupy producentów przez
Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W
ramach tego działania można tworzyć grupy producentów działające w wielu sektorach produkcji rolnej np:
bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe;
mleko krowie, owcze lub kozie; miód naturalny lub inne
produkty pszczele; kwiaty świeże - cięte, doniczkowe;

ziemniaki; ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych; produkty rolnictwa ekologicznego; ślimaki. Pięciu członków wystarczy, aby utworzyć grupę producentów, pod
warunkiem, że ich łączna produkcja spełnia wymóg minimalnej produkcji rocznej określonej w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup
produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji
towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424 z późn. zm.).
Ponadto, grupy producentów mogą prowadzić obrót produkcją niepochodzącą z gospodarstw swych członków,
ale przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych
w gospodarstwach członków powinny stanowić więcej
niż połowę przychodów z ogólnej sprzedaży produktów
lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona.
Pomoc finansowa udzielana jest wyłącznie do udokumentowanej wartości sprzedaży produktów lub grup
produktów, ze względu na które grupa powstała, wyprodukowanych w gospodarstwach członków i sprzedanych
za pośrednictwem grupy producentów odbiorcom, którzy nie są członkami tej grupy. Grupa producentów może
ubiegać się o płatność przez 5 lat od dnia wpisu do rejestru. Pomoc finansowa wynosi w kolejnych pięciu latach
5%; 5%; 4%; 3%; 2% wartości produkcji sprzedanej do

kwoty 1 000 000 euro. Dla wartości produkcji sprzedanej
powyżej 1 000 000 euro wynosiła odpowiednio 2,5%;
2,5%; 2%; 1,5%; 1,5%. Kwota pomocy finansowej nie
mogła jednak przekroczyć określonego dla każdego
roku limitu. W pierwszym i drugim roku 100 000 euro,
w kolejnych trzech latach odpowiednio: 80 000 euro, 60
000 euro oraz 50 000 euro. Biorąc pod uwagę powyższe
kwoty, grupa producentów rolnych w pierwszych dwóch
latach funkcjonowania mogła otrzymać, w zależności od
kursu euro, nawet ponad 400 000 zł.
W województwie łódzkim w latach 2003 - 2013 do
rejestru marszałka województwa wpisano 41 grup producentów rolnych. Najwięcej, to jest 14, grup powstało
w sektorze produkcji - drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, kurczaki
oraz 14 grup prowadziło działalność w sektorze - świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone. Pozostałe grupy producentów
funkcjonujące w województwie łódzkim utworzone
zostały ze względu na następujące produkty lub grupy
produktów: ziarno zbóż (3 grupy); kwiaty świeże - cięte,
doniczkowe (1 grupa); ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych (3 grupy); mleko krowie (2 grupy); ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i
ozdobnych, rozsada roślin warzywnych (1 grupa); rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane
z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego (1 grupa); jaja ptasie (1 grupa); bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone (1 grupa).

Aleksanda Janicka
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„Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”
MOTTO
„...Czegóż potrzeba, aby Towarzystwo prosperowało? Na to odpowiadam: przede wszystkim znacznego
współudziału, gdyż od ilości członków zwisła premia,
a tylko wtenczas stanie się Towarzystwo popularnym,
jeżeli będzie tanim. Potrzeba więc współudziału szanownych obywateli i silnej wiary, że zdołamy przezwyciężyć trudności, które nie będą pozornymi,
a następnie potrzeba administracji praktycznej i należycie uorganizowanej...”
Henryk Krzywda-Kieszkowski
Współzałożyciel Towarzystwa
Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie

Ubezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności
są stare jak świat. Ich istota polegająca na idei solidarnej pomocy: „jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego” nie straciła przez wieki na aktualności
i obowiązuje po dziś dzień. Są na to dowody w
postaci udziału w rynku ubezpieczeniowym, który w
Finlandii wynosi około 80 proc., w Stanach Zjednoczonych 50 proc., a we Francji 40 proc.
Druga połowa XIX wieku, a więc czas gdy Polska
była pod zaborami, przyniosła rozwój wzajemnościowej formy ubezpieczeń, która szczególną popularność zyskała na terenie Królestwa Galicji i
Lodomerii. Pionierem było powstałe w 1860 roku
w Krakowie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia
„Florianka”, które 14 lat później przekształciło się
w Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. Pierwotna nazwa Towarzystwa nawiązywała
do patrona strażaków św. Floriana. Poza Małopolską , również na Podolu, na Ukrainie i na Wołyniu,
„Florianka” sprzedawała polisy zarówno majątkowe,
ubezpieczające mienie przede wszystkim na wypadek pożaru, jak i na życie. Dzięki inwestowaniu
Towarzystwa w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym, niemal w każdej wsi, którą „Florianka”
ubezpieczała powstawały ochotnicze straże ogniowe.
W międzywojniu wzajemność ubezpieczeniowa w Polsce kwitła i stanowiła większość, bo aż
65 proc. krajowego rynku ubezpieczeń. Ponad 30
tuw-ów, pośród których Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych był największym ubezpieczycielem w II RP, obejmowało ofertą w zasadzie
wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Członkami zrzeszonymi w Towarzystwach
byli przedstawiciele różnych grup zawodowych, z
których najliczniejszą stanowili lekarze i posiadacze
pojazdów samochodowych.
Władze komunistycznej Polski dążąc do kontroli
nad wszelkimi poczynaniami obywateli zniszczyły
niezależne inicjatywy społeczne, w tym ubezpieczenia wzajemne, które zamarły na pół wieku. Renesans
nastąpił na początku lat 90. minionego stulecia. Jako
pierwsze pojawiło się Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW” , które z prawnego punktu
widzenia jest połączeniem spółki akcyjnej, spół-

dzielni i stowarzyszenia. Lecz jego istotą jest to, że
każdy ubezpieczony w „TUW” zostaje automatycznie jego członkiem.
Pierwszą polisę „TUW” wystawiło w marcu 1992
roku. Odwołując się do tradycji galicyjskiej „Florianki” , jako swoje logo „TUW” przyjęło stylizowany hełm strażacki.
Od początku działalności Towarzystwo nie konkurowało i nie konkuruje na rynku z komercyjnymi
zakładami ubezpieczeń. Nie korzystało również z
kredytów, ani z pomocy komercyjnego kapitału, co
przyczyniło się do umacniania jego niezależności.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka
majątkowego wszelkiego rodzaju: dla rolników, dla
domu, dla firm, dla kierowców (łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi). Ochroną „TUW”
objęte są również jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz gospodarstwa agroturystyczne.
A wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u
siebie”.
Ubezpieczeni zorganizowani są w wielotysięczne związki wzajemności członkowskiej, i ta forma samoorganizacji dominuje obecnie w „TUW”.
Umożliwia ona kontrolę nad związkiem i gwarantuje podejmowanie kluczowych decyzji mających decydujący wpływ na jego działalność i rozwój. Reprezentanci największych związków desygnują swoich
przedstawicieli do rady nadzorczej Towarzystwa.
Najwcześniej powstał największy dziś związek
wzajemności członkowskiej „Galicja”, w którym
są zrzeszeni członkowie „TUW” z województwa
małopolskiego. W ten oto sposób zaowocowała siła
tradycji w regionie, gdzie wzajemność ubezpieczeniowa była silnie zakorzeniona.
Tak jak 150 lat temu we „Floriance”, tak i teraz
wśród ubezpieczonych członków „TUW” przeważają środowiska rolnicze, samorządowe, kościelne,
a przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim
uprawy, majątek ruchomy i nieruchomy gospodarstw
rolnych, majątek gmin, parafii oraz cywilna odpowiedzialność członków.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
od lat jest liderem wśród polskich firm ubezpieczeniowych tego typu. Skupia blisko 1 100 000
członków, dysponuje 103 placówkami znajdującymi się we wszystkich województwach, a kapitał
własny Towarzystwa wynosi 102 mln zł.

PROJEKT
ROLNIK XXI WIEKU
Obecnie realizowany jest projekt: „ROLNIK
XXI WIEKU”,współfinansowany ze środków
UE.W ramach projektu odbywają się szkolenia z
zakresu wykorzystywania technik teleinformatycznych dla rolników oraz ich domowników!W
projekcie biorą udział osoby posiadające status
rolnika, czyli osoby posiadające gospodarstwo rolne, płacące KRUS lub też domownicy tych osób,
zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.
Uczestnikom zapewniono łącznie 120 godzin darmowych szkoleń obsługi komputera i sieci Internet.Powstało 5 grup szkoleniowych:
- dwie grupy w Kowiesach,
-grupa w Zadzimiu,
- grupa w Drużbicach,
- grupa w Wolborzu.
Zakres szkoleń dotyczy kompleksowej obsługi komputera, szukania informacji w Internecie
oraz wykorzystywania komputera i Internetu do
efektywnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
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Duży nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty
zarządzania gospodarstwem, takie jak: korzystanie
z sytemu informatycznego ARiMR, wypełnianie
deklaracji podatkowych przez Internet, składanie
wniosków o płatności obszarowe, prowadzenie
rachunkowości rolnej, wykorzystywanie Internetu do poszukiwania informacji o tematyce rolnej
oraz do komunikacji z urzędami.Uczestnicy, korzystając ze szkoleń, podnoszą tym samym swoje
kwalifikacje oraz zwiększają efektywność prowadzonego gospodarstwa rolnego. Rozwijają swoje
umiejętności, wzbogacają się o nowe doświadczenia, które następnie będą mogli przenieść do swojej pracy w gospodarstwie rolnym. Efekty bywają
spektakularne. Warto złamać swój opór przed jeszcze jednym wyzwaniem i stawić czoła nieznanemu. Widząc osoby, które walczyły na początku z

myszą i kursorem, a teraz robią pokazy slajdów i
tworzą bazy danych, serce rośnie!
Poświadczeniem zdobytych umiejętności będzie
uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Ewa Bednarek

Zarząd Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
przypomina
•
Od 15 stycznia do 25 czerwca można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego OT o
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy
de
minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych
i ziemniaka.
•
Termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników przypada na ostatni dzień
pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31
stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31
lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał.
•
15 marzec – upływa termin płatności I raty
podatku rolnego ; 15 maj - upływa termin płatności II raty podatku rolnego; 15 wrzesień- upływa
termin płatności III raty podatku rolnego; 15 listopad – upływa termin płatności IV raty podatku
rolnego.
•
W terminach od 1 lutego do końca lutego
oraz od 1 sierpnia do 30 sierpnia można składać
wnioski do urzędów gmin o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie środków ochronnych dotyczących
wymagań zdrowia zwierząt podjętych przez Komisję europejską celem zabezpieczenia Unii
Europejskiej przed przeniknięciem na jej terytorium Epidemicznej Biegunki Świń (PDE)
Epidemiczna biegunka świń (PDE) jest chorobą powodowaną Informuję, że publikacja rozporządzenia KE wprowadzającego
przez deltakoronawirus występujący w Azji i Ameryce wspomniane środki ochronne oraz wzór świadectwa zdrowia
Północnej. Choroba ta nie była notowana w Unii Europejskiej. dla produktów z krwi pozyskiwanej od świń, nieprzeznaczonej
do spożycia przez ludzi, które mogą być wykorzystane jako
Suszone produkty z krwi świńskiej importowane z krajów materiał paszowy przewidywana jest na 13 maja br.
trzecich mogą być wykorzystywane jako materiał paszowy w
żywieniu prosiąt i trzody chlewnej.
W związku z powyższym wszystkie przesyłki wspomnianych
produktów certyfikowane po dniu publikacji w/w
Mając na uwadze powyższe, oraz niebezpieczeństwo rozporządzenia muszą być zaopatrzone w nowy wzór
przeniesienia wirusa PDE na trzodę chlewną w UE, Komisja świadectwa i spełniać określone w nim specjalne warunki.
Europejska ustaliła specjalne warunki jakie muszą zostać
spełnione przez produkty z krwi pochodzącej od świń,
importowane z UE z przeznaczeniem do produkcji pasz dla
Główny Lekarz Weterynarii
prosiąt i trzody chlewnej, obejmujące specjalną obróbkę
surowca.
WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak,
Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak,
Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska;
REKLAMA W GAZECIE: Piotr Kociołek, kom. 692-467-000
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

Czerwone gołąbki

Letnie interpretacje

Składniki:

Latem możliwości jest mnóstwo, a czasu tak niewiele. Kruche ciasto to wypiek, który
przygotowuje się bardzo szybko, ale długo zapada w pamięci jego smak. W moim
domu wykorzystuję je przede wszystkim do zapiekania sezonowych owoców (truskawki, jagody, borówki, wiśnie, śliwki, jabłka). Na kruchym cieście piekę również
makowiec. W każdej postaci jest przepyszne!

- 1 główka czerwonej kapusty (ok.80dag)
- 50 dag kiełbasy zwyczajnej
- 2 jajka
- 1 mała bułka
- 10 dag wędzonego boczku
- olej
- przyprawy: pieprz, sól, ocet, natka z pietruszki
- 2 szklanki rosołu lub wywar z warzyw do duszenia.
Sposób wykonania:
Z główki kapusty wykroić głąb i zagotować ją w osolonej i zakwaszonej
octem wodzie. Zdjąć w całości liście
i wyciąć grube żyłki. Kiełbasę pokroić drobniutko. Dodać namoczoną
i odciśniętą bułkę, jajka, pieprz, sól
i posiekaną natkę. Masę dokładnie
wymieszać. Nakładać na liście kapusty i zawijać jak gołąbki. Ułożyć
w rondlu na rozgrzanym oleju posypując drobno pokrojonym boczkiem.
Zalać rosołem lub wodą i dusić na
małym ogniu 45 min. Smacznego!
Nadchodzi czas owocowych wypieków.
Anna Janicka

Składniki:
- 500g mąki krupczatki
- 200g margaryny lub masła
- 3/4 szklanki cukru (może być pół
na pół z cukrem brązowym)
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 żółtka
- 2 łyżki jogurtu (zamiast jogurtu do
ciasta dodawałam również zmielony sernikowy twaróg)
(Źródło: przepis na kruche ciasto
to moja interpretacja przepisu blogerkiSzellki na „Szarlotkę spod samiuśkich Tater” (www.chillibite.pl)

Wszystkie składniki wymieszać i schłodzić w lodówce. Następnie podzielić ciasto na
dwie części. Jedną wysypać na spód foremki, potem ułożyć owoce albo rozsmarować
masę makową i posypać pozostałą częścią ciasta. Piec w 180 stopniach ok. 50 minut.

Ciasto wykorzystuję również w wersji dla alergików. Wtedy zamiast masła dodaję margarynę bezmleczną, a 2 łyżki jogurtu zastępuję 2-3 łyżkami wody.
Smacznego!
Sylwia Skulimowska
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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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Wpływ nawożenia na zyskowność produkcji roślinnej
Obecną sytuację na rynku agronomicznym charakteryzują w dużej mierze stabilność wysokich
cen na płody rolne i nadmierny wzrost cen środków wykorzystywanych w procesie produkcji. Rodzi się więc pytanie o ekonomiczny aspekt czynników agrotechnicznych kształtujących plon roślin.
Do najważniejszych z nich zalicza się nawożenie,
które w 45–50% decyduje o wielkości i jakości
ostatecznego plonu. Nakłady ponoszone na uzyskanie tego plonu wynoszą od 35% do 45% ogólnych wydatków. Niedobór jednego ze składników
pokarmowych nie powoduje takiego spadku plonu
jak kwaśna gleba, która zmniejsza o 40% skuteczność pobierania składników pokarmowych. Można zatem uznać, iż fundamentalnym zabiegiem, w
największym stopniu wpływającym na ostateczne
wyniki, jest regulacja odczynu gleby przez wapnowanie.
Według najnowszych badań ponad 60% gleb w
Polsce zalicza się do bardzo kwaśnych i kwaśnych
o pH wynoszącym poniżej 5,5. Pod tym względem
inne kraje Unii Europejskiej, gdzie takie gleby zajmują tylko ok. 10% obszarów uprawnych, zdecydowanie nas wyprzedzają. Obecnie w Polsce średnio stosuje się niewiele ponad 30 kg CaO/rok/ha, a
zapotrzebowanie na wapnowanie wynosi ok. 2000
kg CaO/rok/ha. Plony, jakie udaje się uzyskać, są
znacznie niższe od potencjału plonotwórczego roślin. Często przywoływana zmienność pogody, z
jaką mamy do czynienia podczas sezonu wegetacyjnego, jest najprostszym, lecz niepełnym wytłumaczeniem tak niskich wyników na polu.
Rokroczna wielkość ubytku wapnia w glebie, co
jest wynikiem procesów związanych z wietrzeniem, pobieraniem składnika pokarmowego oraz
zobojętnieniem na nawożenie mineralne, przy intensywnej uprawie zbóż wynosi co najmniej 350–
450 kg CaO/ha, a w przypadku roślin pastewnych
nawet 700–1000 kg/ha. W przeliczeniu na wapno
nawozowe węglanowe daje to średnio 1000 kg/rok.
Typowe skutki niskiego odczynu gleby to: niedobór wszystkich makroelementów oraz molibdenu,
wielokrotnie zmniejszona mineralizacja materii

organicznej i ograniczone możliwości pobierania z
niej składników pokarmowych. Ponadto zauważalne stają się objawy toksycznego działania metali
ciężkich, takich jak Al i Fe, powodującego ograniczony wzrost i rozwój systemu korzeniowego.
W przypadku niskiego odczynu gleby wielokrotnie obserwowano też zwiększoną podatność roślin
na wszelkiego rodzaju stresy występujące podczas
długiego okresu wegetacji oraz pogorszenie efektywności działania środków.
Istnieje szereg wymiernych korzyści wynikających ze stosowania nawozów wapniowych, jednak
w dobie ścisłych kalkulacji interesuje nas konkretny zysk, jaki może przynieść przeprowadzenie tego zabiegu. Regulacja odczynu jest praktyką
rolniczą, która pośrednio, a w niektórych przypadkach bezpośrednio, wpływa na efektywność działania składników pokarmowych dostarczanych w
nawozach. Można zatem przeprowadzić prostą
kalkulację opartą na dostępności składników pokarmowych w glebie, poziomie ich wykorzystania
i aktualnej cenie rynkowej nawozów NPK. W Polsce najczęściej uprawianymi roślinami są zboża, a
wśród nich pszenica ozima. Poziom strat przy pH
obniżonym do 4,5 w stosunku do optymalnego pH
równego 7 wynosi blisko 800 zł/ha. Utrzymując

niski odczyn gleby, w każdym sezonie tracimy tyle
pieniędzy. Każda zmiana kwasowości o 0,5 pH
daje zysk od kilkudziesięciu do kilkuset złotych
rocznie w uprawie pszenicy ozimej.
Znacznie większe straty pojawiają się w przypadku roślin, które mają nie tylko duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, ale są wrażliwe na
odczyn gleby. Taką rośliną jest rzepak ozimy, w
przypadku którego strata między nakładami a wykorzystaniem w przedziale pH 4,5–7 wynosi 1559

zł/ha/rok. Każda zmiana odczynu w kierunku do
obojętnego zwiększa dostępność składników pokarmowych i zmniejsza możliwe straty finansowe.

Kluczem do uzyskania wysokiej dochodowości
jest regulacja odczynu. Podstawową metodą wykorzystywaną w tym procesie jest wapnowanie,
które należy przeprowadzać z uwzględnieniem
zapotrzebowania na wapnowanie uprawianych roślin oraz kategorii agronomicznej gleby. Nawozy
wapniowe są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o
właściwości fizyczne i chemiczne istotne z punktu
widzenia ich przydatności w rolnictwie. Wapienie
wytworzone w późnych okresach geologicznych
(kambryjskich, dewońskich) tworzą złoża skalne
silnie skrystalizowane, które charakteryzują się
niską efektywnością w zastosowaniu rolniczym.
Natomiast wapienie „młode”, wytworzone w późniejszych epokach geologicznych, jak wczesna
jura czy kreda, są miękkie i porowate, dzięki czemu wytworzone z nich nawozy wapniowe cechuje duża rozpuszczalność w glebie oraz szybkie i
efektywne działanie regulujące odczyn. Podczas
stosowania nawozów wapniowych należy zwrócić
uwagę na stosunek Ca : Mg w kompleksie sorpcyjnym, który powinien wynosić 1 : 6–8. Aby uzyskać
taki poziom, najlepiej stosować nawozy wapniowe
węglanowe i węglanowo-magnezowe naprzemiennie, tzn. w czterokrotnym cyklu wapnowania trzy
razy zastosować nawozy wapniowe węglanowe, a
raz nawozy z dużą zawartością magnezu.
Mając świadomość, że wapnowanie warunkuje
zwrot wysokich kosztów poniesionych na produkcję roślinną, należy traktować je jako czynność cykliczną, a nie jednorazowy zabieg.

 zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych
 stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów
 neutralizuje zakwaszające działanie nawozów
 optymalizuje właściwości wodne i powietrzne
 wpływa na przyspieszenie powstawania próchnicy
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