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Rolnictwo energią regionu łódzkiego
W Nowych Zdunach (powiat łowicki), 1 czerwca
2014 r., na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizując projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 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 konkuren-

łódzkiego. Wystawione były między innymi produkty
tradycyjne wpisane na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: kozi twaróg z Eufeminowa oraz Nadwarciański
Chrzan po Staropolsku.Jedną z atrakcji były przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Lokalnych
Grup Działania potrawy według tradycyjnych receptur.
Pyszne miody i nalewki, dżemy, konfitury, prawdziwe
chleby na zakwasie, aromatyczne wędliny, sery, smakowe
i naturalne masła przyciągnęły tłumy mieszkańców z całego województwa łódzkiego. Warto wspomnieć również
rozdawane na imprezie rodzime jabłka, truskawki, soki
(m.in. jabłkowe, buraczane, porzeczkowe), kapusty, marchewki i inne warzywa, które są witaminowym atutem
sadownictwa województwa łódzkiego.
Na wielu stoiskach królowało rękodzieło i użytkowa
sztuka ludowa z nieodłącznymi łowickimi elementami.
Przedmioty z wikliny, pokazy sztuki bednarskiej zainteresowały i tych młodych, i starszych.Dużą popularnością
cieszyła się również wystawa maszyn rolniczych. Zwiedzający zapoznawali się z zastosowaniem nowoczesnych
technologii w sektorze rolnictwa. Mnóstwo atrakcji Izba
Rolnicza Województwa Łódzkiego przygotowała dla
dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zabawy i konkursy nawiązywały tematycznie do rolnictwa,
cyjności przedsiębiorstw, zorganizowała wydarzenie pro- na twarzach malowano kwiaty znane z polskich łąk. Niemujące markę: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”. zwykłą atrakcją dla dzieci było miasteczko drewnianych
Patronat nad imprezą objął Witold Stępień - Marszałek domków wraz z ogromną piaskownicą. To był raj dla najmłodszych uczestników pikniku.
Województwa Łódzkiego oraz Telewizja Polska - Łódź.
W czasie imprezy promowano produkty rolnicze,
produkty przetwórstwa rolno - spożywczego jako rozpo- W tym samym czasie ze sceny płynęła energetyczna mu¬znawalnej marki regionu oraz propagowano unikalność zyka. Wystąpiły zespoły folklorystyczne: Wojszycanki,
kultury i tradycji, pragnąc pokazać autentyczny obraz wsi Żeroniczanki, Szewcowianki, Wesołe Pleckowianki,
województwa łódzkiego i jej znaczenia dla Polski i Eu- Kapela Rodziny Zielińskich, Zespół Pieśni i Tańca
ropy.
Boczki Chełmońskie, Zespół Pieśni i Tańca CzerniewiOdwiedzający wydarzenie kulturalno - edukacyjno - wy- czanie, Od A do Z –Zespół przy Stowarzyszeniu Kobiet
stawiennicze w Nowych Zdunach, mieli okazję degusto- Tietlina. Wystąpiły również zespoły tańca nowoczesnewać tradycyjne, regionalne produkty z obszaru regionu go: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
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Zduńskiej Dąbrowie oraz Hip-hopowy zespół Funky
Dreams ze Zdun. W końcu przyszedł czas na gwiazdy
wieczoru: zespół Bałagan, Shazzę oraz Andrzeja Piasecznego, który zaśpiewał swoje najpiękniejsze piosenki.
Kolejnymi bohaterami wydarzenia w Nowych Zdunach
byli strażacy z Woli Kałkowej, którym Andrzej Górczyński, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, wręczył 10 odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”.

Rolnictwo województwa łódzkiego otwiera się na nowe
rynki, również te spoza Europy. Porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego
reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Górczyńskiego
oraz Wiceprezesa Krzysztofa Jana Nowaka a Regionalną Izbą Gospodarczą - Łódź reprezentowaną przez Prezesa Witolda Gerlicza daje ogromną szansę dla eksportu
polskiej żywności oraz sprzętu rolniczego. Należy wspomnieć, że województwo łódzkie odgrywa również bardzo
ważną rolę na rolniczej mapie Polski, ponieważ ten profil
gospodarki pełni tutaj dominującą rolę.

W trakcie imprezy Telewizja Polska - oddział regionalny
w Łodzi pokazywała wywiady z osobami, które są zwią-

zane z łódzkim rolnictwem, stoiska z produktami tradycyjnymi, zespoły występujące na
scenie oraz reportaże ukazujące rolnictwo jako energię tego regionu.
Relacja TVP Łódź z wydarzenia kulturalno-edukacyjno-wystawienniczego w Nowych
Zdunach - 1 czerwca 2014 roku www.tvp.pl/lodz/reportaze/rolnictwo-energia-regionu-lodzkiego/
Festyn w Nowych Zdunach cieszył się ogromną popularnością, odwiedziło go ponad 10
tysięcy osób.
Sylwia Skulimowska

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego: Andrzej Górczyński – Prezes, Krzysztof
Nowak – Wiceprezes, Andrzej Komala – Członek Zarządu, Dariusz Kowalczyk
– Członek Zarządu, Jan Znyk - Członek Zarządu składa podziękowanie za pomoc
w organizacji imprezy: Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej
Dąbrowie, Gminie Zduny oraz wszystkim wystawcom uczestniczącym w imprezie
promującej markę „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”.

produktów rolnych, Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
oraz Współpraca. Największą ilość grup tworzą producenci: ziarna zbóż lub/i nasion roślin oleistych, trzody chlewnej oraz drobiu. Najczęstsze formy prawne grup
to: Spółki z o.o., Spółdzielnie, Stowarzyszenia oraz Zrzeszenia. Forma spółdzielczych grup producentów rolnych zyskuje coraz większą popularność, świadczy o
tym znaczący wzrost ich liczby w ostatnich latach (w roku 2011 – 250 spółdzielni,
w styczniu 2014 roku – 423 spółdzielni).Zapewne demokratyczny charakter Spółdzielni, gdzie zarządzanie odbywa się z udziałem wszystkich członków lub ich
przedstawicieli, przełożył się na jej sukces. Podejmowanie kluczowych decyzji
odbywa się zgodnie z zasadą: „1 członek – 1 głos” w przeciwieństwie do Spółki
z o.o., w której siła głosu członka zależy od wniesionego przez niego kapitału –
Spółką rządzą pieniądze a nie ludzie.

Wszystkie w/w informacje oraz szczegółowe zasady tworzenia grup producentów rolnych w formie Spółdzielni, prowadzenie działalności gospodarczej
i zarządzanie spółdzielczą grupą producentów rolnych były głównym tematem
szkolenia zorganizowanego w dniach: 22 i 23 maja 2014 roku przez Krajową
Radę Spółdzielczą w Nowym Adamowie koło Aleksandrowa Łódzkiego. Uczestnicy szkolenia*, pracownicy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, podczas
warsztatów, prowadzonych przez Pana Marcina Martynowskiego, mieli również
okazję przeprowadzić symulację wyliczenia korzyści finansowych dla rolników
z działania spółdzielczej grupy producenckiej. Zdobyta podczas szkolenia wiedza w dużym stopniu ułatwi pracownikom izby rolniczej doradztwo producentom
rolnym z terenu województwa łódzkiego, którzy chcieliby w przyszłości zorganizować się w grupę producencką. Będą mogli dowiedzieć się jak to zrobić, która
forma prawna będzie najkorzystniejsza oraz jak zdobyć pomoc finansową na jej
działalność.

* Projekt szkoleniowy pt. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni
rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”

Monika Pawłowska - Mastalerz

Zarządzanie spółdzielnią rolniczą
21 listopada 2000 roku weszła w życie ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach. Stworzyła ona, dając umocowania prawne do tworzenie
grup producentów rolnych, nowe możliwości dla działań rolników, umożliwiające poprawę dochodowości ich gospodarstw
poprzez
uzyskanie
lepszych
warunków
sprzedaży produktów,
po niższych kosztach
zakupu środków do
produkcji rolnej. Znaczącym impulsem do
gospodarczego organizowania się rolników
wielu branż produkcji
rolnejw grupy producenckie stał się PROW
2004 – 2006 oraz
PROW 2007 – 2013, dający ryczałtowe wsparcie finansowe na utworzenie i działalności administracyjną owych grup w okresie pierwszych 5 lat działalności. Zasadniczo podobne, ale na wyższym poziomie, planowane jest wsparcie dla grup
producenckich w PROW 2014 – 2020. Dodatkowo w PROW zaplanowane zostały
działania z których potencjalnie będą mogły skorzystać grupy i organizacje producentów rolnych tj.: Modernizacja gospodarstw rolnych, Przetwórstwo i marketing

Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2014 na terenie województwa
łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego
województwa zgłosiły się 83 gospodarstwa.
Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech regionów: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie
Mazowieckim i w Zduńskiej Woli. W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się z przedstawicieli następujących instytucji: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego zs. w Bratoszewicach, oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
Komisje dokonały wizytacji wszystkich gospodarstw. Komisje regionalne, po wizytacji i dokonanej ocenie gospodarstw wyłoniły po trzy najlepsze gospodarstwa
rolne, które awansowały do finału wojewódzkiego.

Komisja Wojewódzka powołana przez dyrektora Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi składała się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Agencji Rynku Rolnego i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Komisja Wojewódzka ponownie zwizytowała dziewięć najlepszych gospodarstw, sporządziła
dokumentację zdjęciowa i dokonała oceny gospodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego załącznikiem do regulaminu konkursu. Wyłoniła zwycięzcę
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h etapu wojewódzkiego, który reprezentować będzie województwo łódzkie, w eta- pie krajowym. Komisja oceniała:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
p
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
o
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ru,
chomych części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
h
• warunki obsługi i bytowania zwierząt,
i
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
i
• wyposażenie w sprzęt p. poż.
–

Oprócz wyżej wymienionych,
Komisja
poddała ocenie także dodatkowe elementy oceny
gospodarstwa, takie jak:
wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku
dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia
zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela
gospodarstwa, a w przypadku zatrudniana pracowników w gospodarstwie, ocenie podlegała również jakość wykonywanej oce- ny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy w skali.
j
m Lista gospodarstw zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego następująco:
ą
1. Anna i Jarosław Bąkowscy, Krężna, gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski
s
2. Agnieszka i Przemysław Firganowie ul. Byszewska, Łódź
ż
3. Barbara i Mariusz Grzejszczykowie, Rzeczyca, gm. Rzeczyca, pow. tomaw
szowski
4. Jadwiga i Zdzisław Jedlińscy, Boguszyce, gm. Rawa Mazowiecka, pow.
m
rawski
5. Jadwiga i Grzegorz Kurp, Ciołki, gm. Brąszewice, pow. sieradzki
a
6. Aleksandra i Sławomir Miłek, Rudunki, gm. Zadzim, pow. poddębicki
j
7. Katarzyna i Krzysztof Nykiel, Kaszewy Kolonia, gm. Krzyżanów, pow.
kutnowski
8. Przemysław Świerczyński, Topola Królewska , gm. Łęczyca, pow. łęczycki
i
9. Katarzyna i Maciej Wojtuniakowie, Wydrzyn
gm. Czarnożyły, pow. wieluński
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NOWY PRODUKT UBEZPIECZENIOWY AUTOSZYBY

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW poszerzyło ofertę ubezpieczeniową
dla zmotoryzowanych klientów wprowadzając od 15 maja 2014 roku nowy produkt
obejmujący ochroną ubezpieczeniową szyby w pojazdach mechanicznych.

Ubezpieczenie AUTOSZYBY gwarantuje organizację i pokrycie kosztów napra
wy uszkodzonej szyby oraz koszt wymiany.W uzasadnionych przypadkach - po przed
łożeniu faktury, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW refunduje koszty par
kowania za okres nie dłuższy niż 5 dni i do kwoty nie przekraczającej 150 zł.

Ochrona skierowana jest do Ubezpieczających, którzy równocześnie zawierają
umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AC.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szyby: czołowa, tylna i boczne w pojazdach
•osobowych,
•osobowo-ciężarowych,
•ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W ramach ubezpieczenia Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej na
szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( RP).

Dlaczego warto ubezpieczyć szyby w TUW „TUW”?

► Chronimy zniżki Ubezpieczających w AutoCasco – szkoda z ubezpieczenia szyb
w pojeździe, nie pomniejsza zniżki w ubezpieczeniu w AC,
► Suma ubezpiecznia – gwarantuje ochronę przez cały okres trwania ubezpiecznia
wynosi 3.000 zł

► Współpracujemy z dwoma firmami - program AutoSzyby obsługują 2 firmy
NordGlass
i Pilkington

► Szybka likwidacja szkody – W razie wystąpienia szkody z ubezpieczenia Auto
Szyby, należy skontaktować się niezwłocznie z naszym Centrum Alarmowym CAT
Uroczyste podsumowanie przebiegu konkursu na terenie województwa łódz- dzwoniąc na podany
kiego nastąpi 11 lipca 2014 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi, gdzie odbę- w dokumnecie ubezpieczenia numer telefonu i postępować zgodnie z dyspozycjam
dzie się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. pracownika CAT.
Konferencja zorganizowana zostanie dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i
Zapraszamy do naszych Jednostek Terenowych
dużej pomocy pracowników DeparWykaz placówek TUW w województwie łódzkim
tamentu Funduszu
Nazwa Placówki
Adres
Telefon
Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu
42/640-68-53
91- 342 Łódź, ul Swojska 4
Biuro Regionalnem Łódź
Marszałkowskie640-68-54
biuro40@tuw.pl
go Województwa
44/649-69-29
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
Łódzkiego.
Oddział Piotrków Tryb.
649-69-80
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl
Podczas konFilia Bełchatów
44/633-01-03
97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl
ferencji
przedstawione zostaną
46/832-30-00
96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
Oddział Skierniewice
wykłady na temat
832-36-49
oddz4020@tuw.pl
wypadkowości w
46/837-00-79
99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl
rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji około rolniczych, które mają Filia Łowicz
zapobiegać zdarzeniom wypadkowym.
Oddział Kutno
24/254-17-00
99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
43/822-33-99
98-200 Sieradz, Rynek 19
ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Ko- Oddział Sieradz
fax:822-38-68
oddz4040@tuw.pl
misji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym przy
Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi
Oddział Łęczyca
24/721-01-61
99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl
Elżbieta Nawrocka
Dyrektor Odziału Regionalnego Krus w Łodzi

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

44/683-51-05
683-21-27

„Bezpiecznie
na wsi”
Tegoroczny konkurs jest już IV edycją, w
ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi”. Konkurs
w tej formie jest organizowany od 2010 roku.
Głównym organizatorem Konkursu na terenie województwa łódzkiego jest Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i
fundatorami nagród byli:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Kuratorium Oświaty w
Łodzi, Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy
Agencji Rynku Rolnego w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi, w siedzibie której odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu.
Puchary dla szkół ufundowane zostały przez
Wojewodę Łódzkiego.
Patronat medialny objęły: TVP Łódź i mieKRUS w Tomaszowie Mazowieckim i rejon Plasięcznik RADA.
cówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli.
W kolejnych latach zmieniana jest druga
W bieżącym roku w konkursie wzięła udział
część tytułu konkursu, nawiązująca do konkretrekordowa liczba 2333 uczniów ze 178 szkół
nej grupy zagrożeń, występujących w pracy rolpodstawowych województwa łódzkiego.
nika. W poprzednich latach tematyka konkursu
była związana z najczęstszą grupą wypadków w
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół
rolnictwie- upadkami osób.
podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
W tym roku tytuł „nie zbliżaj się zuchu do
maszyny w ruchu” nawiązuje do grupy wypadI grupa – klasy 0- III szkoły podstawowej (6-9
ków, które powodują najcięższe uszkodzenia
lat),
ciała rolników.
II grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej (1013 lat).
W województwie łódzkim konkurs był podzielony na 3 rejony: rejon Oddziału RegionalGłówne cele konkursu to:
nego KRUS w Łodzi, rejon Placówki Terenowej

- promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie
rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom rolników z udziałem
maszyn i urządzeń rolniczych,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Komisja wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach miała dość trudne zadanie.
Wszystkie oceniane prace prezentowały bardzo
wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesłania) jak również pod
względem jakości wykonania, techniki i pomysłowości.
Po długich naradach komisja wojewódzka
w składzie:
-Anna Lamenta (Oddział Regionalny KRUS
w Łodzi);
-Krystyna Michno- Stolińska (Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi);
-Teresa Nowak (Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach);
-Grażyna Źródlak (Kuratorium Oświaty w
Łodzi),
w etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch
kategorii wiekowych.
Laureaci w I grupie wiekowej (klasy „0”-III):
Miejsce I: Sandra Siarkowska z klasy III
Szkoły Podstawowej w Lubani;
Miejsce II: Julia Pianka z klasy III Szkoły
Podstawowej w Domaniewicach;
Miejsce III: Nikola Fic z klasy II Szkoły Pod-
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stawowej w Gałkówku Kolonii;
Miejsce IV: Mateusz Michalski z klasy I Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze;
Miejsce V: Martyna Stefaniak z klasy I Szkoły Podstawowej w Czastarach;
Wyróżnienia w I grupie wiekowej (klasy „0”-III):
-Julia Lisowska z klasy I Szkoły Podstawowej w Dziepółci;
-Benita Wiśniewska z klasy I Szkoły Podstawowej w Dmosinie;
-Miłosz Barasiński z klasy „0” Szkoły Podstawowej w Chociwiu;
-Dawid Jęcek z klasy I Szkoły Podstawowej w Klewie;
-Kinga Fidelak z klasy II Szkoły Podstawowej w Teklinowie;
-Aleksandra Michalak z klasy II Szkoły Podstawowej w Sobocie;
-Aleksandra Baska z klasy III Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie;
-Roksana Trzeciak z klasy III Szkoły Podstawowej w Kodrębie;
-Łukasz Muras z klasy II Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach;
-Aleksandra Sambor z klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej
w Orzechowie.

Zarząd
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
przypomina

Laureaci w II grupie wiekowej (klasy IV-VI):
Miejsce I: Aleksandra Matusiak z klasy VI Szkoły Podstawowej w
Okalewie;
Miejsce II: Piotr Sokołowski z klasy V Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii;
Miejsce III: Maria Dratwa z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 13 w
Zduńskiej Woli;
Miejsce IV: Natalia Grębska z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w
Działoszynie;
Miejsce V: Anna Arkit z klasy VI Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach;
Wyróżnienia w II grupie wiekowej (klasy IV-VI):
-Marcin Kosiorek z klasy IV Szkoły Podstawowej w Domaniewicach;
-Oliwia Jacaszek z klasy VI Szkoły Podstawowej w Wierzchlesie;
-Przemysław Grabarczyk z klasy V Sportowej Szkoły Podstawowej w
Aleksandrowie Łódzkim;
-Oliwia Koralewska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Wartkowicach;
-Ernest Lach z klasy V Szkoły Podstawowej w Rogowie;
-Julia Jatczak z klasy IV Szkoły Podstawowej w Szczycie;
-Natalia Bąk z klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy
(filii w Sadykierzu);
-Dominik Cieślikiewicz z klasy V Szkoły Podstawowej w Sokołowie;
-Amelia Latoszewska z klasy V Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach;
-Aleksandra Rek z klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Żarnowie.

• 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.
• Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach
powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż
rolne”. Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadza działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie
plony, a co z tego wynika mierne dochody.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 29
maja 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Wśród gości byli:
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Witkowski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Elżbieta Nawrocka, dyrektor Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Tomasz Mroczek,
Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, kierownik Sekcji Informacji i
Promocji Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Kinga Beśka- Więcek, reprezentująca dyrektora ARR w Łodzi, Marek Zbaraszewski reprezentujący
Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Marek Kanicki zastępca dyrektora Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po wręczeniu nagród i wyróżnień strażacy przeprowadzili pokaz
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Miejmy nadzieję, że zainteresowanie konkursem przełoży się na
wzrost świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach występujących w
gospodarstwie rolnym.
Elżbieta Nawrocka
dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi
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Opracowała: Beata Rzewuska

Samorządowiec Roku 2014
Dziennik Łódzki zorganizował już 7 edycję plebiscytu Samorządowiec Roku 2014 Województwa Łódzkiego. Plebiscyt jest organizowany każdego roku w okresie poprzedzającym Dzień Samorządu
Terytorialnego, który przypada 27 maja, a został ustanowiony przez
Sejm RP z okazji rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów
samorządowych, które były jednocześnie pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej.

W tej edycji Samorządowcami Roku 2014 Województwa Łódzkiego z powiatu łęczyckiego
został Dariusz Kowalczyk, członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy

oraz z powiatu pajęczańskiego Paweł Sikora
członek Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, radny powiatu
pajęczańskiego.

Gratulujemy!

CHLEB
Każdy tęskni za smakami z dzieciństwa, za
chlebem pieczonym przez nasze babcie w piecach
chlebowych. Dziś trudno o takie smaki. Chcąc
przywołać tamte wspomnienia polecam przepis na
prosty i tani chleb.
Składniki:
1 kg mąki pszennej
1 szklanka maki żytniej

1 łyżka soli
1 łyżka oleju
1 litr letniej wody
5 dag drożdzy
1/2 szklanki ziarenek dyni i słonecznika
mak

Następnie wykładamy na 2 blaszki, wierzch gładzimy woda i posypujemy makiem. Pieczemy 1godzine 10 minut w temp. 180 stopni.

Chleb najlepiej smakuje jedzony sam bez dodatków, wtedy możemy rozkoszować się jego smakiem. Zaletą tego chleba jest to, że pozostaje on
Mąki mieszamy razem dodajemy sól, olej i 3 świeży przez około tydzień.
szklanki wody. W pozostałej wodzie rozpuszczamy
drożdże. Mieszamy łyżką do połączenia się skład- Życzę smacznego!
ników. Następnie dodajemy ziarenka i mieszamy. Gabriela Wieczorek
Odstawiamy do wyrośnięcia aż podwoi objętość.

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.
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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

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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