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E uropejskie Forum Gospodarcze 
– Łódzkie (www.forum.lodzkie.

pl) jest wydarzeniem organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego od 2008 roku.  EFG 
Łódzkie wyrasta na jedno z ważniej-
szych przedsięwzięć ekonomiczno – spo-
łecznych w kraju, jak również stanowi 
platformę wymiany myśli i poglądów 
ekonomicznych. Dyskusje podejmowane 
podczas Forum dotyczą aktualnej sytu-
acji gospodarczej z ukierunkowaniem 
na potencjał regionów, których rozwój 
ma bezpośrednie przełożenie na wzmoc-
nienie kondycji gospodarczej naszego 
kraju. Forum jest inicjatywą mającą na 
celu pobudzenie przedsiębiorczości, jak 
również rozszerzenie współpracy mię-
dzyregionalnej w zakresie nowych tren-
dów w życiu gospodarczym. W tym roku 
tematem przewodnim Forum był rozwój 
branży energetycznej, w tym odnawial-
nych źródeł energii oraz korzyści jakie 
ten sektor przynosi regionom. Dyskusja 
na Forum skupiała się również wokół  
wyselekcjonowanych branż m.in. inno-
wacyjnego włókiennictwa i przemysłu 
mody, IT/BPO, medycyny, farmacji, ko-
smetyków, zaawansowanych materia-
łów budowlanych, a przede wszystkim 
innowacyjnego rolnictwa i przetwór-
stwa rolno – spożywczego. W imprezie 
uczestniczyło ponad 2 tys. przedstawi-
cieli biznesu i nauki, instytucji państwo-
wych, samorządowych z kraju oraz de-
legacje zagraniczne. 

Już po raz drugi Izba Rolnicza Wo-
jewództwa Łódzkiego jako partner 
merytoryczny Forum mogła zaprosić 
na salon branżowy - Innowacyjne rol-
nictwo i przetwórstwo rolno – spożyw-
cze, który został objęty patronatem Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a 
także Stowarzyszenia Eksporterów Pol-
skich.W opracowanej strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego – 2020 oraz 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wo-
jewództwa Łódzkiego LORIS 2030 rol-
nictwo zostało wymienione jako jeden z 
5 najważniejszych działów gospodarki 
województwa łódzkiego. Uznanano je 
za specjalizacje regionu, stąd zapewne 
tak ogromne zainteresowanie salonem 
oraz dyskusją.

W tym roku zakres spotkania ze 
względu na embargo wprowadzone 
przez Rosję miał charakter szczególny. 
Na stołach dominowały jabłka z Rynku 
Hurtowego „Zjazdowa” i Grupy Pro-
ducentów Owoców „Roja” oraz sok 
jabłkowy z Wiatrowego Sadu. W dys-
kusji przewijała się tematyka podnie-
sienia konkurencyjności, atrakcyjności 
i jakości polskich produktów z sektora 
rolno – spożywczego.Uczestniczący w 
pierwszej części panelu Witold Stępień 

Marszałek Województwa Łódzkiego, 
zwracając uwagę na logo Projektu re-
alizowanego przez IRWŁ „Rolnictwo 
energią regionu łódzkiego” zaznaczył, 
że rolnictwo stanowi duży potencjał 
rozwoju województwa łódzkiego.

Moderatorami debaty rolniczej byli 
Artur Ławniczak – Burmistrz Gminy i 
Miasta Szadek, Wiceminister, Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 
2007 – 2011 oraz Cezary Kołota – Pre-
zes Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjaz-
dowa S.A. 
Prezentacje przedstawili: Piotr Było 
Dyrektor Generalny GP Roja (Nowo-
czesne formy współdziałania rolników 
– szansą na ekspansję i atrakcyjność 
polskich firm za granicą), dr Ilona Ga-
łązka Czarnecka, Wydział Biotech-
nologii i Nauk o Żywności, Politech-
nika Łódzka (Rola nowych, wydajnych 
procesów i innowacyjnych technologii, 
wspieranie doskonałości w dziedzinie 
badań i współpracy w zakresie rozwo-

ju nowych produktów, procesów w celu 
podniesienia jakości i bezpieczeństwa 
produktów rolnych), dr Dorota Kru-
czyńska Instytut Ogrodnictwa w Skier-
niewicach (Odmiana – ważny element 
w produkcji jabłek), Waldemar Guba 
– Zastępca Dyrektora Departamentu 
Unii Europejskiej i Współpracy Mię-
dzynarodowej, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (Polityka rolna w nowej 
perspektywie finansowej 2014 – 2020 w 
kontekście konkurencyjności eksportu). 

W dyskusji panelowej na temat: „Stra-
tegia eksportu żywności w nowej per-
spektywie 2014 – 2020” wzięli udział: 
Andrzej Górczyński Prezes Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego, Piotr 
Było Dyrektor Generalny Grupy Pro-
ducentów Owoców ROJA Sp. z o.o., 
Wojciech Petera Redaktor Naczelny 
portalu Kultura Wsi, Wojciech Piasecki 
Prezes BiFIX Wojciech Piasecki Sp.j., 
Dariusz Wiraszka Zastępca Głównego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa w Warszawie, Stefan Szczotka 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Łodzi, Józef Sztorc 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Hor-
tino Zakład Przetwórstwa Owocowo 
– Warzywnego - Podkarpacki Klaster 
Rolno – Spożywczy, 

W czasie dyskusji zwracano uwa-
gę na potrzebę tworzenia grup produ-
centów, ponieważ to one mają większą 
szansę zaistnienia na rynku krajowym 
i zagranicznym, ze względu na zapew-
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nienie ciągłości dostaw. Polscy rolnicy 
i producenci powinni współpracować, 
żeby sprostać oczekiwaniom rynków. 
Natomiast państwo powinno wspie-
rać i ułatwiać eksport. Rozwój ekspor-
tu będzie jednak możliwy tylko wtedy, 

kiedy jakość produktów będzie wyso-
ka, ponieważ markę polskich towarów, 
polskich produktów buduje się właśnie 
jakością. Ważny jest także wspólny znak 
jakości dla wszystkich branż. Na spo-
tkaniu zwracano również uwagę na rolę 
opakowania, na jego rozwój w kierunku 
ochrony konsumenta (inteligentne opa-
kowania). Wykorzystywanie nowych 
technologii i współpraca z jednostkami 
naukowymi umożliwi poprawę jako-
ści produktów. Wydaje się, że w dzi-
siejszych czasach jest duża potrzeba na 
zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań 
konsumentów właśnie poprzez dialog 
konsumenta z producentem. Ważne jest, 
aby ludzie szczególną uwagę zwracali 
na produkt, na dobry produkt. Dlatego 
należy promować dobrą, polską żyw-
ność, szczególnie produkty regionalne i 
tworzyć marki lokalne oraz grupy pro-
ducentów. W dużym siła, duży może 
więcej, duży wiele zarabia i ma szansę 
na rozwój - współdziałanie producentów 
to podstawa.

Polska nie tylko jabłkiem stoi, polskie 
mięso, produkty przemysłu mleczarskie-
go, polskie warzywa, cała produkcja rol-

na to symbol klasy i jakości, to dobry i 
uznany produkt, którym możemy chwa-
lić się na całym świecie. 

Nagroda Gospodarcza Wojewódz-
twa Łódzkiego
 W czasie EFG Łódzkie 2014 już po raz 
piąty przyznana została Nagroda Go-
spodarcza Województwa Łódzkiego. To 
prestiżowe i honorowe wyróżnienie jest 
wyrazem uznania za wkład, jaki pod-
mioty gospodarcze, gospodarstwa rolne 
i twórcy z regionu łódzkiego wnoszą w 
unowocześnienie i rozwój gospodarki 
województwa łódzkiego oraz budowanie 
pozytywnego obrazu regionu na tle kra-
ju.

Laureatami Nagrody Gospodarczej 
Województwa Łódzkiego 2014 w kate-
gorii:
- Rodzinne Gospodarstwo Rolne zosta-
li:
Gospodarstwo Rolne Jadwiga i Grze-
gorz Kurp – Ciołki k. Brąszewic
(produkcja mleka połączona z produkcją 
roślinną)
- Zielona Gospodarka
brak laureata, m.in. wyróżnieni:
Zakład Usługowo-Handlowy WOJ-
CIECHOWSKI Zdzisław Wojciechow-
ski – Sobawiny (skup i ubój żywca wie-
przowego i wołowego, przetwórstwo i 
produkcja mięsa, produkcja i dystrybu-
cja wędlin; wytwarzanie energii elek-
trycznej w Biogazowni)
Gospodarstwo Ekologiczne MROWI-
SKO Monika Mrowińska – Łopatki
(ogrodnicze uprawy ekologiczne)
- Przedsiębiorstwo Rolne:
Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBO-
ŁĘKA Sp. z o. o. – Dębołęka
(hodowla zarodowa bydła)

(ss)

Szkolenia pt. „Nowoczesna i kom-
pleksowa produkcja prosiąt”

Warunki życia i aktywność kobiet 
na terenach wiejskich w Polsce

O głoszenie o nabór uczestni-
ków szkoleń pt. „Nowoczesna 

i kompleksowa produkcja prosiąt” 
realizowanych w ramach operacji szko-
leniowej objętej umową o przyznanie 
pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13 
dla działania „Szkolenia zawodowe 
dla osób zatrudnionych w rolnictwie 
i leśnictwie” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Operacja szkoleniowa jest 
realizowana przez Konsorcjum w skła-
dzie: Polski Związek Hodowców i Pro-
ducentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
- Lider oraz Państwowy Instytut Wete-
rynaryjny- Państwowy Instytut Badaw-
czy w Puławach, Instytut Zootechniki 
Państwowy Instytut Badawczy, Wiel-
kopolska Izba Rolnicza, Kujawsko-
-Pomorska Izba Rolnicza, Mazowiecka 
Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Woje-
wództwa Łódzkiego, Izba Rolnicza w 
Opolu

• Szkolenia mają charakter ogólno-
polski, ze szczególnym uwzględnie-
niem województw: wielkopolskiego, 
kujawsko-pomorskiego, warmiń-
sko-mazurskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego, opolskiego i lubelskiego. 
W szkoleniach mogą wziąć udział 
również zainteresowani rolnicy z wo-
jewództw sąsiadujących.
• Szkolenia są bezpłatne i przezna-
czone dla rolników utrzymujących 
stada powyżej 20 loch.
• Szkolenia będą odbywały się w 
okresie jesienno-zimowym. Plano-
wany początek rozpoczęcia szkoleń: 
październik 2014 r.
• Szkolenia będą dwudniowe, łącznie 
16 godzin wykładów połączonych z 
dyskusją, w grupach 20 osobowych 
• Organizatorzy zapewniają materia-
ły szkoleniowe oraz bufet kawowy i 
obiad. Istnieje możliwość noclegu.

W sprawie udziału w szkoleniach należy 

kontaktować się bezpośrednio z:

Izbą Rolniczą Województwa Łódzkie-
go (szkolenia na terenie woj. łódzkiego) 
tel. (42) 632 70 21, fax. (42) 632 70 31

Więcej informacji: 
www.izbarolnicza.lodz.pl 

Terminy (szkolenia rozpoczynają się 
od godziny 9:00)

Lp. DATA SZKOLENIA MIEJSCOWOŚĆ ADRES

1 6-7.11.2014r.
I grupa szkoleniowa Bogusławice Stado Ogierów Bogusławice 58  97-

320 Wolbórz

2 6-7.11.2014r.
II grupa szkoleniowa Bogusławice Stado Ogierów Bogusławice 58  97-

320 Wolbórz

3 24-25.11.2014r. Nowy Adamów Restauracja Czarny Staw Nowy Ada-
mów 3 97-050 Aleksandrów Łódzki

4 26-27.11.2014r. Nowy Adamów Restauracja Czarny Staw Nowy Ada-
mów 3 97-050 Aleksandrów Łódzki

5 21-22.11.2014r. Załęcze Wielkie
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynko-
wy ZHP Nadwarciański Gród Załącze 

Wielkie 89 98-335 Pątnów

6 13-14.11.2014r. Skierniewice
Hotel Maraton Centrum Konferencyj-
no-Rozrywkowe ul. Sobieskiego 20                                       

96-100 Skierniewice

7 20-21.11.2014r. Łowicz
Hotel Maraton Centrum Konferencyj-
no-Rozrywkowe ul. Sobieskiego 20                                       

96-100 Skierniewice

8 25-26.11.2014r. Pajęczno Lokal Gastronomiczny „ ZAJAZD” 
ul. Wieluńska 118  98-330 Pajęczno

W 2007 roku Zgro-
madzenie Ogól-

ne ONZ ustanowiło dzień 
15 października jako 
Międzynarodowy Dzień 
Kobiet Wiejskich. W 
swej rezolucji NZ zachę-
cają państwa członkow-
skie, by przy współpracy 
z agendami ONZ i spo-
łeczeństwem obywatel-
skim podjęły działania 
poprawiające sytuację 
kobiet zamieszkujących 
obszary wiejskie.

Z tej okazji Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa PAN zorganizował 
w dniu 15 października 
2014 r. konferencję na-
ukową, poświęconą pro-
blemom mieszkanek wsi, 
ich warunków życia i ak-
tywności. Jej celem było 
przedstawienie warun-
ków życia współczesnych 
mieszkanek polskiej wsi 
oraz wskazanie najbar-
dziej dotkliwych pro-
blemów je nurtujących. 
Celem równoległym jest 
stworzenie forum dysku-
syjnego, na którym spo-
tkają się dwa środowiska; 
naukowe oraz instytucji i 
organizacji, działających 
na rzecz identyfikacji i 
rozwiązywania proble-
mów kobiet wiejskich.

Zmiany społeczno-go-
spodarcze zachodzące 

na polskiej wsi odciskają 
się również na  warun-
kach życia mieszkają-
cych tam kobiet. Coraz 
częściej podejmują one 
nowe zadania, obciążone 
są nowymi obowiązkami, 
zmieniają się ich życiowe 
oczekiwania i aspiracje. 
W Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN 
przez wiele lat badano 
warunki życia i proble-
my mieszkanek polskiej 

wsi; większością z nich 
kierowała prof. dr hab. 
Barbara Tryfan. IRWiR 
PAN chce powrócić do 
tej zmarginalizowanej w 
ostatnich latach tematyki 
badawczej i zainicjować 
naukową debatę doty-
czącą spraw kobiet wiej-
skich.

Konferencja dotyczy-
ła praktycznego aspektu 
aktywności kobiet wiej-
skich, opisu podejmowa-

nych przez nie i dla nich 
działań. Dr Katarzyna 
Górniak (WAiNS PW) 
mówiła o społecznych 
wyobrażeniach wiej-
skich kobiet w sytuacji 
ubóstwa, dr Magdalena 
Gajewska (WNS UG) 
przedstawiała informa-
cje o praktykach po-
łożniczych na wsi, Elż-
bieta Karnafel-Wyka 
(MRiRW) pokazywała 
inicjatywy ministerstwa 

sprzyjające mobilności 
zawodowej kobiet wiej-
skich, natomiast prakty-
kę życia kobiet na wsi 
opisywały: Bernadetta 
Niemczyk -przewodni-
cząca Rady Krajowej Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz 
Zofia Stankiewicz z Rady 
ds. Kobiet i Rodzin z Ob-
szarów Wiejskich przy 
Krajowej Radzie Izb Rol-
niczych.

(Źródło: KRIR)

Uczestnicy salonu Innowacyjne rolnictwo 
i przetwórstwo rolno - spożywcze
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ta. W południowej i wschodniej części powiatu piotrkow-
skiego pomimo wcześnie rozpoczętych żniw, nadal są pola 
zboża jare.Trwające od 23 lipca do połowy września ulewne 
i sukcesywnie powtarzające się lokalne deszcze, skutecznie 
wstrzymały prace polowe. Podczas gdy inni kończyli siew 

ozimin, w gminach Ręczno, Sulejów, Łęki Szlacheckie, Roz-
prza i Gorzkowice zdarzały się miejscowości gdzie nawet 30 
– 40% pól zostało nadal nie skoszonych. Opady były krótko-
trwałe, jednak ich duża częstotliwość i gwałtowność sprawi-
ła, że prace żniwne były ciągle przerywane. Po rozmowach 
z rolnikami wyżej wymienionych gmin wiadomo jedno…” 
plony są rekordowe, niestety na polach jest tak mokro, że nie 
da się wjechać by je zebrać, gleba nie obsycha a aura pogo-
dowa cały czas utrudnia prace w polu” – gospodarze załamu-
ją ręce. Do tego ceny zbóż i rzepaku są niższe średnio o 100 
zł niż w roku ubiegłym. Skup pszenicy i jęczmienia jest na 
poziomie 500 zł a żyta od 400 do 450 zł, tylko ceny materia-
łu siewnego utrzymują się na podobnym poziomie każdego 
roku – z uwagi na dopłaty Agencji Rynku Rolnego. Nastro-
jów rolników powiatu piotrkowskiego nie poprawia sytuacja 
związana z ograniczeniem eksportu towarów rolnych po-
chodzących z krajów UE na rynki wschodnie, a szczególnie 
sytuacja na rynku wieprzowiny. Po wykryciu w Polsce, w 
połowie lutego 2014 roku dwóch przypadków afrykańskie-
go pomoru świń u padłych dzików (szybko szerzącej się 
choroby wirusowej na którą podatne są świnie domowe oraz 
dziki)oraz przy ciągłym imporcie z zachodu, sytuacja pol-
skiego mięsa,po początkowej sukcesywnej  zwyżce cen, od 
września z tygodnia na tydzień ulega pogorszeniu. Niektórzy 
z producentów trzody chlewnej, również tych zrzeszonych 
w piotrkowskich grupach producenckich, w miesiącach luty 
– marzec musieli zamknąć chlewnie i czasowo zaprzestać 
produkcji. Po chwilowych okresach stabilizacji, od września 
do dnia dzisiejszego utrzymuje się spadkowa tendencja cen 
skupu świń. W porównaniu z zeszłym miesiącem, średnia 
cena żywca wieprzowego na terenie omawianego powiatu 
spadła średnio o 50 groszy i wynosi obecnie od 4 – 4,50 zł/ 
kg, gdzie rok temu wynosiła ona 6 zł/kg.Pozostaje nadzieja, 
że następny rok będzie pomyślniejszy zarówno dla rolników 
jak i całej polskiej wsi.

Monika Pawłowska - Mastelarz 

D ożynki to typowo polski zwyczaj, to podziękowanie 
rolników za chleb, plony i owoce całorocznej pra-

cy oraz prośba o pomyślność w następnym roku. Głów-
nym elementem tej tradycji jest wieniec dożynkowy, który 
symbolizuje wszystkie plony i urodzaj. Dożynki w Spale 
mają swoja piękną tradycję. Zapoczątkował je w latach 
1927 – 1938 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacy 
Mościcki. W 2000 roku tradycję dożynkową reaktywo-
wał prezydent Aleksander Kwaśniewski. W latach 2006 
– 2008 dożynki miały charakter regionalny. W 2009 roku 
powrócił do nich prezydent Lech Kaczyński. Kolejny pre-
zydent, Bronisław Komorowski kontynuuje tradycję rol-
niczego święta.

Wolność, którą możemy się dziś cieszyć jest plonem 
zasiewu dokonanego ćwierć wieku temu – mówił w 
niedzielę 21 września, podczas święta plonów w Spa-
le, Prezydent Bronisław Komorowski.

Przygotowania do Dożynek Prezydenckich rozpoczę-
ły się już w sobotę, odbył się wtedy konkurs na „Naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym brały udział grupy 
reprezentujące wszystkie województwa. Również w so-
botę odbyła się debata w ramach Forum Debaty Publicz-
nej, poświęcona sprawom wsi i rolnictwa pt. „Młodzież 
wiejska – szanse i wyzwania”.  Była ona współorganizo-
wana przez Krajową Radę Izb Rolniczych. W tym roku 
dotyczyła młodzieży wiejskiej. Honorowym gościem 
debaty była małżonka Prezydenta Anna Komorowska. 
Prelegentem debaty z ramienia izb rolniczych był Piotr 
Rusiecki – prowadzący 45-hektarowe gospodarstwo spe-
cjalizujące się w hodowli bydła ras mięsnych, członek 
Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej. W debacie udział 
wzięli młodzi przedsiębiorcy działający na obszarach 
wiejskich, którzy podzielili się swoimi dotychczasowy-
mi doświadczeniami.

Anna Komorowska gratulując uczestnikom debaty 
ich siły i zaangażowania zwróciła uwagę na istotną rolę 
lokalnych liderów, którzy dzięki swoim doświadcze-
niom i osiągnięciom mogą motywować innych do pod-
jęcia działań. Pierwsza Dama podkreślała jak istotne jest 
odpowiednie wykorzystanie możliwości, które stwarza 
Unia Europejska. Warto mądrze gospodarować środkami 
finansowymi, jednocześnie nie zapominając o tradycji, w 
myśl hasła „tradycyjnie nowocześni”.

Tego samego dnia przedstawiciele izb rolniczych 
spotkali się, aby przedyskutować zasady wypełniania 
tzw. praktyk  zazielenienia w nowej perspektywie finan-
sowej oraz sytuacji gospodarstw rolnych w związku z 
embargiem i decyzją Komisji Europejskiej. W spotkaniu 
wzięła udział Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny 
MRiRW, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków 
Rolnych w MRiRW – Marian Borek oraz Kamila Bła-
chowicz – Naczelnik Wydziału Wymogów Wzajemnej 
Zgodności i Zazielenienia WPR w Departamencie Płat-
ności Bezpośrednich MRiRW.

W niedzielę Dożynki Prezydenckie rozpoczęły się 

tradycyjną Mszą świętą w Kaplicy Polowej Armii Krajo-
wej z udziałem Pary Prezydenckiej. W trakcie mszy zo-
stały poświęcone wieńce dożynkowe. Następnie barwny 
korowód dożynkowy wyruszył na stadion Centralnego 
Ośrodka Sportowego, gdzie odbywał się ceremonia 
dożynkowa. Starostami tegorocznych dożynek byli: 
Agnieszka Dybioch, prowadząca wraz z mężem i teścia-
mi gospodarstwo rolne o pow. 300 ha w miejscowości 
Adamów (woj. lubelskie) oraz Robert Fatyga gospoda-
rujący wraz z małżonką na 90 ha w miejscowości Dale-
chowy (woj. świętokrzyskie).

Prezydent Bronisław Komorowski przyjmując bo-
chen chleba wspomniał, że jest to owoc pracy wszystkich 
rolników polskich, który jest pięknym symbolem uświę-
conej tradycji naszych ojców przyjmowania plonów z 
całej Polski. Prezydent podziękował za wysiłek rolni-
ków, za wysiłek wszystkich w Polsce i obiecał, że bo-
chen chleba będzie dzielony mądrze i sprawiedliwie, aby 
starczyło go dla wszystkich, aby nikomu go nie zabrakło.
Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzię-
kując rolnikom za ich trud i wysiłek włożony w tego-
roczne żniwa, zwrócił uwagę na propozycje zawarte w 
nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Zachęcał rolników do korzystania z 
rozwiązań w nim zawartych. Zwracając się do młodych 
rolników zachęcał ich by korzystali z premii zespołowo, 
ponieważ da to możliwość przeprowadzenia poważnych 
inwestycji nawet za kilkaset tysięcy złotych. Minister 
przypomniał, że nowy PROW i system płatności bezpo-
średnich ukierunkowane zostały na rolników aktywnych. 
Przewidziano specjalne wsparcie małych i średnich go-
spodarstw, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce. 
Wspierani będą też hodujący owce, kozy, bydło, a także 

uprawiający rośliny wysokobiałkowe.
Dożynkom towarzyszyły liczne wydarzenia, m.in. poka-
zy rzemiosła i rękodzieła ludowego, występy zespołów 
ludowych oraz Miasteczko Regionów, w którym zapre-
zentowano osiągnięcia poszczególnych województw.

(ss)
(Źródło informacji: Prezydent.pl, MRiRW, KRIR)

Spalskie Dożynki Prezydenckie

Warunki życia i aktywność kobiet 
na terenach wiejskich w Polsce

Wieści z powiatu
piotrkowskiego

Szkolenie w Małopolsce

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz przedstawiciele 
regionów Polski

Prezydent RP Bronisław Komorowski m.in. w towarzystwie delegacji 
z województwa łódzkiego zwiedzał Miasteczko Regionów

21 września 2014 roku w radosnej i doniosłej atmosfe-
rze odbyły się Dożynki Powiatu Piotrkowskiego w 

Rozprzy oraz Dożynki Prezydenckie w Spale, które były 
uwieńczeniem całorocznej mozolnej pracy i ogromnego 
trudu włożonego przez rolników podczas żniw. Niestety nie 
wszyscy rolnicy mogli w pełni cieszyć się z rolniczego świę-

W dniach 19-21 wrze-
śnia 2014r. odbył 

się wyjazd studyjno – szko-
leniowy do Zakopanego 
dla rolników, liderów lokal-
nych społeczności a także 
przedstawicieli lokalnych 
grup działania z wojewódz-
twa łódzkiego. Szkolenie 
zorganizowane zostało 
przez Sekretariat Regional-
ny KSOW Województwa 
Łódzkiego we współpracy 
z Izbą Rolniczą Wojewódz-
twa Łódzkiego. 
Tematem szkolenia były 

regulacje unijne i krajowe 
Wspólnej Polityki Rol-
nej na lata 2014 – 2020, 
środki Wspólnej Polityki 
Rolnej dla Polski (możli-
wości pozyskania środków 
unijnych przez rolników 
w nowym okresie finan-
sowania), funkcjonowanie 
Lokalnych Grup Działania 
oraz rozwój gospodarstw 
agroturystycznych jako do-
datkowego źródła dochodu 
w gospodarstwach rolnych 
na terenie województwa 
małopolskiego. Szkolenie 

Więcej informacji: 
www.izbarolnicza.lodz.pl 

Terminy (szkolenia rozpoczynają się 
od godziny 9:00)
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cych gatunków:
1) bydło, konie, owce, kozy w wieku po-
wyżej 6 miesiąca życia;
2) trzoda chlewna o wadze powyżej 15 kg.
Do ubezpieczenia muszą być zgłoszone 
wszystkie będące własnością ubezpieczo-
nego zwierzęta tego samego gatunku, w 
danej grupie użytkowej.

Towarzystwo udziela ochrony ubezpie-
czeniowej w zakresie pełnym lub ograni-
czonym:
1) zakres pełny obejmuje odpowiedzial-
nością szkody powstałe wskutek padnię-
cia zwierzęcia i uboju z konieczności. 
Dodatkowo zwierzęta w tym wariancie 
mogą zostać objęte ubezpieczeniem krót-
koterminowym za szkody powstałe:
wskutek trzebienia; wskutek operacji 
zwierząt, przy czym ubezpieczeniem 
mogą być objęte
 zwierzęta ze schorzeniami stanowiącymi 
powód tej operacji; w czasie transpor-
tu;  w czasie transportu i przebywania w 
bazie, tj. pomieszczeniu, które służy do 
przetrzymywania zwierząt i zabezpiecza 
je przed szkodliwymi wpływami atmos-
ferycznymi;  w czasie wystawy; w czasie 
zawodów sportowych;  w czasie kręcenia 
filmu.

2) zakres ograniczony obejmuje odpo-
wiedzialnością szkody powstałe wskutek 

padnięcia zwierzęcia.

UBEZPIECZENIE AGROCASCO

Nowoczesny sprzęt rolniczy to spory wy-
datek i droga inwestycja. Dlatego warto 
go ubezpieczyć.

Nasze Towarzystwo obejmuje pełną 
ochroną ubezpieczeniową każdy sprzęt 
rolniczy stanowiący własność lub będący 
w prawnym posiadaniu Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia, obejmuje szkody 
powstałe w sprzęcie rolniczym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek 
wszelkich zdarzeń niezależnych od woli 
Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej 
do korzystania ze sprzętu rolniczego.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest 
również kradzież sprzętu do której może 
dojść podczas przechowywania go zarów-
no na terenie gospodarstwa jak i na całym 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć  
się na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowia-
dać wartości rynkowej sprzętu rolniczego 
na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.
TUW”TUW stosuje atrakcyjny system 
zniżek uzależniony od przebiegu ubezpie-
czenia.

prowadził Mariusz Tatka, akredytowany 
ekspert KFE, który radził uczestnikom jak 
pozyskać środki unijne w nowym okresie 
finansowania.

Wyjazd studyjno – szkoleniowy był dla 
rolników także okazją do odwiedzenia 
gospodarstwa ekologicznego Kazimierza 
Furczonia oraz Janiny i Bolesława Bobaka, 
gdzie omówiono i zaprezentowano produk-
cję oscypków a także wymieniono poglądy 
i spostrzeżenia na temat obecnej sytuacji w 
rolnictwie. Uczestnicy szkolenia mieli tak-
że okazję do zwiedzenia Zakładu Produkcji 
Mlecznej w Nowym Targu oraz posmako-

wania tamtejszych wyrobów mleczarskich. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także 
wizyta w gospodarstwie rodzinnym PPUH 
Tłocznia Maurer, które zajmuje się produk-
cją soków owocowych i warzywnych. 

Dla wszystkich uczestników wyjazdu taka 
forma szkolenia była idealną okazją do wy-
miany poglądów, doświadczeń, ale również 
do nawiązania nowych znajomości, które 
mogą w przyszłości zaowocować szeroką 
współpracą.

Magdalena Stępień

W poprzednim miesiącu przypo-
mnieliśmy o obowiązku zawiera-

nia ubezpieczeń OC rolnika i budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rol-
nego.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW ma w swojej ofercie szeroki wa-
chlarz dobrowolnych ubezpieczeń rol-
nych między innymi:

BEZPIECZNA ZAGRODA - jest kom-
pleksowym ubezpieczeniem mienia znaj-
dującego się na terenie gospodarstwa rol-
nego.
W ramach pakietu można ubezpieczyć nie 
tylko mienie, ale również zabezpieczyć 
siebie i swoich bliskich w razie nieszczę-
śliwego wypadku.
W ramach jednej polisy TUW’TUW 
obejmuje pełną ochroną majątek rolnika 
oraz członków jego rodziny:
- budynki, budowle ( w tym ogrodzenia, 
mostki ) oraz nagrobki cmentarne,
- mienie związane z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego , w tym ziemiopłody, 
sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, zwie-
rzęta gospodarskie
- ruchomości domowe i stałe elementy 
budynku mieszkalnego,
- uprawy rolne,

- sprzęt elektroniczny,
- szyby i przedmioty szklane.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody 
od ognia i innych zdarzeń losowych, a 
także od kradzieży z włamaniem, dewa-
stacji i przepięć.
Zakres ubezpieczenia upraw rolnych 
obejmuje:
a) rośliny okopowe-korzeniowe – na pa-
szę, z wyłączeniem buraków cukrowych ) 
od gradobicia,
b) zboża, rzepak – od ognia

Dodatkowo oferujemy ubezpieczenia:
- ubezpieczenie szyb i przedmiotów szkla-
nych od stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia
- ubezpieczenie następstw nieszczęśli-
wych wypadków,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-
nej w życiu prywatnym

Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-
nej kombajnisty z tytułu wykonywania 
usługi  koszenia za szkody w mieniu zle-
ceniodawcy.

Proponujemy również ubezpieczenie 
ochrony prawnej.

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT GO-
SPODARSKICH

Ubezpieczeniem są objęte zwierzęta zdro-
we i bez wad, oznakowane lub opisane we 
wniosku albo sfotografowane - następują-

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim

Nazwa Placówki Adres Telefon

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

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

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

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

Filia Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

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

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

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

Oddział Kutno 99-300 Kutno, ul.  Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl 24/254-17-00

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

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

Oddział Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl 24/721-01-61

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

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

Zadbaj o swoje
gospodarstwo 
rolne

Pielęgnacja i ochrona upraw leśnych

Zapraszamy do naszych placówek

Uczestnicy szkolenia w Małopolsce

W dniach 13 – 14 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym w 
Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się już po raz trzeci w powiecie piotr-

kowskim, dwudniowe szkolenie z zakresu „Pielęgnacji i ochrony upraw leśnych” 
współorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się między inny-
mi z zagadnieniami dotyczącymi: obowiązków jakie muszą spełniać beneficjenci 
pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 
2007-2013), podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych upraw le-
śnych, młodnika pochodzącego z sadzenia oraz lasu założonego z wykorzystaniem 
naturalnych rodzimych gatunków lasotwórczych (samosiewy),zakładania drze-
wostanów czy zasad BHP obowiązujących podczas wykonywania prac leśnych. 
Drugiego dnia szkolenia wszyscy uczestnicy, podczas praktycznych warsztatów 
odbywających się w lasach Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski,mogli utrwalić 
zdobytą dzień wcześniej wiedzę oraz obejrzeć i porównać uprawy leśne posiada-
czy prywatnych oraz Lasów Państwowych, jak również własnoręcznie pomierzyć 
poszczególne drzewa.
Kolejne szkolenia odbędą się w następujących terminach:
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padnięcia zwierzęcia.

UBEZPIECZENIE AGROCASCO

Nowoczesny sprzęt rolniczy to spory wy-
datek i droga inwestycja. Dlatego warto 
go ubezpieczyć.

Nasze Towarzystwo obejmuje pełną 
ochroną ubezpieczeniową każdy sprzęt 
rolniczy stanowiący własność lub będący 
w prawnym posiadaniu Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia, obejmuje szkody 
powstałe w sprzęcie rolniczym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek 
wszelkich zdarzeń niezależnych od woli 
Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej 
do korzystania ze sprzętu rolniczego.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest 
również kradzież sprzętu do której może 
dojść podczas przechowywania go zarów-
no na terenie gospodarstwa jak i na całym 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć  
się na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowia-
dać wartości rynkowej sprzętu rolniczego 
na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.
TUW”TUW stosuje atrakcyjny system 
zniżek uzależniony od przebiegu ubezpie-
czenia.

Nazwa Placówki Adres Telefon

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

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

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

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

Filia Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

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

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

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

Oddział Kutno 99-300 Kutno, ul.  Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl 24/254-17-00

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

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

Oddział Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl 24/721-01-61

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

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

Pielęgnacja i ochrona upraw leśnych

Rolniku pamiętaj  !
• Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 
2015 r.

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 2 września 2014 r., mie-
sięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w 
IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł 
za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym 
ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej skład-
ki, tj. 14 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowią-
ca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego 
kwartału) w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. pozostanie w kwocie obowią-
zującej w II i III kwartale br., tj. w wysokości 84 zł.

Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeli-
czeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną 
składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o której mowa w art. 17 ust. 4 pkt. 1-4, 
wynoszącą w IV kw. 2014 r. i I kw. 2015 r.:
- 12% emerytury podstawowej, tj. 101,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
- 24% emerytury podstawowej, tj. 203,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczenio-
wych
- 36% emerytury podstawowej, tj. 304,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczenio-
wych
- 48% emerytury podstawowej, tj. 405,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał upływa 31 paź-
dziernika 2014 r., a za pierwszy kwartał 31 stycznia 2015 r

• Do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną oso-
bę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013.

• Pomoc dla studentów z terenów wiejskich

Jednym z zadań ARiMR jest udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. Bez 
tego wiele osób z terenów wiejskich nie byłoby w stanie podjąć studiów wyższych.
 
Rozpoczął się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjechali na uczel-
nie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może 
być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły 
liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że 
szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. 
Właśnie z myślą o tych najbiedniejszych, czyli między innymi osobach z terenów 
wiejskich, wprowadzony został już w 1998 r. system kredytów studenckich. Ma on 
ułatwiać młodzieży z tych mniej zamożnych rodzin dostęp do szkolnictwa wyższego. 
Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polega w tym przypadku na 

udzielaniu poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiej-
skich.
Udzielając kredytów banki wymagają ustanowienia zabezpieczeń ich spłaty. Waru-
nek ten odnosi się również do kredytów studenckich, które zazwyczaj zabezpieczane 
są poręczeniami. Już w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów stu-
denckich okazało się, że młodzież wywodząca się z obszarów wiejskich ma trudności 
z ustanowieniem zabezpieczeń ich spłaty, w szczególności ze znalezieniem poręczy-
cieli o odpowiednich, w ocenie banków, dochodach. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom środowisk wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
rozpoczęła w 2001 r. udzielanie pomocy w uzyskaniu takich kredytów studentom 
mieszkującym na obszarach wiejskich poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredy-
tów. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało  5.431  studentów, którym Agencja 
udzieliła poręczeń w wysokości  76,4  mln zł.
Poręczenia Agencji udzielane są do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, 
w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczeń w wy-
sokości 100% kwoty kredytu Agencja udziela studentom, których dochód na osobę w 
rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kre-
dytach studenckich, nie przekracza 600 zł. Poręczenia udzielane są przez Agencję 
bezpłatnie i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu 
kredytu.
Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w 
banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Aktualnie przy udzielaniu po-
ręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spół-
dzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego 
Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o 
kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.
Ubiegając się o poręczenie Agencji w wybranym przez siebie oddziale jednego z po-
wyższych Banków, bądź w banku spółdzielczym działającym w zrzeszeniu student 
powinien:
● złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agen-
cję wraz z: 
- dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na 
osobę w  rodzinie studenta,
- zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
● ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
● podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.
Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o do-
chodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.
Poręczenia spłaty kredytów studenckich udzielane są przez Agencję w trybie uprosz-
czonym, który umożliwia studentom załatwienie wszelkich formalności związanych 
z poręczeniem w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który na pod-
stawie zawartej z Agencją umowy o współpracy upoważniony jest do:
● wydawania formularzy wniosków, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o po-
ręczenie Agencji wraz z wymaganą dokumentacją,
● zawierania z Wnioskodawcami umów o udzielenie poręczenia spłaty kredytu stu-
denckiego,
● przyjmowania weksli własnych in blanco wystawionych przez studentów z tytułu 
zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Agencję.
Z warunkami udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckich można zapoznać się 
również na stronie internetowej Agencji 

(Źródło: ARiMR)

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ULICA, NR 
BUDYNKU

NR 
LOKALU DATA GODZINA

1 łódzkie rawski Rawa Mazowiecka Stara Wojska Sala OSP
Publiczne Gimazjum im. Jana 

Pawła II w Szczercowie

Stara Wojska 
21a 27-28.10.2014 10 :00

2 łódzkie bełchatowski Szczerów Szczerów ul. Rzeczna 7 27-28.10.2014 10 :00

3 łódzkie łódzkie-
-wschodni Brójce Brójce Urząd Gminy w Brójcach 28-29.10.2014 10 :00

4 łódzkie zduńsko-
wolski Zduńska Wola Wojsławice

Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wojsławicach

Wojsławice 
118 28-29.10.2014 9 :00

5 łódzkie radomsz-
czański Radomsko Radomsko Sala przy IRWŁ BP Radomsko Kościuszki 6 218 04-05.11.2014 10 :00

6 łódzkie pajęczyński Strzelce Wielkie Strzelce Wielkie Urząd Gminy w Strzelcach 
Wielkich

ul. Często-
chowska 14 4-5.11.2014 10 :00

7 łódzkie opoczyński Drzewica Idzikowice Świetlica przy Szkole Podsta-
wowej Idzikowice 30 5 - 6.11.2014 9 :00

8 łódzkie poddębicki Zadzim Zadzim Urząd Gminy w Zadzimiu 44 5-6 .11. 2014 10 :00

9 łódzkie kutnowski Bedlino Bedlino GOK 28 a 05-06.11.2014 10 :00

10 łódzkie łowicki Zduny Zduńska Dąbrowa ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Zduńska 
Dąbrowa 64 17-18.11.2014 9 :00

11 łódzkie wieluński Czarnożyły Czarnożyły Gminny Ośrodek Kultury Czarnożyły 
48 a 24-25.11.2014 10 :00

W sprawie udziału w szkoleniach należy kon-
taktować się bezpośrednio z:
- Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego 
(szkolenia na terenie woj. łódzkiego) tel. (42) 
632 70 21, fax. (42) 632 70 31

Monika Pawłowska - Mastalerz
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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
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P.P.H. „Hydro-Masz” Sęcerski S.J.
Zapole 79/5, 98-275 Brzeźno

Tel./fax +48 43 820 38 95 
www.hydro-masz.pl

www.tym-traktor.pl

Ostatnie ciągniki z silnikiem 
z wtryskiem mechanicznym - Perkins IIIA
• T903 - 149 500 PLN netto
• T1003 - 154 300 PLN netto

-) rewers elektrohydrauliczny
-) EHR  -) klimatyzacja
-) WOM 540/570/1000

REKLAMA 004440580

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: Inter...Test 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

Składniki:

• 1kg żeberek;
• po 1 dużej sztuce warzyw: mar      
  chew, pietruszka, seler, por; 
• 2 jabłka.

Sposób przygotowania:

Żebarka obtoczyć w przyprawach – 
sól, majeranek, pieprz. Zostawić na 1 
godz.
Następnie zrumienić, wyjąć kostki, 
ułożyć w garnku i zasypać startymi 
na tarce jarzynówce warzywami i 
jabłkami. Podlać olejem. Dusić lub 
piec 20 minut. Podajemy z ziemnia-
kami lub ryżem.

Smacznego!
Anna Janicka 

Żeberka „Delikatne”

W związku z realizacją  projek-
tu szkoleniowego STOSOWA-
NIE ŚRODKÓW OCHRONY 
ROŚLIN Z UWZGLĘDNIE-
NIEM ZASAD INTEGRO-
WANEJ OCHRONY – zasięg 
wojewódzki w ramach umowy 
z FAPĄ „Szkolenia zawodo-
we dla osób zatrudnionych w 
rolnictwie i leśnictwie„  przez 
IRWŁ, SAM-ROL i ŁODR z/s 
w Bratoszewicach, Izba Rolni-
cza Województwa Łódzkiego 
zaprasza, producentów rol-
nych do udziału w szkoleniach 
podstawowych i uzupełniają-
cych z w/w zakresu.  
Informacje na temat miejsc i 
terminów szkoleń dostępne są 
w Biurach Powiatowych IRWŁ 
oraz Biurze Centralnym w Ło-
dzi tel. (42) 632 70 21

Zapraszamy!

uWaGa!




