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w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 5 grudnia 2014 r. W czasie posiedzenia Prezes
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
- Andrzej Górczyński omówił działania
Krajowej Rady Izb Rolniczych, natomiast Wiceprezes IRWŁ - Krzysztof
Nowak przedstawił informację z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za okres od VIII /
IV do IX/IV Walnego Zgromadzenia
IRWŁ.Następnie Prezes spółki SAM-ROL - Piotr Kociołek, zgromadzonym
delegatom izby, przedstawił dotychczasową działalność spółki oraz przyszłoroczne zamierzenia.
Członkowie Walnego Zgromadzenia
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w czasie obrad ustosunkowali się do
dramatycznej sytuacji na rynku trzody
chlewnej i podjęli stanowisko w tej sprawie:

Zarząd IRWŁ - Dariusz Kowalczyk, Jan Znyk, Krzysztof Nowak - Wiceprezes, Andrzej Górczyński - Prezes,
Andrzej Komala

Stanowisko Walnego Zgromadzenia
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
z dnia 5 grudnia 2014 r.

W Smakach świąteczna karkówka str. 6, 7

W związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją na rynku trzody chlewnej, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które ustabilizują ten
rynek.
Rynek trzody chlewnej jest w Polsce

jednym z podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej. Od pewnego czasu
występuje jednak znaczny spadek cen
żywca wieprzowego, wynoszący nawet
30% w porównaniu do poprzednio obowiązujących. Aktualna cena nie jest adekwatna do ponoszonych, przez rolników,
kosztów produkcji. Jest to główny powód
pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się w chowie
trzody chlewnej. Sytuacja staje się dramatyczna. Otrzymujemy liczne sygnały
od środowisk rolniczych i wnioski o interwencję w tej sprawie.
W związku z tym apelujemy o wprowadzenie długotrwałych rozwiązań, które
pozwolą na:
- wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek zaistniałej sytuacji,
- wprowadzenie w dopłatach bezpośrednich do produkcji 2015 – 2020 dopłaty
do każdej lochy,
- wprowadzenie obowiązku znakowania
i etykietowania mięsa z podaniem producenta,
Oczekujemy podjęcia szybkich i
skutecznych działań mających na celu
poprawę sytuacji producentów trzody
chlewnej w naszym kraju.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia
IRWŁ zostało przesłane do Jolanty
Chełmińskiej - Wojewody Łódzkiego,
Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego, Marka Mazura
– Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz do Krajowej
Rady Izb Rolniczych.
W czasie obrad Walnego Zgromadzenia
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego rozmawiano również o embargu rosyjskim i jego negatywnym wpływie na
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gospodarkę, w tym na rolnictwo. Wnioskowano o rozszerzenie rekompensat
dla wszystkich działów produkcji rolnej
na zasadach jakie otrzymują producenci
owoców i warzyw. Dyskutowano również o problemie afrykańskiego pomoru

Przemawia Ewa Bednarek członek Walnego Zgromadzenia IRWŁ

świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. W związku z kolejnymi przypadkami
tej choroby na naszym terenie wnioskowano o ograniczenie pogłowia zwierzyny łownej, szczególnie dzików, poprzez
zmniejszenie stada podstawowego i
zwiększenia odstrzałów. Zaproponowano również zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na działanie
spółek wodnych w województwie łódzkim do kwoty 2,5 mln zł, jak również
zmianę proporcji finansowania zadań tak,
aby wkład Urzędu Marszałkowskiego i
spółki wodnej było taki sam – po 50%
(dotychczas proporcja była następująca:
30 % do 70%). W czasie obrad delegaci
IRWŁ zwrócili uwagę na problem braku
regulacji sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstw rolnych. Wnioskowano o wprowadzenie możliwość
takiej sprzedaży w Polsce, bazując na
rozwiązaniach i doświadczeniach innych
krajów UE (np. Austrii). Członkowie

Walnego
Zgromadze- miesięcy terminu rozlicza- cji”, wysyłanych rolnikom mów, do relacji międzyludzkich, które się
nia IRWŁ wnioskowali nia faktur po otrzymaniu przez Agencję Nasienną, zakłóciły, których rozwiązać nie umiem.
o podjęcie przez Krajo- kredytu tzw. klęskowego i dotyczących wykorzysta- Przychodzi tam gdzie mąż z żoną czy
dzieci z rodzicami nie mogą rozmawiać,
gdzie doszło do podziału. Przychodzi do
tych, którzy nie umieją, nie mogą lub nie
wiedzą jak podać sobie ręce na zgodę.
Przychodzi tam gdzie wiele konfliktów i
tych natury społecznej, ale i gospodarczej,
i ekonomicznej.
Przychodzi tam gdzie się o Nim już dawno
zapomniało lub wyrzuciło się Go z życia.
Rodzi się w tym, co dla mnie ciężkie, w
mojej chorobie, cierpieniu i krzyżu.
Dotyka tego, co boli, co stało się raną w
skutek słów lub czynów ludzkich.
Rodzi się w moim ubóstwie i nędzy życioCzłonkowie Walnego Zgromadzenia oraz pracownicy IRWŁ
wej. I pragnie, bym Mu to, co mnie najbardziej boli, ofiarował, a On to przemieni,
wą Radę Izb Rolniczych uwzględnienie faktur wy- nia przez nich materiału ze uświęci i rozjaśni moje ciemności.
działań umożliwiających stawionych przed zaistnie- zbioru odmian roślin chro(przy minimum formal- niem zjawiska w roku w nionych wyłącznym pra- BÓG SIĘ RODZI!
ności) dywersyfikację do- którym wystąpiła klęska.
wem jako materiału siewchodu w gospodarstwach Na IX w IV kadencji nego. Zawnioskowano o
Radujmy się, zamiast smucić! Nic nie
rodzinnych, polegającą na Walnym Zgromadzeniu podjęcie szybkich działań, jest bez znaczenia, nic nie dzieje się tylbudowie małych, odna- podniesiono też problem które wyjaśnią tę niejasną ko przez przypadek! Boże Narodzenie to
wialnych źródeł energii, a „Przedsądowych wezwań sytuację.
także o przedłużenie do 6 do udzielenia informa(ss)

Kraje afrykańskie
szansą rynków
Święta Bożego Narodzenia 2014
Święta Matka Teresa z Kalkuty zwraca zbytu dla polskich
okój zamieszka, kiedy Pan przybęsię do nas z apelem, aby to Boże NarodzeP
dzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy nie miało miejsce w nas w naszym życiu: produktów
konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca, niech
przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam,
gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Dwa tysiące lat temu wydarzyła się
niezwykła rzecz. Bóg w osobie Syna, opuścił swój tron w niebie i narodził się, jako
człowiek – Jezus. Dziś, cały świat w ten
czy inny sposób na chwilę się zatrzymuje by uhonorować to wielkie wydarzenie.
Jedni czynią to świadomie, inni całkowicie ignorując to, co jest treścią tych świąt.
Jest też cała rzesza, która ten fakt wykorzystuje tylko i wyłącznie komercyjnie.
Bez względu jednak na osobisty stosunek
każdego człowieka do faktu wcielenia Bożego Syna, te święta to czas, gdy na nowo
chrześcijanie głoszą całemu światu: Dwa
tysiące lat temu wydarzył się cud. Bóg
tak nas umiłował, że osobiście przyszedł
na świat, by nas zbawić. Narodził się nam
Zbawiciel - Jezus Chrystus.

„Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze ilekroć milkniesz by innych wysłuchać,
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które
jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak
znikome są twoje możliwości i jak wielka
jest twoja słabość,
Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg ukochał
innych przez Ciebie
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”
Wszechpotężny Bóg z miłości do człowieka rodzi się w ubogiej stajence, a na
pierwszych apostołów wybiera sobie wyrzutków społeczeństwa. Jak wielka jest
Jego miłość!Dziś On ubogi, przychodzi
do mego ubóstwa- taki bezradny-do mojej
bezradności. On Bóg. Przychodzi do mego
życia, które czasem przypomina taką stajenkę. I czyni mnie, grzesznego człowieka, apostołem swojej Dobrej Nowiny. Nie
wybiera dworów, hoteli 5 - gwiazdkowych, ludzi o nienagannym wychowaniu,
ale ludzi takich normalnych, zapracowanych, często pokrzywionych życiowo.
Ludzi ubogich, odepchniętych przez środowisko, wyśmianych, pogardzanych, odrzuconych. Wybiera to co głupie w oczach
świata, by zawstydzić Mędrców.
On Bóg, przychodzi do moich dramatów życiowych, nierozwikłanych proble-

P

od koniec listopada (2728.11.2014r.) w Łodzi, w Instytucie Europejskim odbył się drugi już
Kongres Poland-Africa. Tak jak poprzedni, również ten cieszył się dużym zainteresowaniem i był znakomitą okazją do
porozmawiania o współpracy polsko –
afrykańskiej, szczególnie teraz w obliczu
rosyjskiego embarga. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, poprzez swoją działalność żywo angażuje się w otwarcie rynków afrykańskich dla naszych rodzimych
producentów. Warto wspomnieć, że w
czasie jednej z imprez promujących markę „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”
podpisano porozumienie o współpracy
pomiędzy Izbą Rolniczą Województwa
Łódzkiego a Regionalną Izbą Gospodarczą
– gospodarzem kongresu. Kongres polsko
– afrykański to kontynuacja tych działań.
W Instytucie Europejskim spotkali się
m.in. przedstawiciele polskiego rządu, rządów państw afrykańskich, reprezentanci
krajowych agencji inwestycyjnych, władz
samorządowych i organizacji --gospodarczych, ambasadorowie państw afrykańskich, a także przedsiębiorcy z Afryki i Polski. Rozmawiano o współpracy różnych
branż, o rolnictwie i gospodarce, a także
o promocji Polski w Afryce i Afryki w
Polsce. W czasie kongresu zaprezentowano potencjał inwestycyjny naszego kraju.
Możliwość takiej prezentacji mieli również
przedstawiciele takich państw jak: Angola,
Algieria, Burkina Faso, Egipt, Kenia, Maroko, Mauretania, Malawi, Nigeria, RPA,
Rwanda, Senegal. Polscy przedsiębiorcy
ciąg dalszy na str. 3
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czas zmian, cudów i nadziei, ale jeden jest
warunek, to my musimy chcieć przyjąć do
nas to Boże dziecię, przyjąć je do swojego
życia. Nie zabijajmy radości tego wydarzenia, nie zabijamy potrzeby dzielenia się
miłością. Otwórzmy szeroko nasze serca i
zaprośmy Boże Dziecię, otwórzmy się na
szczęście i radość jaką daje nam Chrystus,
jaką daje nam autentyczna miłość drugiego człowieka.

„Zatrzymajcie się na chwilęw gonitwie codziennych spraw.
Uciszcie Wasze myśli.
Jeśli uda Wam się wsłuchać w ciszę swej
duszy,
to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi.
To Bóg przynosi Wam swojego Syna,abyście go przyjęli.
Zapalcie świecę,usiądźcie przy wigilijnym
stole, podzielcie się opłatkiem
i świętujcie, świętujcie radując się z Bożego Narodzenia”

ks. Jarosław Leśniak
Duszpasterz rolników
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Ambasador Angoli Domingos Culolo oraz Andrzej Górczyński
- Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
i pracownica Ambasady Angoli

w bezpośrednich spotkaniach B2B mogli
nawiązać relacje w obszarze biznesowym i
jnaukowym z przedstawicielami i przedsiębiorcami z tych państw. Warto wspomnieć,
że obroty handlowe między Polską a Afryką z roku na rok rosną o blisko 20 proc.,
a polski eksport nawet o 30 proc. Konm

k

gres Poland-Africa to nie tylko biznes, ale
również kultura. Zaprezentowano taniec i
muzykę afrykańską, była okazja do degustacji potraw kuchni angolańskiej oraz do
wysłuchania recitalu ikony angolskiej muzyki – barda Senba BongaKwenda.
Organizatorem kongresu razem z Regionalną Izbą Gospodarczą jest Instytut
Afrykański posła RP Johna Godsona oraz
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych. Oficjalnym partnerem
kongresu jest parlamentarny zespół ds.
Afryki.
Miejmy nadzieję, że Kongres Poland-Africa to kolejny krok do zacieśnienia
współpracy polsko - afrykańskiej i otwarcia nowych rynków dla rolników i przedsiębiorców z regionu łódzkiego oraz całego kraju.
(ss)

Rolnicze targi w Danii

Na Agromek wystawili się prawie wszyscy
producenci maszyn rolniczych

przyszłości rolnictwa i inżynierii rolniczej
(zorganizowane we współpracy ze stowarzyszeniem naukowców – NJF, NordicAssociation of AgriculturalScientists)
oraz międzynarodowe seminarium dotyczące aktualnych problemów producentów trzody chlewnej (tematyka seminarium – systemy pomieszczeń i dobrostan
zwierząt, produkcja przyjazna środowisku, zarządzanie stadem loch, kontrola

Wystawa zwierząt w hali Q

chorób). Seminarium na temat świń zostało przygotowane we współpracy z duńskim centrum badawczym hodowli świń
(DanishPigResearch Center).
Każdy z odwiedzających duńskie targi mógł uzyskać fachowe doradztwo oraz
nawiązać kontakty z innymi rolnikami i
producentami, które w przyszłości mogą
okazać się cennym doświadczeniem i zaowocować szeroką współpracą.
(ss)

– Agromek 2014

N

ajwiększa imprez targowa branży rolniczej w północnej Europie, Targi Agromek odbyły się w dniach
24-28 listopada 2014 r. w mieście Herning
w Danii. Jak co roku, w największym duńskim centrum wystawienniczym MCH

systemy informacyjne zarządzania gospodarstwem, zarządzanie i optymalizacja operacji, maszyny do ochrony roślin,
efektywność energetyczna. Wyróżnienia
Agromek 2014 otrzymały m.in.:system
precyzyjnego dawkowania paszy dla prosiąt od pierwszych dni
życia (Skiold), dron
do monitorowania pól
(Geoteam), stacja paszowa dla loch w sektorze krycia (Vissing
Agro), nowy pierścień
walca (Dal-Bo), skośny materac dla krów
(CowWelfare), wózek
do transportu benzyny
(GreneDanmark), węże
do wody zabezpieczone
przed mrozem – wbuAgromek 2014 w ciągu 4 targowych dni odwiedziło 46919
dowany kabel grzejny
osób, w tym również duża grupa rolników z Polski.
i termostat samoreguluExhibition Center Herning w 13 halach jący (GreneDanmark) Więcej informacji
swoje produkty i technologie zaprezento- o produktach, nie tylko tych nagrodzowało 546 wystawców na 555 stoiskach. nych, można znaleźć na stronie internetoPokazano całą gamę produktów i techno- wej Agromek (www.agromek.com)
logii związanych bezpośrednio z produkJedną z atrakcji targów była możliwość
cją rolną, najnowsze technologie stosowa- odbycia jazd testowych na nowych ciągnine w maszynach i sprzęcie rolniczym, a kach i maszynach rolniczych. Na samych
także z ochroną środowiska, alternatyw- targach były dostępne prawie wszystkie
nymi źródłami energii, ekologią.
marki ciągników (także producenci ciąNa targach pojawiły się 292 nowe pro- gników ogrodowych), pokazano też imponujących rozmiarów
kombajny
zbożowe.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się,
jak zawsze, wystawa
bydła. W hali Q zaprezentowano najlepsze
duńskie krowy mleczne, które brały udział
w konkursach przeprowadzanych pomiędzy
różnymi hodowlami.
Można było zobaczyć
Laureaci Agromek 2014
buhaje o wysokiej wardukty z m.in. takich działów jak: roboty- tości hodowlanej oraz bydło mięsne.
ka, czujniki i rolnictwo precyzyjne, transTargi Agromek 2014 to również konmisji danych między systemami rolnymi, ferencje tematyczne i seminaria m.in. o

Idea ubezpieczeń wzajemnych
Wzajemnościowa forma
ubezpieczeń rozwinęła się
silnie na ziemiach polskich
w końcowych latach zaborów, kiedy towarzystwa
wzajemnościowe były zarazem obroną polskości.
Przed drugą wojną światową wzajemność stanowiła większość polskiego
rynku ubezpieczeniowego. Wśród kilkudziesięciu działających wówczas
towarzystw ubezpieczeń
wzajemnych znajdowało
się także największe – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW
. Po II wojnie światowej,
z powodów politycznych
– w ramach likwidowania
różnych form samoorganizacji społecznej – wzajemność ubezpieczeniową
w Polsce zlikwidowano, z
PZUW wycięto literę „W”.
Pierwszym ubezpieczycielem, który rozpoczął
swą działalność na zasadach wzajemności, było
nasze towarzystwo, czyli
Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych
„TUW”.
Na jego utworzenie duży
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wpływ miało lato 1990
roku, kiedy to burze gradowe spustoszyły zbiory
rolników w województwie
zamojskim w okolicach
Komorowa. Posłem z tego
terenu był wówczas Henryk Wujec i on właśnie,
wraz z Andrzejem Bratkowskim i Stefanem Bratkowskim ‚odświeżyli’ ideę
ubezpieczeń wzajemnych.
Utworzeniem towarzystwa
zainteresowano fundację
Akcji
Demokratycznej,
Fundację Pomoc Społeczna SOS, Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Społeczną Fundację
Solidarności, a także Euresę zachodnio-europejski
holding towarzystw ubezpieczeniowych. Strony te
podpisały w styczniu 1991
roku list intencyjny o zamiarze powołania towarzystwa.
Należy również nadmienić, iż w 1997 roku,
pomiędzy KRUS, Funduszem
Składkowym
Ubezpieczeń Społecznych
Rolników oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wza-

jemnych „TUW” zostało
zawarte porozumienie, na
mocy którego FSUSR stał
się udziałowcem TUW-u.
Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych (TUW) jest
specyficzną formą organizacyjno-prawną. Działa na
zasadach non-profit, a więc
nie jest nastawione na generowanie zysków, jak to
ma miejsce w przypadku
zakładów komercyjnych,
choć musi być rentowne.
W idei wzajemności eksponowane są:
• Niezarobkowy cel
działalności;
• Wartości społeczne;
• Wolność członkostwa
i autonomia w zarządach samorządności;
• Pełniejsze zaspokojenie potrzeb ubezpieczeniowych;
• Przeważnie narodowy
charakter instytucji.
Podstawowym
celem
funkcjonowania TUW jest
zapewnienie możliwie pełnej i taniej ochrony swoim członkom. Z wyników
osiąganych przez towarzystwo korzystają bezpo-

średnio sami ubezpieczeni, najczęściej poprzez rozszerzenie zakresu
ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu składki w niezmienionej
wysokości. Wypracowane w TUW
nadwyżki mogą być wykorzystywane do stosowania ulg i bonifikat dla
członków towarzystwa oraz tworzenia funduszy zapasowych i innych,
zwiększających
bezpieczeństwo
funkcjonowania towarzystwa. Działalność TUW opiera się na niskich

kosztach. W przeważającej mierze
ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa, co gwarantuje
automatyczną i wzajemną kontrolę.
W związku z tym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych notują znacznie
mniej wyłudzeń nienależnych świadczeń, niż ma to miejsce w zakładach
otwartych. W praktyce realizacja zasady wzajemności polega na tym, że:
• Członkowie towarzystwa są jednocześnie ubezpieczonymi i two-

rzą wspólne ryzyka; celem jest
wyrównanie ryzyka w czasie lub
przestrzeni poprzez zbudowanie
portfela jednorodnych i homogenicznych jego rodzajów;
• Członkowie towarzystwa w
ramach walnego zebrania członków(lub ich przedstawicieli)
wykonują swe prawo do współdecydowania o podstawach jego
polityki i strategii.

KLIENCI AGRO
Podwajamy oprocentowanie
na Rachunku Lokacyjnym

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

Rolniku pamiętaj!
Rozpoczęła się wypłata płatności
bezpośrednich za 2014 r.
Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR
rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia
br. Wiosną tego roku wnioski o takie
płatności złożyło 1,353 mln rolników.
Agencja ma na realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich czas do
30 czerwca 2015 roku. W tym czasie
przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.
Agencja będzie się starała, aby w
pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymali rolnicy, którzy
ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ponieśli starty spowodowane
afrykańskim pomorem świń czy też
ich w gospodarstwach powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub klęsk żywiołowych. Trzeba też liczyć się z tym,
że w przypadku gdy gospodarstwo
zostało wylosowane do przeprowadzenia kontroli na miejscu dopłaty
zostaną zrealizowane po zakończeniu
tej kontroli.
Warto podkreślić, że od dwóch lat pozytywne decyzje w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich nie są wysyłane do rolników, chyba, że rolnik
sobie tego życzy.

Wybierz Rachunek Lokacyjny, a otrzymasz oprocentowanie co najmniej
dwukrotnie wyższe od standardowego! Skorzystaj również z pozostałych
zalet produktu, m.in. z bezpieczeństwa powierzonych środków i wygodnego
dostępu do pieniędzy w dowolnym momencie.

Dodatkowe 15 mln zł na kredyty z linii CSK
Od 3 grudnia 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, dodatkowe 15
mln zł na dopłaty do planowanych do udzielenia w 2014 r. kredytów
z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). To trzecia transza pieniędzy przekazana na dopłaty do tych kredytów, wcześniej w
styczniu i luty ARiMR przekazał bankom łącznie 40 mln zł na ten
cel. O kredyty z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych
w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A.
Pieniądze na kredyty z tej linii będą dostępne na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”. Dzięki temu banki współpracujące
z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić.
Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod
koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych, w wypadku których Agencja
płaci za kredytobiorców część należnego bankom oprocentowania.
Nowy rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za
rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że
nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak
obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach. W pierwszym
etapie rolnik otrzymuje - 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w
celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na
okres od 5 do 10 lat.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.
(Źródło: ARiMR)

(Źródło: ARiMR)
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Rachunek Lokacyjny to idealne rozwiązanie dla
osób prowadzących działalność rolniczą, które
chcą korzystnie ulokować oszczędności
i środki z płatności bezpośrednich.

Rachunki Lokacyjne
Agro Eskalacja i Biznes Eskalacja
Skorzystaj z atrakcyjnych stawek oprocentowania środków pieniężnych
na Rachunkach Lokacyjnych, oferowanych w okresie promocji
– od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Rachunki przeznaczone są dla
rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą.
Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania wystarczy,
że w okresie promocji:
nowi Klienci – otworzą i dokonają wpłaty na Rachunek Lokacyjny
dotychczasowi Klienci – dokonają wpłaty na posiadany Rachunek
Lokacyjny w kwocie co najmniej 25 tys. zł oraz podpiszą stosowne
dokumenty wprowadzające promocyjne oprocentowanie.
Korzyści:
korzystne oprocentowanie środków w okresie promocji
0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
swoboda w dysponowaniu środkami
– wypłata w dogodnym terminie
bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków
idealny rachunek na Twoje pieniądze z płatności bezpośrednich
wygodny dostęp do rachunku przez telefon, Internet oraz
w oddziałach Banku BGŻ.
Proponujemy Państwu następujące oprocentowanie (w skali roku)
środków pieniężnych na Rachunkach Lokacyjnych Agro Eskalacja
i Biznes Eskalacja wg stanu na dzień 1.12.2014 r.:
Wysokość
zgromadzonych
środków

Standardowa stawka
oprocentowania

Promocyjna stawka
oprocentowania
obowiązująca w okresie
od 1.12.2014 r. do
28.02.2015 r.

w kwocie do
99 999,99 zł

0,6%

1,6%

w kwocie co najmniej
100 000,00 zł

1,0%

2,0%

Zapytaj o szczegóły naszych doradców w oddziałach Banku BGŻ!

801 123 456

Opłata za połączenie wg cennika operatora

www.bgz.pl

W „Okresie promocji” tj. od 1.12.2014 r. do 28.02.2015 r. stosuje się promocyjną stawkę oprocentowania środków pieniężnych na
rachunkach lokacyjnych Agro Eskalacja lub Biznes Eskalacja, wyższą o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej w Banku BGŻ w tym okresie
standardowej stawki oprocentowania na ww. rachunkach, po uprzednim zawarciu z Klientem umowy stanowiącej podstawę
stosowania ww. promocyjnego oprocentowania w stosunku do środków wpłaconych od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia
Okresu promocji. Oprocentowanie promocyjne dotyczy środków na rachunkach lokacyjnych otwieranych w Okresie promocji przez
nowych Klientów – rolników oraz przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie lub przez dotychczasowych
Klientów jw., którzy zawarli umowy rachunków lokacyjnych przed dniem 1.12.2014 r. w przypadku, gdy podpiszą w Okresie promocji
aneks do zawartej z Bankiem BGŻ umowy o rachunek lokacyjny oraz dokonają wpłaty nowych środków pieniężnych w kwocie co
najmniej 25 000,00 zł na prowadzone w Banku BGŻ rachunki lokacyjne. Przez nowe środki rozumie się nadwyżkę ponad stan środków
pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, lokacyjnych oraz rachunkach lokat terminowych Klienta w Banku BGŻ wg stanu na
30.11.2014 r. Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c. Świadczenie
reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem.
Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w Oddziałach Banku BGŻ oraz na stronie www.bgz.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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Konkurs wiedzy o BHP dla uczniów szkół rolniczych

9 grudnia 2014r. w siedzibie Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki
„Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie
pracy w rolnictwie dla uczniów klas o
profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”.
Od początku istnienia konkursu, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które konkurs powinien
pełnić:
-podniesienie poziomu wiedzy i stopnia
wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;
-kształtowanie umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;
-szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród
młodych rolników;
-rozwijanie zainteresowań uczniów;
-promowanie najlepszych uczniów oraz
szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;
-promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o
bhp.
Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009
roku, głównymi organizatorami konkursu i sponsorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w
Łodzi. W bieżącym roku do grona głównych organizatorów dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
w Łodzi.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją
konkursu objęli Wojewoda Łódzki Jolanta
Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat
medialny objął miesięcznik RADA.
Gospodarzem finału konkursu byli pan
Tomasz Mroczek, dyrektor Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oraz
pani Małgorzata Gabryelczak zastępca
dyrektora ŁODR.
Głównego organizatora reprezentowała

pani Anna Lamenta, zastępca dyrektora
Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.
Wojewodę Łódzkiego reprezentowała
pani Elżbieta Kusideł, kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Gościliśmy również pana Pawła Szymańskiego reprezentującego Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi w imieniu dyrektora Marka Mazura reprezentowała Kinga Beśka- Więcek kierownik Sekcji Informacji i
Promocji
Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa reprezentował
pan Marek Kanicki zastępca dyrektora.
Pan kapitan Piotr Łukasik, przybył w
imieniu Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Andrzeja Witkowskiego.
Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego
reprezentował pan Piotr Kociołek.

Piotr Kociołek z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
wręcza nagrodę Kamilowi Gniatkowskiemu z Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
za zajęcie 5 miejsca w konkursie

Do finału przystąpiło 30 uczestników,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło
udział 429 uczniów z 15 szkół o profilu
rolniczym.
Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej.
Test rozwiązywany przez uczestników zawierał 30 pytań. Do części ustnej zakwalifikowało się 10 uczniów. Każdy z nich
odpowiadał na pytania wylosowane w zestawie. O kolejności miejsc zadecydowała

Świąteczny okres to czas wyjątkowych i tradycyjnych
smakołyków. Pierogi, karp, zupa rybna są chyba ma
każdym stole. Warto jednak przygotować coś co może
być miłą niespodzianką dla naszej rodziny w kolejne dni
świąt. Dlatego chciałabym zaproponować Państwu przepis na niezwykle aromatyczną karkówkę w sosie pomidorowym.

Karkówka w sosie pomidorowym
Składniki :
- ok 1,5 kg karkówki

liczba punktów uzyskanych w teście oraz
etapie ustnym.

Komisja Konkursowa w składzie:
-Anna Gawarzyńska- PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim- przewodnicząca,
-Marek Zbaraszewski- Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi- członek,
-Marek Mazurkiewicz- Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach- członek
-Grażyna Źródlak- Kuratorium Oświaty
w Łodzi-członek,
-Katarzyna Białek- Traut- Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w
Łodzi- członek,
po dwóch etapach finału, wyłoniła następujących laureatów:
1. Damian Szafoni, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej
Dąbrowie
2. Emil Świderek, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
3. Michał Cudak, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
4. Dawid Anyszewski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej
Dąbrowie
5. Kamil Gniatkowski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
Wyróżnienie:
- Paweł Kozłowski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej
Dąbrowie
- Sara Ewkowska, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
- Bartosz Witerek, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
- Michał Stańczyk, Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
- Konrad Koziarski, Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

- 0,5 kg pieczarek
- 3 cebule
- 3 łyżki magii
- 5 łyżek cukry
- 5 łyżek octu winnego ( może być zwykły)
- 4 łyżki koncentraty pomidorowego
- 10 łyżek wody
- mąka
- olej
- masło
- sól, pieprz
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Organizatorzy konkursu oraz laureaci
g
d
Pozostali uczestnicy za udział w finaled
otrzymali nagrody pocieszenia.
z
W przerwie konkursu wolontariuszej
Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwo-G
nego Krzyża: Adam Danych i Mateuszp
Iżykowski, przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

W obecnej edycji nagrody i wyróżnienia,
oprócz głównych organizatorów, ufundowane zostały przez wiele instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pracy w rolnictwie.
Dla laureata 5 miejsca w konkursie nagrodę ufundowała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
Dla szkół, które wprowadziły do finału
swoich uczestników puchary ufundowała pani Jolanta Chełmińska Wojewoda
Łódzki.
Dla finalistów konkursu nagrody ufundowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi, Duszpasterstwo
Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki
Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy
Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Oddział
Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi oraz Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Mamy nadzieję, że formuła konkursu a
także nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów zachęcą do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu
jak największą liczbę uczniów szkół rolniczych. Dzięki temu również poziom
wiedzy na temat zasad bhp w rolnictwie
będzie coraz większy.
Przemysław Kraska (OR KRUS w Łodzi)

Karkówkę kroimy w plastry ok 1 centymetra. Solimy i
pieprzymy z każdej strony następnie obtaczamy w mące i
pieczemy na oleju przez chwile. Następnie przekładamy
do naczynia żaroodpornego.
Pieczarki pokrojone w plasterki dusimy na masełku z cebula pokrojona w piórka. Kiedy będą miękkie wykładamy je na karkówkę.
Następnie przygotowujemy zalewę z octu, magii, cukru,
wody i koncentratu pomidorowego. Gotujemy ją i zalewamy karkówkę z pieczarkami. Zamykamy naczynie i
pieczemy 1,5 godziny w 180 stopniach.
Możemy podać z kluskami śląskimi i sałatka z czerwonej kapusty jak również zjeść na zimno.

Kluski śląskie

Składniki:
- Ziemniaki
- 1 jajko
- mąka ziemniaczana
- mąka pszenna

Gotujemy w osolonej wodzie z 3 łyżkami oleju (co zapobiega sklejeniu).

delikatnie wyciskamy, dodajemy starte jabłka, zalewamy
sosem, pieprzymy i dodajemy szczyptę cukru.

Sałatka z czerwonej kapusty

Wesołych świąt!

Składniki:
- 1/2 główka kapusty
- 2 jabłka
Ziemniaki najlepiej żółte (kremowe) gotujemy w osolo- - sól
nej wodzie, odcedzamy, tłuczemy. Czekamy aż wysty- - pieprz
gną, następnie przeciskamy przez praskę do ziemniaków - cukier
do miski. Gładzimy i dzielimy na 4 części. 1 część odkła- - Sos koperkowo- ziołowy
damy na 3 pozostałe, a w miejsce wciągniętej 1 części - 3 łyżki oleju
ziemniaków wsypujemy mąkę ziemniaczana. Wyjmu- - 3 łyżki wody
jemy na stolnice dodajemy jajko i zagniatamy ciasto.
Gdy ciasto nam się klei do stolnicy, podsypujemy mąką Kapustę drobno szatkujemy, solimy (jedna łyżka soli)
pszenną. Robimy małe kluseczki z dziurka.
odstawiamy na ok. 2 godz. do zmięknięcia. Następnie

i
i
y

-

,
i

-

Gabriela Wieczorek

Rolniku pamiętaj!
Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty
przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781
zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014
r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o
zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
•
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.646 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent
rodzinnych)
•
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.915 zł 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent
rodzinnych).

Wybory do izb rolniczych 2015
Z dniem 4 kwietnia 2015 r. kończy się IV
kadencja samorządu rolniczego. Krajowa
Rada Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2014 roku podjęła uchwałę Nr 9/2014
w której określiła termin wyborów do
rad powiatowych izb rolniczych na dzień
31 maja 2015 roku. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnych
do samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku z
działów specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
W okręgach jednomandatowych, (w których
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4000 ha) głosować można nie więcej niż
na jednego kandydata, w okręgach dwumandatowych, (w których powierzchnia użyt-

ków rolnych przekracza 4000 ha) głosować
można nie więcej niż na dwóch kandydatów,
Informacja co do sposobu głosowania znajdować się będzie na karcie do głosowania.
Po nowelizacji ustawy o izbach rolniczych
wybory do izb rolniczych są dwustopniowe:
najpierw wybiera się członków rady powiatowej, ci z kolei - na swym pierwszym posiedzeniu (które powinno odbyć się w ciągu 21
dni od dnia wyborów) - wybierają spośród
siebie przewodniczącego rady i delegata,
którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze
Walne Zgromadzenie w ciągu 42 dni od dnia
wyborów do rad powiatowych. Wtedy to zostaną wybrane organy statutowe Izby, tj.: Zarząd i Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetowa i delegat reprezentujący województwo
w Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
(Źródło: www.ppr.pl)

(Źródło: KRUS)

Zakaz uboju rytualnego na potrzeby obrzędów religijnych – niezgodny z Konstytucją
10 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013
r. poz. 856) w zakresie, w jakim nie zezwala na
poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych
przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art.
53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950
r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i
8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z
1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz.
175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962, z
2001 r. Nr 23, poz. 266, z 2003 r. Nr 42, poz. 364
oraz z 2010 r. Nr 90, poz. 587).
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