Miesięcznik bezpłatny

Nr 7 (51) LIPIEC 2015
ISSN 2300-4487

Bronisław Węglewski nowym Prezesem Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
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Rolnicy w województwie łódzkim
zmagają się z suszą - str. 3

I w V Kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ wybrało Zarząd i Komisje

w V kadencji Walne
Zgromadzenie Izby
Rolniczej Województwa
Łódzkiego odbyło się 11
lipca 2015 roku w sali obrad Sejmiku Województwa
Łódzkiego. W czasie tego
historycznego posiedzenie
został wybrany nowy Zarząd
IRWŁ. Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został Bronisław Węglewski – Przewodniczący
Rady Powiatowej IRWŁ

w powiecie łaskim. Wiceprezesem IRWŁ został
wybrany Andrzej Komala – Przewodniczący Rady
Powiatowej IRWŁ w powiecie radomszczańskim. Walne Zgromadzenie wybrało
również członków Zarządu
IRWŁ: Ewę Bednarek –
Przewodniczącą Rady Powiatowej w powiecie poddębickim, Mariusza Chebę
– Przewodniczącego Rady
Powiatowej IRWŁ w powie-

Bezpieczne wakacje – Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” - str. 4

Stawiamy na młodych - ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o
przyznanie premii z PROW 2014 - 2020
młodym rolnikom - str. 5
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cie rawskim oraz Dariusza
Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Powiatowej
IRWŁ w powiecie tomaszowskim. Delegatem Izby
Rolniczej Województwa
Łódzkiego do Krajowej
Rady Izb Rolniczych został Adam Michaś – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ
w powiecie zgierskim.
Nowo wybrany Prezes
Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego, Bronisław Wę-

glewski, uważa, że najważniejszym zadaniem Izby jest
rozwiązywanie problemów
rolnictwa. Istotną kwestią jest
wzmocnienie roli Przewodniczących Rad Powiatowych
IRWŁ i biur powiatowych.
Izba ma też być podstawowym źródłem informacji
dla rolników. Ogromną rolę
widzi także w promocji płodów i produktów rolnych, da
Ciąg dalszy str. 2

Członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ – V kadencja
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to możliwość dalszego rozwoju rynków
rolnych i tym samym poprawi warunki zbytu. Andrzej Komala, wiceprezes IRWŁ zaznaczył, że Izba musi być
oparta na silnych fundamentach, którymi są właśnie powiaty oraz ich biura,
będące blisko rolnika i jego spraw. Izba
Rolnicza Województwa Łódzkiego jako jednostka samorządu zawodowego
rolników musi służyć polskiej wsi. Andrzej Komala obiecał pracę na rzecz Izby
z taką determinacją jaką miał do tej pory.
Ewa Bednarek, nowy członek Zarządu
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, wspomniała, że ma doświadczenie
w zawodzie rolnika oraz doświadczenie
w działalności terytorialnej i samorządowej. Ma nadzieję, że oprócz tematów
w zakresie dochodów w rolnictwie, bę-
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dzie miała okazję również poruszyć sprawy wiążące się z życiem wsi. Uważa, że
jest potrzeba, aby rozszerzyć działanie
Izby na całą infrastrukturę, również na
społeczne aspekty środowiska wiejskiego. To co wydarzyło się w ciągu 20 lat
to niesamowity skok, jednak nowy czas
przynosi nowe wyzwania. Swoimi działaniami chce wspierać nowy Zarząd
i realizować takie sprawy, które nie do
końca były podejmowane dotychczas.
Liczy również na wzmocnienie roli kobiet w organizacjach rolniczych. Mariusz Cheba członek Zarządu IRWŁ pochodzący z powiatu rawskiego znanego
z produkcji sadowniczej zwrócił uwagę,
że do tej pory w Zarządzie Izby brakowało przedstawiciela sadowników i warzywników. Uznał, że zostali oni trochę

Ryszard Starek
powiat wieruszowski

Zenon Kowalski
powiat zduńskowolski

odsunięci na bok. Zaznaczył jednak, że
1 400 tys. gospodarstw rolnych w kraju
to ogromna siła, która niestety jest podzielona. Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego jako organizacja rolnicza powinna spiąć to tak, aby warzywnicy, sadownicy, producenci mleka oraz mięsa

Bronisław Węglewski - Prezes Zarządu IRWŁ
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Krzysztof Jan Nowak
powiat zduńskowolski

mówili jednym głosem. Obiecał, ze dołoży wszelkich starań by takie działanie
podjąć. Szczególnie skupi się na inicjowaniu działań mających na celu powoływanie i wspieranie grup producentów
oraz innych zrzeszeń i stowarzyszeń rolnych. Dariusz Kowalczyk jako członek
Zarządu IRWŁ zamierza m.in. kontynuować działania na rzecz rozwiązywania spraw związanych ze słupami energetycznymi na terenach wiejskich oraz
odszkodowań za ich dzierżawę, a także
problematyki spraw pracowniczych.
W poprzedniej kadencji podjął się rozwiązania wielu problemów rolników,
niektóre z nich nie udało się zrealizować np. działania wynikające z realizacji
Ciąg dalszy str. 3

na forum tej organizacji chciałby się zająć działaniem i lobbowaniem na rzecz
młodych rolników. Uczestnicząc w społecznej radzie Agencji Nieruchomości
Rolnych będzie zajmował się sprawami
dotyczącymi obrotu ziemią. Jako rolnik
i jednocześnie myśliwy zna problemy,
dotyczące szkód łowieckich, z każdej
z tych stron. Ma nadzieję na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących
i rolników, i myśliwych. Będąc członkiem Rady Rolników KRUS będzie
działał w kierunku wypracowania korzystnych zmian w systemie ubezpieczeń
społecznych rolników.
W czasie obrad I w V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybrano również:
Obrady I w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ
Komisję Rewizyjną Izby Rolniczej
ustawy prawo łowieckie: właściwa go- jednak, że w obecnej kadencji zostaną Województwa Łódzkiego w składzie:
spodarka łowiecka, plany łowieckie do- one zakończone z korzyścią dla rolni- Czesław Dzierżawski – Przewodnicząstosowane do zwiększającej się populacji ków. Adam Michaś, nowo wybrany de- cy Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie
zwierzyny łownej i leśnej. Ma nadzieję legat do Krajowej Rady Izb Rolniczych pabianickim, Mariusz Gortat – Dele-
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Rolnicy województwa łódzkiego zmagają się z suszą

ytuacja na terenie województwa łódzkiego jest
bardzo trudna. Rolnicy zmagają się z suszą, która spowodowała, że plony niektórych gatunków jak
zboża, rośliny pastewne, mogą być niższe nawet
o 50%. Niedobór wody w czasie wegetacji roślin odbija się na jakości płodów rolnych, wywołując tym samym duże straty. Do Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego wpływają liczne wnioski w tej sprawie od
rolników z terenu całego województwa. Problem niedoboru wody jest niekorzystny dla całej gospodarki,
jednak najbardziej odczuwalny właśnie dla rolnictwa.
W wielu gminach pracują komisje szacujące straty w których
uczestniczą delegaci Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego. Od dnia 22 kwietnia 2015 r. obowiązuje Zarządzenie nr
99/2015 Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych w produkcji rolnej spowodowanychniekorzystnymizjawiskamiatmosferycznyminaterenie
województwa. Na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi www.lodz.uw.gov.pl znajdują się
niezbędne wzory dokumentów dotyczące szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych, które należy wykorzystać w
przypadku przystąpienia do procedury szacowania szkód.
Wszystkie wiadomości dotyczące monitoringu suszy rolniczej na terenie województwa łódzkiego znajdują się na

P

gat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie poddębnickim, Marian Kacprzak
– Przewodniczący Rady Powiatowej
IRWŁ w powiecie opoczyńskim, Jacek
Koziński – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie pajęczańskim, Józef Stępień – Przewodniczący
Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie
wieluńskim oraz Komisję ds. Statutu,
Regulaminów i Budżetu Izby Rolniczej Województwa w składzie: Krzysztof Juszyński - Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie opoczyńskim,
Bogdan Pietrykowski – Delegat Rady
Powiatowej IRWŁ w powiecie piotrkowskim, Małgorzata Rosa – Delegatka Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie
rawskim, Jan Wożniak – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie
łódzkim-wschodnim, Krzysztof Wróbel
– Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieluńskim.

W wielu gminach województwa łódzkiego pracują komisje
szacujące straty z powodu suszy.

stronie internetowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach www.susza.iung.pulawy.pl
System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, najnowszy
raport o sytuacji (ukazał się 20 lipca br.) wskazuje obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane
warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich w Polsce. Na stronie www.susza.iung.
pulawy.pl/tabele/ można sprawdzić zagrożenie suszy
na poziomie gminy z uwzględnieniem kategorii gleby

i gatunku roślin uprawnych. Niestety z protokołów sporządzanych przez Komisje szacujące straty wynika, że raport
IUNG – PIB może odbiegać od rzeczywistej sytuacji na polach. Raport określa sytuacje na poziomie gminy, a opady
mogą mieć charakter lokalny, występują punktowo, a ich rozkład w czasie jest niekorzystny. Określenie kategorii gleby
w raporcie nie jest równoznaczne z klasyfikacją gruntów.
Różne są też interpretacje czy gleby I kategorii w raporcie
IUNG to klasa V i VI, czy też klasa IVb. Warto wspomnieć
również o tym, że metoda szacowania bilansu wodnego została opracowana w 2007 r. Od tego czasu wiele uwarunkowań się zmieniło. Występowały zimy praktycznie bez
śniegu, a wegetacja roślin zaczynała się zdecydowanie wcześniej. Ponadto raport IUNG nie uwzględnia bilansu wodnego na użytkach zielonych, które stanowią podstawową bazę
w produkcji pasz. W związku z tym jeśli susza dotyka
użytków zielonych, bezpośrednio wpływa na produkcję
zwierzęcą. W protokółach Komisji szacującej straty ta sytuacja nie została uwzględniona. To tylko kilka problemów
związanych z suszą, które dotyczą rolników.Izba Rolnicza
Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Krajowa
Rada Izb Rolniczych na bieżąco informują Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemie i monitorują sytuację
w terenie.

(ss)

Dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich

olska jest jednym z największych producentów owoców miękkich. Niestety podobnie jak w roku ubiegłym obserwuje się dramatyczną sytuację na tym rynku, szczególnie
ciężka sytuacja jest na rynku czarnej porzeczki.
Obowiązująca obecnie cena skupu porzeczki czarnej wynosi 30 groszy za kilogram. Jest to jedna
z najniższych cen na przestrzeni ostatnich 5 lat. Rolnicy – producenci podejrzewają zakłady przetwórcze
o zmowę cenową. Niskie ceny porzeczki czarnej
powodują, że plantatorzy nie przystępują do zbiorów, czego skutkiem mogą być likwidacje plantacji,
a w konsekwencji utrata znacznej części światowego rynku porzeczki czarnej. W następnych latach
może to być przyczyną wzrostu cen na rynku owoców miękkich. Producenci obawiają się nadmiernego importu owoców mrożonych z krajów trzecich

na rynek Unii Europejskiej. Krajowa Rada Izb Rol- m. in. pełnić rolę stabilizującą na rynku owoców
niczych w tym m.in. Izba Rolnicza Województwa i warzyw tj. w organizacjach producentów.
(ss)
Łódzkiego, wystąpiła do rządu o podjęcie działań
w kierunku zawierania, przez podmioty skupujące
i przetwarzające, umów kontraktacyjnych
o wprowadzeniu których samorząd rolniczy postuluje od lat. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk zapewnia, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację na
rynku owoców miękkich, w tym czarnej porzeczki,
a już 8 lipca rozpoczął się cykl konsultacji w tej sprawie. Poinformował również, że pismo w sprawie
zbadania czy nie doszło do zmowy cenowej zostało
skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
od wielu lat zachęca również producentów owoców Niskie ceny skupu czarnej porzeczki powodują, że plantatorzy
nie przystępują do zbiorów.
miękkich do zrzeszania się w podmiotach, które mają
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Bezpieczne wakacje

C

zas wakacji, a Ty właśnie
planujesz wyjazd samochodem czy też wczasy z dojazdem własnym? Aby urlop się udał,
warto przemyśleć zakup ubezpieczenia assistance. Posiadając taką
polisę można spokojnie wybrać się

w podróż i nie martwić, że w
środku nocy będziemy leżeć pod
autem i próbować przymocować
urwany tłumik lub próbować dogadać się w obcym języku, gdzie
jest najbliższy warsztat.
Awaria samochodu i związane
z tym wysokie koszty, jak konieczność holowania pojazdu czy
znalezienie noclegu mogą zepsuć
nawet najlepiej zaplanowany
urlop. Wożenie przyczepy z częściami zapasowymi i zabieranie

namiotu na wypadek, gdyby z powodu unieruchomienia auta trzeba
było nocować w lesie, to nie jest
najlepsze rozwiązanie. Właśnie
dla osób decydujących się na indywidualny wyjazd samochodem
za granicę lub wczasy z własnym
dojazdem przeznaczone jest ubezpieczenie assistance. To możliwość uzyskania pomocy przez
całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Samochodowy assistance w Towarzystwie Ubezpieczeń Wza-

Zakres świadczeń w wariancie PREMIUM
Rodzaj pomocy

Wypadek

jemnych „TUW” kosztuje niewiele, a Towarzystwo udziela
ochrony ubezpieczeniowej w
czasie podróży na terytorium Unii
Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. W
zamian za to kierowca i pasażerowie korzystają z kompleksowej
pomocy w przypadku unieruchomienia auta z powodu awarii,
wypadku, kradzieży jego części
lub wyposażenia. Chodzi o naprawę i holowanie, korzystanie

z auta zastępczego oraz pokrycie kosztów noclegu w hotelu.
Podróżni nie martwią się także
o dostarczenie części zamiennych,
dowóz paliwa czy pokrycie kosztów biletu powrotnego do domu
lub do miejsca kontynuacji podróży. Jeśli - w skrajnym przypadku
- dojdzie nawet do całkowitego
zniszczenia pojazdu, kierowca nie
musi organizować jego złomowania. Zrobi to za niego ubezpieczyciel.

Zakres świadczeń w wariancie SUPERIOR

Awaria

Kradzież
pojazdu

Rodzaj pomocy

Pomoc informacyjna dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu

Awaria

Kradzież
pojazdu

TAK

TAK

TAK

Wypadek

Pomoc informacyjna dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu

Przed podróżą - informacje związane z podróżą dotyczące
formalności, dokumentów, stanu dróg i wyboru trasy.

TAK

TAK

TAK

Przed podróżą - informacje związane z podróżą dotyczące
formalności, dokumentów, stanu dróg i wyboru trasy.

W trakcie podróży - informacje dotyczące sieci autoryzowanych
warsztatów oraz wypożyczalni samochodów

TAK

TAK

TAK

W trakcie podróży - informacje dotyczące sieci autoryzowanych
warsztatów oraz wypożyczalni samochodów

TAK

TAK

TAK

W razie wypadku za granicą - informacje dotyczące formalności przy
zgłaszaniu szkody

TAK

TAK

TAK

W razie wypadku za granicą - informacje dotyczące formalności przy
zgłaszaniu szkody

TAK

TAK

TAK

NIE

Udzielenie informacji o najbliższych warsztatach i podmiotach
świadczących usługi holownicze

NIE

NIE

Pomoc informacyjna dla poszkodowanego
Udzielenie informacji o najbliższych warsztatach i podmiotach
świadczących usługi holownicze

Pomoc informacyjna dla poszkodowanego

TAK

NIE

Pomoc serwisowa
Naprawa na miejscu zdarzenia

Pomoc serwisowa
TAK
Limit 1000 PLN/500 EUR
łącznie na naprawę i holowanie

nie dotyczy

Zorganizowanie parkingu

TAK
Limit 100 PLN/50 EUR

nie dotyczy

Zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania zagranicą

TAK
Limit 100 EUR

Holowanie lub transport

Dostarczenie paliwa (1 raz w okresie ubezpieczenia)

TAK

nie dotyczy

TAK

Naprawa na miejscu zdarzenia

TAK
Limit 2000 PLN/1000 EUR
łącznie na naprawę i holowanie

nie dotyczy

Zorganizowanie parkingu

TAK
Limit 100 PLN/50 EUR

nie dotyczy

nie dotyczy

Zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania zagranicą

TAK
Limit 100 EUR

nie dotyczy

nie dotyczy

Dostarczenie paliwa (1 raz w okresie ubezpieczenia)

Holowanie lub transport

Pomoc w podróży

nie dotyczy

TAK

nie dotyczy

Pomoc w podróży

Zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazdkowym przez
maksymalnie 2 doby

TAK
Limit 120 PLN/60 EUR osoba/doba
(łączny limit za dobę 600 PLN/300 EUR)

Dojazd do hotelu

Franszyza 100 km

Zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazdkowym przez
maksymalnie 4 doby

TAK
Limit 120 PLN/90 EUR osoba/doba

Dojazd do hotelu

Franszyza 100 km

Wynajem pojazdu zastępczego klasy B na okres do 3 dni, z podstawieniem

TAK

TAK

TAK

Wynajem pojazdu zastępczego tej samej klasy co ubezpieczony na
okres 10 dni, z podstawieniem

Zoorganizowanie powrotu albo kontynuacji podróży

TAK

TAK

TAK

Zoorganizowanie powrotu albo kontynuacji podróży

TAK
TAK
po wykonaniu
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Rolniku pamiętaj!

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim
Nazwa Placówki

Adres

Telefon

Biuro Regionalne Łódź

91-342 Łódź, ul. Swojska 4, lodz@tuw.pl

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

Oddział Piotrków Tryb.

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

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

Oddział Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, belchatow@tuw.pl

44/633-01-03

Oddział Skierniewice

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

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

Filia Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, lowicz@tuw.pl

46/837-00-79

Filia Kutno

99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, kutno@tuw.pl

24/254-17-00

Oddział Sieradz

98-200 Sieradz, Rynek 19, sieradz@tuw.pl

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

Oddział Łęczyca

99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, leczyca@tuw.pl

24/721-01-61

Oddział Radomsko

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

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

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
Od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
można składać wnioski (do wójta lub burmistrza - zależnie od miejsca położenia
gruntów)o zwrot podatku akcyzowego,
który jest obliczany na podstawie faktur
VAT przedstawionych przez rolnika.

mach limitu zwrotu podatku określonego
na 2015 r.
Kwota limitu: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Obliczanie zwrotu: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 0,95 zł

Zwrot dotyczy podatku akcyzowego zaFaktury mogą pochodzić z okresu od wartego w cenie oleju napędowego, który
1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ra- jest wykorzystywany w produkcji rolnej.

Jak uprościć procedury w sprzedaży ziemniaków do UE?
6

lipca 2015 r. w dworku Hodowli Roślin Kalinowa w powiecie sieradzkim, ziemniaczanym zagłębiu województwa łódzkiego, odbyło się 3 już spotkanie
grupy roboczej w sprawie rozwiązania problemów związanych ze sprzedażą ziemniaka krajowego na rynkach Unii Europejskiej.
Inicjatorem spotkania był Jarosław Klimas
– Wicewojewoda Łódzki. W spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele następujących instytucji: Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zarządu

Województwa Łódzkiego, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego,Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zarządu
Krajowej Rady Izb Rolniczych, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Gminy i Miasta Warta, Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenia
„Polski ziemniak”, a także rolnicy, przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją

ziemniaków w Polsce. Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej zostały omówiono ostatnie działania MRiRW
w sprawie ułatwienia handlu ziemniakami
do UE, ograniczenia występowania bakteriozy pierścieniowej, możliwościachwsparcia finansowego dla producentów ziemniaków z PROW 2015-2020. Przedstawiciele
MRiRW zapewnili o szerokich działaniach
ministerstwa. Uznali, że nie jest możliwe
spełnienie postulatu o całkowitym zniesieniu
wydawania zaświadczeń. Gospodarstw pro-
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dukujących ziemniaki jest w Polsce ok. poł
miliona z tego tych profesjonalnie zajmujących się produkcją (będących w rejestrze
Wojewódzkich Inspektorów i pod kontrolą)
nieco ponad 50 tys. (wykrywalność CMS
w tych gospodarstwach to 12 %). Jeśli Inspekcja badałaby ziemniaki w gospodarstwach, które nie są w rejestrze (nie są objęte
nadzorem), poziom wykrywalności CMS
w skali kraju byłby większy. Już 12 % to
ponad 10 - krotnie więcej niż w UE. MiniCiąg dalszy str. 5

,

e

W przypadku ziemniaka bardzo wczesnego,
zbieranego i sprzedawanego do 15 sierpnia
danego roku proponowano traktować go jako
warzywo i odstąpić od badań na CMS.

sterstwo rolnictwa planuje jednak wystąpienie do Komisji Europejskiej i proponuje
4 podstawowe punkty, które znalazłyby się
w tym wystąpieniu. Polska wystąpi z propozycją, aby dla ziemniaków wczesnych
czy nie w pełni dojrzałych nie trzeba było

wykonywać badań na CMSa. MRiRW
planuje także zaproponować możliwość
odstąpienia od obowiązku plombowania środków transportu i magazynów
w gospodarstwie, które ułatwiłoby przygotowanie do dystrybucji, a także uznanie systemu jakości jakim jest integrowana produkcja roślin, aby był równoważny
z zaświadczeniami. MRiRW przekaże
Komisji Europejskiej propozycję zmniejszenia przy badaniach partii próbek z danej części ziemniaków z 400 do 200.
W czasie spotkania w Kalinowej rozmawiano również o możliwości zapewnienia
bezpłatnego badanie sadzeniaków z gospodarstwa przed rozmnożeniem, utylizacji
zarażonych bulw (m.in. możliwość umieszczania ziemniaków w biogazowniach)
i zdecydowanego uproszczenie procedur
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W czasie dyskusji rolnicy mieli okazję na

Stawiamy na młodych - ARiMR ogłasza termin
przyjmowania wniosków o przyznanie premii
z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom

O

d 20 sierpnia do 2 września 2015 r.
będzie można składać wnioski o
przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
- 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się
o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu
internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru
wniosków było możliwe dzięki wejściu
w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską
do kierownika biura powiatowego Agencji,
właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.
Premie dla młodych rolników w nowym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze
“starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana
polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy
już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego
jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.
O premie może się starać osoba, która:
• ma nie więcej niż 40 lat,
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący
gospodarstwem, co oznacza, że do dnia
złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
• stała się właścicielem lub objęła
w posiadanie gospodarstwo rolne przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie

pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12
miesięcy przed jego złożeniem.
Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy.
Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może
być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni
użytków rolnych w gospodarstwie rolnym.
Musi być ona co najmniej równa średniej
krajowej, a w województwach o średniej
niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej
i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym
określony został wymóg, że przynajmniej
70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania
wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego (JST).
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie
niektórych działów specjalnych produkcji
rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do
prowadzenia uproszczonej rachunkowości
w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu
przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
Na stronie internetowej ARiMR można
pobrać dokumenty aplikacyjne.
(Źródło: DKS i MRiRW)

wymianę poglądów, a także odniesienie się W jednym z gospodarstw pokazano rówdo działań ministerstwa. Zaproponowali nież pobieranie prób ziemniaków przez
również, aby w przypadku ziemniaka bar- inspekcję delagatury WIORiN w Sieradzu,
dzo wczesnego, zbieranego i sprzedawane- a także uprawy kilku odmian ziemniaków
go do 15 sierpnia danego roku, traktować go na okolicznych polach.
jako warzywo i odstąpić od badań na CMS.
(ss)
W drugiej części spotkania zwiedzano gospodarstwa zajmujące się
produkcją ziemniaczaną.
Uczestnicy roboczego
spotkania gościli u Janusza i Mateusza Kołoszczyków w Domaniewie,
Jarosława Kowalczyka w Żelisławiu Kolonia, Mirosława Kawy
w Równej, Waldemara Bartosa w Równej
i przedsiębiorstwie
Pobieranie prób ziemniaków przez inspekcję delagatury
AGROSAD w Równej.
WIORiN z Sieradza.

Święto truskawki w Buczku

Prezentacja truskawkowych produktów (zdjęcie: Gmina Buczek)

W

szyscy miłośnicy truskawek 2728 czerwca 2015r. w Buczku mogli skosztować truskawkowych smaków
i wziąć udział w imprezie pn.: „Buczkowska
truskawka marką województwa łódzkiego”.
Impreza truskawkowa odbywała się już po
raz 18. Gmina Buczek była także w tym roku
organizatorem I Krajowego Święta Truskawki. Podobnie jak w latach ubiegłych,
organizatorzy przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji dla dużych i małych.
Na najmłodszych smakoszy truskawek czekało wiele niespodzianek, w tym przedstawienie dla dzieci – kącik malucha, wesołe
miasteczko i przejażdżki konne. Aktywnie
spędzających czas zainteresowały potyczki
sportowe. Wszyscy kibice mieli możliwość
dopingować drużyny piłkarskie w finale
truskawkowej ligi gminy Buczek. Podczas
święta truskawki odbywał się również „Truskawkowy wyścig rowerowy” oraz Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Super Enduro. Na imprezie w Buczku nie zabrakło
też stoisk handlowych, gastronomicznych
i tych z rękodziełem ludowym. Jednak
atrakcją, na którą czekali chyba wszyscy
uczestnicy imprezy w Buczku, były konkursy związane z truskawką oraz prezentację kulinarną potrawy z truskawką w roli
głównej. Zwyciężczynią w konkursie na
najlepsze truskawkowe ciasto została Jolan-
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ta Izydorczyk, a na najlepszą nalewkę Beata
Sobala.
Laureaci konkursu na najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe ciasto truskawkowe:
1. Jolanta Izydorczyk – Bachorzyn
2. Irena Janicka – Sowińce
3. Jolanta Kowalczyk – Bachorzyn
4. Piekarnia Buczek
5. Jarosław Sawicki

Zdobywcy nagród w konkursie na najlepszą
nalewkę truskawkową:
1. Beata Sobala – Żagliny
2. Paweł Jędrysiak – Wola Bachorska
2. Małgorzata Niedzielska – Buczek
2. Irena Janicka – Sowińce
2. Grażyna Badziak – Buczek.

W rozstawionych namiotach pięknie prezentowały się truskawkowe ciasta, które
każdy mógł spróbować. W tym roku przygotowano również kokosowo-waniliowy
deser z truskawkami dla dwóch tysięcy
osób. Impreza była także okazją do zabawy wszystkich miłośników tych owoców
na koncertach takich zespołów jak: Calibra,
MiG, After Party, B-qll, Róże Europy, Ira,
Piękni i Młodzi, Margaret i Pectus.
(ss)

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015
na terenie województwa łódzkiego

K

onkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2015 na terenie województwa łódzkiego dobiegł
końca. Do tegorocznej edycji konkursu
na terenie naszego województwa zgłosiło się 69 gospodarstw.
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

Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane
przez współorganizatorów konkursu,
członków Wojewódzkiej Komisji do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym: Oddział Regionalny
KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat
Pracy w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny
ARiMR, Oddział Terenowy ARR w Łodzi,
Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu
Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolitę
Łódzkiego, Komendę Wojewódzką
chomych części maszyn, podpory i inne nych instytucji około rolniczych, które mają Państwowej Straży Pożarnej, firmę Oxyline
zabezpieczenia,
zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Te- z Pabianic, Towarzystwo Ubezpieczeń Wza• stan techniczny pilarek tarczowych maty konferencji:
jemnych „TUW” w Łodzi a także Urząd
i łańcuchowych,
• Działania prewencyjne podjęte przez Gminy w Tomaszowie Mazowieckim.
• warunki obsługi i bytowania zwierząt,
OR KRUS w Łodzi oraz inwestycje Puchary dla laureatów ufundowali: Wojew• stosowanie, stan i jakość środków
w gospodarstwach rolnych prowadzące oda Łódzki, Marszałek Województwa
ochrony osobistej i odzieży roboczej,
do zmniejszenia liczby wypadków przy Łódzkiego oraz dyrektor Oddziału Tere• wyposażenie w sprzęt p. poż.
pracy rolniczej- Przemysław Kraska, nowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi.
Oprócz wyżej wymienionych, Komisja
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi;
poddała ocenie także dodatkowe elementy
• Kampania „Szanuj życie! Bezpieczna Przemysław Kraska
oceny gospodarstwa, takie jak: wydzielenie
praca w gospodarstwie rolnym”- Krzysz- Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku dotof Bielecki, Głowny Inspektorat Pracy
rosłych, estetykę gospodarstwa, udogodniew Warszawie;
nia zwiększające bezpieczeństwo i higienę
• Zdarzenia ubezpieczeniowe w aspekcie
pracy wykonane przez właściciela gospoodpowiedzialności cywilnej rolników
darstwa, a w przypadku zatrudniana pracowz tytułu posiadania gospodarstwa rolneZapraszamy na pikniki realizowaników w gospodarstwie, ocenie podlegała
go- Anna Bieniawska, dyrektor Biura
ne przez Krajową Radę Izb Rolrównież jakość wykonywanej oceny ryzyka
Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi;
niczych i organizowane przez Izbę
wypadkowego na stanowiskach pracy.
• Aktualne zagadnienia z zakresu PorejeRolniczą Województwa Łódzkiego!
Uroczyste podsumowanie przebiegu
strowego Doświadczalnictwa Odmianokonkursu na terenie województwa łódzkiego
wego i rekomendacji odmian na terenie
• Piknik wieprzowy w dniu 5 września
nastąpiło 16 lipca 2015 r. w sali posiedzeń
województwa łódzkiego- dr Przemysław
2015 r. o godz. 13.30, który odbędzie
Sejmiku Województwa Łódzkiego, gdzie
Majchrowski, dyrektor Stacji Doświadsię przy okazji Dożynek organizoodbyła się konferencja poświęcona Konkurczelnej Oceny Odmian w Sulejowie;
wanych na terenie Łódzkiego Rynsowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015.
• Środki ochrony roślin a zdrowie rolnika
ku Hurtowego „Zjazdowa” S.A., ul.
Głównymi organizatorami były następują- Tomasz Witkowski, Oxyline sp. z o.o.
Budy 4, Łódź. Piknik sfinansowany
ce instytucje: Oddział Regionalny KRUS
Pabianice.
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzow Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy Po części wykładowej nastąpiło długo oczewego.
w Łodzi i Towarzystwo Ubezpieczeń Wza- kiwane wręczenie nagród i wyróżnień dla
• Piknik zbożowy w dniu 13 września
jemnych „TUW” w Łodzi.
uczestników finału wojewódzkiego konkur2015 r. o godz. 13.30 przy ArchikateWśród współorganizatorów znaleźli się: su Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015.
drze Łódzkiej – sfinansowany z FunIzba Rolnicza Województwa Łódzkieduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Klasyfikacja etapu wojewódzkiego wygląda
tworów Zbożowych. Piknik odbędzie
z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Od- następująco:
się przy okazji Dożynek Archidiecezji
dział Regionalny ARiMR, Oddział TereŁódzkiej.
i Nazwisko
nowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty Miejsce Imię
Adres
• Piknik drobiowy w dniu 20 września
uczestników
w Łodzi, Metropolita Łódzki, Komenda
2015 r. o godz. 14 na boisku w GorzŁazisko
Teresa i Marian
1
gm. Tomaszów Maz.
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
kowicach (gm. Gorzkowice). Piknik
Sękowie
pow. tomaszowski
oraz firma Oxyline sp. z o.o. z Pabianic oraz
sfinansowany z Funduszu Mięsa DroTurobowice
Agnieszka
Stacja Doświadczelna Oceny Odmian w Subiowego
2
gm. Sadkowice
i Robert Fiks
pow. rawski
lejowie.
Wielgie
W konferencji, którą prowadził Piotr
W programie każdego pikniku:
Wioleta i Tomasz
3
gm. Ostrówek
Nowakowie
Majchrowski dyrektor Oddziału Regional• Promocja i degustacja produktów
pow. wieluński
nego KRUS w Łodzi uczestniczyło około 80
Nowe Szwejki
• Konkursy dla dzieci i młodzieży
Małgorzata i Piotr
4
gm. Sadkowice
osób w tym rolników, osób i instytucji zwiąTraczykowie
• Występy artystyczne
pow. rawski
zanych ze środowiskiem wiejskim. Izbę RolCzarnożyły
Katarzyna i Piotr
niczą Województwa Łódzkiego reprezento5
gm. Czarnożyły
Marciniakowie
pow. wieluński
wał Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ.
Wiśniewo
W konferencji brali również udział laureaci
Łukasz
gm. Kiernozia
Skonieczny
ubiegłorocznej edycji konkursu, państwo
pow. łowicki
ul.
Wygwizdów,
Buczek
Agnieszka i Przemysław Firganowie.
Beata i Piotr
gm. Buczek
Kujawinowie
Podczas konferencji przedstawione zopow. łaski
stały wykłady na temat wypadkowości
ul. Wygwizdów, Buczek
Elżbieta i Stanigm. Buczek
w rolnictwie oraz działaniach prewencyjsław Płacheta

Jerzy Kuzański - Dyrektor Biura IRWŁ wręcza
nagrodę ufundowaną przez IRWŁ Łukaszowi
Skoniecznemu z Wiśniewa

wojewódzkiego.
Ośmioosobowa 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, Kuratorium
Oświaty w Łodzi i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 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
etapu wojewódzkiego, który reprezentować
będzie województwo łódzkie, w etapie krajowym.
Komisja oceniała:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń
elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ru-

wyróżnienia

Rolniku pamiętaj!

pow. łaski
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Koło Gospodyń Wiejskich w Podstole

D

ziałalność Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole (gm. Drużbice) rozpoczęła się w 1969 roku i z małymi przerwami trwa do dziś. Pierwszą
przewodniczącą i zarówno założycielką była Józefa Śliwińska, która sprawowała tę funkcję do 1979 r. Kolejne cztery lata tj. od 1979 r. do 1983 r. przewodniczyła Zofia Kudra. Od roku 1983 do dnia dzisiejszego przewodniczącą KGW
w Podstole jest Grażyna Grącka.
W dawnych czasach,
kiedy KGW w Podstole
przewodniczyła już Grażyna Grącka organizowano wiele imprez takich jak:
zabawy taneczne, spotkania
cykliczne (Dzień Kobiet,
ostatki), dożynki gminne
oraz kościelne. Rozprowadzano także pisklęta
między członkinie KGW,
a także organizowano wiele wycieczek po naszym
pięknym kraju. Działalność
Przygotowanie do Wielkanocy
w takiej formie przetrwała
do 1991 roku. Następnie z wielu powodów, a szczególnie z braku zainteresowania działalnością KGW w całej Polsce, czynna działalność Koła w Podstole trochę podupadła. Od 2008 r. kiedy to nastąpiło reaktywowanie działalności KGW,
przystąpiono do Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Drużbicach
i ponownie zaczęto prężnie działać.
KGW w Podstole brało udział w wielu projektach z programu „Kapitał Ludzki” m.in. w warsztatach: „Łódzkie modele wiejskich partnerstw lokalnych na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej” (2009 r.),„Komunikacja i budowanie zespołu” (2012 r.), „Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim”, oraz „Kolory smaków i kultury – festyn regionalny w Gminie Drużbice” (2009 r.).
W 2010 r. w ramach projektu edukacyjnego podczas XIX Promocyjno – Handlowej wystawy rolniczej ROL-SZANSA 2010, KGW w Podstole uzyskało dyplom uznania za aktywizację i integrację na rzecz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz znajomość wiedzy
z zakresu żywności w konkursie pn. „Promocja żywności wysokiej jakości – smaki regionu”. Podczas realizacji tego projektu wyróżnienie komisji konkursowej
uzyskała „Kapusta z grochem Babuni”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Podstole brało również udział w warsztatach
gotowania podczas „III Smaków Ziemi Łódzkiej”, w których zaprezentowało sposób przygotowania „Kapusty z grochem Babuni”, na którą przepis znalazł się w folderze „III Smaki Ziemi Łódzkiej”. W 2012 r. kilka członkiń KGW
w Podstole wzięło udział w szkoleniu wyjazdowym do miejscowości Białowieża,
pn: „Ginące zawody i kultura ludowa jako czynniki generujące rozwój obszarów
wiejskich”. Szkolenie to miało na celu powrót do tradycji poprzez zapoznanie
członkiń ze sposobami wytwarzania i rozprowadzania sztuki ludowej. Warsztaty
te miały charakter teoretyczny jak i praktyczny z zakresu rzemiosła artystycznego.
KGW w Podstole uzyskało także podziękowanie Zarządu Lokalnej Grupy
Działania „Dolina rzeki Grabi” za aktywny udział i zaangażowanie w imprezach
promujących obszar LGD w 2012 r. KGW w Podstole do tej pory brało udział
w dożynkach kościelnych, gminnych oraz powiatowych, a także przygotowywało „Gminną Wigilię dla osób starszych i samotnych”, gdzie prezentowało swoje
umiejętności kulinarne.
Członkinie Koła oprócz wymienionych wyżej imprez wyjazdowych, organizują
wycieczki i spotykania w swojej miejscowości, we własnym gronie. W czasie
tych spotkań przygotowują m.in. piękne palmy do kościoła na Niedzielę Palmową
czy też plotą wieniec dożynkowy lub przygotowują Dzień Kobiet, ostatki, Andrzejki.
Od tego roku KGW w Podstole zarejestrowało się na ogólnopolskim portalu
„Moje KGW”, gdzie podczas konkursu zostało uhonorowane symbolem „ZŁOTEGO KŁOSA”. Członkinie KGW ochoczo wzięły również udział w konkursie
pn; „Bukiet Polnych Kwiatów” i z niecierpliwością czekają na jego rozstrzygnięcie.

Kapusta z grochem Babuni
Składniki:
- biała kapusta
- łupany groch
- wędzony boczek
- cebula
- liść laurowy
- majeranek
- sól
- pieprz

Sposób wykonania:

Degustacja kapusty z grochem Babuni
na Rol-Szansie

Groch umyć, namoczyć w letniej wodzie, zagotować. Kapustę drobno
poszatkować, zalać wodą. Włożyć przyprawy, gotować pół godziny. Dodać
stopiony boczek i przesmażoną wraz z nim cebulę. Groch wymieszać
z kapustą, doprawić do smaku.
SMACZNEGO!
Koło Gospodyń Wiejskich w Podstole
Reklama

Grażyna Grącka
Reklama

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
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