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Spotkanie rolników i przedstawicieli instytucji współpracujących z IRWŁ
na nieruchomości Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
Przedsiębiorcy w Urzędzie Marszałkowskim, Tomasz
Pietrzak - dealer firmy „Agroskład”, Agnieszka Pierzchała - BonArte, Anna Bieniawska – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Agnieszka
Galanciak – Bank BGŻ, Prezes ŁRH „Zjazdowej” Cezary Kołota, Tomasz Sadzyński – Prezes Zarządu
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Na działce IRWŁ, na ulicy Beskidzkiej nr 124 w
dniu 31 sierpnia br., odbyło się uroczyste posiedzenie
Komisji ds. Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Ochrony Środowiska, Komisji ds. Reorientacji Zawodowej Rolników i Agroturystyki, Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych. Uczestnikami
był również członkowie Zarządu IRWŁ: Prezes Andrzej Górczyński, Wiceprezes Krzysztof Nowak, Jan
Znyk, Dariusz Kowalczyk, oraz Przewodniczący Rad

W pierwszej części spotkania Prezes Andrzej Górczyński przedstawił zakres prac wykonanych w celu
zagospodarowania działki przy ulicy Beskidzkiej nr
124. Wiceprezes Krzysztof Nowak wspomniał o konieczności poczynienia inwestycji na nieruchomości
IRWŁ co niestety wiązałoby się z dużymi nakładami
finansowymi.
Posiedzenie Komisji przy
Beskidzkiej było połączone
z promocją i degustacją produktów regionalnych a także
z pokazem sprzętu rolniczego
zorganizowanym przez firmę
„Agroskład”. Wszyscy zgromadzeni mieli również szanPowiatowych. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni sę zapoznać się z wystawiogoście, mi.in.: Przewodniczący Zarządu Wojewódz- nymi produktami rolniczymi
kiego Związku Zawodowego Centrum Młodych Rol- i środkami do produkcji rolnej.
ników, członek walnego zgromadzenia - Adam MiZaproszeni goście, członchaś, Maciej Kokotek - Dyrektor Centrum Obsługi kowie Komisji, członkowie
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Rad Powiatowych, rolnicy w merytorycznej dyskusji
podsumowali tegoroczne żniwa, które z powodu niskich cen zbóż, niskich plonów i ciężkich warunków
pogodowych nie należały do udanych. Rozmawiano
także na temat współpracy IRWŁ z Łódzkim Rynkiem Hurtowym „Zjazdowa” S.A. w Łodzi i szerokiego działania obu instytucji na rzecz tworzenia rynku rolnego i promocji produktów pochodzących od
rolników z naszego województwa. Z apelem do zgromadzonych o promowanie polskich płodów rolnych
i polskich produktów na ŁRH „Zjazdowa”, wystąpił
członek Zarządu Jan Znyk. Zgromadzeni rolnicy dyskutowali na temat sposobów działania na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, a także promowania ich eksportu. Uznano, że ważnym elementem jest
inicjowanie działań mających na celu powoływanie i
wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych. W czasie spotkania omówiono również najważniejsze aspekty nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Od 2 do 30 września ARiMR przyjmuje wnioski od rolników
poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe
Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w
tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu
czy deszczu nawalnego, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
przyznanie pomocy finansowej. Wnioski o takie
wsparcie można składać od 2 do 30 września 2013
roku w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania rolnika.
Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły straty w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy

wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej
lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach
lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia, jakie
może otrzymać rolnik, nie może przekroczyć równowartości 7500 euro. Na taką pomoc przewidziano
89,35 mln zł.
Wsparcie udzielane przez ARiMR jest jednym
z elementów rządowego programu pomocy dla rolników poszkodowanych w 2013 roku przez powódź,
huragan, grad lub deszcz nawalny.
Na stronie www.arimr.gov.pl można pobrać wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

UWAGA!!! Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów na rok szkolny 2013/2014
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż 16 września 2013 r. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny nabór
Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku do dnia 30 września 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
BIURO PODAWCZE (parter budynku)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”, który dnia 24 czerwca br. został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXXVIII/728/13.

Aktualnie obowiązujące formularze wraz z:

- Instrukcją wypełniania IPRE,
- Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014,
- Wykazem punktowanych konkursów, turniejów i olimpiad zostały zamieszczone w zakładce - Dokumenty do pobrania - na stronie www.stypendium.info.pl
Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Funduszy w Departamencie Kultury i Edukacji pod numerami telefonów: 42/291 97 19, 42/291 97 20.
(źródło: www.stypendium.info.pl)
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Dożynki w województwie łódzkim
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wraz
z ŁRH „Zjazdowa” S.A. i Radą Osiedla „Dolina
Łódki”  była organizatorem Dożynek Owocowo-Warzywnych, które w sobotę (31.08 br.) odbyły się na tere-

nie Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem ks.
Proboszcza Antoniego Głowy oraz Duszpasterza Rolników
ks. Jarosława Leśniaka. W czasie mszy rolnicy ofiarowali
płody ziemi a starostowie Dożynek Z. Adamczewska i A.
Malinowski wręczyli świeżo wypieczony chleb z miodem.
Po Mszy Św. uroczystego otwarcia Dożynek dokonali Prezes ŁRH „Zjazdowa” S.A. Cezary Kołota, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński oraz
Rada Osiedla „Dolina Łódki”.
Gospodarzom i zaproszonym gościom ofiarowano dożynkowe wieńce:
• Nowosolna – dla Prezydenta Miasta Łodzi
• Kalonka -„Seniorki” - dla Marszałka Województwa
Łódzkiego
• „Byszewianie” - dla Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego
• „Fajne Babki z Bedkowa” - dla ŁRH „Zjazdowa”
• Gospochy – dla Rady Osiedla „Dolina Łódki”
Jedną z atrakcji Dożynek były występy zespołów śpiewaczych, które stworzyły niepowtarzalny nastrój rolniczego święta. Przyczynili się do tego również lokalni twórcy
ludowi, którzy zaprezentowali swoje wyroby. Dożynki
Owocowo-Warzywne na „Zjazdowej” odwiedziło wielu,
nie tylko rolników, ale także mieszkańców Łodzi i okolicznych miejscowości.

diecie mięsa wołowego i jego przetworów. Przygotowane
do degustacji potrawy z mięsa wołowego miały zachęcić
konsumentów, aby na polskim stole nie królował tylko kurczak, czy wieprzowina ale właśnie wołowina.

Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ, Karolina
Kubiak – IRWŁ, Anna Janicka - IRWŁ, Cezary
Kołota – Prezes ŁRH „Zjazdowa”
W czasie Dożynek Owocowo – Warzywnych Izba
Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała Piknik Wołowy (sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego), połączony z degustacją potraw z mięsa
wołowego. Prezentacja multimedialna przedstawiona na
stoisku, broszury, tablica na temat wołowiny wraz z opisanymi rasami i popularnymi daniami z wołowiny oraz
konkursy wiedzy dla dorosłych i dzieci doskonale wpisały
się w cel imprezy, którym było promowanie spożycia mięsa wołowego, poprzez zwiększenie udziału w codziennej

1 września br. odbyły się Dożynki w Czerniewicach, których starostą był Dariusz Kowalczyk, członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Oprócz barwnego korowodu wieńcy dożynkowych,
uroczystej Mszy Św. a także występów zespołów ludowych, odbył się Piknik Drobiowy (sfinansowany
z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego) zorganizo-

wany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.
Zgromadzeni goście mieli okazję degustować potrawy przygotowane z mięsa drobiowego. Odbyły się
konkursy tematyczne, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród dorosłych i dzieci.

Dariusz Kowalczyk - Starosta Dożynek

W czasie Dożynek Archidiecezji Łódzkiej w dniu
8 września br. Starosta Grzegorz Sikorski delegat
IRWŁ, członek Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu
tradycyjnie dziękował za tegoroczne plony. Przedstawiciele rolników, parafii, związków ogrodniczych
ofiarowali wieńce dożynkowe wyplecione ze zbóż,
kwiatów, owoców i warzyw. Po Mszy Świętej na
pikniku przy Katedrze, Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego przygotowała degustację potraw z mię-

sa wieprzowego (Piknik Wieprzowy sfinansowany
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego). Natomiast dzieci i dorośli mogli sprawdzić swoją wiedzę
w licznych konkursach przygotowanych przez pracownika IRWŁ Beatę Rzewuską.

Beata Rzewuska i uczestnicy konkursów

Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem
Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za
niżej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy
ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, który
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika,
która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa
Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:
• do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez
dziecko 5. roku życia,
• do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18.
roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym.
UWAGA!
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę
sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest
ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

-3-

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki
Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane,
jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:
• złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w
KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej
opieki nad dzieckiem (na stronie www.krus.gov.
pl do pobrania formularz wniosku), a w przy-

•

•

•

padku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek
o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (na stronie
www.krus.gov.pl do pobrania formularz wniosku)
przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia
dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności;
osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem
nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i
nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie
pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie

prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.
Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki
ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być
prowadzona;
• drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania
składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
w KRUS albo z prawa do finansowania składek w
ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania
zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).
Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce,
o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10%
emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie
spełniają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje
prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw
(Dz.U. z 2013 r. poz. 983).
(źródło: www.krus.gov.pl)

Pszczeli świat wokół nas

Pszczoły, po krowach i świniach zaliczane są do najbardziej pożytecznych stworzeń, są niezwykle istotne dla całego ekosystemu. Egzystencja ponad 80 procent roślin, które spożywamy zależy od pszczół. Niestety rolnicy i naukowcy biją na alarm, pszczele rodziny wymierają, a wymieranie pszczół może być zagrożeniem dla rolnictwa, a tym samym dla nas.   

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie
więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”
(Darwin)
Dariusz Ruda to pszczelarz z zamiłowania, z rozległą
wiedzą i doświadczeniem kilku pokoleń rodziny. Jego Gospodarstwo Pasieczne to pasieka z tradycjami, której historia sięga roku 1860.
Pasieka w naszej rodzinie jest od zawsze. Ojciec przejął
po dziadku. Zapalonym pszczelarzem był już mój pradziadek.
Za rządów mojego ojca pasieka stała się w pełni nowoczesna.
Ojciec był prekursorem wszelkich nowości, a ja oczywiście
staram się utrzymać ten kierunek. Rozpocząłem nawet naukę
w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli pod Lublinem. Razem ze mną studiuje córka Klaudia, która równolegle
kończy leśnictwo, w związku z tym w przyszłości będę miał
komu przekazać pasiekę. Co prawda na początku się broniła
i miała obawy przed pszczołami, zresztą tak jak żona Danuta.
Teraz, obydwie pomagają mi w pasiecie. Ilość godzin spędzonych przy ulach pozwala się oswoić z pszczołami. Poza tym
to nie jest tak, że jak wejdzie się do pasieki, albo jeśli pasieka
jest w pobliżu to pszczoła zaraz użądli. Owszem to się zdarza,
tego się nie uniknie, ale bez problemu można funkcjonować
w takim sąsiedztwie.
Ludzie na pszczoły reagują strachem i paniką. Czy
pszczoła wyczuwa, że ktoś się boi?
Pszczoła zwraca uwagę na nerwowe ruchy, które wywołują jej niepokój. Wystarczy zachowywać się spokojnie. Wtedy
pszczoła przestanie się nami interesować. Proszę mi wierzyć,
ma zdecydowanie ciekawsze rzeczy do roboty niż atak na
człowieka.
Miód… Podobno pszczoła wykonuje taniec poprzez
który przekazuje informacje o nektarze?
Tak, to jest cały system informacyjny. Pszczoły zwiadowczynie wylatują w pojedynkę, wracają z pierwszą kroplą nektaru i zaczynają wykonywać takie ósemki – tańce „wybijane
sierpowate”. Spowodowana tańcem wibracja plastra pozwala
przekazywać informacje o kierunku w którym znaleziony został nektar. Kierunek ustalają na podstawie położenia słońca,
które potrafią określić nawet przy pochmurnym niebie. Wówczas do akcji wkracza niewielka grupa pszczół, która ma za
zadanie potwierdzić informację o nektarze. Jeżeli informacja
zostanie potwierdzona, pszczoły wpadają w jakiś amok i lecą
hurtem w tym kierunku.
A jak to się dzieje, że są różne rodzaje miodów?   
Pszczoły to niezwykłe stworzenia, zachowują jedność
pożytkową. Jeśli pszczoły zwiadowczynie znajdą rzepak to
dopóki nektar rzepakowy jest, to dopóty one ten rzepak wykorzystują. O ile oczywiście jest tak intensywny, że całe zatrudnienie tego potencjału pszczół tam jest. Proszę zauważyć,
że jak kwitnie rzepak to nie kwitnie wtedy akacja, nie kwitnie

lipa, to jest rozciągnięte w czasie. To zdecydowanie ułatwia
sprawę.

Danuta i Dariusz Ruda
Możemy liczyć na to, że miód, który kupujemy jest pełnowartościowy?
Jest kodeks dobrej praktyki pozyskiwania miodu (dobra
praktyka pszczelarska). Jeśli jednostki to łamią to jest to tylko
z niekorzyścią dla nich samych. Zła opinia rozchodzi się 7
razy szybciej jak dobra. Produkt zaoferowany klientom, który nie spełnia warunków powoduje, że traci się kupca i nikt
nie wraca. Najlepiej kupować miód od członków Związku
Pszczelarzy, wtedy mamy pewność, że miód i inne produkty (pierzga, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, propolis) są
pełnowartościowe. Nasze Gospodarstwo Pasieczne oprócz
tradycyjnych miodów i produktów pszczelich wytwarza miód
- chaber bławatek. Muszę przyznać, że to hit naszej pasieki.
Polska należy do europejskiej czołówki producentów miodu. Niestety pod względem jego spożycia plasujemy się dość
daleko. W Polsce na osobę spożywamy ok. 0,6 kg miodu na
rok, podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów jest to 2kg/
rok/os., w Austrii 2,5 kg, w Grecji 3,5kg. (dane z Ministerstwa
Rolnictwa z 2011 roku)
Ostatnio w mediach coraz częściej słyszymy o problemie zmniejszania się populacji pszczół. Jaka jest tego
przyczyna?
W skali Polski jest to rzecz bardzo niepokojąca. W Polsce
południowo - wschodniej pszczół „poleciało” bardzo dużo z
różnych powodów. Jednym z nich są choroby takie jak warroza, które powodują że pszczół jest coraz mniej. Jednak
główną przyczyną jest chemizacja rolnictwa. Te wszystkie
specyfiki ochrony roślin jakoby bezpieczne dla pszczół, bezpiecznymi nie są. Substancja o nazwie imidachlopryd, wchodząca w skład środków ochrony, powoduje zaburzenie w
przepływie impulsu nerwowego u pszczół. Pszczoła porażona
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tym specyfikiem, wylatując z ula nie jest w stanie odtworzyć
drogi powrotnej i ginie. Jest już lista substancji zakazanych
w Polsce. Wydaje się, że w UE ten problem został dostrzeżony. Unia Europejska wprowadziła dyrektywy i moratoria na
pewne środki, również Polska też temu podlega. Mamy także lobby pszczelarskie, które stara się walczyć z chemizacją.
Tutaj jest nadzieja w służbach weterynaryjnych i w służbach
związanych z ochroną roślin, że będziemy jakoś wspólnie
działać. Poza tym konieczna jest współpraca między rolnikiem i pszczelarzem (przecież my też jesteśmy rolnikami).
Kiedy rolnik robi opryski wtedy pszczół nie przywozimy na
pole. Zwozimy je kiedy oprysków już nie ma. Trzeba zaznaczyć, że jesteśmy zainteresowani miodem rzepakowym, a ten,
który wysiewa będzie chciał, żeby były też pszczoły, które
zwiększają plonowanie o 30 procent! To są istotne fakty i bardzo wymierne ekonomicznie. Komisja Europejska oceniła,
że każda rodzina pszczela przynosi gospodarce europejskiej
1070 Euro nie z tytułu miodu i pyłku, ale z tytułu zapylania.
Pszczoły zapylają wszystko. Nie ma pszczoły, nie ma żywności. Pszczoła to jest niewątpliwy cud natury.

W 2011 roku w naszym kraju było zarejestrowanych 50
tysięcy pszczelarzy i 1 246 633 pszczelich rodzin. Pszczelarstwo w Polsce z roku na rok rozwija się, sukcesywnie rośnie
też produkcja miodu, w roku 2011 sięgnęła ona 23 tysięcy ton

Sylwia Skulimowska
Kontakt:
Gospodarstwo Pszczele D. i D. Ruda
95-070 Słowak 3, gm. Aleksandrów Łódzki
tel. 042 278 77 55, kom. 601 174 734
dariuszruda@gmail.com
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Ubezpiecz swoje gospodarstwo i śpij spokojnie!
go, to po spełnieniu określonych wymogów, za każdy dzień
niewykorzystanego okresu przysługuje zwrot składki.

e
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Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń oboywiązkowych OC rolnika i budynków od ognia i innych
wzdarzeń losowych wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego. Aktem prawnym określającym zasady zawierania
i wykonywania tych umów jest ustawa z 22 maja 2003r
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn.
zm.).
Umowę obowiązkowego ubezpieczenia zawiera się na
okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik przed upływem okresu 12
miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta,
nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu uważa się , że została zawarta następna umowa
na kolejne 12 miesięcy. Oczywiście pod warunkiem, że została opłacona składka za mijający okres.
Jeśli posiadanie gospodarstwa przeszło na inną osobę,
prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia obowiązkowego przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została
zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne
w posiadanie wypowie ją. Osoba wypowiadająca umowę
jest obowiązana do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
obowiązkowego najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.
Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zakładu
ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającym gospodarstwo. Jeżeli okres ubezpieczenia obowiązkowego nie
został w pełni wykorzystany, np. na skutek utraty przez
użytkowaną nieruchomość charakteru gospodarstwa rolne-

Za budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego uważa się  będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany:
• o powierzchni powyżej 20m2 ,
• trwale związany z gruntem,
• wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
• posiadający fundamenty i dach.
Ubezpieczeniem nie są objęte budynki:
• których stan techniczny osiągnął 100% zużycia,
• przeznaczone do rozbiórki, na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów,
• namioty i tunele foliowe.

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczającego z zakładem ubezpieczeń odrębnie dla każdego budynku i może ona odpowiadać:
• wartości rzeczywistej, przez którą rozumie się wartość budynku w stanie nowym w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, pomniejszonej o stopień
zużycia,
• wartości nowej – dotyczy to budynków nowych
oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.
Osoba, która nie spełni obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia
obowiązkowego budynków ponosi karę, która
wynosi równowartość
jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych przysługuje
odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi,
podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu,
uderzenia pioruna, eksploWykaz placówek TUW w województwie łódzkim
zji, obsunięcia się ziemi,
tąpnięcia, lawiny lub upadNazwa Placówki
Adres
ku statku powietrznego.
91- 342 Łódź, ul Swojska 4
Obowiązek ubezpieczeBiuro Regionalnem Łódź
biuro40@tuw.pl
nia powstaje z dniem pokry97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
Oddział Piotrków Tryb.
cia budynku dachem.
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl
Obejmujący w posiadaFilia Bełchatów
97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl
nie gospodarstwo rolne, w
96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
Oddział Skierniewice
którym budynki rolnicze
oddz4020@tuw.pl
nie są ubezpieczone, jest
Filia Łowicz
99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl
obowiązany do zawarcia
Oddział Kutno
99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl
umowy ubezpieczenia bu98-200 Sieradz, Rynek 19
Oddział Sieradz
oddz4040@tuw.pl
dynków najpóźniej w dniu
objęcia gospodarstwa w poOddział Łęczyca
99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl
siadanie.
97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
Oddział Radomsko

oddz4070@tuw.pl

Telefon
42/640-68-53
     640-68-54
44/649-69-29
     649-69-80
44/633-01-03
46/832-30-00
     832-36-49
46/837-00-79
24/254-17-00
43/822-33-99
fax:822-38-68
24/721-01-61
44/683-51-05
     683-21-27

Dom jest jak rzeka…

Płynie czas, zmienia się otoczenie i zmieniają się mieszkańcy…

Wiele osób chce zaprojektować wnętrze domu raz na
zawsze…
Ależ przecież to niemożliwe! Nie do końca, nie zawsze
na zawsze. Chyba, że mamy już ze 100 lat. Wiadomo, że w
życiu pewne są tylko zmiany. Ciągły ruch, góra, dół, przypływy, odpływy, jedni przychodzą inni odchodzą, rodzą się
dzieci, potem dorastają, w domu pojawiają się zwierzaki
etc. Rodzina sama w sobie nie jest czymś stałym. Zmiany
są nieuchronne nie tylko w życiu, ale także
w naszym domu. Niepoddawany zmianom
dom staje się jak skorupa żółwia. Ogranicza nas nie pozwalając tym samym podlegać tym ustawicznym zmianom. Dom powinien być zaprojektowany jednak w dość
elastyczny sposób. Meble i inne sprzęty
domowe powinny być spójne, powinny
posiadać pewien wspólny mianownik, być
w jednolitym charakterze lub oscylować w
podobnej kolorystyce albo w takiej która
ze sobą współgra. Można np. tak zaprojektować gniazda w domu by zawsze móc
przestawić lampę do czytania. Projektując
oświetlenie we wnętrzu należy pamiętać,
że ustawienie mebli może w jakimś czasie

i z jakiś powodów ulec zmianie, więc warto przewidzieć
źródło alternatywne.
Dom podlega ciągłym zmianom…
Moje dzieci podrosły i przestrzeń na dywanie, poprzednio wolna do projektowania wymyślnych budowli z Lego,
czy innych zabaw, nie jest im już tak potrzebna jak kiedyś.
Za to odwiedzają ich goście. Bo przecież znajomi pojawiają się już częściej niż klocki Lego. Potrzebowali zatem reorganizacji swoich pokoi. Gdzieś trzeba postawić popcorn
i ciasto zrobione przez mamę. Dlatego oddałam im swoją
tzw. ławę - stolik kawowy, ponieważ w moim pokoju był
już za ciemny. Meble powinno się kupować z rozmysłem,

tak aby mogły się wpasować w inne pomieszczenie tego
samego domu czy mieszkania. Drzewa rosną przez lata i w
pewnym momencie okazuje się, że trzeba rozjaśnić wnętrze salonu by nie stawało się coraz ciemniejsze. Jeśli dom
się starzeje, starzeją się i drzewa wokół, zabierają światło
tak ważne dla dobrego samopoczucia. Czasem wystarczy
delikatna zmiana koloru dekoracji okiennych by przywrócić równowagę. Ja zdjęłam kremowe zasłony i zawiesiłam
białe. Od razu zrobiło się widniej. To przykład na to, że nie
trzeba natychmiast malować ścian. Wrzesień to okres kiedy
rozpoczyna się rok szkolny, a z nim dodatkowe potrzeby
dla dziecka. Biurko to podstawowy mebel w pokoju naszej
pociechy. Czy zatem natychmiast należy biec do sklepu by
takowe zakupić? Oczywiście, że nie. W tym celu wykorzystałam stary stół zmieniając mu tylko kolor z ciemnego,
przytłaczającego dla dziecka, brązu na świeży lazurowy
błękit. Od teraz moje dziecko odrabiając lekcje będzie czuć
się jak na wakacjach. Dzięki takiemu zabiegowi codzienne
obowiązki będą się wydawały o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze, a siedzenie przy biurku po prostu radosne.
Bo czy ktoś ubiera się codziennie tak samo?
Dom też lubi się przebierać, zmieniać wystój w zależności od pogody ducha oczywiście, nowych potrzeb, nowych wyzwań i ciągłych zmian w naszym życiu.
Agnieszka Pierzchała
kom: 601 895 895
www.bonarte.com.pl
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Rol-Szansa
W dniach: 24 – 25 sierpnia 2013 w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „Rol-Szansa”.
Wystawa, w której Izba Rolnicza z Piotrkowa
Trybunalskiego wielokrotnie brała udział, została zorganizowana już po raz XXII.
Na placu wystawowym blisko 300 firm
produkcyjnych i handlowych z branży rolniczej oraz ogrodniczej zaprezentowało swoje
produkty. Mieszkańcy ziemi piotrkowskiej
mieli doskonałą okazję by obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla gospodarstw
rolnych, mogli również skorzystać z facho-

wej pomocy przedstawicieli biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, jak również
BP ARiMR w Piotrkowie Tryb., ARR OT w
Łodzi oraz wielu innych instytucji rolniczych
działających na naszym terenie. Jak co roku
wystawę odwiedziły tłumy zwiedzających,
także stoisko izby rolniczej cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników.

Oferta cenowa zamieszczenia reklamy w biuletynie:
Biuro Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
Tel. 42-632-70-21, Fax. 42-632-70-31

Za publikację ogłoszenia i reklamy w cenie:
- ogłoszenie małe w ramce jedno słowo 2,50 zł (netto).
- cena jednej strony formatu A-4 (4 kolory) – 1110,00 zł (netto) przy powtórzeniu ogłoszenia stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny podstawowej przy ogłoszeniach
w cyklu ciągłym, minimum 8-miesięcznym zniżka wynosi 50% (od drugiej emisji).
- stawka za artykuł sponsorowany za stronę formatu A-4 – 500,00 zł (netto), za ½ strony formatu A-4 – 50% stawki jak za stronę formatu A-4.
Umieszczenie wkładki reklamowej w całym nakładzie – 495,00 zł netto.

Rolnicy mogą bezpłatnie zamieszczać oferty kupna-sprzedaży płodów rolnych, inwentarza, ziemi, budynków i maszyn rolniczych na stronie internetowej

www.rolgielda.pl

Wystarczy wejść na w/w stronę zalogować się lub treść ogłoszenia podać telefonicznie do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak, Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak, Piotr Kociołek,
Jerzy Kuzański; NAKŁAD: 10.000 szt. DRUK: INTER...TEST, 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6, tel. 46 862 96 57,
862 83 64, kom. 606 26 26 70, www.it3.pl
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SZYBKIE CIASTO Z OWOCAMI

Składniki
na ciasto:

Jesień to sezon na śliwki, jabłka, gruszki, brzoskwinie. To ciasto to idealny pretekst, żeby wykorzystać dostępne owoce i nacieszyć się ich smakiem. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki, dodać ulubione owoce, posypać kruszonką i upiec. Ciasto pięknie pachnie i może być idealnym uzupełnieniem popołudniowej kawy.
•
•
•
•
•
•
•

3 szklanki mąki
1 szklanka cukru
4 jajka
2-3 łyżeczki proszku
do pieczenia
½ paczki margaryny
1 szklanka śmietany
(maślanki)
Owoce (śliwki, jabłka,
gruszki)

Składniki na kruszonkę:
•
•
•

8 łyżek płaskich mąki
4 łyżki cukru
5 dag masła

Sposób
przygotowania

Uwagi:
Do ciasta można wykorzystać
również owoce mrożone (oprószone mąką), a także wiśnie, truskawki i inne, wg. upodobań.

1
2
3
4

Wszystkie składniki mieszamy ręką w misce.
Uzyskane jednolite ciasto wykładamy na brytfankę
Układamy na wierzchu owoce
Posypujemy kruszonką

Ciasto pieczemy w temperaturze 200 stopni przez 45 minut.

Małgorzata Średzińska

Wykonujemy izolację budynków gospodarczych takich jak: obory, chlewnie, przechowalnie, kurniki.
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