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Pismo IRWŁ skierowane w dniu 6 sierpnia br. do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - Stanisława Kalemby w sprawie cen zbóż i rzepaku oraz
zniesienia zakazu uboju rytualnego w Polsce
Szanowny Panie Ministrze,
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego otrzymuje
liczne i niepokojące sygnały od niezadowolonych rolników w sprawie spadku cen zbóż i rzepaku. Niestety
ceny oferowane przez podmioty skupowe są niskie i nie
pokrywają kosztów produkcji. W przypadku żyta jest to
350 zł za tonę, pszenicy ok. 600 zł. Rolnicy podejrzewają zmowę cenową zakładów przetwórczych i podmiotów
skupowych. Jeśli sytuacja się nie poprawi można sądzić,
że wielu rolników ograniczy w przyszłym roku areał zasiewów zbóż i rzepaku, co zapewne będzie się wiązało
ze znacznym pogorszeniem się ich sytuacji ekonomicznej.

Kolejnym problemem jest utrzymanie zakazu uboju rytualnego. Rolnicy na sprzedaży zwierząt tracą od
1.500 zł do 2.000 zł za sztukę. Dalszy zakaz może spowodować upadek wielu gospodarstw rolnych i utratę
miejsc pracy w rolnictwie i jego otoczeniu.
W związku z powyższym w imieniu Zarządu Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego zwracam się do Pana
Ministra o podjęcie konkretnych działań w celu zrekompensowania rolnikom poniesionych strat, przywrócenia
opłacalności produkcji zbóż i roślin oleistych, jak również zniesienia zakazu uboju rytualnego w Polsce.
Andrzej Górczyński
Prezes Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego

Tona żyta za hektar pracy kombajnu
Producenci jeszcze kilka miesięcy temu nie spodziewali się tak dramatycznie niskich cen zbóż.
Spadek nastąpił w ciągu miesiąca. Specjaliści tonują nastroje i przewidują, że jesienią ceny mogą być
wyższe. Rolników to jednak nie uspokaja, są oburzeni i rozgoryczeni.

zadać pytanie w czyim interesie działa ta spółka? Na
terenie województwa łódzkiego przeważają gospodarstwa małe i średnie prowadzące w większości hodowlę.
Rolników żyjących tylko z uprawy zbóż jest mało. Zbyt
niskie ceny zbóż szkodzą wszystkim rolnikom. Tona
żyta ledwie wystarcza na opłacenie kombajnu, pszenica z 1000 zł w roku ubiegłym spadła na 600 zł, cena
rzepaku z 1800 zł na 1300 zł, a nawozy, paliwo energia,
materiał siewny nie taniały, wprost przeciwnie.
Ja nie sprzedaję zbóż, lecz wykorzystuję we własnym gospodarstwie. Obawiam się huśtawki cenowej,
gdyż powoduje to brak stabilizacji i perspektyw dla
rolników. Potrzebna jest mądra polityka rolna, która
pozwoliłaby zachować zdrowe relacje między cenami zbóż, roślin okopowych, białkowych i oleistych a
cenami żywca wołowego, wieprzowego i mleka. Jak
wszyscy widzą, takiej polityki rolnej ani żadnej innej
nie ma. Wszyscy pamiętamy ile kosztowały zboża paszowe w ubiegłym roku, a ile kosztował żywiec wieprzowy. Dzieje się w polskim rolnictwie bardzo źle i
jak tak dalej pójdzie, to nie tylko wieprzowinę będziemy importować!

Jan Znyk, gmina Zduny Mogę jedynie wyrazić
ubolewanie i oburzenie, że ludzie sprawujący władzę
nie myślą o nas, o rolnikach. Nic nie obchodzą ich podejrzanie niskie ceny zbóż i rzepaku. Wszyscy zasłaniają się niewidzialną ręką rynku, cenami światowymi,
a nam chodzi o to żeby nie dopłacać do produkcji, bo
nie ma z czego.
Minister Rolnictwa mówi, że z cenami zbóż i rzepaku nie może nic zrobić bo Unia Europejska nie
pozwala, bo liberalizacja rynku, bo takie są ceny na
światowych giełdach. Polski rolnik jest w trudniejszej
sytuacji niż rolnik z zachodniej Europy chociażby z powodu niższych dopłat. Powinniśmy dostać dodatkowe
wsparcie, rząd powinien rozpocząć skup interwencyjny
zbóż chlebowych i rzepaku, aby rozładować sytuację.
Natomiast państwowa spółka Elewarr zaproponowała
bardzo niskie ceny i skupuje mało nie chcąc widoczEwa Bednarek, gmina Zadzim W moim gospodarnie poprawić sytuacji na rynku zbóż i rzepaku. Trzeba stwie odbywają się ostatnie prace żniwne. Większość
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zboża, które zbierzemy przeznaczamy na potrzeby
naszej hodowli. Nadwyżki możemy przechowywać i
systematycznie sprzedawać w ciągu roku. Cena 50 zł
za kwintal żyta nie pokrywa poniesionych nakładów,
weźmy pod uwagę ceny materiału siewnego, paliwa,
nawozów. Późna wiosna, deszcze nawalne, lokalne gradobicia też w dużej mierze miały wpływ na wielkość
plonu. Cena zbóż z poprzedniego roku była zadawalająca, ale teraz jest poniżej kosztów produkcji. Opinie
na temat sytuacji na rynku skupu zbóż są różne, mam
jednak wrażenie, że w kwestii ceny dużą rolę odgrywają ustalenia podmiotów skupowych. Manipulacja rynkiem i kreowanie przez media pewnej rzeczywistości
tego rynku to chyba główne powody takiej sytuacji.

Marek Chwiałkowski, gmina Daszyna Sytuacja
na rynku skupu rzepaku jest poniżej wszelkiej krytyki.
Cena 1200 zł za tonę (w zeszłym roku było to 2200
zł) jest poniżej kosztów produkcji. Rzepak w tym roku
obrodził, każdy rolnik liczył, że będzie trochę zysku,
a tymczasem… W trakcie wzrostu rzepaku w związku
z tym, że warunki atmosferyczne były trudne, trzeba
było robić opryski na grzyb i na pasożyty. Kiedy zakończyłem żniwa rzepaku, okazało się, że przy dzisiejszej
cenie jego uprawa jest się po prostu nieopłacalna.

Jerzy Karsznia, gmina Galewice Jeszcze trwają
żniwa i trudno mi precyzyjnie określić sytuację na rynku skupu zbóż i rzepaku. Jednak z tych sygnałów, które
do mnie docierają to ceny są dużo poniżej oczekiwań i
tego co było we wcześniej proponowanych umowach.
Rozmawiałem z kolegami i wszyscy komentują, że my
jako rolnicy nie mamy udziałów w przetwórstwie, nie
tylko zbóż. Stąd możliwe zmowy cenowe. Gdybyśmy
mieli jakieś udziały sytuacja byłoby inna. O grupach
producentów mówi się od początku powstania izb rolniczych. Być może należałoby zmienić coś w ustawie
o izbach rolniczych, skoro do tej pory grup producentów powstało tak mało. Wydaje mi się, że okres realnego socjalizmu zrobił jednak swoje. I póki co rolnicy,
szczególnie z naszego pokolenia mają uprzedzenia do
wszelkich form spółdzielczości i zrzeszania się. Jesteśmy w strukturach UE, ale nie jesteśmy zamknięci. Na
szczęście są możliwości handlu bardziej indywidualnego. Powinna jednak zastanawiać sytuacja kiedy to spółka państwowa Elewarr proponuje rolnikom niższe ceny
za żyto konsumpcyjne, niż prywatna firma na potrzeby
przetwórstwa na alkohol…
Dariusz Kowalczyk, gmina Czerniewice Nie ma
żadnych podstaw, żeby ceny tak spadły. Plony nie są
wcale tak wielkie jak wypowiadali się eksperci. Myślę,
że porównywalne do tych z zeszłego roku. Jak na razie
nie jest dobrze, ale mam nadzieję, że jest to tylko sytuacja przejściowa. Mamy okres żniw, jest dużo materiału i wielu rolników chce sprzedać swoje plony bo nie
mają ich gdzie magazynować, inni potrzebują pieniędzy. Wykorzystują to Ci, którzy skupują zboże i w ten
sposób możliwa jest chwilowa zmowa cenowa. Wydaje
mi się, że później sytuacja ta powinno się ustabilizować. Nie ma jednak szans na to, żebyśmy uzyskali cenę
taką jak w zeszłym roku. Uprawiam wszystkie zboża,

do końca żniw pozostało mi już niewiele. Na szczęście oczekują jakiś konkretnych działań ministra, które by
mam przechowalnie i wszystko co zbiorę przechowuję diametralnie poprawiły sytuację, aby cena była na indo zimy, lub wiosny, w związku z tym obecna sytuacja nym poziomie.
bezpośrednio mnie nie dotyka.
Ministerstwo Rolnictwa na razie uspokaja. Nie
Krzysztof Nowak, gmina Szadek Źle się stało, że ma różnic między naszymi cenami, a cenami na
doszło do tak drastycznych spadków cen. Zarówno w giełdach światowych – stwierdził Wiceminister Rolprzypadku rzepaku, który jest pierwszym plonem zbie- nictwa Tadeusz Nalewajk w programie „Tydzień”.
ranym przez rolników jak i w przypadku ceny zbóż. Ist- Z drugiej jednak strony na podstawie pisma z Mininieje podejrzenie zmowy cenowej. Były takie sygnały z sterstwa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenniektórych terenów. Sytuacja ta powoduje, że producent tów wszczął już postępowanie sprawdzające czy jest
nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z pro- możliwa zmowa cenowa podmiotów skupujących
dukcją, tym bardziej kosztów w przypadku produkcji zboża i rzepak. Rolnicy liczą na to, że sytuacja zozbóż na gruntach o niskiej bonitacji. Sytuację na rynku stanie jak najszybciej wyjaśniona.
zbożowym jak i politykę rolną należałoby w dużej mierze rozpatrywać w dłuższej perspektywie. W zeszłym
Sylwia Skulimowska
roku było wrażenie, że sytuacja jest przejrzysta, bardzo
dobra, a teraz okazuje się, że jest
bardzo zła. Polityka rolna gwarantująca opłacalność produkcji
zbóż musi uwzględniać dywersyfikację produkcji rolnej tj. rozwój
produkcji trzody chlewnej, bydła,
drobiarstwa, ziemniaków, buraków cukrowych, pro produkcji
nasiennej i ogrodniczej, dokładne
określenie zapotrzebowania na
surowce do produkcji biopaliw
oraz efektywne wykorzystanie
Elewarru w działaniach na rynku
zbóż. Zbiory zbóż i ich zagospodarowanie powinno być planowane. Rolnicy jednak nie czekają teraz na zapewnienia, że w dłuższej
perspektywie się poprawi. To jest
dla nich mało satysfakcjonujące,

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
Andrzej Górczyński informuje:
Od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego.
Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, bur- 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
mistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miej- na 2013 r.
sca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi: 81,70 zł
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju * ilość ha użytków rolnych.
napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku
akcyzowego nastąpi w terminie:1 – 31 października
2013 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą
W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnic- Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczni- munikaty/ można pobrać nowy wzór wniosku o skietwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie czą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rowanie na rehabilitację leczniczą.
warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego rehabilitacyjne na stronie http://www.krus.gov.pl/ko-

Informacja o przetargu w gminie Krzyżanów
Na terenie powiatu kutnowskiego w obrębie Łęki
Majątek, gmina Krzyżanów, odbędą się przetargi ograniczone na sprzedaż działek:
• rolne numer: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/8,
5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 370, 383. Przetarg odbędzie się w dniu 3.09.2013r. o godzinie 11:00 w
Świetlicy Wiejskiej w Krzyżanowie
• łąki numer: 86/1, 86/2, 86/3, 88/1, 87/1, 88/2,
87/2, 88/3, 87/3. Przetarg odbędzie się w dniu
04.09.2013r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.
Do dnia 13 sierpnia rolnicy zamierzający uczestni-

czyć w przetargach złożyli stosowne dokumenty.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filii ANR
w Łodzi ul. Północna 27/29 w dniu 20 sierpnia 2013
roku oraz na stronie internetowej.
Osoby, które nie złożyły wszystkich wymaganych
dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania douczestnictwa w przetargu mają możliwość uzupełnienia
brakujących dokumentów, jeżeli najpóźniej do dnia 27
sierpnia 2013 r. do godziny 14:00 złożą w siedzibie Filii
ANR w Łodzi ul. Północna 27/29 w pokoju nr 315 brakujące dokumenty.
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Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filii w Łodzi ul Północna 27/29 w dniu 29 sierpnia
2013 roku oraz na stronie internetowej. Przetarg odbędzie się, w przypadku gdy do przetargu zostanie zakwalifikowany przynajmniej jeden podmiot, spełniający
warunki podane w ogłoszeniu.
Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w składzie Komisji Przetargowej zasiądą: Anna Balcerzak, Roman Jabłoński, Jerzy Kuzański.

Melioracje wodne w powiecie bełchatowskim –
posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie
W dniu 5 lipca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady
Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie w której uczestniczyli
jej członkowie:
Piotr KOCIOŁEK – Przewodniczący Rady Powiatowej
IRWŁ w Bełchatowie Gmina Drużbice, Bogdan GOŁĄB
– Delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ Gmina Bełchatów, Zdzisław BĘBNOWSKI – Gmina i Miasto Zelów, Janusz FRYDRYCHOWSKI – Gmina Szczerców, Zbigniew
GRYGIELSKI – Gmina Drużbice, Teresa HRUDZIŃSKA
– Miasto Bełchatów, Czesław MAZIARZ – Gmina Kluki,
Witold NIEWIADOMSKI – Gmina Szczerców, Bogumiła
ROBAK – Gmina Bełchatów, Marek SŁOMIAN – Gmina Rusiec, Zygmunt SOLECKI – Gmina i Miasto Zelów,
Marcin ŚMIAŁKOWSKI – Gmina Rusiec, Marek WOCH
– Gmina Kleszczów, Cezary ZOCHNIAK – Gmina Kluki, oraz zaproszeni goście: Grzegorz Różycki – pełniący
obowiązki zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Związku
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Maria Gural –
kierownik Terenowego Inspektoratu w Piotrkowie Trybunalskim WZM i UW w Łodzi oraz Łukasz Mitecki – przedstawiciel Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Łukasz Mitecki, przedstawiciel Urzędu Gminy w Kleszczowie zaprezentował złożone wnioski dotyczące uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na
cele nieleśne o pow. 1,9480 ha w miejscowości: Żłobnica,
Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice oraz gruntów rolnych na cele nierolnicze o pow. 9,3431 ha w miejscowości:
Kleszczów i Łękińsko wynikające ze sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów. Omówiono szczegółowo
osiem wniosków, a w głosowaniu jawnym zatwierdzono
wnioski pozytywnie.
Delegaci poruszyli problem przeznaczenia gruntów
rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych na cele nierolnicze. W przyszłości powinno się zwrócić uwagę, między
innymi, inwestorom o wybór takich miejsc, gdzie grunty
będą stanowić mniejszą wartość rolniczą. W odniesieniu
do przedmiotowych działek rolnych klasy III, mieszkańcy wnioskowali o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych.
Grunty te mają lokalizację w centrum istniejącego osiedla
mieszkaniowego. W ocenie perspektywicznej położenie
tych gruntów w pewnym stopniu stanowiłoby utrudnienie
w użytkowaniu rolniczym.
Grzegorz Różycki – p.o. zastępca Dyrektora przedstawił informację na temat działalności i pracy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
WZMiUW w Łodzi jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową utworzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego (uchwała nr VII/63/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku z późniejszymi
zmianami) i wykonuje zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, do których należą w szczególności:
• utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych
(kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, rolnicze zbiorniki wodne, budowlane i urządzenia piętrzące),
• utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków
wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz innych wód dla
których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek
Województwa Łódzkiego,
• utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego,
• gospodarowanie gruntami pod wodami Skarbu Państwa oraz innym mieniem związanym z gospodarką
wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa,
• prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
• inicjowanie i wspomaganie procesu realizacji
obiektów małej retencji,
• przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych
z zakresu melioracji wodnych podstawowych
i szczegółowych,
• uczestniczenie w postępowaniach wodnoprawnych
jako strona w sprawach dot. urządzeń melioracji
podstawowych i wód dla których Marszałek Wo-

•

jewództwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie,
prowadzenie uzgodnień dokumentacji dot. wód dla
których Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie oraz urządzeń melioracji
wodnych.

W skład Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi wchodzi 9 Terenowych Inspektoratów:
•
w Łodzi
•
w Białaczowie
•
w Kutnie, z filią w Łowiczu
•
w Piotrkowie Trybunalskim
•
w Poddębicach, z filią w Łęczycy
•
w Radomsku
•
w Rawie Mazowieckiej
•
w Sieradzu
•
w Wieluniu
Ustawodawca w 2001 roku rozgraniczył melioracje
na podstawową i szczegółową. W myśl przepisów prawa
wodnego melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej
gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na celu ochronie użytków rolnych przed powodziami. Urządzenia melioracji
wodnych dzielą się na podstawowe
i szczegółowe, w zależności od ich
funkcji i parametrów. Marszałek województwa ustala dla każdego zainteresowanego właściciela gruntów, w
drodze decyzji, wysokość opłaty melioracyjnej albo opłaty inwestycyjnej, proporcjonalną do powierzchni
gruntów, na które korzystny wpływ
wywierają urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych. Wkrótce spółki wodne mają przejść pod
nadzór samorządu tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów. Być może
wówczas ulegnie zmiana w kwestii
finansowej tych spółek. Z terenu są
składane wnioski na melioracje podstawowe i szczegółowe. Z powiatu bełchatowskiego dwa
wnioski, z gminy Zelów i Drużbice dotyczące regulacji
rzek. Powyższe wnioski zostały na razie wstrzymane w celu
uzupełnienia informacji. Występują 4 magazyny suszowe
i powodziowe, teren powiatu bełchatowskiego podlega pod
magazyn w Wieluniu.
Na posiedzeniu Rady Powiatowej została także przedstawiona informacja na temat działania spółek wodnych
oraz realizację ich zadań na obszarze województwa. Spółka
wodna jest to osoba prawna, tworzona na podstawie Prawa
wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Utworzenie spółki wodnej
następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi.
Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru
zarządu i innych organów spółki. Spółki wodne podlegają
nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z
chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia
zysku, ale mogą wypracowywać zysk netto, który musi być
przeznaczony na cele statutowe spółki. Spółki wodne są
tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
• zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania
i dostarczania wody,
• ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
• ochrony przeciwpowodziowej
• melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
• wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych
• utrzymania wód.

-3-

•

Spółki wodne nie mogą prowadzić działalności w
zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem natomiast członek spółki wodnej nie
odpowiada za zobowiązania spółki. Finansowanie
działalności spółki:
• Spółka wodna powinna być finansowana ze składek
członków.
• Spółka wodna może generować zysk, który powinien
zostać przeznaczony tylko i wyłącznie na działania
statutowe spółki.
• Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie
dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz dotacji jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do
wymagań przewidzianych przepisami o finansach publicznych.
Aktem prawnym, który zobowiązuje Polskę w zakresie
działań w polityce wodnej tj. Ramowa Dyrektywa Wodna
z dnia 23 października 2000 roku, choć pewne aspekty tego
prawa regulują również inne dokumenty (np. Dyrektywa
Azotanowa, Dyrektywa Powodziowa). Akty prawne krajów członkowskich są w tym zakresie dużej mierze transpozycją aktów prawa unijnego. Prawo wodne daje podstawy

do ochrony wód. Wydane na jego podstawie rozporządzenia dotyczą m.in. klasyfikacji jakości wód. Według aktów
prawnych krajowego zarządu gospodarki wodnej w Polsce
musi być utrzymany dobry stan wód - rzek pod względem
ekologicznym, chemicznym. Polskie prawo wodne zostało
dostosowane do przepisów unijnych. Jest obowiązek utrzymania drożności rzek i dobrego stanu budowli hydrotechnicznej, wynika to również z prawa budowlanego. Wiąże
się to również z pewnymi nakładami. W zeszłym roku w
powiecie Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowskiego na
realizację zadań – robót (np. udrożnienie rzek, konserwacja) przeznaczono ponad 1 milion złotych. Melioracjami
szczegółowymi zajmują się spółki wodne, którym udzielane są dotacje. Można stwierdzić, że w powiecie bełchatowskim ożywiły się dotacje i pomoc finansowa ze strony samorządu powiatu w stosunku do powiatu piotrkowskiego.
Delegaci w dyskusji poruszyli również sytuację melioracji i gminnych spółek wodnych dotyczących poszczególnych gmin. Wspominali o szkodach, które na ich terenach
wyrządzają bobry. Niestety nie można temu zapobiec, ponieważ bobry podlegają ochronie prawnej.
Na spotkaniu w Bełchatowie Przewodniczący Rady
Powiatowej, Piotr Kociołek omówił tematykę VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się 8 czerwca 2013 roku w Łodzi. Został
przedstawiony także budżet i plan finansowy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2013.
Irena Biecuszek
Biuro IRWŁ

Korzystając z usług Banku BGŻ nasi klienci mają dostęp do tygodniowych i kwartalnych publikacji opracowywanych przez Zespół ds Analiz Rynków Rolnych.
Analizy dotyczą głównie rynku zbóż, roślin oleistych, runku mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz rynku środków do produkcji.
W ostatnim Agro Monitorze II kw.2013 opublikowanym w lipcu 2013r. znalazł się artykuł napisany przez Analityka Rynku Zbóż w Banku BGŻ S.A. Michała Koleśnikowa:
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Ekonomista
słaGłówny
ona aż 17,5
mld euro, natomiast nadwyżka w handlu nym liczba ludności w ciągu dziesięciu lat zwiększy się Oddział w Łasku,
Dyrektor Departamentu
osiągnęła
imponujący poziom 4,2 mld euro. Rodzi się aż o 400 mln osób. Co więcej, w Azji PKB na głowę 98-100 Łask, ul. Kościelna 12, tel. 0 43 675-26-92, o.lask@bgz.pl
Dariusz Winek
Mieso:
˛
jednak
pytanie,
tak dobre wyniki uda się utrzymać mieszkańca będzie rósł w jeszcze szybszym tempie niż Oddział Operacyjny w Kutnie,
tel. +48
22 860czy
43 56
Na rynku
wieprzowiny
widać
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świeżego
lub „
99-100 Łęczyca, Plac
Kościuszki
6, tel. 0 24mi
721-80-72,
o.leczyca@bgz.pl
Analizy
Sektorowe
Największymi
odbiorcami polskiej żywności od
lat
Wzrost
liczby mieszkańców
w połączeniu
z coraz
chłodzonego.
W rezultacie
w okresie I-IV
2013 r. można
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Produkt
Cena (w PLN*)
Od
Do
w latach 2010-20
odpowiadać aż za 95% ogólnego wzro- Cena (w EUR)
Zapraszamy naszych obecnych klientów do kontaktu ze swoim dostu liczbyPszenica
ludności na świecie. W przypadku Afryki pro1.06.2013
31.10.2013
radcą lub oddziałem
Banku BGŻ prowadzącym
rachunek i skorzygnozuje się, że w analizowanym okresie liczba ludności
Buraki cukrowe
26,29 EUR/t
108,70 PLN/t
1.10.2012
30.09.2013
stania z nowych
produktów, natomiast klientów
zainteresowanych
wzrośnie o 25%, co oznacza najwyższe tempo wzrostu

Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗

169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg

kontaktu z najbliższą placówką
Banku.
736,52 PLN/100 kg naszą ofertą do
1.07.2013
31.07.2013
1068,74 PLN/100 kg
1.07.2013
31.07.2013

Oferta cenowa zamieszczenia reklamy w biuletynie:

Według ﬁxingu z dnia 28.06.2013
Buraki cukrowe
Za publikacjęr.ogłoszenia
i reklamy–wcena
cenie: w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres

- ogłoszenie w
małe
w ramce
zł (netto).
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej
PLN,
jeżelijedno
takasłowo
jest 2,50
podana.

Biuro Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
Tel. 42-632-70-21, Fax. 42-632-70-31

- 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.
Średniotygodniowe
kursy walutowe
Umieszczenie wkładki reklamowej
w całym nakładzie – 495,00 zł netto.

ń EUR/PLN
USD/PLN
GBP/PLN
PLN/UAH
PLN/RUB
Rolnicy Tydzie
mogą bezpłatnie
zamieszczać oferty
kupna-sprzedaży
płodów rolnych, inwentarza,
ziemi, budynków
i maszyn rolniczych na stronie internetowej
3-9.06
4,28
3,26
5,03
2,49
9,88
www.rolgielda.pl
Wystarczy wejść 4,24
na w/w stronę zalogować
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
10-16.06
3,19się lub treść ogłoszenia
4,98 podać telefonicznie
2,55 do biura10,01
17-23.06
4,29
3,23 Sp. z o. o. 5,03
2,53
10,04
WYDAWCA: SAM-ROL
RADA PROGRAMOWA:
Galanciak, Anna Bieniawska,
Zawilski, ks. Jarosław Leśniak, Piotr Kociołek,
24-30.06
4,33
3,31 Agnieszka5,08
2,47 Stanisław9,90
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

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
˙
´
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Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”

Utworzenie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” na mocy umowy zawartej 7 lipca 2010 roku w Warszawie pomiędzy Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów umożliwia sołtysom, byłym
sołtysom, członkom rad sołeckich i członkom Stowarzyszeń sfederowanych w KSS korzystanie z ochrony
ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności.

Członkami Związku mogą być:
• Sołtysi
• byli Sołtysi
• członkowie Rad Sołeckich
• członkowie Stowarzyszeń sfederowanych w
Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów

taj - najpierw musisz zostać członkiem Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”:
• wypełnij deklarację członkowską
• wpłać wpisowe i udziały
• zawrzyj określoną umowę ubezpieczenia.

Aby zostać członkiem Związku Wzajemności
Jak zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” musisz mieć zawarte
Członkowskiej „SOŁECTWO”?
z Towarzystwem jedno z 3 następujących ubezpieI) Jeżeli jesteś jednym z wymienionych podmio- czeń (określonych w UMOWIE O UTWORZENIU
tów wejdź na stronę www.tuw.pl, www.kss.org.pl ZWIĄZKU WZAJEMNOŚCI CZŁONKOWSKIEJ
lub pobierz w Stowarzyszeniu OŚWIADCZENIE O „SOŁECTWO”):
PRZYSTĄPIENIU. Wypełnij i zgłoś się do najbliż• obowiązkowe ubezpieczenie budynków,
szego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń
• Bezpieczna Zagroda,
Wzajemnych „TUW”.
• Bezpieczna Rodzina.

Co to jest Związek Wzajemności Członkowskiej
„SOŁECTWO”?
Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” stanowi wyodrębnioną z ogólnej rzeszy członków grupę, której istotną cechą jest wspólnota interesów jej członków. Członkowie takiej grupy mają
na celu dbanie o poprawność i realizację kontraktów
ubezpieczeniowych tak, aby końcowy wynik był korzystny dla związku.
Osoby działające w Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” mają znaczący wpływ na
kreowanie potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków, a także decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki.

II) Jeżeli jesteś już członkiem Towarzystwa i masz
w Towarzystwie zawarte
Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim
określone umowy ubezpieczenia, to wystarczy
Nazwa Placówki
Adres
tylko złożyć OŚWIAD91- 342 Łódź, ul Swojska 4
Biuro Regionalnem Łódź
CZENIE. Najlepiej zrób
biuro40@tuw.pl
to przy wznawianiu ubez97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
Oddział Piotrków Tryb.
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl
pieczenia
Filia Bełchatów
97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl
III) Jeżeli nie jesteś
96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
jeszcze członkiem ToOddział Skierniewice
oddz4020@tuw.pl
warzystwa Ubezpieczeń
Filia Łowicz
99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl
Wzajemnych
„TUW”
Oddział Kutno
99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl
a podjąłeś decyzję o
98-200 Sieradz, Rynek 19
Oddział Sieradz
uczestniczeniu w budooddz4040@tuw.pl
wie Związku WzajemOddział Łęczyca
99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl
Kto może zostać członkiem Związku Wzajemności
Członkowskiej
97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
Oddział Radomsko
ności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
oddz4070@tuw.pl
„SOŁECTWO” pamię-
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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
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Składniki:

Cukinia z grilla
•
•
•
•
•
•

Młoda cukinia,
Cebula
Ser sałatkowy typu feta
Dwie łyżki oliwy z oliwek
Bazylia
Folia aluminiowa do owinięcia.

Sposób przygotowania

1

Cukinię kroimy wzdłuż na pół.
Wybieramy łyżką środek cukinii,
aby wypełnić warzywo pokrojoną w
paski cebulą i serem, pokrojonym

w kostkę. Całość polewamy oliwą i
przyprawiamy bazylią. Cukinię możemy nadziewać również papryką
lub suszonymi pomidorami. W za-

leżności od upodobań, także bazylię
można zastąpić dowolną kompozycją przypraw lub gotową przyprawą
do grillowania.

2

Tak przygotowaną cukinię zawijamy szczelnie
w folię aluminiową i pozostawiamy na grillu
do momentu, aż będzie szklista (około pół godziny). Podajemy wraz z sosem czosnkowym. Doskonale nadaje się jako dodatek do potraw mięsnych z grilla.

Mieszkam w Parzęczewie, jestem aktywna społecznie i zawodowo. Moją pasją są podróże oraz
przydomowy ogród, w którym z radością upraAnna Janicka
wiam warzywa, owoce oraz kwiaty. Zimą czytam
książki, najchętniej biografie sławnych kobiet. Doświadczenie w sztuce kulinarnej rozwijałam w
pracy jako specjalistka do spraw wiejskiego gospodarstwa domowego, przez wiele lat organizując
pokazy i kursy kulinarne dla kobiet. Anna Janicka

Wykonujemy izolację budynków gospodarczych takich jak: obory, chlewnie, przechowalnie, kurniki.
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Konkurs: „Okazy z pola, sadu i ogrodu”
Kategorie konkursowe:
- giganty (owoce i warzywa o nietypowej wielkości)
- dziwolągi (owoce i warzywa o dziwnym kształcie)
Konkurs polega na przyniesieniu nietypowych owoców
i warzyw w dniu Dożynek do Komisji Konkursowej do
godz. 16-tej.
Więcej informacji
tel. (42) 650 86 80 wew. 21
Dla zwycięzców nagrody!!!

