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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
ul. Północna 27/29 91-420 Łódź  

tel. 42 632- 70- 21 fax. 42 632-70-31

BIURA  POWIATOWE
Powiat Przewodniczący / Delegat Adres biura Telefon

Bełchatów Janusz Frydrychowski
Marcin Śmiałkowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów, pokój nr. 9
510-474-813

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny
510-474-851

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

ul. Podrzeczna 18, pok.117
siedziba BGŻ, 99-300 Kutno 510-474-825

Łask Bronisław Węglewski
Marek Krawczyk

ul. Narutowicza 17
98-100 Łask 510-474-871

Łęczyca Małgorzata Gabryelczak
Dariusz Kowalczyk

ul. Przedrynek 2, parter
99-100 Łęczyca 510-474-725

Łowicz Jan Znyk
Donata Wrona

ul. Starościńska 1, pok. 213
99-400 Łowicz 510-474-800

Łódź-Wschód Jan Woźniak
Bogdan Sałata

UG w Andrespolu
ul. Rokicińska 126 95-020 510-474-874

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

ul. Kowalskiego 2
26-300 Opoczno 510-474-870

Pabianice Czesław Dzierżawski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice 510-474-865

Pajęczno Jacek Koziński
Łukasz Wojtaszczyk

ul. 1 Maja 13/ 15, pok. nr 14
98-330 Pajęczno 510-474-813

Piotrków
Tryb.

Tomasz Kowalski
Bogdan Pietrykowski

Starostwo Powiatowe, 
Al. 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.
510-474-861

Poddębice Ewa Bednarek
Mariusz Gortat

GS Samopomoc Chłopska, 
ul. Kaliska 3/5

99-200 Poddębice
510-474-725

Radomsko Andrzej Komala
Andrzej Gruszczyński

ul. Kościuszki 6, 
97-500 Radomsko, pok. nr 210 510-474-801

Rawa Maz. Mariusz Cheba
Małgorzata Rosa

ul. Jana Sobieskiego 1,
96-200 Rawa Maz. 510-474-850

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel

ul. POW 30,
98-200 Sieradz 510-474-793

Skierniewice Andrzej Kowara
Jacek Ossowicz

ul. Jagiellońska 32
96-100 Skierniewice 510-474-841

Tomaszów 
Maz.

Dariusz Kowalczyk
Ewa Sygitowicz

ul. Św. Antoniego 41 pok. 
nr 20, 97-200 Tomaszów Maz. 510-474-862

Wieluń Józef Stępień
Krzysztof Wróbel

ul Palestrancka 5/4
98-300 Wieluń 510-474-804

Wieruszów Jerzy Karsznia
Ryszard Starek 

ul. Ludwika Waryńskiego 8,
98-400 Wieruszów 510-474-804

Zduńska
Wola

Zenon Kowalski 
Krzysztof Jan Nowak

ul. Ceramiczna 10, 
98-220 Zduńska Wola 510-474-793

Zgierz Jerzy Kuzański
Adam Michaś

MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz 510-474-738

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi 91-342 Łódź, ul. Swojska 4, lodz@tuw.pl 42/640-68-53

42/640-68-54
Oddział 

w Piotrkowie Tryb.
97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 33,

piotrkowtrybunalski@tuw.pl
44/649-69-29
44/649-69 80

Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, 
ul. Wojska Polskiego 27A, belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

Oddział 
w Skierniewicach

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

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

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

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

Oddział w Sieradzu 98-200 Sieradz, Rynek 19, sieradz@tuw.pl 43/822-33-99
fax:822-38-68

Oddział w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 8, leczyca@tuw.pl 24/721-01-61
Oddział 

w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 radomsko@tuw.pl 44/683-51-05
44/683-21-27
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W poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego 

liczba gospodarstw przedstawia się następująco: Gmina 

Białaczów - 1108, Gmina Drzewica - 1698, Gmina Mniszków 

- 1128, Gmina Opoczno - 2658, Gmina Paradyż - 839, 

Gmina Poświętne - 102, Gmina Sławno - 1419, Gmina 

Żarnów - 1246. Użytki rolne zajmują blisko 45% całkowitej 

powierzchni powiatu opoczyńskiego (104 019 ha). Wśród 

tych użytków rolnych 62% powierzchni przeznacza się 

pod zasiewy, a ponad 20% powierzchni zajmują łąki trwałe. 

Duży udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią 

lasy i grunty leśne - 8 233,83 ha. Gospodarstwa rolne 

zlokalizowane w powiecie opoczyńskim, ze względu na 

niesprzyjające warunki glebowo- przyrodnicze (przewaga 

gleb o niskiej klasie bonitacji), uprawiają głównie zboża, 

rzepak, kukurydzę oraz rośliny okopowe. Znaczną 

powierzchnię gruntów zajmują również rośliny zielarskie, 

typu kozłek lekarski, arcydzięgiel i prawoślaz lekarski. Poza 

produkcją roślinną hoduje się trzodę chlewną, bydło 

mleczne, bydło opasowe i drób.  

Powiat opoczyński składa się z 8 gmin, a więc Rada 

Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

powiatu opoczyńskiego liczy 16 delegatów:

- Gmina Białaczów: Anna Krzysztofik, Stanisław Firkowski 

- Gmina Drzewica: Stanisław Barul, Andrzej Gapys 

- Gmina Mniszków: Piotr Marcinkowski, Mariusz Tarnawski

- Gmina Opoczno: Elżbieta Dorocińska, Marian Jurek

- Gmina Paradyż: Krzysztof Juszyński – Delegat na Walne 

Zgromadzenie IRWŁ, Robert Ignerowicz 

- Gmina Poświętne: Marian Kacprzak – Przewodniczący 

Rady, Bolesław Kacprzak 

- Gmina Sławno: Wojciech Ogłoziński, Krzysztof Bielas

- Gmina Żarnów: Krzysztof Ciach, Tomasz Pacyniak.

Rada Powiatowa IRWŁ powiatu opoczyńskiego od 

początku roku 2016 spotkała się na 3 posiedzeniach:

• 21.01.2016, na którym głównym tematem było 

przedstawienie informacji z pracy jednostek sektora 

rolnego z terenu powiatu opoczyńskiego - BP ARiMR 

w Opocznie, Rejonowego ODR w Opocznie, PIORIN  

w Opocznie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie. 

• 30.03.2016, na którym delegaci wydawali opinie 

dotyczące sprzedaży działek na terenie gminy Sławno. 

• 6.05.2016, na które zostali zaproszeni rolnicy oraz 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– Jarosław Sachajko, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 

– Wiktor Szmulewicz, posłowie z okręgu piotrkowskiego, 

przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Główną tematyką spotkania były problemy z jakimi zmagają 

się rolnicy, m.in. niskie ceny produktów rolnych (poprawa 

opłacalności produkcji żywca i mleka), szkody łowieckie, 

wydłużające się terminy wypłat płatności bezpośrednich, 

klęski suszowe. Dyskusja na Radzie Powiatowej IRWŁ 

powiatu opoczyńskiego dotyczyła również:  

- importu nieodpowiedniej jakości mięsa i żywca,

- żywności bezpośrednio od rolnika (ustawa o sprzedaży 

bezpośredniej),

- uproszczenia procedur i wymagań przy przyznawaniu 

pomocy unijnej dla gospodarstw rolnych,

- nowej ustawy o obrocie gruntami rolnymi,

- ubezpieczeń upraw rolnych,

- drobnego i średniego przemysłu przetwórczego  

w każdym powiecie.

Delegaci Rady Powiatowej w Opocznie biorą czynny udział 

w szacowaniach szkód łowieckich wyrządzonych przez 

dziką zwierzynę oraz w szacowaniu szkód spowodowanych 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Biuro Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie mieści się przy 

ul. Kowalskiego 2, 26-300 Opoczno, tel.: 510474870, czynne 

jest od wtorku do czwartku. Biuro organizuje, między innymi, 

wyjazdy na targi rolnicze dla rolników, kolonie zimowe  

i letnie dla dzieci, a także zajmuje się organizacją szkoleń  

z zakresu „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu 

sprzętu naziemnego” tzw. „szkolenia chemizacyjne”. W Biurze 

Powiatowym IRWŁ można uzyskać poradę dotyczącą:

• wniosków o płatności bezpośrednie – w 2016 roku  

z tej możliwości skorzystało 220 rolników z terenu całego 

powiatu opoczyńskiego,

•  wniosków dotyczących kwot mlecznych,

• wniosków o dopłatę do zakupu kwalifikowanego 

materiału siewnego,

• wniosków o zwrot podatku akcyzowego,

• ksiąg rejestracji bydła. 

                                                                Gabriela Wieczorek 

                                              Specjalista ds. Obszarów Wiejskich i Obsługi 

Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie

Szanowni Państwo!

Rozpoczął się dla rolników okres wzmożonych 
prac polowych. To trudny, ale też radosny czas, 
podsumowujący całoroczną pracę. Niestety sy-
tuacja w polskim rolnictwie nie napawa optymi-
zmem. Problem niskich cen mleka i ogólnie trud-
nej sytuacji na wszystkich rynkach spędza sen  
z powiek wielu rolnikom. Izba Rolnicza Wojewódz-
twa Łódzkiego wystosowała apel do Beaty Szy-
dło - Premiera RP z prośbą o interwencję i stwo-
rzenie programu pomocy producentom mleka, 
który umożliwiłby rozwiązania satysfakcjonujące 
środowisko rolnicze. Szczegóły apelu, a także spra-
wozdanie i wnioski ze spotkania izb rolniczych 
państw grupy wyszehradzkiej oraz mocny głos eu-
ropejskich rolników  możecie Państwo przeczytać   
w tym wydaniu miesięcznika.  

W rubryce aktualności publikujemy „Apel  
o bezpieczne wakacje”. Zabrzmiał ostatni dzwonek  
w salach lekcyjnych i dzieci rozpoczęły zasłużony 
odpoczynek. Zróbmy wszystko, aby całe i zdrowe 
wróciły do szkoły. Proszę także zajrzeć do „Waka-
cyjnego Przewodnika Ubezpieczeniowego”, gdzie 
możecie Państwo zapoznać się z wakacyjnymi 
propozycjami Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW”. 

Pragnę zachęcić Państwa do przeczytania arty-
kułu, który dotyczy  III konferencji Rady ds. Kobiet  
i Rodzin Wiejskich, która odbyła się w Ustroniu. 
Głos kobiet to bardzo ważny głos w życiu wsi, tym 
bardziej, że dotyczy jej istotnych problemów z któ-
rymi borykają się mieszkańcy obszarów wiejskich. 

Życzę Państwu interesującej lektury

Prezes Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego

Powiat opoczyński charakteryzuje dość duży stopień rozdrobnienia gospodarstw. W całym powiecie tych 
gospodarstw jest ok. 10798. Gospodarstw do 1 ha jest 2010, od 1-5 ha - 5698, od 5-10 ha - 2312, od 10-15 ha 
- 514, powyżej 15ha -  264 co obrazuje, że największą grupę gospodarstw stanowią te o powierzchni nieprze-
kraczającej 5 ha.  

Rada Powiatowa Izby 
Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Opocznie



| Aktualnoœci |

4

Głównym organizatorem konkursu w województwie 

łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współ-

organizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Od-

dział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Izba 

Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty 

w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 

w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi. Puchary dla szkół ufundowane zosta-

ły przez Wojewodę Łódzkiego. Patronat medialny nad 

konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

W tym roku drugi człon tytułu konkursu – „nie-
bezpieczne atrakcje w wakacje” – dotyczył niebez-
pieczeństw  występujących w rolnictwie w czasie 
wakacji, kiedy najmłodsi mieszkańcy wsi są szcze-
gólnie narażeni na zagrożenia.

Główne cele konkursu to:
• promowanie pozytywnych zachowań związanych 

z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa 

i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom rolni-
ków w czasie nasilonych prac w okresie letnim,
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej 

oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów 
szkół podstawowych.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawo-

wych w dwóch kategoriach wiekowych:

• I grupa: klasy 0 - III szkoły podstawowej (6-9 lat),

• II grupa: klasy IV - VI szkoły podstawowej (10-13 lat).

W bieżącym roku, w konkursie wzięło udział 1606 uczniów 

ze 125 szkół podstawowych województwa łódzkiego. Komi-

sja na etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróż-

nić po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

Laureaci w I grupie wiekowej (klasy 0 - III):
I miejsce – Martyna Stefaniak z klasy III Szkoły Pod-

stawowej w Czastarach;
II miejsce – Izabela Grochala z klasy III Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Janisławicach;
III miejsce – Weronika Napieraj z klasy II Szkoły 

Podstawowej we Włyniu;
IV miejsce – Marika Jaśkiewicz z klasy III Szkoły 

Podstawowej w Wiadernie;
V miejsce – Adam Kowalski z klasy II Szkoły Podsta-

wowej w Kodrębie.

Wyróżnienia w I grupie wiekowej:
Julita Grzywacz z klasy I Szkoły Podstawowej 

SPSK w Klementynowie; Piotr Kostrzewa z klasy II 
Szkoły Podstawowej w Sieńcu; Dominik Smolarek  
z klasy „0” Szkoły Podstawowej w Domaniewie; 
Nadia Gosiecka z klasy 1 Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Lipniku; Alex Struszczyk z klasy I Szkoły 
Podstawowej w Lipinach; Kinga Szybalska z klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Maz.; Julia Fidala  
z klasy I Szkoły Podstawowej w Bełdowie; Jakub Ro-
siński z klasy II Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Brzezinach; Igor Bednarczyk z klasy I Szkoły Pod-
stawowej w Kazimierzu; Weronika Komorowska  
z klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 w Ozorkowie.

Laureaci w II grupie wiekowej (klasy IV - VI):
I miejsce –Amelia Domagała z klasy V Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Rzeczycy 
II miejsce – Kamil Janas z klasy IV Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Żdżarach
III miejsce – Wiktoria Łuczyńska z klasy VI Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Rawie Maz.
IV miejsce – Bartosz Humaj z klasy V Szkoły Podsta-

wowej w Sulmierzycach
V miejsce – Bartosz Chrustowski z klasy VI Szkoły 

Podstawowej w Rokicinach
 

Wyróżnienia w II grupie wiekowej:
Wiktoria Walczak z klasy V Szkoły Podstawowej  

w Modlnej; Patryk Pawlik z klasy IV Szkoły Pod-
stawowej w Burzeninie; Szymon Omieciński z kla-
sy VI Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach; Woj-
ciech Węsierski  z klasy VI Szkoły Podstawowej  
w Ostrowie; Kinga Sobolewska z klasy IV Szkoły Pod-
stawowej w Micinie; Jakub Cheba z klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Regnowie; Nikola Konik z klasy IV Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Radomsku; Filip 
Rudnicki z klasy V Szkoły Podstawowej w Guzewie,

Patrycja Olczyk z klasy VI Szkoły Podstawowej  
w Wągrach; Agata Lesiak z klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Starych Skoszewach.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień dzieci spotkały się 

z Przemysławem Dobrowolskim z Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Łodzi, który omówił najważniej-

sze zasady bezpiecznego zachowania w lesie. Podczas 

finału odbywała się również wystawa sprzętu i umun-

durowania strażackiego.

Laureatki etapu wojewódzkiego: Martyna Stefaniak 

ze szkoły w Czastarach, Izabela Grochala ze szkoły w Ja-

nisławicach i Amelia Domagała ze szkoły w Rzeczycy 

zostały wyróżnione w etapie centralnym konkursu. 14 

czerwca uroczyste podsumowanie etapu centralnego 

odbyło w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie uczestniczki  

z naszego województwa otrzymały nagrody rzeczowe. 

Jest to duży sukces, zważywszy, że w konkursie plastycz-

nym w tegorocznej edycji brało udział 32 697 uczniów  

z 2331 szkół podstawowych z całego kraju.

Przemysław Kraska  

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z niepokojem 

obserwuje trudną sytuację na rynku mleka. Z terenu docie-

rają liczne sygnały od rolników, którzy alarmują, że produk-

cja mleka po zniesieniu kwot mlecznych powoduje spa-

dek opłacalności i naruszenie płynności finansowej wielu 

gospodarstw mleczarskich. Rolnicy niejednokrotnie zacią-

gnęli kredyty na rozwój gospodarstw, a teraz ich sytuacja 

staje się krytyczna. Trudna sytuacja jest też spowodowana 

koniecznością płacenia wysokich kar za przekroczenie limi-

tów produkcyjnych w okresie kwotowania 2014/2015. Cały 

czas spada cena mleka, w tej chwili jest o ok. 13 % mniejsza 

niż w analogicznym okresie 2015r. Rolnikom trudno ogra-

niczyć produkcję, skoro ponieśli duże nakłady finansowe. 

W związku z tym wiele rolniczych rodzin może stanąć na 

granicy bankructwa. Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-

go proponuje opracowanie programu pomocowego dla 

sektora mleczarskiego. Program ten powinien zawierać:

• bezpośrednie dopłaty dla producentów mleka,

• podniesienie cen skupu interwencyjnego dla pro-

duktów mlecznych

• uruchomienie mechanizmów wspierania eksportu 

poza kraje UE.

W związku z tym, że sytuacja jest poważna, Prezes Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski 

zaapelował do rządu o jak najszybsze podjęcie działań, 

zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. 

Sylwia Skulimowska

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował apel do Beaty Szydło Premiera RP w związku z trudną sytuacją na rynku mleka.

Trudna sytuacja na rynku mleka

7 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!”.

Finał wojewódzki  konkursu 
plastycznego „Bezpiecznie na wsi”
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Organizatorem konferencji był: Zarząd Krajowej Rady 

Izb Rolniczych, Śląska Izba Rolnicza oraz Prezydium Rady 

do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej 

przy KRIR. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mi-

nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki społecznej, a także Marszałek Województwa Ślą-

skiego. Patronatu udzieliła również Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego. Patronatu medialnego udzieliła Te-

lewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, top agrar Polska 

oraz miesięcznik Polska Wieś. 

W czasie konferencji panie - przedstawicielki kobiet z ob-

szarów wiejskich - rozmawiały o ubezpieczeniu społecz-

nym rolników. Omówiono aktualne przepisy, a także pro-

pozycje zmian. Wnioskowano, aby rolnik, który płaci wyższą 

składkę otrzymywał wyzszą emeryturę. Postulowano tak-

że o obniżenie wieku emerytalnego rolników. Panie zwra-

cały uwagę na brak możliwości korzystania z sanatoriów 

KRUSu przez rolników, którzy są na emeryturze. Rozma-

wiano również o profilaktyce zdrowotnej dotyczącej raka 

szyjki macicy i raka piersi. Zwracano uwagę na ogromną 

potrzebę monitoringu swojego ciała i wykonywania sys-

tematycznych badań. Przedstawicielki kobiet zaapelowa-

ły, aby nie zaniedbywać badań okresowych, a także, żeby 

stworzyć program monitorujący takie badania. Kolejny pa-

nel dotyczył możliwości edukacyjnych na terenach wiej-

skich, a także roli wykształcenia we współczesnym świecie. 

Żywą dyskusję wywołał temat dotyczący przedsiębiorczości  

i działalności gospodarczej na terenach wiejskich i związa-

ny z nim podatek VAT w rolnictwie. Panie dzieliły się swoimi 

spostrzeżeniami i doświadczeniem. Miały okazję spojrzeć na 

problemy wsi z perspektyw  mieszkanek z innych regionów.

Wnioski podjęte przez Uczestniczki III Konferencji 
Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich:

• Skrócenie wieku emerytalnego dla rolników.
• Zwiększenie dziennego świadczenia chorobowe-

go, które w chwili obecnie chorujący rolnik, opłacający 
ubezpieczenie, otrzymuje w wysokości 10,00 zł /dzień.

• Umożliwienie emerytom KRUS oraz rencistom 
KRUS otrzymującym rentę stałą z tytułu niezdolności 
do pracy, korzystania z rehabilitacji w ośrodkach KRUS.

• Finansowanie z budżetu państwa szczepionek 
przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV), który 
jest groźnym czynnikiem kancerogennym, mogącym 
powodować raka szyjki macicy.

• Podjęcie i integrację działań przez różne resorty 
wokół szkół wiejskich, których problemy mogą być 
rozwiązane przez różnorakie zabiegi organizacyjne, 

programowe i metodyczne. Problemy 
związane są głównie z: likwidacją małych 
wiejskich szkół, zmniejszeniem się liczby 
uczniów, zwiększeniem się różnicy po-
między naliczaną subwencją oświatową 
a kosztami prowadzenia szkół, brakiem 
możliwości kształcenia uczniów najzdol-
niejszych, ograniczeniem dostępu do za-
sobów edukacyjnych.

Wnioski zostały przesłane do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych z prośbą o wystąpienie 

do odpowiednich instytucji. 

W kolejnym dniu konferencji panie zwie-

dzały Wisłę i Ustronie oraz obejrzały koniakowskie dzieła 

sztuki w Muzeum Koronki w Koniakowie.

Warto wspomnieć, że również przy Izbie Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego - 14 maja 2016 roku podczas posie-

dzenia Walnego Zgromadzenia IRWŁ- powstał organ do-

radczo-opiniodawczy IRWŁ - Rada ds. Kobiet Wiejskich i ich 

Rodzin. Rada będzie miała za zadanie m.in. działać na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej kobiet 

wiejskich i ich rodzin, promocji nauki, szkolnictwa wyższe-

go, edukacji, oświaty i wychowania.

Sylwia Skulimowska 

Głównym celem działania Rady do spraw Kobiet  
i Rodzin Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych,  
w której skład weszły przedstawicielki samorządu rolni-
czego działające we wszystkich województwach, jest ak-
tywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziała-
nie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym 
i gospodarczym; wskazywanie problemów dotyczących 
sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz 
propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie 
działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obsza-
rach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci 
i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdro-
wotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odży-
wiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktyw-
nych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz 
ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

W związku ze zbliżającym się okresem nasilonych letnich 
prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym 
apelem: 

Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom 
w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia, a niekiedy 
nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić 
nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem? 

Chrońmy nasze domy i rodziny przed nieszczęściem, zanim 
będzie za późno! 

Zróbmy wszystko, aby ten czas wzmożonej pracy w 
rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami 
stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z winy dorosłych - z 
powodu braku ich wyobraźni i odpowiedzialności, ale też 
pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia. 

Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów 
o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania 
wolnego czasu. Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, 
które przerastają ich siły i możliwości! 

Nie narażajmy naszych dzieci na kalectwo! 

Zapewnijmy najmłodszym opiekę i bezpieczne miejsce 
zabawy! 
Bądźmy mądrzy i przezorni przed szkodą, a nie po szkodzie! 
 
 

Wojewódzka Komisja do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie przy Okręgowym 
Inspektorze Pracy w Łodzi 

Łódź, czerwiec 2016 r. 

 

III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR pt.: „Polityka społeczna na obszarach wiejskich” odbyła się w dniach 14-15 czerwca 
2016 r. w Hotelu Jaskółka w Ustroniu. Ponad 130 kobiet z Izb Rolniczych, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich spotkało się by porozmawiać o sposobach aktywiza-
cji kobiet na obszarach wiejskich. 

Kobiety o polityce społecznej na 
obszarach wiejskich
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Powracający problem  
szkód łowieckich

Część 2
Ostateczne szacowanie szkody:

Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprze-

dza się dokonaniem oględzin.

1. Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód:
1) w płodach rolnych;

2) wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach;

3) w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgło-

szona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej upra-

wy lub w jego trakcie.

2. Podczas oględzin ustala się:
1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
2) rodzaj, stan i jakość uprawy;
3) obszar całej uprawy;
4) szacunkowy obszar uprawy, która została 

uszkodzona;
5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na 

uszkodzonym obszarze.

3. Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilo-

ściowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia 

lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.

4. Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia 

wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej 

na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej 

uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczone-

go płodu rolnego - w terminie 7 dni od dnia zgłosze-

nia szkody.

5. Ostatecznego szacowania szkody wyrządzonej 

przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się 

w przypadku szkody wyrządzonej:

1) poza okresem wegetacyjnym - przed rozpoczęciem 

wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiają-

cym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu                                

pierwotnego;

2) w okresie wegetacyjnym - w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia szkody.

6. Podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się:
1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego;

3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;

4) obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgroma-

dzonego płodu rolnego;

5) obszar uprawy, która została uszkodzona lub sza-

cunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;

6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym ob-

szarze;

7) plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego 

płodu rolnego;

8) rozmiar szkody;

9) wysokość odszkodowania.

Ustalenia rozmiaru szkody:
Ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez:
1) pomnożenie obszaru uprawy, która została 

uszkodzona, oraz procentu jej 

zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyska-
nej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha - 
w przypadku szkód w uprawach;
2) ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego 

płodu rolnego - w przypadku szkód 
w płodach rolnych.

Wysokość odszkodowania:
1. Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc roz-

miar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolne-

go, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę 

rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w re-

jonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania po-

mniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbio-

ru, transportu i przechowywania.

2. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzo-

ne przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na 

podstawie wartości utraconego plonu (masy zie-

lonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym 

oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego ob-

szaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się 

na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicz-

nych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych 

do wysiania.

3. Przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach 

wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, je-

żeli szkoda powstała:

1) w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25 %,

2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja  

- w wysokości 40 %,

3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca  

- w wysokości 60 %,

4) w okresie od dnia 11 czerwca - w wysokości 85 % 

kwoty obliczonej w sposób określony w pkt.1

Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące 

własność Skarbu Państwa jako 

deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rol-

nych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni 

od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku ro-

ślin w danym regionie, określonego przez sejmik woje-

wództwa w drodze uchwały;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów 

rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urzą-

dzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających 

szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta  

w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, 

stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

 6 ) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażą-

cym naruszeniem zasad agrotechnicznych. 

Spory:
1. Zgodnie z Art. 47. 1.ust.2 ustawy prawo łowieckie,  

w przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posia-

daczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu 

łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodze-

nia za szkody, strony mogą zwrócić się do właściwego 

ze względu na miejsce powstałej szkody organu gmi-

ny w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia 

sporu.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia co do 

wysokości odszkodowania za wyrządzoną szkodę, po-

krzywdzonemu przysługuje prawo wystąpienia z rosz-

czeniem do Sądu Powszechnego.

Dodatek: 
Na mocy art. 126 ustawy o ochronie przyrody Skarb 

Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:

 

1. żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospo-

darstwie leśnym;

2. wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

3. rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

4. niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt 

gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

5. bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybac-

kim.

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wyso-

kości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regio-

nalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze par-

ku narodowego dyrektor tego parku.

Zgodnie z Art. 50. 1. ustawy prawo łowieckie  Skarb 

Państwa odpowiada za szkody,  wyrządzone przez 

zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. (łosie)

Istotne w dochodzeniu odszkodowania jest do-
chowanie procedury po stronie poszkodowane-
go rolnika. Zawiadomienie o szkodzie winno być 
dokonane na piśmie. Jeżeli takie zawiadomienie 
jest wysyłane pocztą to należy to uczynić listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbio-
ru. Ponadto dodatkowym dowodem w sprawie 
będą zdjęcia jakie winien wykonać poszkodowa-
ny rolnik na terenie uprawy w której wyrządzone 
są szkody, ale w taki sposób aby można było zi-
dentyfikować działkę gruntu na której zdjęcia zo-
stały wykonane. Na zdjęciach winna być widoczna 
data ich wykonania. Dobrze byłoby aby poszko-
dowany rolnik posiadał świadków na okoliczność 
powstałych szkód.

W przypadku nie wykonania procedury przez 
właściwe Koło Łowieckie lub brak porozumienia co 
do wysokości odszkodowania, poszkodowany rol-
nik może dochodzić swojego roszczenia przed wła-
ściwym Sądem Rejonowym. Warunkiem jest jed-
nak właściwe udokumentowanie powstałej szkody  
i zachowanie trybu postępowanie w związku ze zgło-
szeniem powstałej szkody. 

Lilla Perka 

Radca prawny  

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Porady prawne we wtorki  

i w czwartki po wcześniejszym  

zgłoszeniu 42 632 70 21

Problem szkód wyrządzanych w uprawach przez dzikie zwierzęta ciągle jest aktualny. Rolnicy mają duże problemy z uzyskaniem odszkodowania za powstałe szkody. 
Nierzadko Koła Łowieckie, w gestii których leży wypłata odszkodowania za powstałe szkody oraz podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód wyrzą-
dzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach, w ogóle nie reagują na zgłoszenia dokonywane przez poszkodowanych rolników.  
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Przedstawiciele izb rolniczych Grupy V4 dyskutowali 

nad obecną dramatyczną sytuacją na rynkach rolnych. 

Sytuacja producentów trzody chlewnej i mleka jest 

szczególnie trudna i nie widać żadnych szans na jej po-

prawę. Nieznaczne ożywienie cen wieprzowiny może 

być tylko tymczasowe, a ceny są nadal niższe w porów-

naniu do zeszłorocznych cen w tym samym okresie. Re-

prezentacje izb rolniczych V4 zaakceptowały wnioski  

z ostatniego spotkania premierów państw Grupy V4  

i poparły ich determinację w pomocy dla rolników. Co 

więcej, według niektórych szacunków, ceny mleka mają 

pozostać na niskim poziomie przez pozostałą część 

tego roku i jest prawdopodobne, że nie wzrosną bio-

rąc pod uwagę szybki wzrost produkcji mleka w krajach 

UE-15. Nadprodukcja w tych krajach połączona z utra-

tą rosyjskiego rynku i spowolnieniem na rynku chińskim 

spowodowała masowy napływ produktów mlecznych 

z Europy Zachodniej do Europy Środkowej i Wschod-

niej, co przyczyniło się jeszcze bardziej do spadku cen 

w krajach Grupy V4. Komisja Europejska nie wymyśli-

ła jakiegokolwiek praktycznego rozwiązania dla ostat-

nich spadków na rynku mleka. Tak zwane „środki”, które 

zostały przedstawione do tej pory są niewystarczające  

i nieuczciwe w stosunku do państw członkowskich UE 

z Europy Środkowo-Wschodniej. Obecny kryzys spowo-

dowany decyzjami polityki międzynarodowej musi być 

rozwiązany na poziomie europejskim, w przeciwnym 

wypadku Wspólna Polityka Rolna traci prawo, aby na-

zywać ją „wspólną”. W chwili obecnej, poszczególne kra-

je członkowskie są pozostawione same sobie w podej-

mowaniu inicjatywy, co oznacza, że rozwiązanie kryzysu 

stwarza zagrożenie rywalizacji pomiędzy budżetami na-

rodowymi i barierami handlowymi, w których pojedyn-

cze kraje mogą ponieść porażkę. W celu uniknięcia takiej 

sytuacji, Komisja Europejska musi poważnie podjeść do 

problemu, a nie tak jak poprzednio zaniedbano i potrak-

towano protekcjonistycznie rolników i rolnictwo przez 

biurokratów z UE. Taka odpowiedź dowodzi, że Komi-

sja Europejska nie jest w stanie rozwiązać naszych pro-

blemów.

W celu przynajmniej częściowej poprawy sytuacji, 
KE musi podjąć natychmiastowe czynności:

• Przygotować dodatkowy pakiet finansowy na co 
najmniej 1 mld euro, który musi być wypłacony jak 
najszybciej dla preferencją dla państw, gdzie ceny 
spadły najwięcej. Pieniądze powinny pochodzić z in-
nych źródeł niż WPR.

• Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zniesie-
nia rosyjskiego embarga i ponownego otworzenia 
rynku rosyjskiego dla produktów rolnych z UE. KE 
powinna również wykorzystać część swojego per-
sonelu dyplomatycznego w celu przywrócenia utra-
conych rynków i znalezienia nowych rynków zbytu 
dla produktów rolnych.

• Zrewidować próg referencyjny i zwiększyć ceny 
interwencyjne w sektorze mleka o co najmniej 10%  
w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku 
oraz 25% w przypadku masła.

• Zwiększyć próg dobrowolnego wsparcia powiąza-
nego z produkcją do co najmniej 20% I filaru WPR

• Promować i zachęcać do eksportu poprzez wprowa-
dzenie refundacji wywozowych do produktów mlecz-
nych i mięsa wieprzowego oraz kredytów eksporto-
wych, aby trwale usunąć istniejące nadwyżki z rynku UE.

• Umożliwić krajom UE wykorzystanie produktów 
rolnych, takich jak mleko w proszku, sery, masło, 
wieprzowina i/lub drób na rozwój pomocy huma-
nitarnej dla krajów ubogich, pomocy żywnościo-
wej dla uchodźców szukających pomocy w Europie 
oraz pomoc żywnościową dla biednych obywateli 
państw członkowskich UE (Europejski Fundusz Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym).

• Przygotować wspólne ramy regulacyjne UE  
w dziedzinie zwalczania nieuczciwych praktyk han-
dlowych w łańcuchu dostaw żywności.

Jeśli chodzi o pozycję rolników w łańcuchu dostaw 

żywności to należy stwierdzić, że sytuacja rolników  

i przemysłu spożywczego w naszych krajach jest do-

datkowo spotęgowana przez nieuczciwe praktyki han-

dlowe sprzedawców detalicznych. Sieci handlowe mają 

tendencję do nadużywania ich znaczącej pozycji rynko-

wej w kontaktach z dostawcami, szczególnie poprzez 

napędzanie cen w dół i zmuszania dostawców do po-

krycia kosztów działań promocyjnych i niesprzedanych 

towarów. Siecie handlowe wydają się również prefero-

wać towary pochodzące z kraju, w którym mają swoją 

spółkę matkę, w ten sposób wspierają import produk-

tów mlecznych i mięsa, które z kolei wywierają nacisk 

na ceny produktów lokalnych (które mają lepszą lub po-

dobną jakość).

Wspólne europejskie rozwiązanie nieuczciwych prak-

tyk handlowych musi być częścią tak bardzo potrzeb-

nego systematycznego rozwiązania spadku dochodów 

rolników europejskich. W chwili obecnej, duża część 

pieniędzy z WPR, funduszy EFRG i EFRROW kończy w rę-

kach sieci handlowych.

Ceny zbóż i roślin oleistych wzrosły nieznacznie  

w ciągu ostatnich miesięcy ze względu na skompliko-

wany sezon wegetacyjny, w którym nie przewiduje się 

podobnych plonów jak z ostatnich pięciu ostatnich lat. 

Niższe plony, po niższej cenie nie będą w stanie pokryć 

strat z rynku mleka i wieprzowiny. Co gorsze, pogoda 

w drugiej połowie maja była bardzo nieprzewidywalna, 

gradobicia, przymrozki i powodzie poważnie uszkodzi-

ły nie tylko takie uprawy jak sady i winnice, ale również 

zwykłe uprawy polowe.

Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 omówili również 

harmonogram wypłat dotacji z WPR w poszczególnych 

krajach i zgodzili się, że ze względu na znaczne zmiany  

w wymogach WPR, dopłaty dla rolników były opóźnio-

ne więcej niż pół roku w porównaniu do poprzednich 

lat. Poszczególne ministerstwa rolnictwa i ich agen-

cje płatnicze muszą być w stanie poradzić sobie lepiej  

w 2017 r. lub dążyć do zmiany przepisów na poziomie 

europejskim. Uczestnicy spotkania zgodzili się również, 

że uproszczenie WPR jest niezbędne, a nacisk należy po-

łożyć na zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla 

rolników. Tradycyjnie spotkanie zakończyło się podpisa-

niem wspólnego komunikatu.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. Reprezentanci Węgierskiej Narodowej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), polskiej Krajowej Rady Izb Rol-
niczych (KRIR) i Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR) uczestniczący w 61 Sesji Rolniczych Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej (V4), odbywającej się w Zidlochowicach 
(Republika Czeska). Z ramienia KRIR w spotkaniu uczestniczyli: Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR i Adam Michaś – Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do 
KRIR.

Dramatyczna sytuacja 
na rynkach rolnych  
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Jęczmień ozimy jest gatunkiem o dużym potencja-

le plonowania, niestety jego podatność na wymarza-

nie wiąże się z ryzykiem uprawy. Cechuje się znaczną 

plennością, która w optymalnych warunkach siedlisko-

wych i agrotechnicznych dorównuje pszenicy ozimej, 

zdecydowanie lepiej plonuje od jęczmienia jarego. Waż-

ną jego zaletą jest wczesność dojrzewania, która po-

woduje, że jest uważany za jeden z najlepszych przed-

plonów dla rzepaku ozimego. Wysiewany jest głównie  

w zachodniej i południowej Polsce, w siewie czystym jak 

również w mieszankach z innymi zbożami. 

W województwie łódzkim jęczmień ozimy ma niewielki 

udział w strukturze zasiewów. Różnice odmianowe w za-

kresie zimotrwałości zwiększyły się w ostatnich latach, lecz 

warunki pogodowe w sezonie 2011/2012 i 2015/2016 po-

kazały, że postęp hodowlany jest wciąż niewystarczający. 

Straty związane z przezimowaniem w 2016 roku były bar-

dzo duże, a wiele plantacji zlikwidowano.

 Poważniejszym zagrożeniem w uprawie jęczmie-

nia ozimego jest wirus żółtej karłowatości jęczmienia 

(BYDV). Chorobę wywołuje kilka gatunków wirusów 

przenoszonych przez mszyce zbożowe. Przyczyny tego 

zjawiska to: intensyfikacja produkcji zbóż, wzrost areału 

upraw form ozimych oraz wydłużenie okresu podwyż-

szonych temperatur w okresie jesiennym. Zapobieganie 

rozprzestrzenieniu wirusa obejmuje trzy kierunki dzia-

łania: dobór optymalnego terminu siewu, zwalczanie 

chemiczne mszyc – wektorów oraz uprawę odmian od-

pornych i tolerancyjnych. 

Dobór odpowiedniej odmiany jest istotnym czynni-

kiem ograniczającym straty spowodowane ww. czyn-

nikami. Źródłem informacji o odmianach jest Krajowy 

Rejestr Odmian i wyniki Porejestrowych Doświadczeń 

Odmianowych realizowanych przez COBORU. W do-

świadczeniach PDO w województwie łódzkim w sezo-

nie 2014-2015 badano 7 odmian, wśród nich znajdo-

wało się 6 kreacji typu wielorzędowego pastewnego  

i 1 odmiana dwurzędowa pastewna. Doświadczenia zlo-

kalizowano w trzech punktach doświadczalnych. Badania 

prowadzono na dwóch poziomach agrotechnicznych – 

podstawowym i intensywnym. Agrotechnika na pozio-

mie intensywnym różniła się od agrotechniki na poziomie 

podstawowym zwiększonym nawożeniem azotowym  

o 40 kg/ha, ochroną przed chorobami, stosowaniem do-

listnych preparatów wieloskładnikowych oraz zapobiega-

niem wyleganiu z użyciem regulatora wzrostu. 

Łódzki Zespół PDO zdecydował o utworzeniu dla 

jęczmienia ozimego Listy Odmian Zalecanych do upra-

wy na terenie województwa (LOZ). Na Liście Odmian 

Zalecanych do uprawy w województwie łódzkim znaj-

dują się trzy odmiany: Titus, SU Melania, Zenek.
Plonowanie jęczmienia ozimego w sezonie 

2014/2015 w doświadczeniach PDO w wojewódz-
twie łódzkim.

Obecnie Krajowy Rejestr Odmian liczy 27 odmian 

jęczmienia ozimego (stan na 17.06.2016 roku), większość  

z nich to odmiany zagraniczne. W 2016 roku zarejestro-

wano trzy nowe odmiany: Arenia, Kaylin i Nele. Odmia-

ny rejestrowane w ostatnich latach, wnoszą duży po-

stęp w aspekcie plenności i zdrowotności. W zakresie 

zimotrwałości postęp ten jest nadal niewystarczający. 

Aby uprawa jęczmienia ozimego była mniej ryzykowna, 

a przez to bardziej powszechna, hodowla tego gatunku 

musi „obrać kurs na zimotrwałość”.

Arenia - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 

średnia. Odporność na rynchosporiozę i ciemnobrunatną 

plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego i pla-

mistość siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. 

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tole-

rancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Kaylin - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 

Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zi-

motrwałość średnia. Odporność na plamistość siatko-

wą i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mącz-

niaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę 

– średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej od-

porności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrze-

wania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrówna-

nie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym 

średnia. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja 

na zakwaszenie gleby przeciętna.

Nele - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim 

poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość 

prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwe-

go, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – dość 

duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia. 

Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyle-

ganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 

1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 

ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie śred-

nie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Ilona Śpiewak 

COBORU Stacja Doświadczalna 

Oceny Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.pl

tel./faks: 44 616 20 39

ul Polna 10, 

97-330 Sulejów

 

Lp. Odmiana 
Zimotrwałość Procent martwych roślin 

(skala 9o) woj. Łódzkie kraj 
1. Souleyka 4,5 80 83 
2. Titus 5 56 62 
3. Kobuz 5,5 62 56 
4. SU Melania 4,5 72 73 
5. Zenek 5,5 60 58 
6. SU Elma 5 67 67 
7. SU Vireni 5 64 63 

 
  

 
 

 

    

 

Tabela 1. Przezimowanie odmian jęczmienia ozimego w województwie łódzkim i w skali kraju w doświadczeniach PDO w sezonie 2015/2016.
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Odmiany jęczmienia 
ozimego – kurs na  
zimotrwałość
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TRZMIEL - Bombus to rodzaj prawnie chronionych 

owadów społecznych z rodziny pszczołowatych, obej-

mujący ponad 300 gatunków, żyjących głównie w stre-

fie klimatu umiarkowanego, w tym około 30 gatun-

ków trzmieli występuje w Polsce. Wśród nich jest około 

8-12 gatunków spotykanych częściej, jak trzmiel ziemny  

(B. terrestrsis), kamiennik (B.lapidarium), gajowy (B. luco-

rum), rudy (B. agrorum), rudonogi (B. ruderarius), rudoszary 

(B. sylvarum), żółty (B.muscorum) i ogrodowy (B. hortorum).

Większość roślin (z wyjątkiem wiatropylnych), czy-

li około 80% gatunków, do wydania owoców i nasion 

wymaga zapylenia przez owady. Ale nawet wysoce sa-

mopylne (np. fasola zwyczajna, groch, niektóre odmia-

ny wiśni, śliw) reagują na oblot owadów znaczącą zwyż-

ką plonu ponieważ owoce powstałe z zapylenia obcym 

pyłkiem są lepszej jakości i o większej masie. Zapylenie 

roślin uprawnych jest tak samo ważnym czynnikiem plo-

notwórczym, jak agrotechnika, nawożenie czy ochrona 

przed szkodnikami i chorobami. Jest to przy tym czyn-

nik najtańszy, dostępny zazwyczaj bez żadnych zabiegów 

ze strony plantatora. Rośliny odwiedzane są przez wiele 

gatunków owadów, ale najważniejszymi zapylaczami są 

pszczoły (Apoidea), nadrodzina obejmująca trzmiele wraz 

z pszczołą miodną i pszczołami samotnicami. 

Liczebność trzmieli wzrasta od wiosny do lata, 

pszczoły samotnice występują w określonych porach 

sezonu – głównie wczesną wiosną i latem, pszczoła 

miodna natomiast tworzy trwałe liczebnie rodziny. Jed-

nak ze względu na zmniejszenie liczby rodzin pszczoły 

miodnej z około 2 mln do około 900 tys., jak i jej słabą 

kondycję wiosenną, spowodowaną pasożytami i choro-

bami i masowym ginięciem podczas zimowli, trzmiele  

i pszczoły samotnice staja się ważnym alternatywnym 

zapylaczem sadów, ogrodów i upraw polowych.

W Polsce występuje 30 gatunków trzmieli, z tego 12-

15 w terenach rolniczych. Oblatują one wiele gatunków 

roślin, w tym takich, których nie mogą zapylić robotni-

ce pszczoły miodnej z powodu specyficznej budowy 

ich kwiatów (np. lucerna, wyżlin ogrodowy-lwia pasz-

cza, naparstnica, tojad), bądź są niedostatecznie zapyla-

ne, jak długorurkowe kwiaty wyk, bobu, koniczyny czer-

wonej, pszeńca, ostróżki, traganku, nasturcji – z głęboko 

ukrytym nektarem, niedostępnym dla robotnic pszczo-

ły miodnej z powodu krótkich języczków (6-7 mm). Ję-

zyczki trzmieli są znacznie dłuższe, dochodzące do 24 

mm u matek trzmiela ogrodowego (Bombus hortorum).

Trzmiele są ponadto wydajnymi zapylaczami, oblatu-

jącymi w ciągu 1 minuty, np. do 25 kwiatów koniczyny 

czerwonej, podczas gdy pszczoła miodna jedynie 12-14. 

Wielkość i gęste owłosienie trzmieli sprawia, że pracują 

w niższych temperaturach. Latem spotkać je można na 

kwiatach już przy 11°C, podczas gdy pszczoła miodna 

rozpoczyna pracę powyżej 15°C. Z tego powodu dzień 

ich pracy jest o 2-3 godziny dłuższy. Ostatnio trzmiel 

ziemny (B. terrestris), stał się istotnym elementem w ca-

łorocznej produkcji pomidorów szklarniowych.

Wykorzystanie trzmieli do zapylania pomidorów ob-

niżyło koszty uzyskiwania owoców i toznacznie lep-

szej jakości, niż pochodzące z hormonizacji kwiatów 

– dobrze wypełnionych, twardych i równomiernie wy-

barwionych, nadających się do transportu i dłuższego 

przechowywania. Ponadto wprowadzenie trzmieli spo-

wodowało konieczność zaniechania stosowania che-

micznych środków ochrony roślin na rzecz walki bio-

logicznej ze szkodnikami pomidorów, dzięki czemu 

otrzymaliśmy zdrową żywność.

Większość gatunków trzmieli zakłada gniazda w ziemi 

lub na jej powierzchni. Dla lepszego zapylenia upraw, po-

winny gnieździć się blisko pól. W krajobrazie rolniczym je-

dynymi miejscami nadającymi się do tego celu są mie-

dze, rowy, skarpy, wały przeciwpowodziowe, śródpolne 

zadrzewienia, przydroża itp., niesłusznie zwane nieużyt-

kami i często traktowane jako śmietniska, wypalane lub 

likwidowane jako rzekome utrudnienie mechanizacji. 

Rzadko zakładane gniazda w dłużej trwających upra-

wach, jeśli nawet nie są narażone na wytrucia zabiegami 

ochrony roślin, to każda pożniwna orka niszczy je zupeł-

nie, ponieważ najczęściej znajdują się na głębokości do 

15 cm, czyli w warstwie ornej. Nieużytki mają jeszcze i tę 

zaletę, że kwitnące na nich drzewa, krzewy i rośliny ziel-

ne uzupełniają luki między pożytkami, które dają upra-

wy polowe i sadownicze. Jest to bardzo ważne, ponie-

waż trzmiele nie gromadzą większych zapasów. Każdy 

okres przerwy w pożytku hamuje rozwój gniazd, a dłuż-

szy – może prowadzić nawet do ich ginięcia. Już przy 2- 

dniowym braku pyłku trzmiele wyrzucają larwy, a ich wy-

chów wznawiają dopiero z nawrotem pożytku. To jednak 

nie powetuje strat, jakie poniosła rodzina i na kolejno za-

kwitającej plantacji nasiennej zagęszczenie oblatujących 

ją trzmieli będzie niska co nie zapewni plantatorowi opła-

calnych plonów nasion. Dotyczy to zwłaszcza tych roślin, 

których kwiaty pszczoła miodna nie może zapylić (lucer-

na), oblatuje niechętnie (bób, wyki) lub tam gdzie jej brak. 

Sytuacja pszczoły miodnej, zwłaszcza wobec zagrożenia 

pasożytem Varroa i wielu chorobami jest również trudna. 

I dla niej nieużytki są ważną bazą pożytkową. W tej sy-

tuacji należy podkreślić konieczność uznania i zrozumie-

nia ochrony dzikich zapylaczy (trzmieli i pszczół samotnic)  

w naturze poprzez urozmaicanie krajobrazu rolnicze-

go (np. tworzenie pasów zadrzewień o takim doborze 

drzew, krzewów i roślin zielnych w tym głównie bylin, aby 

zapewniały pszczołom i innym pożytecznym owadom 

obfity wziątek nektarowo-pyłkowy dostępny w różnych 

porach sezonu), jak i wzbogacanie w rośliny miododaj-

ne istniejących rolniczo niewykorzystanych powierzchni, 

zwłaszcza pól leżących coraz częściej odłogiem.  

Część 2 w kolejnym numerze.

Opracowanie Piotr Kociołek 

Źródło: Mieczysław Biliński „Biologia, znaczenie i chów trzmieli.”

Chrońmy trzmiele  
- dzikie zapylacze!
cz. 1

Trzmiel ziemny na kwiatach aronii

Trzmiel kamieniak na kwiatach aronii 
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WAKACYJNY PRZEWODNIK 
UBEZPIECZENIOWY

Przed wyjazdem na upragniony wakacyjny wypoczynek warto zabezpieczyć siebie i swój majątek przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych i anomalii po-
godowych. W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” możesz dopasować ochronę do swoich potrzeb wybierając optymalny dla siebie zakres ubezpieczenia  
w ramach oferowanych produktów ubezpieczeniowych:

1. Bezpieczna Rodzina, w ramach której ochroną 

mogą być objęte: budynki mieszkalne i mieszkania wraz 

ze stałymi elementami wykończenia, domki letniskowe, 

budynki gospodarcze i budowle, obiekty małej architek-

tury i mienie ruchome od zdarzeń  związanych z nie-

korzystnym działaniem sił natury ( np. pożar, huragan, 

grad, powódź ) i działaniem osób trzecich (kradzież, ra-

bunek).  

2. Bezpieczna Zagroda to nie tylko komplekso-

we ubezpieczenie budynków i budowli wchodzących  

w skład gospodarstwa rolnego , lecz także ubezpiecze-

nie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego ( ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt 

rolniczy, materiały i zapasy). Dodatkowo proponuje-

my ubezpieczenie OC kombajnisty za szkody powstałe  

w mieniu zleceniodawcy podczas usług koszenia.  Oso-

by   prowadzące gospodarstwa agroturystyczne mogą 

wykupić ubezpieczenie OC  z tytułu świadczenia usług 

agroturystycznych – w różnych wariantach zależnych 

od rodzaju oferty agroturystycznej. Dodatkowo tury-

stom można zagwarantować odszkodowanie w razie 

wypadku i zniszczenia ich mienia, a właściciel gospodar-

stwa agroturystycznego może ubezpieczyć się od utra-

ty zysku. Pszczelarzom proponujemy ubezpieczenie uli 

pszczelich i pszczół oraz ubezpieczenie OC pszczelarza.

3. NNW – czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśli-

wych wypadków obejmuje świadczenia z tytułu trwa-

łego uszczerbku na zdrowiu w tym zawału serca i uda-

ru mózgu, śmierci Ubezpieczonego, oparzenia ciała 

oraz zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych  

i wyrobów ortopedycznych,  udokumentowanych kosz-

tów przysposobienia zawodowego inwalidów, kosztów 

operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku  

z następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa 

nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie ca-

łego świata.   Zakres ochrony ubezpieczeniowej może 

być rozszerzony o dzienne świadczenie szpitalne, zwrot 

kosztów leczenia poniesionych w kraju, świadczenie  

z tytułu poważnego zachorowania i z tytułu śmierci 

ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 

czy zwrotu kosztów pogrzebu ubezpieczonego.

4. Autocasco – zapewnia ochronę pojazdu wraz  

z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia lub 

kradzieży.  Oferujemy możliwość ubezpieczenia pojaz-

dów do 15 roku eksploatacji. Osobom, które nie po-

siadają zniżek w ubezpieczeniu AC, a legitymują się 

minimum 24 miesięcznym bezszkodowym okresem 

ubezpieczenia OC udzielimy dodatkowej zniżki.  Propo-

nujemy rozszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenie 

bagażu podróżnego, utraty kluczyków, pojazd zastęp-

czy czy ochronę posiadanych zniżek w razie szkody.

5. Assistance Premium i Superior – zapewni poczucie 

bezpieczeństwa i komfort podróży. Ubezpieczenie prze-

znaczone jest dla posiadaczy samochodów osobowych, 

ciężarowych do 3,5t oraz motocykli i motorowerów, którzy 

zawarli z Towarzystwem  umowę ubezpieczenia OC lub 

AC. Ubezpieczenie gwarantuje uzyskanie pomocy w ra-

zie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, holowanie i na-

prawę pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, 

wynajem pojazdu zastępczego, zakwaterowanie w hotelu 

i zorganizowanie dalszej podróży. Zakres terytorialny ubez-

pieczenia obejmuje: terytorium Unii Europejskiej i kraje: Is-

landia, Szwajcaria, Norwegia,  Albania,  Czarnogóra, Serbia, 

Macedonia, Bośnia i Hercegowina.

6. Bezpieczny Rowerzysta – to produkt dla właścicieli  

i użytkowników rowerów, który gwarantuje ochronę mająt-

ku osoby ubezpieczonej na wypadek zdarzeń związanych  

z posiadaniem i użytkowaniem roweru.  Obejmuje on ubez-

pieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczę-

śliwych wypadków. Dodatkowo można wykupić ubezpie-

czenie Casco roweru z możliwością rozszerzenia o ryzyko 

kradzieży z siedliska i miejsc ogólnie dostępnych oraz casco 

przyczepki i ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Warto pomyśleć o ubezpieczeniu dostosowanym do 

Twoich  potrzeb i oczekiwań. W doborze odpowiedniej 

oferty ubezpieczeniowej pomogą  pracownicy i pośred-

nicy naszego Towarzystwa. Świadomość posiadanej 

ochrony ubezpieczeniowej zapewni spokojny i udany 

wypoczynek wakacyjny.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek  i  po-

średników ubezpieczeniowych. 

Życzymy udanego wypoczynku!
Tekst: Biuro Regionalne TUW „TUW” w Łodzi 
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Tym razem polecamy warzywa z rodziny cebulowych 

i kapustnych.

Warzywa cebulowe popularne na całym świecie  

i używane w każdej narodowej kuchni. Dzięki selekcji  

i hodowli wykształciły różnorodne formy, kolory, wiel-

kości i smaki. Posiadają wysokie wartości smakowe, ale 

także cenne lecznicze walory, które stawiają je w rzędzie 

najbardziej skutecznych, naturalnych środków przywra-

cających zdrowie. 

Cebula i czosnek są naturalnym antybiotykiem, ob-

niżają ciśnienie tętnicze krwi, wzmacniają serce, obniża-

ją poziom cholesterolu. Dostępne są cały rok, ale wła-

śnie teraz, kiedy są świeże, smakują wyjątkowo. Nie 

traktujmy cebuli i czosnku tylko jako ostrej przyprawy  

w potrawach. Spróbujmy przyrządzać i jeść je jako wa-

rzywo. Wystarczy sięgnąć do literatury, a znajdziemy cie-

kawe przepisy na surówki, sałatki,  zupy, nalewki, przy-

stawki i wypieki cebulowe.

Również pyszne zdrowe dania można przyrządzić  

z należącego do rodziny cebulowych – pora. Warto za-

znaczyć, że jest to warzywo niskokaloryczne, dlatego 

polecane jest w jadłospisie odchudzających się. Por, nie-

odłączny składnik włoszczyzny do wywarów na zupę, 

sprawdza się także jako dodatek do zapiekanek, sosów, 

surówek oraz sałatek.

Kapustne to druga cenna rodzina warzyw. Bogactwo 

odmian i duże zróżnicowanie pod względem wczesno-

ści umożliwia przyspieszoną uprawę w tunelach. Pod 

osłonami z folii i włókniny również w terminach znacznie 

późniejszych. Dzięki temu wydłużone zbiory od maja do 

początku listopada zapewniają dostępność kalafiora, 
brokuła oraz różnych gatunków kapusty: białej, czer-
wonej, włoskiej, pekińskiej.  Świeże warzywa zawiera-

ją wiele walorów odżywczych i dietetycznych, ale także 

nie tracą ich po przetworzeniu i przygotowaniu do spo-

życia. Świeża kapusta i brokuł są bogatym źródłem wita-

miny C, składników mineralnych - potas, wapń, magnez, 

żelazo, oraz odżywczych - białko, tłuszcze, węglowoda-

ny, błonnik. Kapusta dezynfekuje i ułatwia gojenie ran, 

oparzeń, wrzodów, łagodzi skutki ukąszeń owadów. Za-

wiera sulforafan - związek o działaniu antyrakowym, któ-

rego znacznie więcej jest jednak w brokule.

Chyba nie ma osoby, która nie lubiłaby owoców. 
Ich różnorodność gatunkowa sprawia, że każdy może 
wybrać takie, które najbardziej mu smakują. Owo-
ce powinniśmy jeść codziennie w ilości 150 - 200 g 
- bo to samo zdrowie. Zawierają najwięcej witaminy 
C, a w przypadku porzeczek, wiśni, brzoskwiń, śliwek 
również witaminy A oraz te z grupy B. W owocach ja-
godowych jest stosunkowo dużo żelaza, miedzi lub 
wapnia, w brzoskwiniach i morelach  - potasu. Owoce 
są źródłem błonnika, działają odkwaszająco na orga-
nizm, wspomagają leczenie nadwagi. 

Najsmaczniejsze i najwartościowsze dla organi-
zmu są owoce w sezonie,  dojrzewające stopniowo 
przez całe lato. 

Owoce z rodziny pestkowych
Wiśnie to „bomba” witamin i minerałów, żelaza mają 

więcej niż jabłka. Średnia zawartość witaminy C w 100 

g owoców to 12 mg, a nieco ponad 600 g wiśni zaspo-

koi jej dzienne zapotrzebowanie. Warto zaznaczyć, że 

wiśnie kryją w swoim miąższu dużo antyoksydantów 

- antocyjanów, które maja wpływ na ostrość widzenia,  

spowalniają procesy starzenia, przedłużają sprawność fi-

zyczną i psychiczną. Wiśnia nie traci swoich uzdrawiają-

cych właściwości po mrożeniu lub krótkotrwałej obrób-

ce cieplnej.

Śliwki to najpopularniejsze owoce pestkowe w Pol-

sce. Dzięki różnorodności odmian można je jeść świeże 

od połowy lipca do późnej jesieni. Warto wykorzystać je 

jak najwszechstronniej, gdyż nadają się nie tylko do de-

serów, ale i do dań głównych. Śliwki świeże są źródłem 

naturalnych antyoksydantów, w tym witamin A,C,E oraz 

katechin i kwasu chlorogenowego, chroniących przed 

chorobami nowotworowymi. Najbardziej znaną właści-

wością śliwek suszonych jest ich działanie przeczyszcza-

jące, które zawdzięczają wysokiej zawartości błonnika 

9,0 g w 100 g śliwek (1,7 g w świeżych) i zawartości ma-

gnezu powiązanego z pektynami.

Brzoskwinie, morele, nektarynki - kolejne smacz-

ne letnie owoce. Te pochodzące z importu można ku-

pić nawet zimą, ale wówczas nie smakują tak jak pod-

czas letnich miesięcy. Słodkie, soczyste, posiadają swój 

charakterystyczny i niepowtarzalny aromat. Dostarczają 

witamin, składników mineralnych, a w upalne dni gaszą 

pragnienie.

Warto pamiętać, aby straty wody w naszym or-
ganizmie uzupełniać nie tylko wodą mineralną, ale 
napojami wyrównującymi straty składników od-
żywczych. Napoje owocowe, warzywne, domowe 
wody smakowe oraz napoje mleczne z dodatkiem 
owoców i warzyw to strzał w zdrowotną dziesiątkę.

Zapraszamy na zakupy na 
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.

Więcej informacji o asortymencie oraz cenach wa-

rzyw i owoców można znaleźć na naszej stronie  

www.zjazdowa.com.pl

Tekst: ŁRH „Zjazdowa” S.A. 

Na Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. producenci dostarczają coraz więcej  warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami, a ich asortyment ciągle się powięk-
sza.  Tegoroczny sezon wegetacyjny dla produkcji warzyw pomimo początkowo niesprzyjających warunków zapowiada się dobrze nie powinno więc zabraknąć ich na 
rynku. Nie może też zabraknąć ich w naszym codziennym jadłospisie z uwagi na cenne walory smakowe, odżywcze i lecznicze. 

Sezon na zdrowie
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 
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Niezwykle popularne Święto Truskawki jest organizowane corocznie w czerwcu, w gminie Buczek. Gmina Buczek to gmina w województwie łódzkim słynąca z tego, 
że na jej terenie oraz na terenie powiatu łaskiego znajdują się największe plantacje truskawek. Od roku 2009 Święto Truskawki organizowane było  w randze święta 
wojewódzkiego, ubiegłoroczna impreza była I Krajowym Świętem Truskawki. W tym roku pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody i Marszał-
ka Województwa Łódzkiego odbyło się II Krajowe Święto Truskawki.

Buczkowska truskawka ma 
szansę być rozpoznawalną
w Polsce i na świecie  
marką województwa

II Krajowe Święto Truskawki to wydarzenie, które 

oprócz promocji truskawek łączy w sobie różnorodne 

elementy tradycji i obyczajowości regionalnej, jest ele-

mentem budowania tożsamości lokalnej, uwzględniając 

wieloletnie tradycje regionu. I pewnie ta dbałość władz 

gminy o promocję i kultywowanie tradycji regionu spo-

wodowała, że w imprezie plenerowej, która odbyła się 

25-26 czerwca 2016 roku w Buczku wzięło udział kilka-

naście tysięcy osób z całego kraju. Głównym przesła-

niem święta było pokazanie atutu regionu, którym jest 

truskawka oraz zaprezentowanie muzyczno-kultural-

nego widowiska. Impreza ma łączyć pokolenia, dlatego  

i w tym roku odbyły się występy zespołów, które zgroma-

dziły młodą i trochę star-

szą widownię. Prezenta-

cje artystyczne łączyły 

muzykę popularną, zna-

ną ze stacji radiowych 

z charakterystycznym 

dla regionu brzmie-

niem zespołów lo-

kalnych. W tym roku 

wśród wielu artystów, 

na buczkowskiej sce-

nie zaprezentowały się 

gwiazdy formatu ogól-

nopolskiego. Zespół 

Dżem, Michał Szpak  

i DODA byli niewątpli-

wą atrakcją truskaw-

kowego weekendu. 

Na imprezie w Buczku 

jak widać było coś dla 

ducha, ale i dla ciała. 

Gmina zapewniła ko-

lejne smakowite wyda-

rzenia. W konkursach na najlepszą nalewkę i ciasto swoje 

pomysły i wielką pasję pokazali wszyscy uczestnicy kon-

kursów. 

Najładniejsze truskawkowe ciasta zaprezentowali:

1. Marlena Cichosz

2. Iwona Wojciechowska

3. Jolanta Izydorczyk

4. Irena Janicka

5. Anna Zelmozer-Waga

natomiast autorami najsmaczniejszych nalewek byli:

1. Paweł Jędrysiak

2. Łukasz Kwiatkowski

3. Małgorzata Niedzielska

4. Beata Sobala

5. Magdalena Sobala

W pierwszy wakacyjny weekend w Buczki nie zabra-

kło też stoisk z produk-

tami tradycyjnymi, któ-

re wśród uczestników 

imprezy cieszyły się 

ogromnym zaintereso-

waniem. Wiejskie chleby, 

smalec, pieczone mię-

sa, smakowite drożdżo-

we warkocze to, oprócz 

wyśmienitych ciast  

z truskawkami, jedna  

z atrakcji tej imprezy. 

Wydarzenie w Bucz-

ku zgromadziło liczne 

stoiska z rękodziełem 

ludowym. Lokalni arty-

ści zaprezentowali doro-

bek kulturalny tak cha-

rakterystyczny dla tego 

regionu. 

W programie im-

prez towarzyszących  

i tym razem nie mogło 

się obyć bez edycji Truskawkowego Wyścigu Rowe-

rowego, który wygrał, po raz pierwszy w cyklu pucharu 

Polski, Daniel Chądzyński. Wyścig poprzedził malowni-

czy przejazd  uczestników I Truskawkowego Zlotu Moto-

cyklowego. Imprezę uświetnił również turniej Mistrzostw 

Polski w Super Enduro. 

Truskawkowa gmina Buczek może być przykładem dla 

innych gmin jak atut regionu przekuć w sukces i zapre-

zentować niezapomniane widowisko. Przy okazji warto 

także wspomnieć, że powstałe w tym roku Buczkowskie 

Stowarzyszenie Producentów Truskawek złożyło do Łódz-

kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewi-

cach wniosek w konkursie na produkt rolny lub środek 

spożywczy kwalifikujący się do rejestracji w europejskim 

systemie oznaczeń geograficznych. „Buczkowska Tru-

skawka” uzyskała najlepszy wynik w konkursie i  będzie 

miała szansę być rozpoznawalną w Polsce i na świecie 

marką rolnictwa województwa łódzkiego oraz znakiem 

chronionym prawem. 

Do zobaczenia za rok na III Krajowym Święcie Truskaw-

ki w Buczku!

Sylwia Skulimowska

Źródło materiałów:  Szymański Jan, Tradycja uprawy truskawek 

w gminie Buczek, 1998 r.

Tradycja uprawy truskawek w Gminie Buczek 
               Według historii sztuki kulinarnej najpopularniejszy deser  
z owoców - truskawki z bitą śmietaną – pierwszy raz podano na 

polecenie cara Piotra I ze słynnej dynastii Romanowów. Zażyczył on 
sobie tego przysmaku w środku rosyjskiej zimy. Historia odnotowała 

ten fakt, lecz źródła milczą o tym, skąd wzięto wówczas świeże owo-
ce. Truskawki a’la Romanow są wymieniane wśród najsłynniejszych 

potraw świata.
                W rejonie Łasku i Buczku uprawa truskawek zaczęła się 

rozpowszechniać w okresie międzywojennym. Pierwsze sadzonki na 
te tereny sprowadził około 1923 roku właściciel majątku w Ostrowie 
((obecnie mieści się Zespól Szkół Ogrodniczych) – Szweycer. W gminie 
Buczek jednym z pierwszych plantatorów był Konstanty Krzesiński 
zamieszkały w Szadku. W 1931r jako absolwent „Ludowej Szkoły 

Rolniczej” w Sędziejowicach otrzymał bezpłatnie 200 sztuk sadzonek 
odmiany Madame Moutot (Monton) a pewną ilość zakupił i założył 
plantację o pow. 0,20 ha. Madame Moutot lub Mamut albo Karto-

flanka (wyhodowana we Francji w 1910 roku) była jedyną uprawianą 
odmianą w  okresie przedwojennym i bezpośrednio powojennym. 

Należy wspomnieć, że  jednym z prekursorów skupu i przetwórstwa 
truskawek na terenie gminy była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Buczku. Na przełomie lat 60, 70 i 80  produkcja truska-
wek na terenie gminy Buczek to rosła, to malała. Obecnie te smaczne 
i niezwykle popularne w Polsce owoce uprawiane są na terenie gminy 

na ponad 85 ha.


