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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
ul. Beskidzka nr 124, 91-610 Łódź 
tel. 42 632-70-21 fax 42 632-70-31, 

www.izbarolnicza.lodz.pl, info@izbarolnicza.lodz.pl

Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Piotr Kociołek
Janusz Frydrychowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Iwona Mamzer

Urząd Gminy w Łasku 
ul. Warszawska 14

98-100 Łask, pokój 48

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca Zbigniew Marczak
Krzysztof Ogórek 

ul. Kaliska 9a 
 99-100 Łęczyca

510 474 825
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Roman Wodzyńki
Waldemar Wojciechowski

ul. Starościńska 1
99-400 Łowicz, pok. 213

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Michał Owczarek
Marcin Derach

ul. Beskidzka nr 124 
91-610 Łódź, pok. 2

510 474 874
bplodz-wsch@izbarolnicza.lodz.pl

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno, pok. C16

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Grzegorz Antoniewski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Paweł Sikora
Jarosław Gasiecki

 uL. Cmentarna 3 
98-330 Pajęczno

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Janusz Terka 
Szymon Bogusławski 

ul. Sienkiewicza 16A
97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice Ewa Bednarek
Leszek Chmielecki

GS Samopomoc Chłopska 
ul. Kaliska 3/5

99-200 Poddębice

510 474 725
bppoddebice@izbarolnicza.lodz.pl

Radomsko Andrzej Komala
Andrzej Gruszczyński

ul. Kościuszki 6 
97-500 Radomsko, pok. 210

510 474 801
bpradomsko@izbarolnicza.lodz.pl

Rawa Maz. Sylwester Libera
Małgorzata Rosa 

ul. Kościuszki  5
96-200 Rawa Maz., pok. 58

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel 

Starostwo Powiatowe
Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz, pok. 309

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice Jacek Ossowicz
Roman Rosiński

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. Dariusz Kowalczyk
Paweł Rochala

ul. Św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Maz., pok. 11

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń Krzysztof Wróbel
Zbigniew Szkudlarek

ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Jerzy Karsznia
Adam Ciećka  

 ul. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów 

510 474 804
bpwieruszow@izbarolnicza.lodz.pl

Zduńska 
Wola

Zenon Kowalski
Krzysztof Nowak 

ul. Ceramiczna 10  
98-220 Zduńska Wola

510 474 793
bpzdunska.wola@izbarolnicza.lodz.pl

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz 

510 474 738
bpzgierz@izbarolnicza.lodz.pl

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi

91-455 Łódź
ul. Żurawia 7/9 42/640-68-53, 640-68-54

lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kostromska 37

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

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Jagiellońska 4

46/832-30-00, 832-36-49
skierniewice@tuw.pl

Oddział
 Kutnowsko-Łowicki

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

druga lokalizacja: 
99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

46/837-00-79
lowicz@tuw.pl

24/254-17-00
kutno@tuw.pl

Oddział
w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Rynek 19 

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

sieradz@tuw.pl

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

leczyca@tuw.pl

Oddział
w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 44/683-51-05, 683-21-27

radomsko@tuw.pl
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„Ryneczku marszałkowskiego 
- prosto od rolnika”  

Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódz-

kiego wystąpił z inicjatywą organizacji „Ryneczku mar-

szałkowskiego - prosto od rolnika”  w ramach którego 

zostały bezpłatnie udostępnione miejsca handlowe dla 

rolników, sadowników, pszczelarzy i innych przedstawi-

cieli branży rolniczej. Wydarzenie będzie odbywać się 

co sobotę w 2 lokalizacjach na terenie ŁODZI:

• ul. Drewnowska(obok MANUFAKTURY) w godzi-

nach 8:00-14:00 - ulica Drewnowska 75, ulica Piwna 

10 (teren dawnego szpitala).

• w PORT ŁÓDŹ na parkingu Centrum Handlowe-

go Port Łódź - ul. Pabianicka 245 w Łodzi, w godzi-

nach 11:00- 17:00.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród 

podmiotów, które mogą być zainteresowane pro-

wadzeniem sprzedaży swoich produktów w ramach 

przedmiotowej inicjatywy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nume-

rem tel.:  42 291 97 46 i tel. 571 552 123

Zapraszamy do udziału w Ryneczku Marszałkow-

skim - prosto od rolnika!

Źródło: www.lodzkie.pl 

Szanowni Państwo, 
Od 25 lat Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego wpisuje się w działal-
ność organizacji rolniczych, działa na 
rzecz rolnictwa i rynków rolnych, a tak-
że wpływa na kształtowanie i realizację 
polityki rolnej. IRWŁ reprezentowana 
jest przez 305 członków Rad Powia-
towych z 21 powiatów województwa 
łódzkiego, w tym z 42 delegatów Wal-
nego Zgromadzenia IRWŁ. Zarząd Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego 
jest organem wykonawczym Walnego 
Zgromadzenia Izby. 

 Aktywność samorządu rolnicze-
go jest wielowymiarowa, określa ją 
art.5 Ustawy o Izbach Rolniczych i za-
dania statutowe, które IRWŁ realizuje 
poprzez: współpracę z administracją 
rządową i samorządem terytorialnym 
oraz z organizacjami i stowarzyszenia-
mi działającymi w zakresie rolnictwa. 
IRWŁ także wspiera producentów rol-
nych i promuje inicjatywy rozwoju go-
spodarstw rodzinnych. 

W każdym powiatowym biurze IRWŁ 
możecie Państwo uzyskać informacje na 
temat organizowanych szkoleń i projek-
tów, konferencji, targów i wystaw po-
święconych sprawom wsi i rolnictwa. 
Nasi pracownicy, m.in. zajmują się do-
radztwem ekologicznym oraz pomaga-
ją wypełniać wnioski obszarowe i wnio-
ski o dopłaty do materiału siewnego 

Jubileusz XXV-lecia to czas podsu-
mowań. Zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszystkie nasze plany i zamierzenia 
udało nam się zrealizować, szczegól-
nie z powodu pandemii. W wielu ob-
szarach czeka na nas ciężka praca, ale 
jest to praca na rzecz polskiego rolnic-
twa i dla polskich rolników, to cel, któ-
rym Izba Rolnicza Województwa Łódz-
kiego zawsze się kieruje.

Z Jubileuszowym pozdrowieniem!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego
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Dożynki Powiatowe w Łękach Szlacheckich

Ceremoniał dożynkowy rozpoczął się Mszą Świętą  

o godz.13 w kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego  

w Łękach Szlacheckich, na której to rolnicy dziękowali Panu 

Bogu za tegoroczne plony i prosili o jeszcze lepsze w przy-

szłym roku. Następnie po Mszy Świętej w barwnym koro-

wodzie uczestnicy przeszli na plac dożynkowy prowadzeni 

przez orkiestrę dętą, za którą podążały licznie poczty sztan-

darowe, wieńce dożynkowe i uczestnicy ceremoniału. Staro-

stami Dożynek Powiatowych byli – Pani Małgorzata Woźni-

ca z Paskrzyna i Pan Janusz Terka z Trzepnicy. Na barwnym 

placu dożynkowym można było spróbować specjałów 

przygotowanych przez liczne Koła Gospodyń Wiejskich, jak  

i również odwiedzić stoiska promocyjne instytucji współpra-

cujących z powiatem piotrkowskim na rzecz rolników ziemi 

piotrkowskiej. Mimo ulewnego deszczu dożynki nie zostały 

przerwane, a po występach artystycznych zostały wręczone 

przez Starostę Powiatu Piotra Wojtysiaka „Złote Medale” m.in. 

dla Janusza Terki - Przewodniczącego Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego Powiatu Piotrkowskiego.

Dożynki to najważniejsze Święto Rolników - Święto Plo-

nów, w który, jak co roku licznie uczestniczą Delegaci Rady 

Powiatowej IRWŁ Powiatu Piotrkowskiego, na których to 

godnie reprezentowali Sztandar Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego oraz promowali stoisko izbowe wśród przy-

byłych na dożynki rolników. Odwiedzający nasze stoisko 

uczestnicy dożynek mogli poczęstować się chlebem ze 

smalcem oraz swojską wędliną z „Piekarni Ewa Tarnowska”  

z Grabostowa i „Masarni Bogusław Kołodziejczyk” z Bud Szyn-

czyckich oraz przepysznymi ciastami, które upiekły małżon-

ki naszych delegatów – serdecznie dziękujemy Sponsorom  

i wszystkim Delegatom za wkład i zaangażowanie w pro-

mocję stoiska izbowego na tegorocznych dożynkach.

Elżbieta Komar

Biuro Powiatowe IRWŁ w Piotrkowie Tryb.

Zdjęcia: Powiat Piotrkowski 

W dniu 28 sierpnia 2022 roku Powiatowa Rada Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim brała udział w  Dożynkach Powiatu  
Piotrkowskiego, które odbyły się w tym roku w Gminie Łęki Szlacheckie. Udział Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Piotrkowskiego  
w tegorocznych powiatowych dożynkach miał charakter bardzo wyjątkowy, ponieważ Starostą Dożynek Powiatowych był sam Przewodniczący Rady  – Janusz Terka.

REKLAMA
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| Ubezpieczajmy siê u siebie |

Mechanizacja i automatyzacja prac są nieodłącz-

nym elementem współczesnego rolnictwa. Postęp 

technologiczny na dobre zagościł także i na pol-

skich polach. Wysłużone Ursusy i Bizony zostały za-

stąpione przez warte setki tysięcy złotych nowocze-

sne i wydajne maszyny. Wraz z rozbudową parków 

maszynowych rosną także oczekiwania rolników wo-

bec produktów ubezpieczeniowych zapewniających 

ochronę sprzętu rolniczego.

Agrocasco w nowym wydaniu
W odpowiedzi na te potrzeby Towarzystwo Ubez-

pieczeń Wzajemnych „TUW” opracowało nowy pa-

kiet  Agrocasco. Sprzęt rolniczy może zostać objęty 

ochroną ubezpieczeniową w jednym z trzech wa-

riantów: Mini, Standard i Super dopasowanych do 

różnych potrzeb klienta. Dodatkowo, w ramach pa-

kietu znalazły się także ubezpieczenia: szyb sprzętu 

rolniczego, następstw nieszczęśliwych wypadków  

operatorów i pasażerów sprzętu rolniczego, ochro-

ny prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej  z tytułu 

międzysąsiedzkich usług maszynowych.

Ochrona nie tylko dla nowych maszyn
Nowe Agrocasco w TUW „TUW” trafia w potrzeby 

klientów poszukujących  szerokiego zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej zarówno dla nowego sprzętu jak  

i sprzętu, który lata świetności ma już za sobą. 

W wariancie MINI, w atrakcyjnej cenie, sprzęt rol-

niczy zostaje objęty ochroną przed zdarzeniami lo-

sowymi (m.in. pożar, powódź, upadek drzew lub 

masztów, zapadanie lub osuwanie się ziemi) wystę-

pującymi relatywnie rzadko, ale za to często skutku-

jącymi poważnymi zniszczeniami. W wariancie tym 

nie występują ograniczenia wiekowe względem 

sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia, a czynności 

związane z zawarciem umowy ubezpieczenia zostały 

ograniczone do niezbędnego minimum. 

Kradzież w STANDARDZIE
Wariant STANDARD zapewnia ubezpieczenie  

w formule All Risks (wszystkie ryzyka), dzię-

ki czemu w zakresie ubezpieczenia mieszczą się 

wszystkie najczęściej występujące rodzaje szkód  

w sprzęcie rolniczym, w tym spowodowane kra-

dzieżą lub usiłowaniem kradzieży. W ostatnich la-

tach bowiem łupem złodziei coraz częściej sta-

ją się nie tylko luksusowe samochody, lecz także 

drogie ciągniki lub maszyny rolnicze. 

Ubezpieczenie obejmuje także koszty holowania 

lub transportu oraz wartość płodów rolnych znisz-

czonych wskutek szkody powstałej w trakcie trans-

portu ubezpieczonym sprzętem rolniczym. Jeśli 

wiek sprzętu rolniczego w dniu powstania szkody 

nie będzie przekraczał 15 lat, odszkodowanie bę-

dzie przysługiwać także za szkody powstałe w wy-

niku awarii spowodowanej przedostaniem się do 

wnętrza sprzętu rolniczego ciała obcego lub prze-

gryzieniem przez zwierzęta (np. gryzonie, kuny) 

wiązek elektrycznych, a także za uszkodzenie ogu-

mienia, powstałe bez jednoczesnego uszkodzenia 

innych części sprzętu rolniczego.

Ochrona dla wymagających
Wariant SUPER jest odpowiedzią na potrzeby 

klientów poszukujących produktu ubezpieczeniowe-

go zapewniającego najwyższy poziom ochrony. Jego 

wyróżnikiem jest brak jakichkolwiek franszyz i udzia-

łów własnych w szkodzie. W tym wariancie zakres 

ochrony ubezpieczeniowej, dostępny w wariancie 

STANDARD, został dodatkowo rozszerzony o uszko-

dzenia szyb sprzętu rolniczego, powstałe bez jedno-

czesnego uszkodzenia innych części, a także o koszty 

wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego. W trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia klient ma zagwaran-

towaną stałą sumę ubezpieczenia, a w przypadku 

powstania szkód częściowych - zniesienie konsump-

cji sumy ubezpieczenia oraz zniesienie amortyzacji 

części, aż do przekroczenia przez sprzęt rolniczy wie-

ku 15 lat. Limity odpowiedzialności mające zastoso-

wanie w wariancie SUPER należą do jednych z naj-

wyższych na rynku.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za-

chęca do skorzystania z oferty ubezpieczenia sprzętu 

rolniczego Agrocasco, w celu poznania bliższych infor-

macji zapraszamy do odwiedzania strony internetowej  

www.tuw.pl, jednostek terenowych Towarzystwa Ubez-

pieczeń Wzajemnych „TUW” lub skontaktowania się  

z agentami na terenie całego kraju, którzy udzielą wszyst-

kich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze  

optymalnego wariantu ubezpieczenia. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łodź

telefon: (42) 640-68-53

e-mail: lodz@tuw.pl

www.tuw.pl

* Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie  

 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13

Nowy pakiet Agrocasco w ofercie 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”
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| Temat numeru | 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obejmu-
je swym działaniem teren województwa łódzkie-
go. Działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz 
wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy  
w jej realizacji. Rolnictwo to jeden z 5 najważniejszych 
działów gospodarki województwa łódzkiego, co po-
zwala na włączenie obszarów wiejskich w procesy 
rozwoju regionalnego. 

Historia samorządu rolniczego w Polsce
Początki izb rolniczych w Europie przypadają na po-

czątek XIX wieku. Ważne miejsce w historii formowania 

się samorządu rolniczego w Europie odegrała Francja  

i Niemcy. We Francji pierwsza ustawa o izbach rolni-

czych Chmbres consultatives d`Agriculture została wy-

dana w roku 1851. W ustawie tej określano, że dozór nad 

izbami rolniczymi będą sprawowały władze administra-

cyjne. Ustawa ta i następne, nie zostały jednak wcielone 

w życie. Dopiero ustawa o izbach rolniczych z 3 stycznia 

1924 roku oraz dekret z 16 grudnia 1924 roku, zmodyfi-

kowany dekretem z 18 grudnia 1925 r. wprowadziły we 

Francji izby rolnicze, jako „zastępstwo interesów rolnic-

twa w skali departamentu”. Pierwsze wybory do izb rol-

niczych we Francji miały miejsce w 1927 roku.

Pierwsze izby rolnicze w Prusach wprowadzone zo-

stały ustawą z 1894 roku. Izby te obejmowały teryto-

rium jednej prowincji, a ich zadaniem była reprezenta-

cja i obrona interesów rolnictwa i leśnictwa, popieranie 

wszelkich urządzeń, zakładanie i prowadzenie szkół rol-

niczych oraz popieranie postępu technicznego w pro-

dukcji rolnej. Ponadto miały one za zadanie współdzia-

łanie z administracją rządowa i doskonalenie prawa 

gospodarczego. Pruskie izby rolnicze działalnością swo-

ją w okresie przedwojennym położyły fundament pod 

rozwój kultury rolnej i były jednym z głównych filarów 

doskonałej organizacji ekonomicznej Niemiec.

Obok Niemiec i Francji izby rolnicze istniały także w wielu 

innych krajach Europy. Znane były m.in. włoskie izby rolni-

cze, angielskie izby rolnicze (zrzeszające organizacje rolnicze 

rożnego typu) oraz samorząd rolniczy w krajach skandy-

nawskich. W Belgii – sąsiadującej z Francją – izby rolnicze 

powstały w 1924 roku, w Austrii w 1922 roku, na Węgrzech 

w 1920 roku, w Rumunii w roku 1925.

Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich  
powstała w Poznaniu w roku 1895. Inicjatywa utwo-
rzenia tej izby, która przyjęła nazwę Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej wyszła od Niemców, a podstawę 
prawną do jej funkcjonowania stanowiła pruska 
ustawa o izbach rolniczych z dnia 30 czerwca 1894 
roku. Do realizacji tej ustawy przystąpiono w sierpniu 

1894 roku powołując komisje złożoną z przedstawicie-

li prowincjalnych stowarzyszeń rolnych niemieckich  

i polskich w celu przystosowania projektu statutu do 

warunków miejscowych. Ostatecznie sejm prowin-

cjonalny w dniu 2 marca 1895 roku powołał do życia  

Izbę Rolniczą w regencji poznańskiej. Na czele zarządu 

izby stanęli Niemcy. Pierwsze wybory do izby przepro-

wadzone zostały w końcu 1895 roku. Polacy w stosunku 

do tworzącego się samorządu rolniczego byli nieufni  

i stanowili w nim mniejszość. Obawiali się, że szkoły 

rolnicze prowadzone przez izby rolnicze staną się 

ośrodkami germanizacji. Obawiano się także, że dzia-

łalność izb rolniczych ograniczy prace istniejących  

już zawodowych organizacji rolniczych np. Central-

nego Towarzystwa Gospodarczego. Ta dezaprobata  

Polaków w stosunku do samorządu rolników spo-

wodowała, że na lata 1896-99 do Rady wybrano  

51 Niemców i 18 Polaków.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 

roku historię izb rolniczych można podzielić na trzy 

okresy. Okres pierwszy wiązał się ze spolonizowaniem 

pruskich izb rolniczych i dostosowaniem ustawo-

dawstwa pruskiego do aktualnej sytuacji politycznej 

i społeczno-gospodarczej Państwa Polskiego. Przeję-

cie Izby Rolniczej przez władze polskie miało miejsce  

20 stycznia 1919 roku na mocy dekretu Naczelnej Rady 

Ludowej. Przejmując izbę Polacy obsadzili swoimi 

urzędnikami stanowiska zajmowane wcześniej przez 

Niemców, ale pozostawili dawną strukturę wydziałów. 

W pierwszym okresie działalności zlikwidowano ist-

niejący system patronacki kółek rolniczych włączając  

je do bezpośredniej działalności izby. 

W pierwszym okresie, obejmującym lata 1918-1928, 

zachodnio-polskie izby rolnicze zrobiły bardzo dużo  

dla podniesienia na swoich terenach techniki produkcji 

rolniczej i hodowlanej oraz dla oświaty rolniczej. Z ini-

cjatywy izby poszerzono działalność oświatową o zor-

ganizowane nowe towarzystwa takie jak: Związek Ko-

nia Szlachetnego, Związek Wielkopolskich Hodowców  

Trzody Chlewnej, Towarzystwo Ogrodnicze, Związek 

Bartników i Związek Hodowców Drobiu.

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju samorządu rolni-

czego w Polsce miało rozporządzenie Prezydenta RP  

o izbach rolniczych z dnia 22 marca 1928 roku. Rozpo-

rządzenie to otworzyło drugi okres, ważny w historii pol-

skich izb rolniczych. Według rozporządzenia z 1928 roku 

izba rolnicza została zdefiniowana, jako jednostka samo-

rządu gospodarczego i osoba publiczno-prawna, dzia-

łająca na obszarze jednego województwa i w granicach 

ustaw państwowych oraz własnego statutu.

Istota samorządowego charakteru izb rolniczych po-

legała na wykonywaniu przez nie praw zwierzchnich 

w stosunku do członków, których przynależność do 

izb rolniczych była obligatoryjna. Izby miały charakter 

powszechny i dlatego mogły reprezentować interesy 

wszystkich rolników i bronić całego rolnictwa. Głównym 

celem izb rolniczych, określonym w rozporządzeniu było 

zorganizowanie zawodu rolniczego (do rolnictwa zalicza-

no wówczas także leśnictwo, rybactwo, ogrodnictwo, ho-

dowlę zwierząt oraz inne gałęzie wytwórczości związa-

nej z gospodarstwem rolnym). Rozporządzenie określało,  

że do zakresu działania izb rolniczych należy przedsta-

wicielstwo i ochrona interesów rolnictwa, samodzielne 

przedsiębranie w granicach obowiązujących przepisów 

prawa, środków w zakresie wszechstronnego popierania 

rolnictwa oraz wykonywania czynności, powierzanych 

izbom rolniczym przez ustawy i rozporządzenia, współ-

działanie z władzami rządowymi i samorządowymi we 

wszystkich sprawach, dotyczących rolnictwa. Na pod-

stawie rozporządzenia instytucja izb rolniczych została 

wprowadzona na obszarze całego państwa.

Trzeci etap formowania się izb rolniczych wiązał się  

z nowelizacją ustawy o izbach rolniczych z dnia  

Jubileusz XXV-lecia Samorządu Rolniczego 
Województwa Łódzkiego 

Aleksander hrabia Szembek 
- pierwszy prezes izby rolniczej 



7

 | Temat numeru | 

27 października 1932 roku. Jednolity tekst nowelizo-

wanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

(z mocą ustawy) o izbach rolniczych został wprowa-

dzony obwieszeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rol-

nych Seweryna Ludkiewicza z dnia 22 listopada 1932 

roku i opublikowany w 1933 roku. W nowelizacji usta-

wy nie uległy zmianie zasadnicze kompetencje izb  

rolniczych, zostały one jedynie rozszerzone.

Pracę izb rolniczych przerwał wybuch II wojny świa-

towej. W okresie okupacji izby wojewódzkie zostały zli-

kwidowane. Okupanci pozostawili jedynie biura powia-

towe, które wykorzystywano, jako jednostki ściągające 

od rolników nałożony przez okupanta kontyngent.

Po zakończeniu II wojny światowej już w marcu 1945 

roku rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Izba Rol-

nicza w Poznaniu. Aby usprawnić pracę izby w powiatach 

zorganizowano 27 Powiatowych Biur Rolnych - delegatur 

izby działających w Wielkopolsce - i 12 na obszarze Ziemi 

Lubuskiej. Zadaniem tych biur była opieka nad zagospoda-

rowaniem terenu, doradztwo fachowe oraz wykonywanie 

prac zleconych przez czynniki państwowe.

Obok izby poznańskiej działalność prowadziły tak-

że inne izby rolnicze jednak niektóre z nich np. war-

szawska, kielecka i białostocka pozostały jedynie na 

etapie organizacyjnym. Przede wszystkim pracę izb 

rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. 

Nowa władza zarzucała samorządowi rolniczemu mię-

dzy innymi to, że w przeszłości popierał gospodar-

stwa obszarnicze, a zaniedbywał drobnych rolników,  

a w związku z parcelacją folwarków stracił rację bytu. 

Ostatecznie izby zostały zlikwidowane dekretem  

z dnia 26 sierpnia 1946 roku o zniesieniu izb rolniczych,  

który wszedł w życie 10 października 1946 r. Dekretem 

tym zadania izb rolniczych w zakresie: przedstawiciel-

stwa i obrony interesów rolnictwa, samodzielnego 

przedsiębrania środków do wszechstronnego popiera-

nia rolnictwa, współdziałania z władzami państwowymi  

i samorządowymi w sprawach rolnictwa zostały prze-

kazane pozostającemu pod kontrolą komunistów 

Związkowi Samopomocy Chłopskiej. Związkowi został 

również przekazany majątek izb rolniczych, powstały 

po umorzeniu ich zobowiązań.

Przedwojenne izby rolnicze były instytucjami  

obligatoryjnymi, powoływanymi przez Radę Mi-

nistrów na wniosek ministra rolnictwa, zgłoszony  

w porozumieniu z ministrem reform rolnych oraz po 

zasięgnięciu opinii samorządu województwa i sa-

morządu powiatowego oraz organizacji rolniczych.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa, 

zgłoszony w porozumieniu z Ministrem reform Rol-

nych nadawała także izbie rolniczej statut, określają-

cy szczegółową organizacje izb rolniczych i decydo-

wała o jego ewentualnych zmianach.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 

22 marca 1928 roku, wprowadzające izby rolnicze na 

obszarze całego kraju, określało w art.3, że okręgiem 

działalności izby rolniczej będzie jedno województwo.

Przedwojenne polskie izby rolnicze w wykonywa-

niu swoich zadań były niezawisłe w granicach prawa 

od organów administracji rządowej. Spełniały więc  

w warunek, aby nosić nazwę instytucji samorządowej, 

której istota polega na prawnej niezawisłości i hierar-

chicznej niepodległości od innych organów.

Pierwsze informacje dotyczące działalności Łódzkiej 
Izby  Rolniczej  pochodzą  z  okresu  międzywojennego

30 stycznia 1933 roku Rada Ministrów wydała Roz-

porządzenie dotyczące utworzenia Izb Rolniczych  

z siedzibami: w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Lwo-

wie, Łodzi, Łucku i Wilnie. Izba Rolnicza z siedzibą  

w Łodzi otrzymała statut dnia 11 kwietnia 1933 roku.

W dniu 1 czerwca 1933 r. Wojewoda Łódzki zarzą-

dził wybory radców z okręgów wyborczych. W roku 

sprawozdawczym 1934/38 rada Izby Łódzkiej liczyła  

od 51 do 54 członków.

W latach 1933-1936 prezesem Łódzkiej Izby Rolniczej 

był inż. Zbigniew Wilski, Wiceprezesem – Jan Kałużka,  

a w latach 1936 -1939 prezesem wybrany został Jan Pio-

trowski, natomiast wiceprezesem Władysław Fijałkowski.

Okręgiem działalności Łódzkiej Izby Rolniczej był ów-

czesny obszar województwa łódzkiego, które składało 

się z powiatów: brzezińskiego, kaliskiego, kolskiego, ko-

nińskiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego, piotrkow-

skiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, słupeckiego, 

tureckiego, wieluńskiego oraz miasta Łodzi. Ten po-

dział administracyjno-terytorialny obowiązywał do 

roku 1938. W tym roku weszła reforma na mocy której 

z województwa łódzkiego odłączono powiaty: kaliski, 

turecki, kolski, koniński. Weszły one do województwa 

poznańskiego. Do województwa łódzkiego włączo-

no powiaty: łowicki, rawsko-mazowiecki i skierniewicki  

- z województwa warszawskiego oraz opoczyński  

i konecki z województwa kieleckiego.

Najważniejszymi organami Łódzkiej Izby Rolniczej były: 

• Rada izby

• Zarząd izby

• Prezes izby

Radę izby tworzyli radcowie, a ich liczbę określał sta-

tut: 40 radców pochodziło z wyboru, 20 zaś z nominacji 

Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

Prężną działalność izb rolniczych przerwał wy-
buch II Wojny Światowej

Okupanci pozostawili jedynie istniejące struktury po-

wiatowe izb. Po zakończeniu II wojny światowej niektó-

re izby w tym: wielkopolska, białostocka, warszawska,  

a także kielecka wznowiły swoją działalność Prace izb 

rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. 

Ostatecznie izby rolnicze zostały zlikwidowane dekre-

tem Bolesław Bieruta z dnia 26 sierpnia 1946 roku. 

Reaktywacja działalności izb rolniczych nastą-
piła po 50 latach niebytu na polskiej scenie na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku  
o izbach rolniczych, która weszła w życie z dniem 
5 kwietnia 1996 roku

Efektem kilkuletnich starań była uchwalona 14 grud-

nia 1995 roku ustawa o izbach rolniczych, która stworzyła 

podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych 

wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego.  

Terenem działania izb rolniczych reaktywowanych na 

mocy ustawy z 1995 roku było 49 województw. 

Już w czerwcu 1996 roku zaznaczyły swoją obec-

ność na polskiej scenie dwie izby rolnicze w tym wiel-

kopolska izba rolnicza. Jesienią 1996 roku w większo-

ści województw odbyły się wybory do izb rolniczych 

zarządzone i zorganizowane przez wojewodów.  

Ze względu na obowiązujący 20% próg wyborczy, 

w rejonie łódzkim powstały tylko Izba Rolnicza Wo-

jewództwa Sieradzkiego i Piotrkowska Izba Rolni-

cza. Pozostałe Izby, a więc Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego, Skierniewicka Izba Rolnicza, Płocka 

Izba Rolnicza rozpoczęły swoją działalność w wyniku 

II tury wyborów, które odbyły się wiosną 1997 roku.

Przemiany roku 1989 odrodziły nadzieje środo-
wiska rolniczego na wznowienie działalności wła-
snego samorządu, po 50-letnim okresie niebytu 
na ziemiach polskich

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 

1999 roku reformy ustrojowej państwa na mocy usta-

wy z dnia 29 grudnia 1998 roku terenem działania 

izb rolniczych stał się obszar nowego województwa,  

a więc w miejsce dotychczasowych 49 izb rolniczych 

powstało 16 działających w granicach administra-

cyjnych nowych województw. Następnym etapem  

była nowelizacja ustawy o izbach rolniczych z dnia  

21 czerwca 2001 roku, która przyniosła rozszerze-

nie zakresu kompetencji samorządu rolniczego oraz 

wprowadziła zmiany w jego strukturze organizacyjnej.

Prezesi Krajowej Rady Izb Rolniczych:

• I kadencja: 

1997 – 1999 Józef Waligóra

1999 (reforma adm.) – 2003  Józef Waligóra

• II kadencja: 

2003 – 2005 Jan Krzysztof Ardanowski

 2005-2007 p.o. Prezesa Wiktor Szmulewicz

• III kadencja:  

2007-2011 Wiktor Szmulewicz

• IV kadencja:  

2011-2015 Wiktor Szmulewicz

• V kadencja:  

2015 -2019 Wiktor Szmulewicz

• VI kadencja  

2019 -2023 Wiktor Szmulewicz

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
Na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmia-

nie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy 

ustrojowej państwa Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-

go, Piotrkowska Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa 

Sieradzkiego, Skierniewicka Izba rolnicza straciły status izb 

wojewódzkich zachowując autonomię w ramach nowych 

struktur administracyjnych, a ich następcą prawnym zo-

stała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, która objęła 

swym zasięgiem teren województwa łódzkiego mieszcząc 

w swych granicach części izb rolniczych z byłych woje-

wództw: częstochowskiego, kaliskiego, konińskiego, płoc-

kiego, radomskiego. Członkowie Walnego Zgromadzenia 

poszczególnych izb zachowali swoje mandaty. 

W dniu 30 stycznia 1999 roku obradowało w Łodzi  

I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego, które dokonało wyboru nowych or-

ganów statutowych, a więc Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

W skład Zarządu weszli:

• Zenon Jarząb – Prezes – rolnik z gminy Działoszyn 

(dotychczasowy Prezes Izby Rolniczej Województwa 

Sieradzkiego)

• Adam Janiak – Wiceprezes – rolnik z gminy Niebo-

rów (dotychczasowy Prezes Skierniewickiej Izby Rolniczej)

Siedziba pierwszej Łódzkiej Izby Rolniczej mieściła się 
przy ul. Piotrkowskiej 96 w Łodzi - okres międzywojenny
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• Henryk Dąbrowski – członek Zarządu – rolnik  

z gminy Daszyna (dotychczasowy Członek Zarządu 

Płockiej Izby Rolniczej) 

• Władysław Glubowski – członek Zarządu – rol-

nik z gminy Brójce (dotychczasowy Prezes Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego)

• Kazimierz Perek – członek Zarządu – rolnik z gmi-

ny Rzeczyca (dotychczasowy Prezes Piotrkowskiej Izby 

Rolniczej).

Przedłużona kadencja samorządu rolniczego wyga-

sła w październiku 2002 r. 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
w II kadencji 

• Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ
• Andrzej Komala– Wiceprezes IRWŁ
• Krzysztof Jasiński/Ewa Bednarek – członek Za-

rządu IRWŁ
• Krzysztof Jan Nowak – członek Zarządu IRWŁ
• Grzegorz Olszewski  – członek Zarządu IRWŁ
• Zenon Jarząb – Delegat IRWŁ do KRIR
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

w III kadencji 

• Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ
• Krzysztof Jan Nowak– Wiceprezes IRWŁ
• Andrzej Komala – członek Zarządu IRWŁ
• Zbigniew Wojtera – członek Zarządu IRWŁ
• Jan Znyk – członek Zarządu IRWŁ
• Bronisław Węglewski – Delegat IRWŁ do KRIR
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

w IV kadencji
• Andrzej Górczyński – Prezes IRWŁ
• Krzysztof Nowak– Wiceprezes IRWŁ
• Andrzej Komala – członek Zarządu IRWŁ
• Dariusz Kowalczyk – członek Zarządu IRWŁ
• Jan Znyk – członek Zarządu IRWŁ
• Bronisław Węglewski – Delegat IRWŁ do KRIR

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
w V kadencji

• Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ
• Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ
• Ewa Bednarek – członek Zarządu IRWŁ
• Mariusz Cheba – członek Zarządu IRWŁ
• Dariusz Kowalczyk – członek Zarządu IRWŁ
• Adam Michaś – Delegat IRWŁ do KRIR

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
w VI kadencji

• Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ
• Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ
• Ewa Bednarek – członek Zarządu IRWŁ
• Jacek Ossowicz – członek Zarządu IRWŁ
• Adam Michaś  – członek Zarządu IRWŁ
• Jerzy Wróbel  – Delegat IRWŁ do KRIR

Dyrektorzy Biura IRWŁ w okresie jej 20-letniej 
działalności 

• Jerzy Kuzański (1997-2003)
• Ludmiła Langwerska (2003-2005)
• Maciej Kokotek (2005-2007)
• Artur Ławniczak (2007-2008)
• Iwona Ratajczyk (2008-2009)
• Jerzy Kuzański (2009-2022)

Działalność  Izby  Rolniczej  Województwa  Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w VI ka-

dencji reprezentowana jest przez 305 członków Rad 

Powiatowych działających w 21 powiatach ziem-

skich, w tym 42 Członków Walnego Zgromadzenia. 

To przedstawiciele rolników naszego województwa. 

Aktywność samorządu rolniczego jest wielowymia-

rowa, m.in. określa ją art.5 Ustawy o Izbach Rolniczych 

i zadania statutowe, które Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego realizuje m.in. poprzez:

• udzielanie porad we wszystkich kwestiach związa-

nych z rolnictwem oraz porad prawnych,

•  dzia łanie na rzecz minimal izacj i  skutków 

strat  ponoszonych przez rolników,  wywoła-

nych niekorz ystnymi z jawisk ami atmosfer ycz-

nymi , 

• współpracę z administracją rządową i samorządem 

terytorialnym,

• udział w organach i ciałach doradczych administra-

cji rządowej i samorządu terytorialnego,

Jerzy Kuzański
powiat zgierski

I Walne Zgromadzenie IRWŁ w II kadencji 
15 styczeń 2003 r.

Walne Zgromadzenie IRWŁ VI kadencji

Walne Zgromadzenie IRWŁ IV kadencji
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• współpracę z m.in. organizacjami, stowarzyszeniami 

działającymi w zakresie rolnictwa,

• organizację szkoleń, konferencji, targów, wystaw 

poświęconych sprawom wsi i rolnictwa, 

• wspieranie powstawania i działalności organizacji 

producentów rolnych,

• zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywiza-

cji gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na 

obszarach wiejskich. 

W każdym z 21 powiatów naszego województwa 

funkcjonuje Biuro Powiatowe IRWŁ, w którym mo-

żecie Państwo pozyskać informację, m. in. na temat 

organizowanych szkoleń i realizowanych projektów.  

Nasi pracownicy pomagają w wypełnianiu wniosków 

obszarowych, wniosków o materiał siewny, udzielając 

porad w sprawach rolnictwa.  

IRWŁ interweniowała, między innymi w następu-
jących sprawach:

• Nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników.

• Podjęcia działań w związku z trudną sytuacją na ryn-

kach owoców miękkich, zbóż, wieprzowiny oraz mleka.

• Regulacji prawnych dotyczących przejęcia oraz 

dziedziczenia płatności cukrowej,

• Przepisów regulujących kwestię przyznawania po-

mocy w ramach działania PROW „Ułatwienie startu mło-

dym rolnikom” w przypadkach współwłasności gospo-

darstwa innej niż małżeńska wspólność majątkowa.

• Poszerzenia wykazu roślin uprawnych, do których przy-

sługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

• Dofinansowania wapnowania gleb w wojewódz-

twie łódzkim. 

• Wprowadzenia dopłaty dla rolników do owoców 

miękkich oraz dopłaty do krów i owiec i świń.

• Uproszczenia procedur w udzielaniu preferencyj-

nych kredytów klęskowych,

• Wprowadzenie przepisów regulujących możli-

wość odliczania przez sprzedającego podatku VAT tylko  

w przypadku uprzedniego zapłacenia rolnikowi za  

dostarczone produkty. 

• Zmiany przepisów regulujących kwestię przyzna-

wania pomocy w ramach działania PROW „Ułatwianie 

startu młodym rolnikom”- dopuszczenie możliwości 

przesunięcia w czasie spełniania wymogu wielkości go-

spodarstwa (pół roku od otrzymania decyzji o przyzna-

niu pomocy-na powiększenie gospodarstwa do min. 

średniej wojewódzkiej, a następnie 3 lata na powięk-

szenie gospodarstwa do min. średniej krajowej). 

• Zmian związanych z nowelizacją ustawy o dopła-

tach do obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie. 

• Wprowadzenia zmian w sprawie wyższej stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

• Obniżenie cen na nawozy oraz dopłaty do nawozów.

• Zwiększenie dopłat do materiału siewnego. 

• ASF – pomoc dla producentów trzody chlewnej.

• Ptasia grypa – pomoc dla drobiarzy.

• Przejście rolnika na emeryturę bez pozbywania się 

gospodarstwa rolnego. 

• W sprawie wypłat rekompensaty za straty wyrzą-

dzone przez ptaki i bobry.

Doradcza rola Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
Jedną z form realizacji zadań statutowych Izby Rol-

niczej jej udział jej przedstawicieli w organach i ciałach 

doradczych administracji rządowej i samorządu tery-

torialnego. Przedstawiciele Zarządu oraz delegaci Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego pełnią społeczne 

funkcje doradcze w takich instytucjach jak: Copa i Co-

geca, Komitet Monitorujący Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Łódzkiego, Zespół Opiniodaw-

czo-Doradczy Marszałka Województwa Łódzkiego, 

Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Powiatowe Rady Ryn-

ku Pracy, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy 

Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach, Wojewódzki Zespół Porejestrowe-

go Doświadczalnictwa Odmianowego przy Stacji Do-

świadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, Kapituła Kon-

kursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, 

Komisja BHP działająca przy Wojewódzkim Inspektorze 

Pracy, Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Hi-

gieny Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Ło-

dzi, Rada Społeczna działająca przy OT KOWR w Łodzi, 

Związek Wzajemności Członkowskiej „Gospodarz’’ przy 

Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego uczestni-
czy i pomaga we wszystkich inicjatywach lokalnych 
społeczności, które mają na celu poprawę warun-
ków i bezpieczeństwa pracy oraz życia na wsi.  Jest 
realizatorem wielu projektów, szkoleń i inicjatyw 
na rzecz rolnictwa.

Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich 

Współpraca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

z Jednostką Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich Województwa Łódzkiego rozpoczęła się w 2009 

roku i trwa do chwili obecnej. Organizujemy szkolenia 

skierowane do liderów obszarów wiejskich, a w szcze-

gólności: rolników, sołtysów, członków KGW oraz LGD, 

które dają możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycie 

nowych umiejętności, z których lokalne społeczno-

ści mogą skorzystać. Przekazujemy wiedzę w zakre-

sie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców 

obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie PROW 

oraz zasoby środowiska naturalnego. Mamy nadzieję  

na zwiększenie liczby wdrożonych wspólnych inicja-

tyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer 

wiedzy, jaki ma miejsce podczas szkoleń, pozytywnie 

wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unij-

ne. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rol-

nym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji,  

a przede wszystkim aktywizacji mieszkańców wsi. 

W tym okresie udało nam się nam wspólnie zor-
ganizować konferencje oraz wyjazdy studyjne dla 
rolników:

•  wyjazd szkoleniowy do Niemiec i Austrii dla rolników 

z terenu województwa łódzkiego, którego celem było 

zapoznanie się z tematyką dostosowania gospodarstw 

do minimlanych wymogów wzajemnej zgodności, 

• Wyjazd szkoleniowy do Austrii i Włoch dla rolników 

z terenu województwa łódzkiego z zakresu odnawial-

nych źródeł energii,

• Dofinansowanie transportu na wyjazd na XV  Mię-

dzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bed-

narach grup rolników  z województwa łódzkiego, 

• Wyjazd studyjno – szkoleniowy Węgry – Rumunia 

dla rolników z terenu województwa łódzkiego, z zakre-

su dostosowania gospodarstw rolnych do minimalnych 

wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance), 

• Wyjazd studyjno - szkoleniowy dla rolników, liderów 

lokalnych, przedstawicieli LGD, na teren województwa 

małopolskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 

nowego finansowania na lata 2014-2020, perspektyw 

rozwoju gospodarstw rodzinnych,

• „Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obsza-

rach wiejskich województwa łódzkiego” do Krynicy 

Zdrój dla 45 kobiet zamieszkujące obszary wiejskie.  Ce-

lem szkolenia była aktywizacja mieszkańców wsi na 

rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 

kobiet oraz młodzieży poprzez tworzenie przez nich 

przedsiębiorstw,

• Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane 

„Potato Europe” - Hanover,

Konferencje i szkolenia dla rolników  
• Konferencja podsumowująca etap wojewódzki  

VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” dla rolników etapów regionalnych w Dobieszkowie

• 6 konferencji na temat pozyskiwania funduszy unij-

nych przez producentów rolnych, prowadzenie dzia-

Szkolenie rolników - Biuro Regionalne TUW „TUW”  
Biuro Regionalne w Łodzi 

Targi Ferma i  8. Debata tematycznie związana była z 
wyzwaniami polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Konferencja IRWŁ dla liderów obszarów wiejskich

Wyjazd studyjno-szkoleniowy IRWŁ do Krakowa

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu 
Tomaszowskiego
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łalności rolniczej, VAT w rolnictwie dla rolników wo-

jewództwa łódzkiego - (Stryków, Zduńska Dąbrowa, 

Piotrków Trybunalski, Sieradz, Bedlno),

• 5 konferencji lokalnych dla rolników wojewódz-

twa łódzkiego z zakresu „ Odnawialnych źródeł ener-

gii- wymogi nowych czasów, ale także szansa rozwoju 

gospodarczego obszarów wiejskich na terenie woje-

wództwa łódzkiego „- ( Wieluń, Łęczyca, Tomaszów 

Maz., Sieradz, Oporów),

• Konferencja podsumowująca IX Ogólnokrajo-

wy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - etap  

wojewódzki dla rolników etapów regionalnych  

i laureatów - Łódź

• Wojewódzka Konferencja poświęcona tematy-

ce „Kierunki Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w no-

wej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” dla  

rolników województwa łódzkiego - Łódź

• Konferencja na temat: „Wspólna Polityka Rolna w la-

tach 2014-2020 z uwzględnieniem odnawialnych źró-

deł energii, jako szansy rozwoju obszarów wiejskich  

na terenie województwa łódzkiego”- Tworzyjanki,

• Konferencja na temat: „Rolnictwo ekologiczne w woje-

wództwie łódzkim - perspektywy rozwoju” – Łódź,

• „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” na tere-

nie województwa łódzkiego – (Skierniewice, Łęczyca, 

Buczek, Włodzimierzów)

• „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” na tere-

nie województwa łódzkiego – (Skierniewice, Łęczyca, 

Kutno, Buczek)

• „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich” – Łódź 

 Konsorcja i współpraca 
• Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa 

FAPA-00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 przyznanie po-

mocy w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla 

osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 dla Konsorcjum w skład którego wchodzi Łódz-

ki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brato-

szewicach i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  

- „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obo-

wiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajem-

nej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem progra-

mów zwalczania chorób zakaźnych - 2 dniowe szkolenia 

dla rolników z terenu województwa łódzkiego”.

• Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa 

FAPA - przyznanie pomocy w ramach działania „Szko-

lenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie 

i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 dla Konsorcjum w skład któ-

rego wchodzi Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Bratoszewicach i Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego - Zasady otrzymywania dopłat bezpo-

średnich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo 

zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględ-

nieniem programów zwalczania chorób zakaźnych szko-

lenie dla rolników z terenu województwa łódzkiego.

• FAPA w ramach działania „Szkolenia zawodowe  

dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 

PROW 2007-2013. Szkolenia zorganizowano w ramach 

konsorcjum Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z s. w Bratoszewicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ślą-

ska Izba Rolnicza - Szkolenia nt. „Normy i wymogi wza-

jemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się  

o płatności bezpośrednie. Szkolenie dla rolników po-

siadaczy lub użytkowników gospodarstw rolnych  

z terenu województwa łódzkiego.

• Umowa z FAPĄ z konsorcjum w skład, którego 

wchodziły: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, 

SAM-ROL Sp. z o. o., ŁODR z s. w Bratoszewicach - „Sto-

sowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem 

zasad integrowanej ochrony”,

• Umowa z ARiMR z konsorcjum Łódzki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 

i Izba rolnicza Województwa Łódzkiego na realizację 

operacji w ramach działania: „Transfer wiedzy i dzia-

łalność informacyjna objętego PROW 2014-2020  

– Normy i wymogi wzajemnej zgodności”.

• Fundacja Programów FAPA Izba Rolnicza Woje-

wództwa Łódzkiego wchodzącą w skład konsorcjum 

z: Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzo-

dy Chlewnej „POLSUS” – Lider oraz Państwowym In-

stytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem 

Badawczym w Puławach, Instytutem Zootechniki Pań-

stwowym Instytutem Badawczym, Wielkopolską Izbę 

Rolniczą, Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, Mazowiec-

ką Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą w Opolu - „Nowoczesna  

i kompleksowa produkcja prosiąt”

Projekty
• Projekt pn. Promocja marki „Rolnictwo energią re-

gionu łódzkiego”, w ramach którego zorganizowaliśmy 

dwie imprezy kulturalno-edukacyjno - wystawiennicze, 

gdzie rolnicy i przedsiębiorcy branży rolniczej mogli m. 

in. zaprezentować swoje produkty oraz propagować 

unikalność i tradycję kultury regionu łódzkiego.

• We współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych or-

ganizujemy pikniki finansowane z „Funduszu Promocji 

Produktów Rolno-Spożywczych” w czasie których za-

chęcamy do spożywania polskiej, zdrowej żywności.

• We współpracy m.in. ze Hodowlą Roślin Kalinowa  

Sp. z o. o., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Stowa-

rzyszeniem „Polski Ziemniak” zostały zorganizowane XXIV 

Krajowej Dni Ziemniaka, podczas których producenci  

z krajów UE mogli zaprezentować się oraz zapoznać  

z najnowszymi technologiami produkcji ziemniaków. 

• W partnerstwie z 7 regionami w Unii Europejskiej:  

Navarra (Hiszpania), Puglia (Włochy), Region Północ-

no-Zachodni (Rumunia), Akwitania (Francja), Lombar-

dia (Włochy), Ostrobotnia Południowa (Finlandia), Ar-

gowia (Szwajcaria) promujemy rolnictwo ekologiczne  

w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sek-

tora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji 

ekologicznej” – SME ORGANICS. Dodatkowo w projekt 

jest także zaangażowana Międzynarodowa Fundacja na 

rzecz Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM EU). Każdy region 

opracowuje Regionalną Diagnozę sektora żywności eko-

logicznej oraz Regionalny Ekologiczna Plan Działania.

• Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników w Warszawie – wypoczynek letni w formie 

półkolonii. 

• Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników w Warszawie – zimowiska dla dzieci.  

• ŁODR – umowa partnerska na rzecz realizacji  

projektu „Swojskie samki województwa łódzkiego.  

• Lokalne partnerstwo w sprawie wody. 

Współpraca z instytucjami rolniczymi i okołorol-
niczymi

W czasie Targów Ferma w Łodzi zapraszamy wszyst-

kich rolników na debaty rolnicze w czasie których wraz 

z ministrem rolnictwa, przedstawicielami MRiRW, insty-

tucji rolniczych, okołorolniczych, a przede wszystkim  

z rolnikami całego województwa analizujemy sytu-

ację obszarów wiejskich w Polsce. Współpracujemy  

z Krajową Radą Izb Rolniczych, Urzędem Marszałkow-

skim Województwa Łódzkiego, Łódzkim Urzędem Wo-

jewódzkim, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, To-

warzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Łódzkim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach, 

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Ło-

Szkolenia IRWŁ z KSOW

Pikniki IRWŁ we współpracy z KRIR

Rada Powiatowa IRWŁ Powatu Rawskiego 
- Piknik Województwa Łódzkiego

www.facebook.
com/IzbaRolniczaWojewodztwaLodzkiego

Strona IRWŁ: www.izbarolnicza.lodz.pl 
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dzi, Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Wo-

jewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artyku-

łów Rolno-Spożywczych, Stację Doświadczalną Oce-

ny Odmian w Sulejowie, Łódzkim Rynkiem Hurtowym 

„Zjazdowa” S.A., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska, Duszpasterstwem Rolników Archidiecezji Łódzkiej, 

BGŻ BNP Paribas, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą 

w Łodzi, związkami zawodowymi i branżowymi oraz in-

nymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnic-

twa, m.in. z PP-C „ADOB” Sp. z o.o., przedsiębiorstwem  

„Jasta” Sp. z o.o., PPH „Hetman” Sp. z o. o. 

Działalność informacyjna Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego dla rolników 

z naszego województwa przygotowuje bezpłatny mie-

sięcznik W NOWEJ ROLI. Zależy nam, by czytelnicy mo-

gli znaleźć w miesięczniku wszystko to, czym żyje wieś 

i polski rolnik. Dlatego do współpracy przy tworzeniu 

publikacji zaprosiliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-

jemnych „TUW”, Stację Doświadczalną Oceny Odmian 

w Sulejowie, Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego dla rolników 

z naszego terenu przygotowała stronę internetową  

www.izbarolnicza.lodz.pl na której można znaleźć najbar-

dziej aktualne informacje dotyczące nie tylko obszarów 

wiejskich, ale także problematyki krajowej i światowej 

mającej wpływ na polską wieś. Na stronie internetowej,  

co miesiąc, są publikowane informacje z działalności 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

W tym roku utworzyliśmy konto Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego na Facebooku www.facebook.

com/IzbaRolniczaWojewodztwaLodzkiego na którym 

publikujemy wydarzenia i zdjęcia z działalności IRWŁ, 

ciekawostki rolnicze oraz komentarze. 

Nowa siedziba IRWŁ 
15 czerwca 2020 roku biuro Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego w Łodzi zostało przeniesione z Północ-

nej 27/29 do nowo wybudowanego budynku na dział-

ce Izby przy ulicy Beskidzkiej nr 124 w Łodzi. W nowym 

budynku oraz na działce Izba organizuje szkolenia, kon-

ferencje, a w przyszłości również wystawy rolnicze.  

Spółka SAM-ROL
Przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego dzia-

ła spółka SAM-ROL, która między innymi jest wydawcą 

miesięcznika W NOWEJ ROLI oraz prowadzi szkolenia 

chemizacyjne dla rolników. 

Inna działalność
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wydaje opi-

nie w sprawie przekształcenia grantów leśnych na 

cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Opiniujemy również plany łowieckie. Na wniosek ko-

mornika wydajemy opinie, które budynki i grunty są 

niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależ-

nionej od wielkości stada odstawowego i niezbędnej 

nadwyżki inwentarza są wyłączone spod egzekucji.  

Jesteśmy współorganizatorami konkursów, semina-

riów, szkoleń. Organizujemy również pikniki, m.in. 

wieprzowy, owocowo-warzywny, które są sfinanso-

wane z Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spo-

żywczych. Cyklicznie, raz w roku, organizujemy wyjaz-

dy studyjno-szkoleniowe dla rolników województwa 

łódzkiego. Uczestniczymy także w targach, dożynkach 

i innych przedsięwzięciach zarówno na szczeblu eu-

ropejskim i krajowym, ale także na szczeblu powia-

tu i gminy. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 

jest zawsze obecna na wszystkich inicjatywach lokal-

nych społeczności. Zależy nam, by być wszędzie tam, 

gdzie ważą się sprawy wsi i rolnictwa. To tylko cząstka  

działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Podsumowanie
Jubileusz XXV-lecia to czas pewnych podsumowań. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie nasze plany  

i zamierzenia udało nam się przeprowadzić, szczegól-

nie z powodu pandemii COVD-19.  Mamy jednak na-

dzieję, że w kolejnych latach samorząd rolniczy do-

czeka się zwiększenia kompetencji, aby mógł w pełni  

realizować oczekiwania rolników.   

Szanowni Państwo, nasza idea to działania na rzecz 

rolnictwa i rynków rolnych, a także wpływanie na kształ-

towania polityki rolnej. Praca na rzecz polskiego rolnic-

twa i dla polskich rolników to cel, którym Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego zawsze się kieruje. 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Nowa siedziba IRWŁ przy ulicy Beskidzkiej nr 124 
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Plonowanie pszenicy ozimej 
w doświadczeniach PDO. Właściwy wybór odmiany 
gwarancją sukcesu

Pszenica zwyczajna ozima jest zbożem o naj-

większym areale uprawy w naszym kraju. Według 

danych GUS powierzchnia uprawy pszenicy ozi-

mej wynosiła blisko 2,2 mln ha. Pszenica zwyczajna 

jest podstawowym surowcem w przemyśle młynar-

sko-piekarskim. Znaczna część wyprodukowane-

go ziarna przeznaczana jest także na paszę oraz w 

niewielkim zakresie na inne cele konsumpcyjne.  

Ziarno pszenicy w ostatnim czasie stało się również 

ważnym towarem eksportowym.

Na początku 2022 roku zarejestrowano rekor-

dowo dużą liczbę nowych odmian, bo aż 20. Spo-

śród nowości, 9 to odmiany jakościowe chlebowe, 

a 11 – chlebowe. Tylko cztery odmiany pochodzą  

z hodowli krajowych. Wśród nowości jest jedna od-

miana mieszańcowa, która jest drugą tego typu 

w Krajowym Rejestrze. Na dzień 30 kwietnia w KR 

znajdowało się 138 odmian. Tylko cztery spośród 

odmian zarejestrowanych (Mewa, Ostroga oraz  

regionalne Ostka Grodkowicka i Ostka Gruboziarni-

sta Grodkowicka) cechują się ościstym kłosem, co 

czyni je bardziej przydatnymi do uprawy na tere-

nach przyleśnych, gdyż w mniejszym stopniu są 

uszkadzane przez zwierzynę. 

W doświadczeniach Porejestrowego Doświad-

czalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie 

łódzkim w sezonie 2021/2022 badano 31 odmian 

pszenicy ozimej. Doświadczenia zlokalizowano  

w ZDOO Masłowice, ZDOO Lućmierz oraz w Ho-

dowli Roślin Strzelce. Średni plon pszenicy ozimej 

w roku 2022 na poziome podstawowym wyniósł 

97,4 dt/ha, natomiast na poziomie intensywnym był  

o 5,2 dt/ha wyższy. Wszystkie badane odmiany plo-

nowały na zadowalającym poziomie natomiast, od-

miany Opoka, KWS Donovan, RGT Provision, Arevus, 

Revolver, SU Banatus oraz Tonnage plonowały najle-

piej na obu poziomach agrotechniki. 

Przy wyborze odmiany pszenicy do uprawy  waż-

ną cechą jest zimotrwałość. Warto wybierać odmiany  
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o wyższej zimotrwałości. Wiele z nich plonuje bardzo 

dobrze i co szczególnie istotne, cechuje się dużą stabil-

nością plonowania. 

Ze względu na znaczną liczbę odmian pszeni-

cy ozimej dostępnych na naszym rynku nasiennym,  

dużym ułatwieniem w wyborze odmiany mogą być 

„Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze 

województwa (LOZ)”.

Mając na uwadze uzyskane wyniki z doświadczeń 

porejestrowych Łódzki Zespół PDO w 2022 roku pod-

jął decyzję o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do 

uprawy na terenie województwa łódzkiego. Przed pod-

jęciem decyzji o wyborze odmiany warto zapoznać się  

z ich charakterystyką oraz wybrać odmianę odpowied-

nią do warunków glebowych i klimatycznych w gospo-

darstwie. Poniżej charakterystyka odmian z Listy Od-

mian Zalecanych do uprawy w województwie łódzkim:

Euforia jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość 

dość duża (5,5o). Odporność na mączniaka prawdziwe-

go i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy 

źdźbła, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fu-

zariozę kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści 

– dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewa-

nia średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziar-

na dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. 

Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo duże-

go. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na za-

kwaszenie gleby dość duża. 

Medalistka odmiana chlebowa (grupa B). Plenność 

dość słaba. Przyrost plonu na wysokim poziomie agro-

techniki przeciętny. Zimotrwałość dość duża (5,5o). Od-

porność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, bru-

natną plamistość liści i fuzariozę kłosów – średnia, na 

mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy li-

ści i septoriozy plew – dość mała. Rośliny wysokie do 

bardzo wysokich, o dość małej odporności na wylega-

nie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym 

dość duże. Odporność na porastanie w kłosie średnia, 

liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość biał-

ka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bar-

dzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Toleran-

cja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Opoka jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wy-

sokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimo-

trwałość prawie średnia (4,5o). Odporność na choroby 

podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną 

plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – śred-

nia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała, na 

rdzę żółtą – bardzo mała. Rośliny wysokie do bardzo wy-

sokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 100 ziaren duża, 

wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym 

duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, licz-

ba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka  

i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 

duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki śred-

nia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Owacja odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość 

dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotech-

niki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o). Od-

porność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści 

i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy 

źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septo-

riozę plew – średnia, na rdzę żółtą – mała. Rośliny wy-

sokie do bardzo wysokich, o małej odporności na wy-

leganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość 

wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna 

dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność 

na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. 

Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. 

Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. 

Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwa-

szenie gleby dość duża.

Plejada odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bar-

dzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agro-

techniki poniżej średniej. Zimotrwałość średnia (5,0o). 

Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka 

prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy liści, septorio-

zę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na brunatną pla-

mistość liści – średnia, na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny 

dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 

średnia, wyrównanie ziarna słabe, gęstość w stanie zsyp-

nym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, 

liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość biał-

ka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymen-

tacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża.   

Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

SY Dubaj jakościowa odmiana chlebowa (grupa 

A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość pra-

wie średnia (4,5o). Odporność na rdze żółtą – duża, na 

mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę 

plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby pod-

stawy źdźbła, brunatną plamistość liści i septoriozy liści 

– średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporno-

ści na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania 

dość późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wy-

równanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym duża.  

Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba 

opadania bardzo duża. Zwartość białka i ilość glute-

nu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo 

duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na  

zakwaszenie gleby dość mała. 

Venecja jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). 

Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim po-

ziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do 

średniej (4,0o). Odporność na choroby podstawy źdźbła, 

mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – średnia, 

na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość li-

ści, i septoriozy liści i fuzariozę kłosów – dość mała.  

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyle-

ganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość 

w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie  

w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo 

dużej. Zwartość białka średnia, ilość glutenu dość 

mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży.  

Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwa-

szenie gleby przeciętna.

Nina Stańczyk

 COBORU

Stacja Doświadczalna Oceny 

Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.gov.pl 
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Jesienna oferta KRUS dla dzieci i młodzieży

Kurs e-learningowy dla dzieci
Z myślą o dzieciach urodzonych w latach 2008–

2016, których przynajmniej jeden z rodziców pod-

lega ubezpieczeniu w KRUS, Kasa przygotowa-

ła kurs e learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy 

– upadkom zapobiegamy”. Kurs w nowoczesnej 

formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospo-

darstwach rolnych, a także uczy prawidłowych za-

chowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród uczestników, którzy go ukończą i prze-

ślą swoje zgłoszenia do Centrali KRUS, rozlosowa-

nych zostanie 50 hulajnóg. Szczegóły na stronie:  

www.krus.gov.pl a sam kurs jest dostępny pod  

adresem: prewencja.krus.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń (karty zgłoszenia  

i certyfikatu ukończenia kursu) na adres mailowy 

hulajnoga@krus.gov.pl  lub pocztą tradycyjną mija 

6 listopada 2022 roku.

Konkurs dla młodzieży
Dla młodzieży w wieku od 13 od 21 lat przygoto-

wany został IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzie-

ży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie  

i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół po-

nadpodstawowych i studentów uczelni wyższych.

Pamiętajcie – wystarczy mieć oryginalny pomysł, 

nakręcić krótki (do 2 minut) film i wysłać do Cen-

trali KRUS. Czekają bardzo atrakcyjne nagrody,  

a o szczegółach przeczytacie na stronie interneto-

wej www.krus.gov.pl, w zakładce Moja Wizja Zero.

W konkursie dla młodzieży przewidziano atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. Wartość nagród dla laureata konkur-

su wynosi ponad 12 tysięcy złotych (nagroda finanso-

wa w wysokości ok. 4,5 tyś. zł od fundacji PGE  i nagrody 

rzeczowe od współorganizatorów).

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z filmem mija 

31 października 2022 roku.
Żródło: KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla młodych mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można  
będzie wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe.
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Żywe octy
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Coraz częściej możemy spotkać się z produktami nazywanymi żywymi octami owocowymi. Czym różnią się od zwykłego octu? Dlaczego są określane jako 
„żywe”? Większość z nas ocet pamięta z kuchni. Zazwyczaj był to ocet spirytusowy, stosowany m.in. jako dodatek do zalewy do przetworów z ogórków. Ma on dość 
nieprzyjemny, kwaśny smak i może nam zaszkodzić, ponieważ podrażnia błonę śluzową żołądka. Zupełnie inaczej jest w przypadku spożywania żywego octu.

Co to znaczy, że ocet jest „żywy”?
Żywy ocet produkowany jest ze świeżych owoców, 

które zostają poddane wielotygodniowej fermentacji. 

Fermentacja powinna przebiegać bez dodatku droż-

dży. „Żywy” w tym przypadku oznacza niepasteryzowa-

ny, zawierający żywe kultury bakterii. Dzięki temu jest 

naturalnym probiotykiem pozytywnie wpływającym 

na naszą florę bakteryjną. Dodatkowo, żywy ocet jest 

niefiltrowany, dlatego też jest nieco mętny.

Dlaczego niepoddawanie octu pasteryzacji jest ta-

kie ważne? Zastosowanie wysokiej temperatury oraz 

filtrowanie usuwa z niego cenne składniki odżywcze  

i bakterie probiotyczne, którym ocet zawdzięcza 

swoje prozdrowotne właściwości.

Wybierając ocet sprawdzamy, czy wewnątrz bu-

telki znajduje się osad, świadczący o funkcjonujących  

w nim żywych kulturach bakterii.

Właściwości żywych octów
Istnieje wiele badań naukowych, potwierdzają-

cych pozytywny wpływ żywego octu na organizm czło-

wieka. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i anty-

grzybicznym działa korzystnie na pracę jelit. Zawarte  

w occie pektyny obniżają poziom glukozy we krwi,  

spowalniają proces wchłaniania cukrów prostych, 

przez co poprawiają wrażliwość komórek na insulinę  

wspomagając walkę z cukrzycą.

Spożywanie octu żywego obniża poziom cholesterolu 

we krwi i wspiera pracę serca. Może stanowić sposób na pro-

filaktykę chorób układu krążenia, np. miażdżycy. Jest natural-

nym probiotykiem i korzystnie wpływa na florę bakteryjną je-

lit, dzięki czemu wspomaga odporność. Ponadto specyficzne 

właściwości owoców, z których produkowane są żywe octy, 

wzbogacają je o dodatkowe cenne właściwości.

Jak spożywać żywy ocet?
Na pewno nie należy go spożywać bezpośrednio bez 

rozcieńczenia. Ocet może podrażnić przełyk i żołądek, jak 

również negatywnie wpłynąć na szkliwo zębów. Warto 

spożywać go codziennie, najlepiej przed posiłkiem, roz-

puszczając 1 łyżkę stołową (10 ml) żywego octu w szklance 

wody. Dodatkowo, żywego octu można używać jako bazę  

do sosów i dresingów, dodając zioła i przyprawy jeszcze 

bardziej wzmacniające prozdrowotne właściwości.

Coraz więcej świadomych konsumentów zmienia 

swoje nawyki żywieniowe na te korzystne dla organizmu. 

W związku z tym w ostatnich latach żywe octy zyskują  

na popularności. Mówi się, że nasze zdrowie pochodzi  

z jelit. Żywe octy, dzięki temu, że zawierają w sobie mnó-

stwo bakterii probiotycznych, zdecydowanie wpłyną  

na poprawę funkcjonowania naszego organizmu.

www.akademiadobregosmaku.sggw.pl
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X Jubileuszowe Dożynki 
Powiatu Poddębickiego

Obchody tradycyjnie rozpoczęła celebrowana msza święta 

w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty Dziewicy i Mę-

czennicy, którą celebrował ks. Juliusz Mieczyński, a następnie 

dożynkowy korowód udał się do parku „Dereniowy  Skarb” 

gdzie wszyscy zgromadzeni mieli niepowtarzalną okazję do 

obejrzenia inscenizacji żniw w wykonaniu Stowarzyszenia 

Przyjaciół Zadzimia. Tuż po niej odbył się tradycyjny obrzęd 

dożynkowy, który poprowadziła Kapela „Małyńskie Nutki”.

Na ręce Starosty Poddębickiego - Małgorzaty Ko-

majdy, wicestarosty Piotra Majera, wójta Gminy Za-

dzim- Krzysztofa Woźniaka, Przewodniczącego Rady 

Powiatu Poddębickiego Sebastiana Romanowskiego 

i Przewodniczącego Rady Gminy Zadzim- Mariusza 

Warychy, chleb upieczony z tegorocznych plonów 

przekazali Starostowie Dożynek: Marta Malewska  

i Zbigniew Czarnecki oraz Ewa Bednarek - czło-

nek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-

go, Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu 

Poddębiciego i Beata Janaszkiewicz Delegatka Rady 

Powiatowej Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego 

Powiatu Poddębickiego. 

Wręczone zostały także wiece dożynkowe, stworzone 

przez sołectwa, domy samopomocy, stowarzyszenia i koła 

gospodyń wiejskich.

Odbył się również  I etap konkursu kulinarnego  „Bitwa Re-

gionów”  dla  powiatu poddębickiego, który został  zorganizo-

wany przez KOWR, KRUS, ARIMR oraz ministerstwo rolnictwa.

Następnie odbyły się również Festiwal Folklorystyczny  

Powiatu Poddębickiego pn. „Twórczość ludowa ubarwia 

nam życie” przeplatany występami  Młodych Talentów Po-

wiatu Poddębickiego. Część artystyczna ubarwiły występy  

zespołów Diwers Dance i Cliver, a całe wydarzenie zakończył  

występ zespołu Amigo Band.

Uczestnicy tegorocznego Święta Plonów mogli po-

dziwiać różnorodne stoiska, spróbować lokalnych dań 

i przysmaków, jak również skorzystać z darmowej stre-

fy gastronomicznej gdzie czekała grochówka bigos  

i potrawy z grilla. Nie zabrakło też atrakcji dla małych  

i dużych, zorganizowana została strefa z dmuchanymi 

zamkami, malowanie twarzy, a bardziej odważni mogli 

wybrać się na przejażdżkę konną lub bryczką.

Oliwia Dominowska

Biuro Powiatowe IRWŁ w Poddębicach 

Zdjęcia: Powiat Poddębicki 

W niedzielę 11 września w Zadzimiu odbyły się X Jubileuszowe Dożynki Powiatu Poddębickiego, połączone z Gminno-Parafialnym Świętem Plonów  
w Zadzimiu i Festiwalem Folklorystycznym Powiatu Poddębickiego pn. „Twórczość ludowa ubarwia nam życie”.


