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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
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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 

Starostwo Powiatowe 
Al. 3 Maja 33

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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Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wyda-

je opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Rów-

nież wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki 

ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok. 

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2023 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Główne-

go Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r.  

wynosi 74.05 zł za 1dt. 
Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnic-

twie i podejmuje działania min. kierując wnioski  
w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpo-
wiednich instytucji według ich kompetencji.

W dniu 3.10.2022r. w związku z bardzo trud-

ną  sytuacją na rynku jabłek przemysłowych (spa-

dek cen do 0,35 zł/kg i zapowiadanymi dalszymi 

obniżkami) w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego i na wniosek Rad Powiato-

wych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skiernie-

wickiego Prezes – Bronisław Węglewski zaapelował 

do wszystkich sadowników o nieoddawanie jabłek 

przemysłowych do punktów skupowych przy tak 

niskich cenach, które nie gwarantują nawet zwro-

tu kosztów ich produkcji. Wstrzymanie dostaw do 

punktów skupowych jest jedynym sposobem, aby 

wpłynąć na podniesienie cen. 

W dniu 4.10.2022 r. w imieniu Zarządu Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do 

Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmule-

wicza o podjęcie działań w sprawie działania aplikacji 

susza 2022. Rolnicy mają problem ze złożeniem wnio-

sków o oszacowanie szkód suszowych, aplikacja się za-

wiesza i nie można wysłać wniosku. Niewłaściwe działa-

nie aplikacji spowoduje, że rolnicy w terminie nie złożą 

wniosków suszowych. IRWŁ prosi o interwencję.

W dniu 14.10.2022r. w imieniu Zarządu Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław 

Węglewski popierając wnioski członków Rady Powia-

towej IRWŁ w Kutnie przekazał je w celu rozpatrzenia  

i dalszej realizacji do Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza.

Wnioski dotyczyły: zwiększenia limitu dopłaty do 

nawozów i zwiększenie powierzchni gospodarstwa 

do 300 ha do którego przysługuje dopłata,

- podjęcia działań w sprawie podwyższenia eme-

rytur rolniczych i wprowadzenie mechanizmu re-

kompensującego opłacanie podwójnej składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

- podjęcie działań o objęcie kontrolą zbóż przywo-

żonych z Ukrainy,   

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał  
opinie do projektu:

- rozporządzeń MRiRW w sprawie stawek płatno-

ści bezpośrednich na 2022 rok.

- ustawy o aktywności zawodowej

- ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

- rozporządzenia w sprawie opłat za czynności 

wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Regulami-
nów i Statutu

W dniu 28 października 2022r. odbyło się  

kolejne  posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu  

i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego. Członkowie komisji zapoznali się ze  Sprawoz-

daniem z dochodów i wydatków – stan na 30.09.2022 

r. oraz podjęli opinię w sprawie przeniesień między 

grupami wydatków w planie finansowym Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego na rok 2022.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu październiku  2022r.  odbyło  się  

13 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ; w dniu 

5.10.2022r.  powiatu kutnowskiego, w dniu 17.10.2022r.  

powiatu sieradzkiego, w dniu 19.10.2022r. powiatu 

pabianickiego, w dniu 25.10.2022r. powiatu łęczyc-

kiego, w dniu 21.10.2022 powiatu wieluńskiego oraz  

w dniu 28.10.2022r. powiatu bełchatowskiego, 

brzezińskiego, łaskiego, opoczyńskiego, radomsz-

czańskiego, rawskiego, wieruszowskiego. Człon-

kowie dyskutowali o trudnej sytuacji w rolnictwie 

spowodowanej m.in. wystąpieniem niekorzyst-

nych zjawisk atmosferycznych  oraz rosnącej infla-

cji i problemach związanych z działaniem aplikacji 

suszowej. Przedstwiciele instytucji sektora rolnego 

przedstawili bieżące informacje. 

Targi, konferencje, spotkania,
W dniu 13.10.2022r.  w Łodzi odbyła się kon-

ferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Go-

spodarstwo Rolne 2022. Głównym organizatorem 

wydarzenia był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.  

W imieniu IRWŁ nagrodę wręczył dla najmłodsze-

go uczestnika konkursu - członek Zarządu IRWŁ – 

Jacek Ossowicz.

W dniach 21-23.10.2022r. odbył się wyjazd 

studyjno-szkoleniowy do Gdańska dla rolników                             

z województwa łódzkiego – więcej informacji na 

stronie 12-13.

W dniu 28.10.2022r. odbył się  Jubileusz XXV-le-

cia IRWŁ  w Buczku koło Brzezin. Podczas obchodów 

zostali odznaczeni zasłużeni delegaci IRWŁ  odzna-

czeniem  resortowym oraz samorządu rolniczego – 

więcej informacji na stronach 6-9.

Inna działalność IRWŁ
- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia 

dla użytkowników profesjonalnych  z zakresu stoso-

wania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowa-

ne prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powia-

towym IRWŁ.  

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” 

trafia do rolników, mieszkańców wsi wojewódz-

twa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.   

 Wszystkie działania, interwencje podejmo-
wane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszo-
ne przez IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji 
w rolnictwie są dostępne na stronie interneto-
wej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl i na FB IRWŁ 
- . https://www.facebook.com/IzbaRolniczaWo-
jewodztwaLodzkiego     

Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

Szanowni Państwo!
Zapraszam do lektury nowego wy-

dania miesięcznika „W nowej roli”. 
Zachęcam do przeczytania artyku-

łu na stronach 6-9 na temat Jubileuszu 
XXV-lecia Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego. Szczególnie gratuluje 
wszystkim odznaczonym przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Hen-
ryka Kowalczyka, który uhonorował 
rolników - przedstawicieli samorządu 
rolniczego odznaczeniem „Zasłużony 
dla Rolnictwa”. Gratuluję również od-
znaczonym za zasługi dla samorządu 
rolniczego na rzecz rolników nadanych 
przez Kapitułę Odznaczeń  Krajowej 
Rady Izb Rolniczych.

Bardzo dziękuję wszystkim Pań-
stwu za udział w uroczystości. Dzięku-
ję wszystkim instytucjom rolniczym  
i okołorolniczym współpracującym  
z Izbą Rolniczą Województwa Łódz-
kiego na rzecz rozwoju rolnictwa  
naszego regionu.  

Ale przede wszystkim dziękuję 
wszystkim delegatom, za 25 lat pracy  
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Aktywność Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego to działanie na rzecz rol-
nictwa i rynków rolnych, przede wszyst-
kim jednak wpływanie na kształtowanie 
polityki rolnej, szczególnie w wojewódz-
twie łódzkim. Wyjątkowo teraz jest to 
bardzo ważne. 

Wszystkiego dobrego!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego

Działania izby rolniczej 
- październik 2022
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Działania izby rolniczej - wrzesień 2022

Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wyda-

je  opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Wrzesień to miesiąc podziękowań za pracę i trud rol-

ników. Członkowie IRWŁ uczestniczyli w dożynkach,  

aby podziękować za tegoroczny plon.

 Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie 

i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu roz-

patrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji 

według ich kompetencji.

W dniu 9 września 2022 r. w imieniu Zarządu IRWŁ 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski ponownie wystąpił 

do Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza o podjęcie dzia-

łań w zakresie zmian rozporządzenia ministra rolnic-

twa w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane 

przez Inspekcję Weterynaryjną. Zarząd zaproponował, 

aby przy sprzedaży do 5 sztuk świń opłata za świadec-

two weterynaryjne wynosiła 20 złotych od sztuki. 

W dniu 16 września 2022r. w imieniu Zarządu IRWŁ 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski ponownie wystąpił do 

Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań mają-

cych na celu wsparcie dla producentów rolnych, którzy nie 

są w stanie sprostać podwyżkom źródeł energii. 

W dniu 27 września 2022r. w imieniu Zarządu IRWŁ 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystąpił do Preze-

sa KRIR - Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań ma-

jących na celu zakończenie wypłat dopłat do nawozów 

dla producentów rolnych. 

W dniu 28 września 2022r. w imieniu Zarządu IRWŁ 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski  ponownie wystąpił 

do Prezesa KRIR- Wiktora Szmulewicza w sprawie trud-

nej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych. 

W dniu 30 września 2022r. w imieniu Zarządu IRWŁ 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski i na wniosek Rady 

Powiatowej IRWŁ w Skierniewicach i Rawie Mazowiec-

kiej wystąpił z apelem do sadowników o nieoddawanie 

jabłek przemysłowych przy tak niskich cenach. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie 
do projektu:

- rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatno-

ści bezpośrednich za 2022;

- rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet pomo-

cy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań 

objętych PROW na lata 2014-2020 za 2022;

- rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet wypła-

ty pomocy finansowej w ramach działania „ Zalesianie 

gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rol-

ne objętego PROW na lata 2007-2013 za 2022;

- Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograni-

czenia stosowania środków ochrony roślin;

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
W dniu 9 września 2022r.  w siedzibie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124 w Ło-

dzi  odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Członkowie 

Komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem z dochodów  

i wydatków IRWŁ – stan na 31.08.2022 r. oraz z planowa-

nymi wydatkami do końca roku 2022.

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Regulaminów  
i Statutu

W dniu 9 września 2022r. w siedzibie Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124 

w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji ds. Statu-
tu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego. Członkowie komisji zapozna-

li się  ze  Sprawozdaniem z dochodów i wydatków 

– stan na stan na 31.08.2022 r. oraz z planowanymi  

wydatkami   do końca roku 2022.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu wrześniu  2022r.  odbyły  się 4  posie-

dzenia Rad Powiatowych  IRWŁ (w dniu 7.09.2022r.  po-

wiatu łaskiego;  w dniu 20.09.2022r.  powiatu łęczyckie-

go oraz w dniu 28 .08.2022r. powiatu piotrkowskiego  

i wieruszowskiego. Członkowie dyskutowali o trudnej 

sytuacji w rolnictwie spowodowanej m.in. wystąpie-

niem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz ro-

snącej inflacji. Przedstwiciele instytucji sektora rolnego 

przedstawili bieżące informacje.  

Targi, konferencje, spotkania,
W dniu 4 września 2022 r. przedstawiciele łódzkie-

go samorządu rolniczego wzięli udział w uroczystości 

Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników i Święcie Dzięk-

czynienia za Plony, czyli Jasnogórskich Dożynkach. 

W dniach 09.09.2022 – 11.09.2022 przedstawiciele 

samorządu rolniczego wzięli udział w 45 Skierniewickim 

Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw.

W dniu  11 września 2022r. w Zadzimiu odbyły się  

X Jubileuszowe Dożynki Powiatu Poddębickiego, połączone  

z Gminno-Parafialnym Świętem Plonów w Zadzimiu i Festi-

walem Folklorystycznym Powiatu Poddębickiego pn. „Twór-

czość ludowa ubarwia nam życie”.  W wydarzeniu uczestni-

czyli przedstawiciele Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach.

W dniach 23-25 września 2022 r. odbyła się XXIII Mię-

dzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW zorganizo-

wana  przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku uczestniczyli 

rolnicy z województwa łodzkiego m.in. w dniu 24 wrze-

śnia 2022 roku  rolnicy z powiatu brzezińskiego wzięli 

udział w targach rolniczych. Rolnicy mieli możliwość za-

poznania się z kompleksową ofertą środków produkcji  

i usług dla rolnictwa. Mogli też spotkać się bezpośrednio  

z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji  

i  agencji związanych  z branżą rolniczą a także odwiedzić 

stoisko Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 25 września 2022r. w Bratoszewicach od-

były się „TARGI ROLNE W SERCU POLSKI”. Stoisko in-

formacyjne również zorganizowała Izba Rolnicza Wo-

jewództwa Łódzkiego. Zwiedzający mogli skorzystać  

z doradztwa oraz pobrać prasę rolniczą.

Inna działalność IRWŁ
- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użyt-

kowników profesjonalnych z zakresu stosowania środ-

ków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ.  

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolni-

ków, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.   

Wszystkie działania, interwencje podejmowane przez 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz od-

powiedzi na wnioski zgłoszone przez IRWŁ oraz infor-

macje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na 

stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl       

Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego na Międzynarodowej Wystawie AGRO SHOW w Bednarach

45. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
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Oferta Towarzystwa umożliwia ubezpieczenie bu-

dynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  

i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników 

(na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-

czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), jak również możli-

we jest rozszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenia 

oferowane w pakiecie „Bezpieczna Zagroda”. 

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków 

rolniczych obejmuje ochroną szkody spowodowane 

przez ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz 

nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eks-

plozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawinę i upadek 

statku powietrznego. Pakiet „Bezpieczna Zagroda” za-

pewnia możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 

obowiązkowego o dodatkowe ryzyka takie jak: dewa-

stacja, dym i sadza, fala ponaddźwiękowa, katastro-

fa budowlana, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, 

uderzenie pojazdu, upadek drzew i masztów, zalanie  

i zapadanie się ziemi.  W przypadku budynków miesz-

kalnych Ubezpieczający może wybrać jeszcze szerszy 

zakres ochrony,  który oferuje wariant „wszystkie ryzy-

ka”. Dodatkowo ochronę ubezpieczeniową można roz-

szerzyć m.in. o szkody powstałe na skutek przenikania 

wody z gruntu bądź spowodowane przez dzikie zwie-

rzęta (w tym kuny). Zapewniamy także pokrycie kosz-

tów najmu budynku/lokalu zastępczego i pomiesz-

czeń magazynowych, gdy budynek mieszkalny na 

skutek szkody nie nadaje się do zamieszkania.

Pakiet „Bezpieczna Zagroda” TUW „TUW” oferuje:

• ubezpieczenie budowli rolniczych (w tym silo-

sów na zboże i pasze, silosów na kiszonki, komory 

fermentacyjne i płyty obornikowe) oraz obiekty ma-

łej architektury od pożaru i innych zdarzeń losowych 

z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi,

• ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych 

elementów wykończeniowych oraz mienia związa-

nego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (zie-

miopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, 

materiały i zapasy) od pożaru i innych zdarzeń lo-

sowych z możliwością rozszerzenia o powódź oraz  

kradzież z włamaniem i rabunek, 

• ubezpieczenie mienia osobistego od rozboju ulicznego,

• ubezpieczenie stałych elementów wykończenio-

wych (zewnętrznych) budynku mieszkalnego od kra-

dzieży zwykłej, 

• ubezpieczenie mikroinstalacji OZE od pożaru i in-

nych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o powódź, kra-

dzież z włamaniem i rabunek oraz kradzież zwykłą, 

• ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od 

stłuczenia, 

• ubezpieczenie uli pszczelich od pożaru i innych 

zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o po-

wódź, dewastację i kradzież zwykłą, 

• ubezpieczenie pszczół od padnięcia.

Bardzo istotnym elementem pakietu „Bezpieczna  

Zagroda” jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-

nej w życiu prywatnym. Obejmuje ono ochroną odpo-

wiedzialność ubezpieczonych osób za szkody wyrzą-

dzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem 

czynności życia prywatnego oraz z tytułu posiadania 

lub użytkowania nieruchomości i mienia ruchome-

go zgłoszonego do ubezpieczenia. Ubezpieczenie od-

powiedzialności cywilnej w życiu prywatnym można 

uzupełnić o specjalistyczne klauzule rolnicze: klauzulę 

ubezpieczenia OC kombajnisty, OC z tytułu świadczenia 

usług agroturystycznych oraz OC pszczelarza. 

W ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda” TUW 

„TUW” oferuje również ubezpieczenie ochrony praw-

nej, które obejmuje ochroną koszty prawnej repre-

zentacji w postępowaniu sądowym prowadzonym 

przed polskimi sądami powszechnymi lub w postę-

powaniu administracyjnym prowadzonym przed or-

ganami polskiej administracji rządowej i samorządo-

wej. Na podstawie ubezpieczenia ochrony prawnej 

TUW „TUW” refunduje koszty i opłaty sądowe, kosz-

ty i opłaty w postępowaniu administracyjnym, koszty 

wynagrodzenia jednego pełnomocnika procesowe-

go poniesione we wszczętych przeciwko Ubezpie-

czonemu postępowaniach oraz koszty opinii bie-

głych/ rzeczoznawców lub innych dokumentów 

stanowiących dowody w sprawie.

W pakiecie „Bezpieczna Zagroda” można także za-

wrzeć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wy-

padków, które zapewnia świadczenia w przypadku 

urazu ciała lub śmierci na skutek nieszczęśliwego 

wypadku. Należy podkreślić, że za nieszczęśliwy wy-

padek - w rozumieniu ogólnych warunków ubez-

pieczenia – uznaje się także zawał serca i udar mó-

zgu. Ochrona ubezpieczeniowa NNW trwa całą dobę 

i obejmuje skutki wypadków powstałych na całym 

świecie, bez względu na to czy Ubezpieczony znaj-

duje się w domu, pracy, szkole czy też na wakacjach. 

Dodatkowo wypłacanym świadczeniem jest dzienna 

dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśli-

wym wypadkiem, jak również rekompensata kosztów 

jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycz-

nych i  środków pomocniczych zaleconych przez  

lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Zawarcie umowy ubezpieczenia w pakiecie „Bez-

pieczna Zagroda” zapewnia wsparcie finansowe  

w sytuacji strat poniesionych na skutek różnych zda-

rzeń losowych, własnej nieostrożności i działania 

osób trzecich, które mogą mieć wpływ na bezpie-

czeństwo finansowe rodziny rolnika. Niewątpliwym 

atutem pakietu Bezpieczna Zagroda jest zawarcie 

umowy ubezpieczenia na rok, dwa lub trzy lata, bądź 

na okres kilku miesięcy (minimalny okres ubezpie-

czenia wynosi 3 miesiące). 

Warto zauważyć, że TUW „TUW” oferuje atrakcyj-

ne składki ubezpieczeniowe, m.in. dzięki zastosowa-

niu zniżek za kompleksowe ubezpieczenie mienia, za 

staż członkowski, jednorazową płatność, czy też bez-

szkodowy przebieg ubezpieczenia. Istotny jest rów-

nież fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW“ jest partnerem w ogólnopolskim programie 

Karta Dużej Rodziny, w związku z czym posiadaczom 

tych kart w ubezpieczeniu „Bezpieczna Zagroda” 

przysługuje specjalna zniżka w wysokości 30%.

TUW „TUW” dysponuje rozbudowaną siecią agen-

cyjną oraz licznymi placówkami terenowymi, w któ-

rych można uzyskać nie tylko niezbędne informacje 

na temat Pakietu „Bezpieczna Zagroda”, lecz także po-

moc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubez-

pieczenia. Adresy placówek terenowych dostępne 

na stronie internetowej www.tuw.pl.

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

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych w TUW 
„TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” bazując na swoim 30-letnim doświadczeniu w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, jak również uwzględniając propozycje 
zgłaszane przez środowiska rolnicze przygotowało specjalną szeroką ofertę dla rolników, będących właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego.
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Uroczystość Jubileuszu poprowadził Przewodniczą-

cy Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Bełchatowskiego 

Piotr Kociołek. Następnie wprowadzono sztandar Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego i odśpiewano Rotę. 

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Broni-

sław Węglewski, powitał najważniejszych gości - przed-

stawicieli rolników z województwa łódzkiego - Człon-

ków Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskie-

go, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, 

łódzko-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, 

pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, ra-

domszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skiernie-

wickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszow-

skiego, zduńskowolskiego, zgierskiego. Prezes IRWŁ 

Bronisław Węglewski powitał również gości, którzy zo-

stali zaproszeni na XXV-lecie samorządu rolniczego.  

Na uroczystość jubileuszu przybyli: Krzysztof Cieció-

ra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. 

28 października 2022 roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego podsumowała 25 lat działalności. Uroczystość XXV-lecia odbyła się w Buczku koło Brzezin.  
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, którzy angażowali się w ciągu tych 25 lat w pracę na rzecz rolnictwa  
województwa łódzkiego. 

Jubileusz XXV-lecia 
działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Krzysztof Ciecióra - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk nadał odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa”Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. Rolnictwa
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Rolnictwa, Robert Telus - poseł na Sejm RP, doradca  

Premiera Mateusza Morawieckiego, Przewodniczący 

Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz 

Wojciechowski - Poseł na Sejm RP, Paweł Bejda - Poseł 

na Sejm RP, Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP,  Wik-

tor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Katarzyna Szczepaniak - Dyrektor Biura KRIR,  Andrzej 

Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódz-

kiego, ks. Jarosław Leśniak - Duszpasterz Rolników  

Archidiecezji Łódzkiej, Dominik Hamrin - Dyrektor 

ARiMR OR w Łodzi, Anna Pietraszko - Zastępca Dyrek-

tora ARIMR OR w Łodzi, Janusz Ciesielski - Dyrektor  

KOWR OT w Łodzi, Ewa Stachura-Kruszewska - Prezes  

Zarządu TUW „TUW”, Jarosław Golniewski - Dyrektor  

Biura Zarządu TUW „TUW”, Anna Bieniawska - Doradca 

Zarządu ds. Produktowych i Operacyjnych TUW „TUW”, 

Katarzyna Białek-Traut - Dyrektor Biura Regionalnego 

TUW „TUW” w Łodzi, Jan Kołodziejczak - Przewodni-

czący Rady Związku Wzajemności Członkowskiej 

„Gospodarz”, Tomasz Nowicki  -  Dyrektor KRUS OR  

w Łodzi, Włodzimierz Lewandowski I zastępca Dyrek-

tora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzi-

bą w Bratoszewicach, Andrzej Kwiatkowski - Łódzki Wo-

jewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ewa 

Lech - Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii, Krzysztof Banasiak - Przewodniczący 

Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organiza-

cji Rolniczych w Łodzi, Wojciech Pisarski - Przewod-

niczący Rady Osiedla Dolina Łódki, Agnieszka Ga-

lanciak - Ekspert ds. Agro BNP Paribas Bank Polska, 

Dariusz Figasiński - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-Consultingowe ADOB Region Łódzki. 

Z okazji Jubileuszu XXV-lecia istnienia samorządu rol-

niczego województwa łódzkiego Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk uhonorował  

grupę rolników-przedstawicieli samorządu rolniczego 

- odznaczeniem „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznacze-

nia uhonorowanym rolnikom wręczył Przewodniczący 

Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Robert 

Telus i  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi pan Krzysztof Ciecióra.

Odznaczeni „Zasłużony dla Rolnictwa”:
Cezary Zochniak
Teresa Herudzińska
Wioleta Rzeźnik
Andrzej Kudlik
Konrad Olejniczak
Marcin Szafran
Andrzej Gil                            
Zbigniew Marczak
Grzegorz Zduńczyk 
 Janusz Kałucki
 Henryk Gładki
 Sylwia Łuczak
 Krzysztof Bielas
 Stanisław Firkowski     
 Bolesław Kacprzak
 Grzegorz Antoniewski
 Bogusław Kołodziejczyk
 Anna Pietraszko

 Beata Januszkiewicz
 Robert Leśniewicz
 Sylwester Bojanowski    
 Andrzej Lodziński
 Anna Stolarczyk-Bryl
 Sławomir Barański
 Dariusz Perdek
 Roman Łebzuch
 Tomasz Pietrzak
 Piotr Adamczyk 
 Roman Rosiński
 Wiesław Lewandowski
 Tomasz Klasa
 Kazimierz Walas
 Rafał Rösner
 Marek Pietras
 Janusz Kubski 
 Piotr Hyłka
 Stanisław Pichlak
 Adam Nowak
 Grzegorz Wrzosek
 Agnieszka Bejmert
 Dawid Kopytek
 Marzena Lenart
 Dariusz Kluska   
 Mariusz Kotynia
Sławomir Rybak 
W czasie jubileuszu Kapituła Odznaczeń Krajowej 

Rady Izb Rolniczych nadała odznaczenia osobom za-

służonym dla samorządu rolniczego.  Na podstawie 

ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej i Bronisław Węglewski - Prezes Zarządu Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego 

Od lewej: Anna Bieniawska – Doradca Zarządu ds. Produktowych i Operacyjnych TUW „TUW”,  Ewa Stachura-Kruszewska 
- Prezes Zarządu TUW „TUW”, Katarzyna Białek-Traut – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi. Prezes IRWŁ 
Bronisław Węglewski szczególnie podziękował za wieloletnią i owocną współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”. Paweł Bejda – Poseł na Sejm RP

Robert Telus – Poseł na Sejm RP, doradca Premiera  
Mateusza Morawieckiego, Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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uchwały KRIR z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ustale-

nia Regulaminu Odznaczeń KRIR. Postanowieniem Ka-

pituły Odznaczeń KRIR odznaczeni zostali za zasługi dla 

samorządu rolniczego na rzecz rolników

Brązową Odznakę Krajowej Rady Izb Rolniczych 
otrzymali:

Kacprzyk Dorota, 
Sygitowicz - Komala Ewa, 
Brdoń Aleksandra
Frydrychowski Janusz, 
Śmiałkowski Marcin, 
Jaworski Włodzimierz,  
Krawczyk Marek, 
Staniszewski Janusz, 
Kolec Józef, 
Juszyński Krzysztof, 
Kacprzak Marian, 
Chojecki Jan, 
Koziński Jacek, 
Pstrokoń Tomasz, 
Chmielecki Leszek, 
Gruszczyński Andrzej, 
Wróbel Krzysztof, 
Sikorski Grzegorz, 
Sikora Paweł 
 Gasiecki Jarosław  
Srebrną Odznakę Krajowej Rady Izb Rolniczych 

otrzymali: 
Supera Eugeniusz, 
Kołodziejczyk Jan,

Kowalski Zenon, 
Libera Sylwester, 
Ossowicz Jacek, 
Kowalczyk Dariusz,
Michaś Adam
Złotą Odznakę Krajowej Rady Izb Rolniczych 

otrzymali:
Górczyński Andrzej,
Karsznia Jerzy, 
Nowak Krzysztof Jan, 

Woźniak Jan,
Jaworski Ryszard
Odznaczenia wręczyli Prezes Krajowej Rady Izb 

Rolniczych Wiktor Szmulewicz i Prezes Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski. 

W czasie uroczystości Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego otrzymała gratulacje i życzenia, pamiąt-

kowe statuetki oraz listy gratulacyjne, m.in. od pana  

Ministra Henryka Kowalczyk. „Reaktywowanie samo-

rządu rolniczego było powrotem do dobrych, przed-

wojennych tradycji. Sami jesteście rolnikami i najlepiej 

wiecie, jakie są najpilniejsze sprawy. Godzicie pracę we 

własnym gospodarstwie z działalnością na rzecz innych 

rolników. Dzięki dobrej współpracy z izbami rolniczy-

mi – oraz oczywiście także z innymi przedstawicielami  

rolników – udaje się pokonywać wiele wyzwań i trudno-

ści.” (…) Gratuluję Jubileuszu i życzę satysfakcji z wykony-

wanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.” 

Grzegorz Ryś - Arcybiskup Metropolita Łódzki dziękując 

za zaproszenie na uroczyste obchody Jubileuszu XXV-lecia 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił uwagę na 

słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane do włoskich 

rolników, na znaczenie pracy rolnika, którą należy rozpatry-

wać w kategoriach powołania. „Trud włożony w uprawę ziemi 

„stwarza niejako rodzinna relację z ziemią, która staje się ‘matką’  

i ‘siostrą’. (…) Praca ta „zasługuje na to, by być uznana i odpo-

wiednio dowartościowana, również w konkretnych decyzjach 

politycznych i gospodarczych.”  Arcybiskup Metropolita Łódz-

ki złożył gratulacje i życzenia, udzielił pasterskiego błogosła-

wieństwa, a nawiązując do słów Ojca Świętego Franciszka 

przekazał, że naszym zadaniem jest „strzec ziemi, zawierając 

z nią przymierze, tak aby mogła być dalej, jak tego chce Bóg,   

źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej”. 

W czasie uroczystości, nawiązując do geopolitycznej sytu-

acji, rozmawiano o bezpieczeństwie żywnościowym. Ostatnie 

lata pokazały jak ważne jest polskie rolnictwo, dlatego koniecz-

ne jest wsparcie dla młodych rolników. Dziękowano rolnikom  

z ziemi łódzkiej za codzienną pracę i budowanie etosu pracy 

rolnika, poprzez wykształcenie, tradycję i zaangażowanie. 

Podsumowując uroczystość, Prezes IRWŁ Bronisław Wę-

glewski podziękował wszystkim obecnym za współpracę  

i życzenia. Pogratulował wszystkim odznaczonym. Jednocze-

śnie zaznaczył, że idea Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

to działanie na rzecz rolnictwa i rynków rolnych, a także wpły-

wanie na kształtowania polityki rolnej. Praca na rzecz polskiego 

rolnictwa i dla polskich rolników to cel, którym przedstawiciele 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zawsze się kierują. 

Sylwia Skulimowska 

Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wręcza legitymację Złotej Odznaki Krajowej Rady Izb Rolniczych Janowi Woźniakowi 
- Członkowi Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódź-Wscchód 

Wiktor Szmulewicz - Prezes KRIR wręcza Srebrną Odznakę KRIR - Janowi Kołodziejczykowi - Przewodniczącemu  
Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Sieradzkiego 

Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk nadał odznaczenie  
„Zasłużony dla Rolnictwa” Odznaczeni Srebrną Odznaką Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jerzy Karsznia - Przewodniczący Rady Powiatowe IRWŁ Powiatu Wieruszowskiego  
odznaczony Złotą Odznaką Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Odznaczeni Brązową Odznaką KRIR Odznaczeni Złotą Odznaką Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Katarzyna Szczepaniak – Dyrektor Biura KRIR, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady  
Izb Rolniczych i Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ Janusz Ciesielski - Dyrektor KOWR OT w Łodzi i Bronisław Węglewski Prezes Zarządu IRWŁ 
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Ziemniaki - nie tylko plon się liczy

Do Polski ziemniaki trafiły po zwycięstwie Jana 

III  Sobieskiego pod Wiedniem. Początkowo upra-

wiano je, jako roślinę ozdobną w ogrodach królew-

skich. Dopiero za panowania Augusta II ziemniaki 

zdobyły większe uznanie wśród konsumentów i po-

pularność wśród rolników. Nie ulega wątpliwości, 

że ziemniak w Europie, a obecnie także i w innych 

częściach świata zyskał uznanie, dlatego, że  stał 

się ratunkiem przed nękającym ludzkość głodem.   

W latach 60, 70 i 80 ubiegłego wieku powierzchnia 

uprawy ziemniaka wynosiła w Polsce ponad 2,5 mi-

liona hektarów, a zbiory sięgały blisko 50 mln ton 

rocznie. Byliśmy w ścisłej czołówce światowej bo 

na II miejscu, jeżeli chodzi o skalę produkcji ziem-

niaka. W roku 2021 powierzchnia uprawy ziemniaka  

w Polsce wg  danych GUS wynosiła 236 tys. ha i była 

na podobnym poziomie jak w 2020r. To pokazuje,  

że uprawa tej rośliny nadal cieszy się dużym powo-

dzeniem wśród producentów. 

Obecnie w Krajowym rejestrze (KR) jest 105 od-

mian ziemniaka, w tym 79 krajowych. W grupie ja-

dalnych jest 19 bardzo wczesnych, 22 wczesne,  

29 średnio wczesnych i 3 średniopóźne. Liczba od-

mian skrobiowych wynosi 31. W SDOO Sulejów 

w 2022 roku założono 4 doświadczenia dla od-

mian jadalnych bardzo wczesnych przy zbiorze 

po 40 dniach od wschodów, bardzo wczesnych 

przy zbiorze po zakończeniu wegetacji, wczesnych 

oraz średniowczesnych i średniopóźnych, a tak-

że  1 doświadczenie specjalne (ocena odporności 

na zarazę). Po zbiorze ziemniaków wykonywana 

jest ocena konsumpcyjna odmian pretendujących 

do wpisu do Krajowego Rejestru oraz wytypowa-

nych odmian wzorcowych. Metodyka oceny opar-

ta jest na metodach akceptowanych przez Europej-

skie Stowarzyszenie Badań nad Ziemniakiem (EAPR) 

i opracowana przez Pracownię WGO Roślin Okopo-

wych i Kukurydzy COBORU. Przeprowadza się osob-

no ocenę bulw surowych oraz bulw gotowanych. 

Obserwacje cech morfologicznych bulw surowych 

obejmują takie właściwości ziemniaków jak: kształt 

bulw, regularność zarysu kształtu, głębokość oczek, 

ocenę skórki, barwę miąższu i ciemnienie miąższu 

surowego. 

Kształt bulw zależy od stosunku długości do 

największej szerokości bulwy, określanego, jako 

współczynnik wydłużania. Wyróżniamy następujące 

typy kształtu bulw: okrągły, okrągłoowalny, owalny, 

owalnopodłużny, podłużny i skrócony. 

Regularność zarysu kształtu bulw zależy od 

kształtu obwodu przekrojów wykonanych w róż-

nych płaszczyznach wzdłuż bulw oraz od głęboko-

ści wcięcia stolonowego i wierzchołkowego. Wy-

stępują następujące stopnie regularności: idealna, 

bardzo dobra, dobra, dość dobra, mało regularna, 

nieregularna, nieforemna i zdeformowana.

Głębokość oczek określa się w skali dziewięcio-

stopniowej. Oczka mogą być: bardzo płytkie - niewy-

czuwalne pod palcem (cecha bardzo pożądana wśród 

konsumentów), płytkie, średnio płytkie - wymagające 

niewielkich poprawek po mechanicznym obieraniu, głę-

bokie i bardzo głębokie z wyboistością miedzy oczkami.

Ocena skórki charakteryzuje jej grubość i gład-

kość. Cecha ta jest bardzo ważna, ponieważ zaopa-

trując się w ziemniaki „kupujemy je oczami”. Skór-

ka może być: bardzo cienka, gładka i lśniąca, cienka  

z lekkim połyskiem, cienka, lecz miejscami mato-

wa, delikatnie siatkowana, lekko chropowata, gru-

ba, matowa, popękana i szorstka.

Barwa miąższu jest cechą odmianową i nie ulega 

modyfikacjom środowiskowym. Barwę określa się bez-

pośrednio po przekrojeniu bulw. Rozróżnia się sześć ko-

lorów miąższu: biały, biały z szarym odcieniem, kremo-
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wy, jasnożółty, żółty, ciemnożółty. Spotyka się również 

odmiany o miąższu zabarwionym na różowo, czerwono 

i fioletowo. Kolor ten bulwy zyskują dzięki występowa-

niu w bulwie antocyjanów, głównie glikozydów pelar-

gonidyny, petunidyny i malwidyny. 

Ciemnienie miąższu surowego jest reakcją  

enzymatyczną spowodowaną utlenianiem się związ-

ków fenolowych. Ocenę przeprowadza się po 4 go-

dzinach. Powierzchnia przeciętej surowej bulwy 

zmienia się stając się kolejno różową, brunatną,  

w końcu szaro-czarną. 

Ocena cech sensorycznych bulw gotowanych  

tj.: smak, aromat, konsystencja, struktura miąższu opar-

ta jest na subiektywnych odczuciach osób oceniających  

w zależności od gustów i przyzwyczajeń. Ocenę prze-

prowadzają minimum trzy osoby posiadające zmysł 

smaku, węchu i wzroku, niepalące. Osoby te w trakcie 

badań nie mogą się zmieniać  i muszą być dokładnie za-

poznane z metodyką. Technika przeprowadzania oceny 

nie przewiduje użycia soli podczas gotowania.

Poszczególne właściwości miąższu – rozgotowa-

nie, konsystencja, wilgotność, struktura, mączystość 

definiują typ kulinarno-użytkowy odmiany.

A - sałatkowy - bulwy zwięzłe, dające się kroić, 

lekko wilgotne, o gładkiej delikatnej strukturze.

B - ogólnoużytkowy - dość zwięzłe bulwy, lekko 

mączyste, wilgotne, o delikatnej strukturze.

C - mączysty - bulwy dość zwięzłe, o dużej skłon-
ności do rozgotowywania, mączyste, sypkie, su-
che, o dość szorstkiej strukturze.

D - bardzo mączysty – bulwy rozgotowują się 
całkowicie, sypkie, bardzo suche, bardzo mączy-
ste, o szorstkiej, często włóknistej strukturze.

Wiele odmian odpowiada typom pośrednim AB, BC i CD.
Smak ziemniaków zależy od zawartości poszczegól-

nych składników i ich wzajemnych stosunków ilościo-

wych. Uzależniony jest głównie od zawartości w bul-

wach skrobi, cukrów, związków azotowych, substancji 

mineralnych i fenoli. Ze względu na procesy fizjolo-

giczne zachodzące w bulwach smak ziemniaków może  

pogarszać się wraz z długością przechowywania.    

Niepożądaną właściwością ziemniaków goto-

wanych jest ciemnienie miąższu. Ta niekorzystna 

cecha spowodowana jest reakcją kwasu chloroge-

nowego z uwolnionym podczas gotowania utlenio-

nym jonem żelaza. Zgodnie z metodyką, ciemnie-

nie miąższu ocenia się dwukrotnie (po 10 minutach 

i po 24 godzinach) na powierzchni 10 ugotowanych 

bulw, ułożonych na białej powierzchni. 

Właściwości kulinarno-użytkowe odmian są ce-

chami genetycznymi, ale producenci mają wpływ 

na modyfikacje jakościowe bulw poprzez: rodzaj 

gleby, agrotechnikę (nawożenie), zabiegi ochro-

ny roślin i sposób przechowywania. Smakowitość 

ziemniaków zależy również od warunków atmosfe-

rycznych, w jakich przebiegała wegetacja. 

Decydując się na uprawę ziemniaków konsumpcyjnych, 

spośród znacznego wachlarza odmian, rolnik musi wybie-

rać takie, które będą odpowiadać określonym wymaga-

niom jakościowym. Pomocne w tym są wyniki oceny kon-

sumpcyjnej, które można znaleźć w Listach Opisowych 

Odmian (LOO) wydawanych corocznie przez Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). 

Izabela Wójtowicz-Olczyk 

COBORU Stacja Doświadczalna

Oceny Odmian w Sulejowie 

www.sulejow.coboru.gov.pl

REKLAMA
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Wyjazd studyjno-szkoleniowy 
dla rolników województwa łódzkiego

W pierwszym dniu Prezes Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego Bronisław Węglewski powitał 

rolników z województwa łódzkiego oraz przedsta-

wicieli instytucji współpracujących z Izbą Rolniczą 

Województwa Łódzkiego:  panią Annę Bienawską 

doradcę Zarządu ds. Produktowych i Operacyjnych 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i  pa-

nią Katarzynę Białek - Traut Dyrektora Biura Regio-

nalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” w Łodzi, Eksperta ds. Agro panią Agnieszkę 

Galanciak z BNP Paribas Bank Polska, pana Dariusza 

Figasińskiego z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Con-

sultingowe ADOB – Region Łódzki, pana Adama Kra-

kowiaka – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Jasta 

Sp. z o. o. oraz właścicielkę „Kancelarii Finansowej od 

A do Z ” panią Martę Zjawioną. Prezes Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski po-

dziękował wszystkim sponsorom wyjazdu, szczegól-

nie Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  

oraz BNP Paribas Bank. 

W czasie pobytu zorganizowano specjalistyczne 

szkolenie dla rolników, które przygotowała pani  

Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpie-

czeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi Katarzyna Białek – 

Traut. Szkolenie TUW „TUW” dotyczyło nowoczesnych 

rozwiązań ubezpieczeń w rolnictwie. Koncesję w fir-

mie przestawiła Ekspert ds. Agro pani Agnieszka Ga-

lanciak z BNP Paribas Bank Polska. Odbył się również 

konkurs firmy Jasta SP. z o. o. dla rolników przebywa-

jących na wyjeździe studyjno-szkoleniowym.  Nagro-

dą był profesjonalny komputer, który wygrała rolniczka 

mająca gospodarstwo w powiecie sieradzkim. 

W programie wyjazdu przewidziano także zwiedzanie 

zamku w Gniewie, miasta Gdańska i Muzeum II Wojny Świa-

towej. Pięknie po Gdańsku oprowadziła nas pani Klaudia Ka-

lita, która była również przewodnikiem w Muzeum II Wojny 

Światowej. Szczególnie polecamy odwiedzenie muzeum  

i wstawę główną, którą tworzą trzy bloki narracyjne: „Dro-

ga do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”. Ekspo-

zycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane  

w szerszy kontekst europejski i światowy. 

Sylwia Skulimowska 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, co roku organizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy dla rolników województwa łódzkiego. 
Od 21 do 23 października 2022 roku rolnicy województwa łódzkiego przebywali w Gdańsku Jelitkowie. 

Ekspert ds. Agro BNP Paribas Bank Polska Agnieszka Galanciak 

Szkolenie TUW „TUW”
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Konferencja podsumowująca przebieg Ogólnokra-
jowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2022 na terenie województwa łódzkiego

W związku z tym, 13 października w Łodzi odbyła się 

konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospo-

darstwo Rolne 2022. Głównym organizatorem wydarze-

nia był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorgani-

zatorami konferencji byli: Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzi-

bą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, 

Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, AGRO Ubezpiecze-

nia TUW, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  

w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kurato-

rium Oświaty w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidie-

cezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki  

Tobiasz Bocheński i Marszałek Województwa Łódz-

kiego Grzegorz Schreiber. Patronat medialny objęły 

miesięczniki: RADA i W Nowej Roli.

W spotkaniu, które prowadził Tomasz Nowicki –  

dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

uczestniczyło 95 osób, rolników i osób związanych 

ze środowiskiem wiejskim.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały wy-

kłady na temat działań prewencyjnych oraz zasad bhp  

w rolnictwie, które mają wpływ na zmniejszenie liczby wy-

padków w rolnictwie. Tematy omówione na konferencji:

1. „Konkursy prewencyjne KRUS i ich wpływ na wzrost 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie” – Przemysław Kraska, 

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

2. „Bezpieczna praca w rolnictwie. BHP z maszyna-

mi rolniczymi” – Janusz Krupa, Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi

3. „Bezpieczeństwo na wsi to nasza wspólna spra-

wa” – kom. Grzegorz Mikołajczyk, Komenda Woje-

wódzka Policji w Łodzi

4. „Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego skła-

dowania saletry amonowej w gospodarstwach rol-

nych”– dr inż. Paweł Wolny, mgr inż. Filip Mikołajczyk, 

Politechnika Łódzka

Następnie ośmiu jednostkom OSP wręczono torby ra-

townictwa przedmedycznego ufundowane przez KRUS. 

Jednostki które zostały doposażone w torby ratownictwa: 

OSP w Chociszewie, OSP w Grzymkowicach, OSP w Lipni-

cach, OSP w Łasku, OSP w Przygłowie, OSP w Tomaszowie 

Maz., OSP w Wartkowicach i OSP w Woli Pękoszowskiej.

Po przerwie nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla 

uczestników finału wojewódzkiego konkursu Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne 2022, nad którym honorowy patro-

nat objął Prezydent RP Andrzej Duda. Do tegorocznej edycji 

konkursu na terenie naszego województwa zgłosiło się 98 

gospodarstw. W ramach każdego regionu zostały powoła-

ne komisje konkursowe. Komisje dokonały wizytacji gospo-

darstw. Komisje regionalne, po wizytacji i dokonanej ocenie 

gospodarstw wyłoniły po trzy najlepsze gospodarstwa rol-

ne, które awansowały do finału wojewódzkiego.

Dziewięcioosobowa Komisja Wojewódzka powołana 

przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi po-

nownie zwizytowała dziewięć najlepszych gospodarstw, 

sporządziła dokumentację zdjęciowa i dokonała oceny go-

spodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego za-

łącznikiem do regulaminu konkursu. Wyłoniła zwycięzcę 

etapu wojewódzkiego, który reprezentować będzie woje-

wództwo łódzkie, w etapie krajowym. Komisja oceniała:

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań  

i stanowisk pracy,

• stan budynków inwentarskich i gospodarczych,  

w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji  

i urządzeń elektrycznych,

• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w go-

spodarstwie w osłony ruchomych części maszyn, podpo-

ry i inne zabezpieczenia,

• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,

• warunki obsługi i bytowania zwierząt,

• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej 

i odzieży roboczej,

• wyposażenie w sprzęt p. poż.

Oprócz wyżej wymienionych, Komisja poddała ocenie 

także dodatkowe elementy oceny gospodarstwa, takie 

jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku 

dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwięk-

szające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez 

właściciela gospodarstwa, posiadanie atestowanych dra-

bin a w przypadku zatrudniana pracowników w gospo-

darstwie, ocenie podlegała również jakość wykonywanej 

oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.’

Podczas ogłaszania wyników uczestnicy konferencji za-

poznali się z dokumentacją zdjęciową każdego z nagro-

dzonych gospodarstw.

Laureaci i wyróżnieni w łódzkim etapie wojewódzkim XIX 

edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne otrzymali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współor-

ganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do 

spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywi-

dualnym: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy In-

spektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brato-

szewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Kuratorium 

Oświaty w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego, 

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Ło-

dzi, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Duszpasterstwo 

Rolników Archidiecezji Łódzkiej, AGRO Ubezpieczenia TUW 

i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. 

Puchary dla laureatów i zestawy produktów regionalnych 

ufundował Marszałek Województwa Łódzkiego. Nagrody 

dla swoich mieszkańców wręczyli również włodarze gmin: 

Biała Rawska, Aleksandrów, Skomlin, i Ręczno.

Nadmienić należy, że tegoroczni laureaci etapu woje-

wódzkiego, państwo Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy na szcze-

blu centralnym konkursu zdobyli wyróżnienie specjalne. 

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Zakończona została tegoroczna edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022 na terenie województwa łódzkiego. 
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Odżywianie
Dieta rozgrzewająca

ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Przed nami jesień i długie chłodne wieczory. Co spożywać, aby wspomóc swój organizm w utrzymaniu prawidłowej termoregulacji, gdy na zewnątrz temperatury 
są coraz niższe? Od razu na myśl przychodzi nam gorąca herbata, ciepłe zupy, ale istnieją również takie składniki, które sprawią, że zrobi nam się cieplej.

Herbata
Gorący napar herbaciany jest przyjemnie rozgrze-

wający, a zawarte w nim katechiny poprawiają termo-

genezę (jest to proces, który odpowiada za wytwarza-

nie ciepła w organizmie). A więc wieczór w ulubionym 

fotelu z kubkiem herbaty rozgrzeje nas w jesienny wie-

czór, a dzięki antyoksydantom zawartym w herbacie 

pozostaniemy w dobrej formie.

Przyprawy
W każdej diecie rozgrzewającej organizm powinny 

królować aromatyczne przyprawy, dzięki którym moż-

na przetrwać okres jesienno-zimowy w dobrej kondycji. 

Imbir i chili. jest to zestaw, który zwiększa termogene-

zę. Zawarta w chili kapsaicyna przyspiesza metabolizm 

przez co jest nam cieplej. Oprócz tego, że rozgrzewa, 

działa również przeciwzapalnie. Ciepłą naturę mają tak-

że takie przyprawy takie jak: gałka muszkatołowa, kolen-

dra, bazylia, majeranek, oregano, rozmaryn, tymianek, 

anyż, kurkuma, kozieradka, liście laurowe, ziele angiel-

skie. Jesienne posiłki powinny być aromatyczne i dobrze 

doprawione. Nie żałujmy przypraw, bo oprócz tego,  

że chronią nas przed przemarznięciem, korzystnie wpły-

wają też na procesy trawienne, dzięki temu, że popra-

wiając strawność ciężkostrawnych potraw.

Warzywa
Warzywa takie jak czosnek, cebula, papryka, szczypior 

i por pobudzają krążenie, a co za tym idzie organizm le-

piej utrzymuje i równomiernie rozkłada ciepło. Dodatkowo 

spożywanie tych warzyw wzmocni układ odpornościowy  

i uchroni nas przed infekcjami i przeziębieniem.

Zupy
W okresie jesienno-zimowym należy pamiętać o zu-

pach, które ogrzeją nasz organizm od środka, ale także 

dostarczą witamin, dzięki którym będziemy bardziej od-

porni i mniej podatni na choroby. Rozgrzewające zupy 

to doskonały pomysł na jesienny posiłek. Dodatkowo, 

aby wzmocnić efekt rozgrzewający możemy zupę do-

prawić rozgrzewającymi przyprawami. Nie bez powodu 

gdy tylko pojawiały się pierwsze symptomy przeziębie-

nia, babcie zabierały się za gotowanie rosołu.

Witamina C
Badania naukowe dowodzą, że witamina C jest sub-

stancją termogenną, która może przyśpieszyć metabolizm. 

Działanie witaminy C polega na poprawieniu krążenia krwi, 

a co za tym idzie podwyższeniu temperatury ciała.

Odpowiednia dieta pomoże nam przetrwać je-

sienny sezon bez przeziębień i w dobrej kondy-

cji. Należy wiedzieć, że termogeneza jest cechą 

indywidualną i zależy m.in. od uwarunkowań ge-

netycznych, wieku, masy ciała i ogólnego stylu 

życia. Jednak istnieją sposoby, aby ją polepszyć. 

Najlepsze sposoby to regularne uprawianie sportu 

i stosowanie odpowiedniej diety, a także włącze-

nie do niej dodatków rozgrzewających. Produkty, 

które posiadają zdolność polepszenia termoge-

nezy, w naturalny sposób podnoszą temperatu-

rę ciała. Osoby, które marzną jesienią i zimą po-

winny umiejętnie komponować codzienne posiłki 

i uwzględniać w jadłospisie składniki, które pozy-

tywnie oddziałują na termogenezę.

Źródło: www.akademiadobregosmaku.sggw.pl

Składniki:
 · 500 g dyni

· 2 ząbki czosnku

· 2 łyżki mleczka kokosowego

· szczypta kurkumy

· szczypta pieprzu

· szczypta imbiru

· szczypta cynamonu

· łyżeczka soli

 

Przygotowanie: 
W garnku zagotować około litr wody.

 Dynię pokroić w kostkę i obierać czosnek. 

Do gotującej się wody włożyć warzywa i posolić. 

Gotować pod przykryciem ok. 20 min, 

po tym czasie dodać mleczko kokosowe 

oraz wsypać przyprawy. 

Gotować jeszcze przez 5 min. 

Po tym czasie garnek zdjąć do ostygnięcia.

 Zupę zblendować na krem.

ZUPA KREM Z DYNI
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