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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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Apel Prezesa KRIR 
- sytuacja na rynku zbóż

Apel Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wik-
tora Szmulewicza do Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego i Wicepremiera Henryka Kowal-
czyka w sprawie sytuacji na rynku zbóż 

Reprezentując Krajową Radę Izb Rolniczych z niepo-

kojem patrzę na różnice w notowaniach cen zboża po-

między cenami światowymi MATIF a rynkami wewnętrz-

nymi. Na giełdach światowych ceny zboża rosną jednak  

w Polsce widoczny jest zastój spowodowany brakiem  

zainteresowania kupców polskim zbożem.

Pojawia się przypuszczenie, że zaistniała niekorzystna 

sytuacja związana jest z niekontrolowanym przypływem 

zboża z Ukrainy, w związku z czym polscy rolnicy nie mają 

gdzie sprzedać zapasów ze zbiorów w 2021 roku.

Apeluję do Pana Premiera o podjęcie skutecznych 
działań na rzecz polskich rolników!

Unia Europejska zwolniła ukraińskie zboże z obo-

wiązujących dotychczas barier dla przepływu towarów  

z krajów trzecich, jednak pozostawiła możliwość wstrzyma-

nia importu, jeżeli będzie on powodował zachwianie kon-

kurencyjności na rynku wewnętrznym UE. Z taką sytuacją 

właśnie mamy do czynienia, że ceny polskiego zboża są 

sztucznie zaniżane przez nadmierną podaż zboża z Ukrainy 

i brak możliwości sprzedaży.

Rozumiem trudną sytuację rolników ukraińskich, ale 

chcę zauważyć, że właścicielami są tam często koncerny 

zachodnie lub oligarchowie, pomoc dla tych producentów 

nie może odbywać się kosztem polskich rolników, którzy 

będą zagrożeni upadkiem gospodarstw.

Zbliżają się żniwa i konieczne jest opróżnienie magazynów 

ponieważ polscy rolnicy nie będą mieli gdzie przechowywać 

nowo zebranych zbóż. Spowoduje to jeszcze większe załama-

nie rynku i obniżenie cen poniżej kosztów produkcji.

Zwracam się do Pana Premiera o interwencję i spowo-

dowanie eksportu w pierwszej kolejności polskiego zboża. 

Głodującemu światu można pomóc polskim zbożem!

Wiktor Szmulewicz

Prs Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Szanowni Państwo, 
W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego popieramy apel 
Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych 
Wiktora Szmulewicza skierowany do 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego i Wicepremiera Henryka Ko-
walczyka w sprawie sytuacji na rynku 
zbóż. Niestety, w Polsce jest widoczny 
brak zainteresowania polskim zbożem, 
natomiast ceny zboża za granicą rosną. 
Niewątpliwe ta sytuacja jest spowodo-
waną konfliktem zbrojnym na Ukrainie 
i niekontrowanym przepływem ukraiń-
skiego zboża do Europy. Jednym z wnio-
sków VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ, 
które odbyło się 20 czerwca 2022 roku, 
jest podjęcie działań mających na celu 
zabezpieczanie ceny skupu polskich 
zbóż w okresie żniw. Napływ zboża  
z Ukrainy powoduje w tej chwili znacz-
ny spadek cen skupu zbóż, a przy wyso-
kich nakładach poniesionych przez rol-
ników doprowadzi do bankructw wiele 
gospodarstw rolnych.  

Przedstawiciele rolników wojewódz-
twa łódzkiego w czasie kilkugodzinnej 
debaty (str. 8-9) omówili też tematykę 
związaną z rolnictwem naszego regio-
nu, ale także z rolnictwem kraju. Wnioski 
z VI w VI kadencji Walnego Zgromadze-
nia Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego zostały przesłane  21 czerwca br. 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu 
rozpatrzenia i dalszej realizacji. 

Szanowni Państwo, rozpoczęły się 
wakacje. Zróbmy wszystko, aby ten 
czas wzmożonej pracy w rolnictwie 
upłynął bez wypadków, których ofia-
rami stałyby się dzieci. Zapewnijmy 
dzieciom bezpieczne warunki spę-
dzania wolnego czasu i nie powie-
rzajmy dzieciom prac, które przera-
stają ich siły i możliwości!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego

Zadbaj o zwierzęta w czasie upałów!
Wysokie temperatury powietrza są niebez-

pieczne nie tylko dla zdrowia i życia ludzi. Rów-
nież zwierzęta są w te dni narażone na przegrza-
nie, a nawet udar cieplny. Przestrzeganie kilku 
podstawowych zasad postępowania pomoże im 
przejść przez ten trudny dla wszystkich czas. 

Zwierzęta, również te gospodarskie, powinny przede 

wszystkim mieć nieograniczony dostęp do czystej i świe-

żej wody. Ważne, by wodę w misce zmieniać odpowiednio 

często, ponieważ bardzo szybko namnażają się w niej nie-

bezpieczne bakterie. Drugą równie istotną rzeczą, o której 

muszą pamiętać właściciele zwierząt, jest zapewnienie im 

chłodnego i zacienionego schronienia. W przypadku psów 

gospodarskich, buda lub kojec powinny być choć częścio-

wo ustawione w cieniu, tak aby nie były wystawione na 

ciągłe działanie promieni słonecznych. Zwierzętom prze-

bywającym w domu zostawmy otwartą łazienkę – w upały 

na pewno docenią walory chłodnej posadzki. W żadnym 

wypadku nie wolno wystawiać zwierzaka na bezpośrednie  

i długotrwałe nasłonecznienie! Niedopuszczalnym jest tak-

że zamykanie zwierząt w nagrzanym samochodzie, który  

w upały przypomina duży piekarnik. 

Bydło i trzoda chlewna upału nie lubi, upał jest 
dla nich stresujący. Zwierzęta warto dodatkowo 
zraszać. Należy zapewnić im także zacienione miej-
sce na wybiegu  i ciągły dostęp do wody. Ważna jest 
również wentylacja pomieszczeń gospodarskich  
i więcej przestrzeni.

(ss)
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Powołanie zespołu analizującego szanse i zagrożenia 
oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich 
do 2030 r. w województwie łódzkim

Polska jest nie tylko znaczącym producentem pro-

duktów rolniczych, ale również źródłem nowych rozwią-

zań i inspiracji w dziedzinie systemów żywnościowych 

dla innych państw. 

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się global-

ną sytuację w sektorze rolno-spożywczym Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o konieczno-

ści aktualizacji opracowanej strategii zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki ponownie 
powołał zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz 
potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich 
do 2030 r. w województwie łódzkim.

21 czerwca 2022 roku Wicewojewoda łódzki Karol 
Młynarczyk, wręczył  akty powołania nowym człon-
kom zespołu. Członkiem zespołu został również 
Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego. 

Planowana aktualizacja strategii będzie obejmowała m.in.:

• szczegółową diagnozę obecnej sytuacji wsi, rolnic-

twa, rybactwa,

• budowaniu konkurencyjnej pozycji polskiej żyw-

ności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpo-

znawczym będzie wysoka jakość produktów,

• wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, śred-

nich i dużych gospodarstw rolnych. 

Źrodło: FB Łódzki Urząd Wojewódzki

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji  

i nasileniem letnich prac polowych zwracamy się do 

Państwa z następującym apelem: 

Nie narażajmy naszych dzieci na wypadek! 
Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom 

w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia,  
a niekiedy nawet życia. Czy na pewno robimy wszyst-
ko, by chronić nasze dzieci przed zagrożeniami? 
Chrońmy nasze domy i rodziny przed nieszczęściem, 
zanim będzie za późno!

Zróbmy wszystko, aby ten czas wzmożonej pra-

cy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, 

których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczę-

ściej z winy dorosłych – z powodu braku ich wy-

obraźni, odpowiedzialności, pośpiechu, nieuwagi  

i zmęczenia.

Zwracamy się do wszystkich rodziców i opieku-

nów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warun-

ków spędzania wolnego czasu. Apelujemy, by nie 

powierzać dzieciom prac, które przerastają ich siły 

i możliwości!

Zapewnijmy najmłodszym opiekę i bezpieczne  
miejsce zabawy!

Bądźmy mądrzy i przezorni przed szkodą, a nie  
po szkodzie!

Przestrzegając przed zagrożeniami, życzymy zarazem 

wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji, 

zaś rolnikom – dobrych plonów, sprzyjającej pogody  

i bezwypadkowych żniw. 

Członkowie Wojewódzkiej Komisji 

do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi

Drodzy rodzice i opiekunowie!
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| Ubezpieczajmy siê u siebie |

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  

w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpie-

czeniowej swoim klientom  rozszerzyło pakiet „Super 

Rolnik” o Dom Assistance, który jest pakietem usług 

świadczonych przy zaistnieniu określonych w ogól-

nych warunkach ubezpieczenia okoliczności. 

Umowa ubezpieczenia Dom Assistance jest zawie-

rana w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy 

dobrowolnego ubezpieczenia budynku mieszkalne-

go lub ubezpieczenia ruchomości domowych i sta-

łych elementów wykończeniowych lub obowiązko-

wego ubezpieczenia budynku mieszkalnego wraz 

z innym ubezpieczeniem zawartym na podstawie 

OWU „Bezpieczna Zagroda”.

Oferta TUW „TUW” Dom Assistance dostępna jest  

w wariantach Standard i Premium, które różnią się za-

kresem usług i wysokością sumy ubezpieczenia. 

Wariant Standard
Wariant Standard obejmuje wizytę lekarza i pielę-

gniarki po nieszczęśliwym wypadku bądź nagłym za-

chorowaniu, interwencję specjalisty w razie wystąpie-

nia zdarzenia losowego, ryzyka utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia, naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, 

awaryjne otwieranie drzwi, infolinię medyczną, wete-

rynaryjną, domową i ogrodniczą oraz pomoc przy uru-

chomieniu samochodu w przypadku rozładowania 

akumulatora bądź zamarznięcia paliwa w miejscu za-

mieszkania lub miejscu ubezpieczenia. 

Wariant Premium
Natomiast w wariancie Premium można skorzystać do-

datkowo z usługi dostarczenia leków, sprzętu medyczne-

go/rehabilitacyjnego, opieki nad dziećmi i osobami nie-

pełnosprawnymi, transportu medycznego do/z placówki 

medycznej, opieki nad zwierzętami, transportu ocalałego 

mienia, transportu z/do hotelu, zakwaterowania w hotelu 

oraz usług concierge.

Ponadto w ramach pakietu  „Super Rolnik” można 

dodatkowo ubezpieczyć m.in.:

- budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolne-

go, w tym także budynki objęte ochroną ubezpiecze-

niową na warunkach określonych w ustawie z dnia 

22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

skim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

- budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty 

obornikowe, a także obiekty małej architektury,

- mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, 

sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa 

rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy  

wykończeniowe budynków,

- szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, 

- sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rol-

nicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagre-

gowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz cią-

gniki i przyczepy rolnicze - od wszystkich zdarzeń,  

w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W  pakiecie „Super Rolnik” można zawrzeć także umo-

wę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz 

z dobrowolnymi ubezpieczeniami OC w życiu prywatnym 

oraz następstw nieszczęśliwych wypadków oraz będzie sta-

nowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających  

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia  

w pakiecie „Super Rolnik” rolnikowi przysługuje zniż-

ka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posia-

danego mienia. Ponadto, przy zawieraniu umowy 

ubezpieczenia w pakiecie „Super Rolnik” ubezpieczo-

ny otrzyma kupon zniżkowy, uprawniający do zwol-

nienia z opłaty składki członkowskiej w przypad-

ku zawarcia w TUW „TUW” umów ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami 

do składki z budżetu państwa.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za-

prasza do swoich jednostek terenowych i agentów 

na terenie całego kraju. Więcej informacji znajdą  

Państwo 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

Dom Assistance w pakiecie Super Rolnik
W  każdym gospodarstwie rolnym mogą przytrafić się zdarzenia takie jak: pożar, zalanie na skutek pękniętej rury, włamanie czy rozładowany akumulator  

w samochodzie. Dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczeniowej mamy szansę szybko uporać się ze skutkami tych zdarzeń.
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Działania izby rolniczej - czerwiec   2022

Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie prze-

kształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i grun-

tów rolnych na cele nierolnicze.

W miesiącu czerwcu jednym z ważniejszych wyda-

rzeń było posiedzenie VI w VI kadencji  Walnego Zgro-

madzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, któ-

re odbyło się w dniu 20 czerwca 2022r. w siedzibie Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego. Posiedzenie było 

podzielone na dwie części. W pierwszej części człon-

kowie WZ IRWŁ m.in. podjęli uchwały  a w drugiej czę-

ści odbyła się dyskusja na temat sytuacji w rolnictwie 

z udziałem gości zaproszonych. Podjęte wnioski przez 

członków VI/VI Walnego  Zgromadzenia Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego zostały wysłane w dniu 21 

czerwca 2022 r. do KRIR a wniosek w sprawie odstrzałów 

sanitarnych  do Wojewody Łódzkiego w celu rozpatrze-

nia i dalszej realizacji. Więcej informacji na stronie 8 i 9. 

W dniu 9 czerwca 2022r. w imieniu Zarządu Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ – Bronisław 

Węglewski popierając wnioski członków Rady Powiato-

wej IRWŁ w Kutnie, Opocznie, Rawie Mazowieckiej i Pod-

dębicach przekazał je  Prezesowi KRIR – Wiktorowi Szmu-

lewiczowi w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

W dniu 22 czerwca 2022r. w imieniu Zarządu Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ – Bronisław 

Węglewski wystosował pismo do Starosty Opoczyńskiego 

w sprawie uwzględnienia sugestii rolników, aby droga po-

wiatowa przebiegała w linii prostej i nie dzieliła ich gruntów 

na mniejsze części w miejscowości Prucheńsko Mała.

W dniu 22 czerwca 2022r. w imieniu Zarządu Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ – Bro-

nisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa KRIR – 

Wiktora Szmulewicza  w sprawie kontroli podejmowa-

nych przez Agencję Nasienną. 

W dniu 23 czerwca 2022 r.  w imieniu Zarządu Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ – Bro-

nisław Węglewski wystosował pismo do Wojewody 

Łódzkiego w sprawie odstrzałów sanitarnych na terenie 

powiatu tomaszowskiego. 

W dniu 23 czerwca 2022 r.  w imieniu Zarządu Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ – Bronisław Wę-

glewski wystosował pismo do Prezesa KRIR – Wiktora Szmu-

lewicza w sprawie emerytur rolniczych i ich oskładkowania. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie:
- w sprawie ekoschematów w Planie Strategicznym,

Posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego

W dniu  9 czerwca 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 31.05.2022 r.

Posiedzenia Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regu-
laminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 9 czerwca 2022r. w siedzibie Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124 w Łodzi  od-

było się posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Re-
gulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Członkowie komisji zapoznali się  ze  Sprawozdaniem z do-

chodów i wydatków – stan na 31.05.2022r. oraz  wydali opi-

nię w sprawie projektu  planu finansowego Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego na rok 2022. 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu czerwcu 2022r.  odbyło  się 6  posiedzeń  

Rad Powiatowych  IRWŁ (w dniu 1.06.2022r.  powiatu pod-

dębickiego, w dniu 8.06.2022r. powiatu łaskiego, w dniu 

22.06.2022 powiatu rawskiego.  Członkowie dyskutowali  

o trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej m.in. wy-

sokimi cenami środków do produkcji rolnej ( m.in. pa-

liwo, nawozy itp.). Przedstawiciele ARiMR przedstawili 

informacje na temat naboru  wniosków w zakresie płat-

ności bezpośrednich na rok 2022. Natomiast przedsta-

wiciele instytucji sektora rolnego (m.in. Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 

Weterynaryjnej) przedstawili bieżące informacje.  Ponad-

to  w dniu 10.06.2022r. odbyło się wyjazdowe posiedze-

nie Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie i Piotrkowie 

Trybunalskim na terenie COBORU Stacji Doświadczalnej 

Oceny Odmian w Sulejowie. Delegaci zwiedzili poletka 

doświadczalne oraz zapoznali się z wykazem odmian 

zbóż zalecanych do uprawy w województwie łódzkim 

w 2022 roku a w dniu 11.06.2022r. podczas  XXII Woje-

wódzkiej  Wystawy Zwierząt Hodowlanych odbyła się 

Rada Powiatowa IRWŁ powiatu zgierskiego. 

Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki ponownie 
powołał zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz 
potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich 
do 2030 r. w województwie łódzkim.

21 czerwca 2022 roku Wicewojewoda Łódzki Karol 

Młynarczyk, wręczył  akty powołania nowym członkom 

zespołu. Członkiem zespołu został Bronisław Węglewski 

– Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Więcej 

informacji na stronie 4. 

Wypoczynek letni dla dzieci. 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest orga-

nizatorem realizacji zadania pt. „Organizacja wypo-

czynku letniego w formie półkolonii w 2022 roku”  

     z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdro-

wotnej, dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycz-

nia 2006 roku, których co najmniej jedno z rodziców/

opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym 

zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego ( jednocześnie w zakresie emerytalno-ren-

towym oraz wypadkowym, chorobowym i macie-

rzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Półkolonie rozpoczęły się w dniach 27.06. - 
08.07.2022 roku w Szkole Podstawowej im Marii Ko-
nopnickiej w Buczku, ul. Szkolna 3, 98-113 Buczek.  

Posiedzenie Rady Powiatu IRWŁ Powiatu Rawskiego

Posiedzenie Rady Powiatu IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

Wystawa w Bratoszewicach 
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Pozostałe terminy półkolonii:
• 11.07.- 22.07.2022 roku
Miejsce półkolonii - Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących Nr 1 im. Powstańców 1863 nr 6 w Sędziejo-
wicach, 98-160 Sędziejowice.

• 01.08.- 12.08.2022 roku
Miejsce półkolonii – Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Wadlewie, Wadlew 59, 97-403 Drużbice
 „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie  

półkolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został  

dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450,00 

zł na każdego uczestnika”.

Targi, konferencje, spotkania, 
W dniu 10 czerwca 2022 r. w Komendzie Woje-

wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi od-

było się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego XII 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 

pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków 

znamy”, nad którym honorowy patronat objął Mini-

ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzorem lat ubiegłych 

i również w tym roku Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego była fundatorem dwóch nagród dla lau-

reatów. Nagrody wręczyła Beata Gregorczuk-Rzewuska. 

Więcej informacji na stronie 14. 

W dniach 11-12 czerwca 2022r. na terenie Łódz-

kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bra-

toszewicach miała miejsce XXII Wojewódzka Wystawa 

Zwierząt Hodowlanych oraz odbyły się  XXVIII Targi Rol-

ne Agrotechnika 2022 i Wojewódzkie Dni Pola. W so-

botę m.in.  odbyła się ocena bydła mlecznego, owiec, 

królików, prezentacja alpak, warsztaty dla uczniów szkół 

rolniczych . W godzinach popołudniowych odbyło się 

wręczenie dyplomów oraz pucharów za wiceczempio-

naty. W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego puchary Prezesa Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego wręczył członek Zarządu Adam Michaś. 

Natomiast w niedzielę wręczono puchary za super-

czempionaty i czempionaty oraz Złote Honorowe Od-

znaki. W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego puchary Prezesa Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego wręczył Przewodniczący Rady Powiato-

wej IRWŁ – Roman Wodzyński. Na terenie wystawy swo-

je stoisko miała również Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego na którym odwiedzający mogli skorzystać  

z fachowego doradztwa oraz pobrać prasę rolniczą. 

W dniach 25-26 czerwca 2022r. w Buczku  odbyło się 

VI Krajowe Święto Truskawki. Krajowa Rada Izb Rolniczych 

przygotowała również Piknik Truskawkowy. Więcej infor-

macji o VI Krajowym Święcie Truskawek na stronie 12 i 13.  

W dniu 25 czerwca 2022 roku, jako reprezentan-

ci samorządu rolniczego Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego, a także jako absolwenci szkoły, Piotr Kociołek 

– Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Bełcha-

towskiego i Grzegorz Antoszewski – Przewodniczący Rady 

Powiatowej IRWŁ Powiatu Pabianickiego uczestniczyli  

w obchodach Jubileuszu 75-lecia Szkoły Rolniczej Cen-

trum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Dyrektorowi 

szkoły, panu Arkadiuszowi Bieleckiemu wręczyli list gratu-

lacyjny z życzeniami dalszej owocnej działalności w przy-

gotowaniu młodzieży do trudnego zawodu rolnika. 

Inna działalność IRWŁ
- Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracow-

nicy Biur Powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy 

wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, dopłaty 

nawozowe oraz  do materiału siewnego  na rok  2022. 

- 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  podejmowa-
ne przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez 
IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji w rolnic-
twie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ 
www.izbarolnicza.lodz.pl i na FB -https://www.fa-
cebook.com/IzbaRolniczaWojewodztwaLodzkiego   

                                                               Beata Rzewuska  

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

REKLAMA

Przewodniczący RP IRWŁ Powiatu Bełchatowskiego Piotr Kociołek i Przewodniczący RP IRWŁ Powiatu Pabianickiego 
Grzegorz Antoszewski wręczają list gratulacyjny Dyrektorowi Szkoły Rolniczej Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Widzewie, Panu Arkadiuszowi Bieleckiemu

XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach 
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Rolnictwo w Łódzkiem 
- VI Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego 

VI w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 20 czerwca 2022 rok w sali konferencyjnej siedziby Izby Rolniczej  
Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej nr 124. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli  
Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz przedstawiciele instytucji rolniczych. 

Walne Zgromadzenie IRWŁ otworzył Prezes Broni-

sław Węglewski a obrady poprowadził Wiceprezes IRWŁ 

Andrzej Komala. W Walnym Zgromadzeniu uczestni-

czyli również Członkowie Zarządu: Adam Michaś i Ja-

cek Ossowicz oraz zaproszeni goście. Andrzej Górczyń-

ski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Delegat 

Rady Powiatowej  IRWŁ Powiatu Kutnowskiego i Walne-

go Zgromadzenia IRWŁ, dr Włodzimierz Skorupski  Łódzki 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Katarzyna Leszczyń-

ska - Koordynator Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,  

Dominik Hamrin - Dyrektor  Łódzkiego Oddziału Regio-

nalnego ARMiR, Tomasz Nowicki - Dyrektor Oddziału Re-

gionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Łodzi,  Marek Sarwa - Zastępca Dyrektora Odddziału  

Terenowego KOWR Łódź oraz Katarzyna Białek-Traut  

- Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” w Łodzi.  

Przedstawiciele rolników województwa łódzkie-

go w czasie kilkugodzinnej debaty omówili tematy-

kę związaną z rolnictwem naszego regionu, ale także 

z rolnictwem Polski. Poniższe wnioski, które zostały 

przegłosowane przez Walne Zgromadzenie i zostały 

przesłane w dniu 21 czerwca do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji: 

1. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie  
rekompensat za straty wyrządzone w uprawach rol-
nych przez ptaki objęte całoroczną ochrona gatun-
kową (żurawie, czajki, wrzosy, sroki itp.), jak również  
ptaki żerujące na stawach rybnych (kormoran czarny, 
czaple, rybołowy itp.)

2. Podjąć działania mające na celu zabezpieczanie ceny 
skupu zbóż  w okresie żniw. Napływ zboża z Ukrainy po-
woduje w tej chwili znaczny spadek cen skupu zbóż, a przy 
wysokich nakładach poniesionych przez rolników może 
doprowadzić do  bankructw wiele gospodarstw rolnych. 

Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Eugeniusz Supera – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego 



9

 | Temat numeru | 

3. Podjąć działania mające na celu zwiększenie eme-
rytury rolniczej dla rolników, którzy zapłacą składki  
ponad wymaganą ilość składek płaconych w KRUS.

4. Podjąć działania mające na celu zwiększenie mi-
nimalnej renty i emerytury dla rolników do kwoty 
2000,00 zł netto. Waloryzacja emerytur z KRUS w sto-
sunku do ZUS nie jest współmierna procentowo.

5. Podjąć działania w sprawie podniesienia stawki 
chorobowej dla rolników do 30 zł netto.

6. Podjąć działania mające na celu zwiększe-
nie wynagrodzenia pracowników KRUS do pozio-
mu wynagrodzeń w ZUS, ARiMR i innych instytu-
cji. Niskie pensje utrudniają pozyskanie nowych  
pracowników w miejsce emerytów.

7. Podjąć ponowne działania  celem dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania desykanta Reglone (sub-
stancja czynna dikwat - jedynego na rynku skutecz-
nego desykanta). Obecnie jest brak skutecznego 
środka do desykacji na rynku do upraw ogrodni-
czych i rolniczych, a szczególnie nasiennych.

8. Podjąć  działania mające na celu zmianę  w do-
płatach z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarnej lub kwalifi-
kowany mającej charakter pomocy de minimis w rol-
nictwie polegającej na zwiększeniu kwot dopłat do 
zbóż - 140 zł/ha, do ziemniaków – 700 zł/ha, do ro-
ślin  strączkowych  – 200 zł/ha i składaniu wniosków 
w dwóch terminach:  od 15 stycznia do 15 lutego – za 
materiał zakupiony jesienią, od 25 maja do 25 czerw-
ca – za materiał zakupiony jesienią i wiosną. Ustale-
nie kwoty w formie koperty jest złym rozwiązaniem.

W kolejnej części, sprawozdania z działalności swo-

ich instytucji, przedstawili zaproszeni goście. Członek 

Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyń-

ski – przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Wo-

jewództwa Łódzkiego w zakresie rolnictwa. Omówił 

m.in. aktualne programy dla samorządów: Grandy So-

łeckie, drogi dojazdowe, wyposażenie chlewni celem 

zabezpieczenia przed ASF, gospodarka wodno-ścieko-

wa, nabór na zbiorniki wodne, które służą w akcjach ra-

towniczych oraz rolnikom do nawadniania upraw, do-

finansowanie Spółek Wodnych, budowa targowisk. 

Samorządy złożyły 280 wniosków na powyższe pro-

gramy. Przy rozpatrywaniu wniosków wzięto pod uwa-

gę innowacyjność, celowość, istotne problemy rejonu 

– tereny zielone, współpraca z KGW i integracja społe-

czeństwa. Promocja rolnictwa jest bardzo ważna, dla-

tego nakręcono film z Karoliną Bielawską Miss Polski  

i Miss World 2022, aby przedstawić nasz region. Łódz-

ki Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Włodzimierz Sko-

rupski, zaznaczył, że sytuacja weterynaryjna jest opano-

wana, ponieważ w tej chwili w województwie łódzkim 

nie ma ptasiej grypy i ASF. W kraju zostały 4 ogniska, da-

leko od naszego województwa. W naszym wojewódz-

twie pozostała strefa niebieska,  która do jesieni będzie 

zniesiona. Jest problem ze wścieklizną, dlatego na pas 

wschodni województwa  (powiat  tomaszowski, kut-

nowski i łowicki) zrzucono szczepionkę na lisy. Nieste-

ty ciągle rośnie populacja dzika, zwierzęta przenoszą się 

do miast, przez co zagrażają ludziom. Rolnicy zapropo-

nowali większy odstrzał dzików. Dyrektor KRUS Tomasz 

Nowicki, potwierdził, że od miesiąca lipca rolnicy otrzy-

mają emerytury bez pozbycia się gospodarstwa rolne-

go. Warunkiem jest opłacanie składki przez 25 lat. Służ-

ba wojskowa będzie doliczana do wysokości emerytury 

rolniczej. Umowy dzierżawy dla rencistów zostały ogra-

niczone jedynie na okres trwania renty, przy rentach 

stałych bez zmian. Emeryci będą mogli również korzy-

stać z rehabilitacji w ośrodkach KRUS. Rolnicy będą mo-

gli również korzystać z urlopów tacierzyńskich. Dyrektor 

TUW – Katarzyna Białek-Traut zaproponowała wspólną 

organizacje spotkań w powiatach z delegatami i rolni-

kami odnośnie cesji i nowych ofert ubezpieczeń w rol-

nictwie. W najbliższym czasie  ubezpieczenia komunika-

cyjne będą powiązane z mandatami. Dyrektor OT KOWR  

w Łodzi – Marek Sarwa, zaznaczył, że KOWR sprawuje 

nadzór nad gruntami w zasobach skarbu państwa. Obec-

nie jest 14.393 ha w tym 8.800 ha w dzierżawie. Strona 

internetowa e-rolnik wykazuje wszystkie grunty w zaso-

bach KOWR. Ogromną popularnością cieszy się konkurs 

dla KGW – Bitwa Regionów. Idea konkursu zrodziła się  

z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej, rodzi-

mego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz  

szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W czasie VI/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ człon-

kowie podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 1/VI/VI/2022 w sprawie: zatwierdze-

nia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego  z działalności statutowej za rok 2021.

2. Uchwała Nr 2/VI/VI/2022 w sprawie: zatwierdze-

nia sprawozdania Zarządu Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego z działalności finansowej za rok  2021. 

3. Uchwała Nr 3/VI/VI/2022 w sprawie: zatwierdze-

nia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego z działalności za rok 2021. 

4. Uchwała Nr 4/VI/VI/2022 w sprawie udzielenia absoluto-

rium dla Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

5. Uchwała Nr 5/VI/VI/2022 w sprawie: uchwalenia bu-

dżetu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2022.

W czasie obrad, Walne Zgromadzenie IRWŁ udzieliło 
absolutorium Zarządowi IRWŁ  w składzie: Bronisław 
Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wicepre-
zes IRWŁ, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Adam 
Michaś, Jacek Ossowicz.

Sylwia Skulimowska 

Małgorzta Rosa - Delegat RP IRWŁ Powiatu Rawskiego i Grzegorz Antoniewski - sekretarz VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ  

Katarzyna Białek-Traut
- Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi

Marek Sarwa - Zastępca Dyrektora Odddziału Terenowego KOWR Łódź
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Pszenżyto jare 
w doświadczeniach PDO

Pszenżyto jest zbożem, które łączy w sobie cechy psze-

nicy i żyta. Ziarno pszenżyta jest przede wszystkim surow-

cem paszowym. W piekarnictwie ma bardzo ograniczone 

zastosowanie, natomiast może służyć do produkcji słodu  

i bioetanolu. W porównaniu z innymi zbożami pszenżyto 

jare cechuje się znaczną tolerancją na niskie pH gleby. 

Postęp hodowlany w pszenżycie jarym w ostatnim cza-

sie był zróżnicowany. W latach 2010-2013 nie zarejestrowa-

no żadnej nowej odmiany, natomiast w latach 2014-2020 

do Krajowego Rejestru wpisano 10 nowości. Zarejestrowa-

ną odmianą w roku 2021 była odmiana Kompan. Obecnie 

Krajowy Rejestr pszenżyta jarego liczy 16 odmian, z czego 

wszystkie pochodzą z krajowych hodowli. 

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmia-

nowego w woj. łódzkim w 2021 roku badano 7 odmian 

pszenżyta jarego.  Doświadczenia zlokalizowano w SDOO 

Sulejów, ZDOO Lućmierz oraz w HR Strzelce. Doświadcze-

nia prowadzono na dwóch zróżnicowanych poziomach 

agrotechniki – podstawowym (a1) i intensywnym (a2). In-

tensywny poziom agrotechniki, w odróżnieniu od innych 

gatunków, obejmuje tylko dwa zabiegi fungicydowe, połą-

czone ze stosowaniem dolistnych preparatów wieloskład-

nikowych. Nie stosuje się regulatora wzrostu, a nawożenie 

azotowe jest jednakowe na obu poziomach. 

Ważnym kryterium wyboru odmiany pszenżyta jarego 

do uprawy jest jego plenność oraz stabilność plonowania. 

Średni plon pszenżyta na podstawowym poziomie agro-

techniki wyniósł 58,7 dt/ha, natomiast na intensywnym 63,1 

dt/ha. Odmiany Santos oraz Impetus plonowały najlepiej na 

obu poziomach agrotechniki (Wykres 1). Nieznacznie gorsze  

wyniki uzyskała odmiana Hugo na poziomie a
1
. 

Przy wyborze odmiany ważne są także inne cechy rol-

niczo-użytkowe (Tabela 1). W doświadczeniach z pszen-

żytem jarym najpowszechniej występującymi choroba-
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mi są septorioza liści i mączniak prawdziwy, a także rdza 

brunatna. Rzadziej występuje brunatna plamistość liści  

i septorioza plew, sporadycznie natomiast – choroby 

podstawy źdźbła, rynchosporioza i fuzarioza kłosów.

W roku 2021 porażenie odmian przez choroby było 

stosunkowo małe, ocenę porażenia przeprowadzono 

na podstawowym poziomie agrotechnicznym. Większe 

zróżnicowanie dotyczy takich cech jak wysokość roślin 

(14 cm) i odporności na wyleganie (1,5o). Najmniejszą od-

porność na wyleganie wykazała odmiana Hugo.

Mając na uwadze uzyskane wyniki z doświadczeń po-

rejestrowych Łódzki Zespół PDO w 2022 roku podjął de-

cyzję o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy 

na terenie województwa łódzkiego. Przed podjęciem de-

cyzji o wyborze odmiany warto zapoznać się z ich charak-

terystyką oraz wybrać odmianę odpowiednią do warun-

ków glebowych i klimatycznych w gospodarstwie:

Hugo odmiana z Listy Odmian Zalecanych do uprawy  

w województwie łódzkim. Odmiana pastewna. Plenność 

dość dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agro-

techniki przeciętny. Odporność na rdzę żółtą, brunatną 

plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość 

duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i septo-

riozę liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny 

o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyle-

ganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 zia-

ren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie 

średnia, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka mała. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Impetus odmiana z Listy Odmian Zalecanych do upra-

wy w województwie łódzkim. Odmiana pastewna. Plen-

ność dość dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdzi-

wego i rdzę żółtą – dość duża, na rdzę brunatną, rynchospo-

riozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę 

plew – średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wy-

leganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie 

średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka śred-

nia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 

Mamut odmiana z Listy Odmian Zalecanych do upra-

wy w województwie łódzkim. Odmiana pastewna. Plenność 

bardzo dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agro-

techniki przeciętny. Odporność na septoriozę liści – duża, na 

mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę i fuza-

riozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plami-

stość liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny dość niskie, o du-

żej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 

średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość 

dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na 

porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość 

białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  

Santos odmiana z Listy Odmian Zalecanych do uprawy 

w województwie łódzkim. Odmiana pastewna. Plenność 

dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki 

przeciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą, ryncho-

sporiozę, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septorio-

zę plew – dość duża, na mączniaka prawdziwego – mała. 

Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 zia-

ren bardzo duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość  

w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie  

w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka 

dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Odys odmiana pastewna. Plenność dość dobra. Przy-

rost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przecięt-

ny. Odporność na rdzę żółtą – dość duża, na mączniaka 

prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę, brunatną 

plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew – śred-

nia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wy-

leganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna  

w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kło-

sie dość mała, liczba opadania przeciętna. Zawartość biał-

ka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Gucio odmiana pastewna. Plenność dość dobra. Przyrost 

plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Od-

porność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę liści – dość 

duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i brunat-

ną plamistość liści – średnia, na septoriozę plew – dość mała. 

Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 zia-

ren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie 

zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przecięt-

na, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka 

średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Kompan odmiana pastewna. Plon ziarna dość duży. 

Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agro-

techniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka praw-

dziwego, rdzę żółtą i rynchosporiozę – dość duża, na cho-

roby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość 

liści, septoriozę liści, septoriozę plew – średnia. Rośliny śred-

niej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie.  

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 

przeciętna, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna 

w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kło-

sie przeciętna, liczba opadania mała. Zawartość białka duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Nina Stańczyk

COBORU Stacja Doświadczalna

Oceny Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.gov.pl

Wykres 1. Plonowanie pszenżyta jarego w doświadczeniach PDO w roku 2021 
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VI Krajowe Święto Truskawki
Niezmiennie od kilkunastu lat w ostatni weekend 

czerwca, tym razem 25 i 26, w gminie Buczek obchodzo-

ne jest święto truskawki. To już VI Krajowe Święto Tru-

skawki, a ranga organizowanego święta wzrasta z roku 

na rok. Teraz, zdaniem gości, czas na Europę!

W tym roku impreza zapowiadała się równie imponu-

jąco, jak w latach ubiegłych. Udział w niej wzięło kilka-

naście tysięcy osób z całego kraju i z zagranicy. Wszyscy  

od 2 lat (przerwa spowodowana pandemią) czekali na 

truskawkowe święto.

W dwudniowych obchodach, każdy mógł znaleźć coś 

dla siebie. Impreza była skierowana przede wszystkim 

dla rodzin i dla wielbicieli polskiej muzyki!. Organiza-

torzy oraz współorganizatorzy przewidzieli w tym roku 

mnóstwo wspaniałych konkurencji. Zmagania w szypuł-

kowaniu truskawek na czas, rzuty truskawkami do celu, 

wyścig w łubiankach czy rozgrywki sportowe to tylko 

nieliczne z truskawkowych atrakcji. Podczas święta tru-

skawki nie zabrakło rozrywki dla dzieci, m.in. wesołego 

miasteczka i przejażdżek konnych. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych przygotowała Piknik 

Truskawkowy, na którym odbyły się konkursy plastycz-

ne dla dzieci. Oklaskiwano wspaniały koncert zespo-

łów śpiewaczych, starszych i młodszych.

Oczywiście w trakcie imprezy zachwalano walory 

smakowe i wizualne truskawki buczkowskiej.  Moż-

na było kupić jej całe kosze, a wszyscy zainteresowa-

ni uprawą truskawki mogli zasięgnąć informacji do-

tyczących jej uprawy.  Na wszystkich czekały także 

wspaniałe wiejskie chleby, miody i wyśmienita wędli-

na. Można było zaopatrzyć się również w kosze wikli-

nowe, biżuterię i zabawki dla dzieci. Nie zabrakło lo-

dów, gofrów i wyśmienitych lemoniad!

Tradycyjnie na Buczkowskiej Truskawce duże za-

interesowanie wzbudziły konkursy truskawko-

we. Najwspanialsze ciasta i ozdoby truskawkowe. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ciasta 

z podobizną Wójta Gminy Buczek Bronisława Wę-

glewskiego.  

Wręczono również tytuły Honorowego Obywate-

la Gminy Buczek. Wspaniałe wyróżnienie otrzymali: 

nadbrygadier Grzegorz Janowski, gen. bryg. pil. Ire-

neusz Nowak i Jerzy Pniewski.

Na wszystkich gości czekały też dwa wspaniałe 

koncerty. W sobotę, 25 czerwca odbyły się koncer-

ty disco polo. Wystąpił Zenek Martyniuk, MIG, Etna, 

Skaner i Shazza. W niedzielę, 26 czerwca zabrzmiał 

wspaniale polski rock: Big Cyc, Feel (zmiana z po-

wodu choroby wokalistki Varius Manx) oraz Kombii.  

Truskawkowa impreza zakończyła się pokazem 

sztucznych ogni.

Krajowe Święto Truskawki było także podsumo-

waniem zbiorów truskawek oraz przygotowanych  

z nich produktów smakowych: dżemów, nalewek 

czy ciast. Gmina Buczek postrzegana jest, jako jedno 

z największych „zagłębi truskawkowych” w regionie, 

dlatego święto to stało się również tradycją gminy. 

Za rok Gmina Buczek zaprasza wszystkich miłośników 

buczkowskiej truskawki!

Sylwia Skulimowska
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„Bezpiecznie na wsi mamy, 
bo ryzyko upadków znamy” 
Łódzki finał wojewódzkiego konkursu plastycznego 

Spotkanie prowadził dyrektor Oddziału Regionalnego 

KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki. Uroczyste podsumowanie 

konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczyci-

li: st. bryg. Sebastian Kościsty, zastępca komendanta woje-

wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Dominik 

Hamrin, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, 

Beata Ozga-Flejszar, zastępca dyrektora Oddziału Terenowe-

go Krajowej Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Tadeusz 

Morawski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,Tomasz Heliń-

ski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Beata 

Rzewuska z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Rafał 

Bieniek reprezentujący Łódzkiego Kuratora Oświaty, Dorota 

Gadzinowska menedżer sprzedaży Biura Regionalnego To-

warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, pod-

komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi. Na finał przyjechało 19 laureatów wraz z ro-

dzicami, nauczycielami i członkami rodzin.

W województwie łódzkim konkurs był podzielony na 19 rejo-

nów, obejmujących zasięgiem 19 Placówek Terenowych KRUS. 

Z każdego rejonu do finału wojewódzkiego zakwalifikowa-

no po 3 najlepsze prace z każdej grupy wiekowej. W bieżącym 

roku, mimo pandemii i nauki zdalnej, w konkursie wzięło udział 
3 045 uczniów ze 183 szkół podstawowych z naszego woje-

wództwa. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podsta-

wowych w dwóch kategoriach wiekowych:

• I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,

• II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Głównymi celami konkursu były:

• promowanie pozytywnych zachowań związanych z pra-

cą i zabawą na terenach wiejskich,

• poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględ-

nieniem zagrożeń zwiększających ryzyko upadków 

osób w gospodarstwie,

•  rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej 

oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów 

szkół podstawowych.

Komisja wojewódzka, miała bardzo trudne zadanie. 

Wszystkie oceniane prace prezentowały wysoki poziom 

zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesła-

nia), jak również pod względem jakości wykonania, techniki  

i pomysłowości. Ostatecznie komisja postanowiła nagro-

dzić i wyróżnić w etapie wojewódzkim po 10 uczniów  

w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

Laureaci w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3):
• I miejsce - Fabian Mularczyk, uczeń klasy II Publiczne 

Szkoły Podstawowej w Przedborzu
• II miejsce - Tobiasz Woźniak, uczeń klasy II Szkoły 

Podstawowej w Skomlinie
• III miejsce - Nela Stępień, uczennica klasy 0 Akade-

mii Przedszkolaka w Bełchatowie
• IV miejsce - Kaja Kędziora, uczennica klasy II Szkoły 

Podstawowej w Kruszewscu
• V miejsce - Amelia Naskręt, uczennica klasy I Szkoły 

Podstawowej w Woli Blakowej
Laureaci w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8):
• I miejsce - Joanna Strzelczyk, uczennica klasy VIII 

Szkoły Podstawowej Okalewie
• II miejsce - Bartosz Janas, uczeń klasy V Szkoły Pod-

stawowej w Żdżarach
• III miejsce - Wiktoria Zielińska, uczennica klasy V 

Szkoły Podstawowej w Os. Niewiadów
• IV miejsce - Aleksandra Chudy, uczennica kl. IV  

Szkoły Podstawowej w Gomulinie
• V miejsce - Zuzanna Prasek, uczennica klasy IV Szko-

ły Podstawowej w Paradyżu
Wyróżnienia w I grupie wiekowej otrzymali:
• Aleksander Zawadzki z kl. 0 Szkoły Podstawowej 
w Świnicach Warckich filia Piaski
• Ksawery Cichy z kl. II Szkoły Podstawowej 
w Domaniewie

• Kornelia Smolarek z kl. 0 Szkoły Podstawowej 
w Łęcznie
• Jan Gaca z kl. I Szkoły Podstawowej 
w Sierzchowach
• Maria Wójcik z kl. II Szkoły Podstawowej 
w Bąkowie Górnym
Wyróżnienia w II grupie wiekowej otrzymali:

• Julia Kaźmierska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 7 

w Radomsku

• Maja Gorzoń z kl. VIII Szkoły Podstawowej SP 

w Sulmierzycach

• Ewa Dróżdż z kl. IV Szkoły Podstawowej w Poświętnem

• Dominik Ciura z kl. IV Szkoły Podstawowej w Parcicach

• Oliwia Kacela z kl. VIII Szkoły Podstawowej w Oszkowicach

Po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród, 

podkomisarz Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeń-

stwa podczas wakacji. Cieszyła się ona dużym zainteresowa-

niem zarówno dzieci jak i dorosłych, którzy w skupieniu słuchali 

cennych informacji na temat bezpiecznych zachowań.

Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli możliwość 

obejrzenia sprzętu i pojazdów strażackich.

Głównym organizatorem konkursu w województwie 

łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współor-

ganizatorami i fundatorami nagród były Okręgowy In-

spektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział 

Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-

nictwa w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji  

w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży  

Pożarnej w Łodzi. Patronat medialny nad konkursem  

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

Należy podkreślić, że uznanie centralnej komisji konkurso-

wej zdobyło troje dzieci z województwa łódzkiego:

• II miejsce w Polsce w I-szej kategorii wiekowej zajął  

Fabian Mularczyk ze szkoły w Przedborzu;

• wyróżnienia Prezesa KRUS zdobyli: Wiktoria Zielińska  

ze szkoły w Osiedlu Niewiadów i Tobiasz Woźniak ze 

szkoły w Skomlinie.

Laureaci i wyróżnieni w etapie centralnym odbiorą 

nagrody 15 czerwca w Narodowym Instytucie Kultury  

i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

Przemysław Kraska

Kasa Rozlicznego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Łodzi

10 czerwca 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego XII Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, nad którym honorowy patronat objął Minister  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Letnie przepisy
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Składniki:
· fasolka szparagowa – 250 g
· cukinia – 250 g
· ziemniaki – 200 g
· cebula
· czosnek
· oliwa z oliwek
· śmietana 18% lub jogurt naturalny
· sól
· pieprz
Przygotowanie:
W garnku rozgrzać oliwę z oliwek i podsmażyć na niej 
cebulę i czosnek. Następnie dodać nieobraną cukinię 
pokrojoną w kostkę i smażyć  jeszcze przez ok. 3 min. 
Dodać ok. 2 litry wody, drobno pokrojone, obrane 
ziemniaki i fasolkę szparagową i gotować wszystko 
przez ok. 15 min. Po tym czasie dokładnie zblendować, 
dodać 2 łyżki śmietany lub jogurtu naturalnego i jeszcze 
raz zmiksować za pomocą blendera.

Zupa Krem 
z Fasolki Szparagowej 
i Cukinii

Składniki:
· 1 litr wody z kranu
· sok z cytryny, limonki, pomarańczy lub grejpfruta
· ogórek
· liście świeżej mięty
Przygotowanie: Wodę przefiltrować. 
Dodać sok wyciśnięty z całego owocu cytryny, 
limonki, pomarańczy lub grejpfruta oraz dodać 
pokrojone plastry ogórka i liście świeżej mięty.

Składniki:
· ciasteczka zbożowe - 100 g
· masło lub olej kokosowy - 50 g
· budyń bez cukru - 
· mleko (krowie lub roślinne) - 300 ml
· ksylitol - 30 g
· borówki wysokie (amerykańskie) - 100 g
Przygotowanie:
1. Ciasteczka pokruszyć w blenderze.
2. Dodać ciepłe masło lub olej kokosowy.
3. Dokładnie zblendować.
4. Masą wyłożyć formę o średnicy ok. 20 cm.
5. Wstawić do lodówki na ok. 1 h.
6. Budyń i ksylitol rozpuścić w 100 ml mleka.
7. Zagotować pozostałe 200 ml mleka.
8. Do gotującego mleka dodać rozpuszczony budyń 
    z ksylitolem.
9. Dokładnie wymieszać.
10. Masę budyniową rozprowadzić na spodzie wyjętym 
       z lodówki.
11. Udekorować borówkami.

1 opakowanie 

Grillowanie jest bardzo popularnym sposobem przyrządzania posiłków w okresie 
letnim. Potrawy z grilla cenimy przede wszystkim za niepowtarzalne walory 
smakowe i zapachowe oraz przyjemność przyrządzania posiłku w plenerze.
Przygotowując dania na grillu, warto wybierać produkty o jak najmniejszej 
zawartości tłuszczu i przyrządzać je w taki sposób, by ograniczyć do minimum 
spływanie tłuszczu na źródło ciepła. Warto również zastosować marynatę 
z dodatkiem octu jabłkowego, który wspomaga trawienie. Dania z grilla dobrze 
jest podawać w obecności warzyw, które są bogate w błonnik, a grillowane 
mięso z dodatkiem ananasa, który zawiera bromelainę i pomaga w trawieniu 
białek. Należy również pamiętać, by mięsa w marynatach na bazie soku z cytryny 
lub octu nie kłaść na tackach aluminiowych – istnieje wówczas ryzyko 
przedostania się aluminium do jedzenia.
 

Domowa Woda Smakowa

Tarta z Borówką Wysoką
(Amerykańską)

Składniki:
· Pierś z kurczaka
· Ananas
· Musztarda
· Sok z cytryny
· Ocet jabłkowy
· Czosnek
· Sól
· Pieprz
Przygotowanie marynaty: W szklance wymieszać 2 łyżki 
musztardy z łyżką soku z cytryny i łyżką octu jabłkowego. 
Czosnek przecisnąć przez praskę i dodać razem z solą 
i pieprzem do składników mokrych. Wszystko razem 
dokładnie wymieszać.
Przygotowanie szaszłyków: Pierś z kurczaka dokładnie 
umyć i pokroić na małe kawałki. Wymieszać dokładnie 
w marynacie i zostawić w lodówce na całą noc. 
Na około godzinę przed grillowaniem przygotować szaszłyki 
nadziewając na zmianę kawałki kurczaka z kawałkami ananasa 
na dużą wykałaczkę lub patyczki do szaszłyków. 
Grillować do momentu aż mięso w środku będzie upieczone. 
Podawać z dużą ilością świeżych warzyw o dużej zawartości 
błonnika.

Grillowane Szaszłyki
z kurczakiem i Ananasem

Źródło przepisów: www.akademiadobregosmaku.sggw.pl
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Folklor Znajdzie Cię Wszędzie!

Gminny Ośrodek Kultury Wola Krzysztoporska, jako orga-

nizator, zaprezentował 5-godzinnych program występów 

regionalnych zespołów i kapel folklorystycznych. Impre-

zę rozpoczęła orkiestra dęta Suchcice i Okolice. Następnie 

wystąpiły zespoły i kapele folklorystyczne z regionu wo-

jewództwa łódzkiego: Pasjonatki, Ale Babki, Kurnosian-

ki, Grabiczanie, Wolborskie Buty, Piliczanie, Moderato, Jacy 

Tacy Moszczeniacy i zespół Marzenie z Regnowa. Zespoły,  

w przepięknych strojach, wykonały utwory, w których 

uwzględniały muzykę ludową, biesiadną, podwórkową oraz 

własne kompozycje i utwory związane z ich regionem. Każ-

da kapela i zespół otrzymała z rąk Wójta Gminy Wola Krzysz-

toporska Romana Drozdka oficjalne podziękowania za udział  

w koncercie i pamiątkową statuetkę. Po występach, przed 

sceną, przygotowano miejsce do tańca i odbyła się potań-

cówka, do której przygrywała kapela: Spod Dębu (gospodarz 

imprezy), Chłopaki Szczercowiaki i Starzy Przyjaciele. Wspa-

niałego berka zatańczył nawet wójt gminy. Organizatorzy  

zadbali o bogatą strefę gastronomiczną, atrakcyjne wesołe 

miasteczko z karuzelami i dmuchańcami. 

Akcja dla Natalki Pasternak była zorganizowana przez Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wola Krzysztoporska 

oraz fundację „Trzewiczek”. Zbierano środki na rehabilitację  

i zakup wózka inwalidzkiego dla chorej dziewczynki.

- Głównym celem naszego koncertu była zbiórka na 

rehabilitację i zakup wózka inwalidzkiego dla Natal-

ki. Pięknie wyszła nam też integracja regionalnych ze-

społów i kapel folklorystycznych. Zależało nam również 

na promowaniu i rozpowszechnianiu kultury folklory-

stycznej, co wspaniale nam się udało. Bardzo dziękuje-

my mieszkańcom gminy Wola Krzysztoporska oraz go-

ściom za wspólną zabawę i za przekazane środki dla 

Natalii – zaznaczył Marcin Pawlikowski, dyrektor GOK 

w Woli Krzysztoporskiej.

Koncert „Folklor Znajdzie Cię Wszędzie” był pod ho-

norowym patronatem wójta gminy Wola Krzyszto-

porska Romana Drozdka. Do zobaczenia za rok! 

Sylwia Skulimowska 

W malowniczym parku w Mzurkach 16 czerwca 2022 r. odbył się Koncert Zespołów i Kapel Folklorystycznych pn. „Folklor Znajdzie Cię Wszędzie”.  
Koncertowi towarzyszyła zbiórka charytatywna dla Natalki Pasternak, mieszkanki gminy Wola Krzysztoporska. 

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdka


