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

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

Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Piotr Kociołek
Janusz Frydrychowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

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

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Iwona Mamzer

Urząd Gminy w Łasku 
ul. Warszawska 14

98-100 Łask, pokój 48

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca Zbigniew Marczak
Krzysztof Ogórek 

ul. Kaliska 9a 
 99-100 Łęczyca

510 474 825
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Roman Wodzyńki
Waldemar Wojciechowski

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

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Michał Owczarek
Marcin Derach

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

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

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno, pok. C16

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Grzegorz Antoniewski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Paweł Sikora
Jarosław Gasiecki

 uL. Cmentarna 3 
98-330 Pajęczno

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Janusz Terka 
Szymon Bogusławski 

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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Wsparcie na działalność statutową 
kół gospodyń wiejskich: jest jeszcze 
czas na złożenie wniosku

Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiej-
skich mogą ubiegać się o dofinansowanie na re-
alizację zadań związanych z działalnością statu-
tową. Dotychczas wnioski o przyznanie pomocy 
złożyło ponad 10,2 tys. kół gospodyń wiejskich, 
na łączną kwotę 56,35 mln zł.

O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się 

koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Krajo-

wego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie zare-

jestrowanych jest blisko 11,4 tys. tego typu organizacji.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 kwietnia – wcze-

śniej niż w poprzednich latach. Do rozdysponowania 

jest 70 mln zł. Otrzymaną pomoc koła są zobowiąza-

ne wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – 

przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

Wysokość dofinansowania pozostaje uzależnio-

na od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla 

tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli 

ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł  

– w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Przypominamy, by wypełniając wniosek o przy-

znanie wsparcia, upewnić się, czy liczba członków 

danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do 

Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli 

jest inaczej, ważne jest uaktualnienie tych informa-

cji – można to zrobić w biurze powiatowym Agencji.  

Decyzja o przyznaniu pomocy będzie wydawana  

na podstawie danych znajdujących się w rejestrze 

prowadzonym przez ARiMR.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przezna-

czyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-

-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działal-

ność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów 

wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na 

rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na 

rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, 

wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na roz-

wój kultury ludowej lub upowszechniające współ-

działanie i racjonalne metody gospodarowania.  

W 2021 roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną  

z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na za-

kup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szko-

leniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD 

oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

Na podstawie analizy naborów przeprowadzonych  

w poprzednich latach należy zauważyć, że liczba ubie-

gających się o wsparcie kół i kwota przyznawanej im  

w ostatnich latach pomocy rosną. W 2018 r. do kół go-

spodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – po-

wyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r.  

– niemal 56 mln zł.

Źródło: ARiMR

Szanowni Rolnicy, 

Święto Plonów obchodzone jest na 
naszych ziemiach od wieków. To czas 
podziękowania za pracę i trud rol-
nika. Za ten wspaniały dar Waszych 
rąk, za owoce Waszej pracy, składa-
my wyrazy najwyższego uznania. Do-
skonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
że płody tej pracy uzależnione są od 
wielu okoliczności. To Wy z oczekiwa-
niem patrzycie na niebo upraszając 
deszcz lub słońce, to dla Was nie ma 
określonej godziny na rozpoczęcie  
i zakończenie pracy. Dlatego Dożyn-
ki są Waszym świętem, to z Waszego 
trudu korzystamy my wszyscy. Pod-
czas dożynek mamy okazję podzię-
kować za wysiłek i zaangażowanie, 
jakie wkładacie tworząc plon. Niech 
wspólna troska o ziemię, sposób jej 
uprawiania, o technikę oraz o pew-
ną mądrość życiową sprawi, że żniwa 
każdego roku będą bardziej wydajne, 
radosne i zasobne w zbiory. 

W imieniu Zarządu IRWŁ życzę, by 
towarzyszyły Państwu sukcesy i zado-
wolenie, a chleb, jako owoc ciężkiej 
rolniczej pracy niech będzie dzielony 
sprawiedliwie!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego
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Konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś”

Organizowany po raz drugi przez Agencję Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny  

„Nowoczesna polska wieś”, podobnie jak jego ubie-

głoroczna edycja, zakłada przedstawienie za pomo-

cą zdjęć zmian, które dokonały się na polskiej wsi, ale 

także piękna terenów wiejskich. Zależy nam na zdję-

ciach rolników korzystających z nowoczesnych ma-

szyn czy urządzeń, fotografiach pokazujących piękno 

polskich pól i terenów wiejskich. Zachęcamy do prze-

syłania zdjęć nowoczesnych budynków, w których pro-

wadzona jest produkcja rolnicza – chlewni, obór czy 

kurników. Jesteśmy zainteresowani również materia-

łami prezentującymi prace polowe, ilustrującymi życie  

kulturalne i społeczne współczesnej wsi.

Zdjęcia można przesyłać do 30 września 2022 r.
W konkursie „Nowoczesna polska wieś” możne wziąć 

udział osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Z tego przedsięwzięcia wykluczeni 

są pracownicy ARiMR (w tym także osoby pozostające  

z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz członkowie 

ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice).

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w dzia-

łaniach informacyjno-promocyjnych pokazujących efek-

ty osiągnięte dzięki dobremu wykorzystaniu środków wy-

płacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 25 lutego 2022 r. do dnia  

30 września 2022 r.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnolet-

nia osoba fotografująca posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR  

(w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku 

cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin 

(mąż, żona, dzieci, rodzice).

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie  

1 pracę. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie 

zostanie odrzucone.

4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. aparat 

cyfrowy, smartfon).

5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są 

określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stro-

nie www.gov.pl/web/arimr.

WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 zdjęcie, wyko-

nane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), 

co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie 

(współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 30 września 2022 r. 
na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule 

wiadomości pisząc: II edycja konkursu fotograficzne-
go pt. „Nowoczesna polska wieś”.

3. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG  

o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierają-

cy: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane 

personalne autora lub jego pełnomocnika. Mile widzia-

ny będzie krótki opis dotyczący pomysłu, miejsca lub fo-

tografowanego obiektu. Do przesyłki ze zdjęciem należy 

dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu) oraz podpisane oświadczenia (Za-

łącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2 i Załącznik nr 1.3, Załącznik 

nr 1.4 – o ile znajdą zastosowanie). W formularzu zgło-

szeniowym należy podać: imię, nazwisko, adres zamiesz-

kania wraz z kodem pocztowym oraz województwem, 

telefon kontaktowy oraz adres mailowy – uczestnika 

Konkursu, a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest 

reprezentowany przez pełnomocnika dane pełnomoc-

nika oraz załączyć pełnomocnictwo. Formularz zgłosze-

niowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione 

i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie pod-

pisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektro-

nicznym). W przypadku gdy Uczestnik konkursu będzie 

reprezentowany przez pełnomocnika oświadczenia sta-

nowiące Załącznik 1.1, Załącznik 1.3 muszą zostać wła-

snoręcznie podpisane odpowiednio przez Uczestnika 

konkursu/osobę trzecią widniejącą na zdjęciu.  

5. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik 

oświadcza, że:

• posiada pełnię praw autorskich osobistych i mająt-

kowych do zamieszczonego przez niego utworu foto-

graficznego określanego terminem „pracy konkursowej”;

• zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie naru-

sza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich innych podmiotów;

• posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono 

w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerun-

ku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego 

wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzo-

nych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, 

w szczególności w publikacjach i publicznych prezen-

tacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;

• nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autor-

skie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkurso-

wej na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu 

stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, 

w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarza-

nie przez Organizatora prac konkursowych w ramach 

prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych,  

w tym publikowanie na stronie internetowej Orga-

nizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas pu-

blicznych prezentacji, na targach, wystawach i in-

nych imprezach o charakterze niekomercyjnym orga-

nizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez 

ARiMR zadań określonych przepisami prawa., bez ogra-

niczeń czasowych i terytorialnych.

6. Nadesłanie pracy na adres e-mailowy: konkursA-

RiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: II edy-

cja konkursu fotograficznego pt. „Nowoczesna polska 

wieś”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenio-

wym i innymi ww. dokumentami oznacza, że uczestnik 

konkursu zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu.

JURY
Zdjęcia będą oceniane przez czteroosobowe jury 

składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. 

Pracom jury będzie przewodniczył Dyrektor lub Zastęp-

ca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC
Zdjęcia oceniane będą pod względem:

• Jakości i estetyki

• Siły przekazu/kreatywności

• Związku z przesłaniem zawartym w nazwach:

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 oraz 2021-2027.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wia-

domości 12 października 2022 roku na stronie interneto-

wej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr

Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie 

ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY
12 października br., czyli w Światowym Dniu Rolnika 

ogłosimy wyniki konkursu. Podczas uroczystego spotka-

nia uhonorujemy wyróżnionych drobnymi upominka-

mi, a laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi.

Dodatkowym elementem promującym i honorują-

cym autorów będzie fakt, że zdjęcia zwycięzców oraz 

wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalen-

darzach lub innych wydawnictwach realizowanych 

przez ARiMR.

Źródło: ARiMR
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TUW „TUW” tradycyjnie w swojej jesiennej ofercie 

ubezpieczenia upraw rolnych oferuje możliwość ubez-

pieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa  

w wariantach najczęściej wybieranych przez rolników, 

tj. zawierających trzy podstawowe ryzyka: gradu, przy-

mrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowa-

nia (opcje: pojedynczo lub w pakietach), jak i w znacznie 

„bogatszych” wariantach ubezpieczenia, np. uzupełnio-

nych o ryzyka powodzi, suszy, deszczu nawalnego, hu-

raganu, pioruna, czy też obsunięcia się ziemi i lawiny. 

Warto zaznaczyć, iż w ofercie Towarzystwa, ubez-

pieczenia upraw rolnych od ryzyka ujemnych skut-

ków przezimowania znajdują się warianty z różnym 

poziomem odpowiedzialności za szkody, 

od najtańszych - na poziomie 15% wartości sumy 

ubezpieczenia, poprzez 18%-ową wartość, do najbar-

dziej popularnych - z 25%-ową odpowiedzialnością.

W uprawach rolnych ubezpieczanych w trzech naj-

bardziej popularnych ryzykach (grad, przymrozki wio-

senne i ujemne skutki przezimowania) rolnik może roz-

szerzyć wybrany wariant ubezpieczenia, aby obejmował 

on także  odpowiedzialność TUW „TUW” za szkody na po-

ziomie już od 8% ubytku plonu, czyli poniżej 10% pozio-

mu określonego w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r.  o ubez-

pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowe korzyści, płynące z zawarcia umo-

wy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie,  

to przede wszystkim:

• stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu 

przez cały okres ubezpieczenia,

• możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia  

o ryzyko ognia, 

• zniesiony w wielu wariantach ubezpieczenia udział 

własny w szkodzie, a w pozostałych możliwość jego  

wykupienia,

• elastyczny system płatności składki, 

• przejrzysty system likwidacji szkód, oparty na do-

świadczonych likwidatorach.

Wystarczy jedna chwila, w której niesprzyjające wa-

runki pogodowe mogą zniszczyć efekty ciężkiej pracy 

rolnika i pozbawić go dochodów. Dlatego uwzględnia-

jąc to ryzyko warto przygotować się na taką ewentual-

ność i skorzystać z oferty ubezpieczeniowej TUW „TUW” 

w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych.

 TUW  „TUW” w tym roku obchodzi Jubileusz 30-le-

cia, a w programie ubezpieczenia upraw i zwie-

rząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa 

uczestniczy od początku swojej działalności. Posia-

da wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie 

dystrybucji ubezpieczeń upraw, jak również likwi-

dacji szkód. Ponadto dysponuje rozbudowaną siecią 

agencyjną oraz licznymi placówkami terenowymi. 

Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi przed-

stawicielami na terenie całego kraju, którzy udzielą 

wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wy-

borze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łodź

telefon: (42) 640-68-53

e-mail: lodz@tuw.pl

www.tuw.pl

* Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie  

 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13

TUW „TUW” rozpoczyna jesienny sezon 
ubezpieczania upraw rolnych

Powoli nadchodzi jesień. Kończy się okres zbioru upraw i rozpoczyna się okres prac polowych związanych z zasiewami upraw ozimych. Warto zatem pomyśleć  
o ich ubezpieczeniu przed ryzykiem związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie z coraz większą częstotliwością występują na terenie  
naszego kraju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z dniem 2 września 2022 roku rozpoczęło kampanię  
zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych. 
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Działania izby rolniczej - sierpień 2022

Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wy-

daje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształce-

nia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rol-

nych na cele nierolnicze. 

Sierpień to czas żniw, czyli najważniejszy okres  

w roku dla wielu rolników. W tym roku podczas żniw rol-

nicy zmagali  się z działaniem niekorzystnych  zjawisk  

atmosferycznych oraz rosnącą inflacją. 

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 19 sierpnia 2022 r. Prezes IRWŁ – Bronisław 

Weglewski  w piśmie skierowanym do Przewodniczącej  

Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń  oraz potencjalnych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich w wojewódz-

twie łódzkim zaproponował punkty,  które dodatkowo 

należałoby ująć w opracowanej przez Zespół diagnozie. 

1. Wnosimy o zatrzymanie importu zboża z Ukrainy 

przez Polskę. Transporty przechodzące przez nasz kraj  

w dużym udziale zostaną rozprowadzone po kraju, a tym 

samym zaniżą ceny skupu zbóż. Uważamy, że ceny mi-

nimalne za zboża powinny być zachowane, ze względu 

na to, że ceny środków do produkcji rolnej, np. nawozów 

wzrosły trzy-czterokrotnie. A więc ceny skupu powinny 

być takie, by rolnicy nie musieli dokładać do produkcji. 

2. Susza w Łódzkiem. Co roku występują długo-

trwałe susze w województwie łódzkim i problem  

z roku na rok się pogłębia. Niestety skutkiem jest spa-

dek plonów. Prosimy o zabezpieczenie środków po-

mocowych na klęski żywiołowe. 

3. Wapnowanie gleb. W woj. łódzkim nadal jest bar-

dzo dużo gleb zakwaszonych. Zapewnić środki na do-

płaty do wapnowania gleb w województwie łódzkim. 

W dniu 23 sierpnia 2022r. w imieniu Zarządu IRWŁ- 

Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski  i na wniosek Rady 

Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego i Rady Powia-

towej IRWŁ Powiatu Pabianickiego skierował pismo do 

Prezesa KRIR  o podjęcie działań w sprawie dostosowa-

nia stawek opłat za badanie zwierząt do realnych moż-

liwości małych producentów trzody chlewnej. Nieste-

ty podwyżka opłat za wydanie świadectwa zdrowia dla 

świń uderza właśnie w producentów trzody chlewnej  

i prowadzi do likwidacji małych stad. 

W dniu 31 sierpnia 2022r. w imieniu Zarządu IRWŁ- 

Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski i na wniosek Rady 

Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej i Skierniewi-

cach  skierował pismo do Prezesa KRIR  o podjęcie dzia-

łań w sprawie cen jabłek przemysłowych.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie 
do projektu:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego 

przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyko-

nanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wpro-

wadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa 

lub akwakultury w ramach KPOiZO;

- poselskiego projektu ustawy o ochronie polskiego 

rolnictwa;

- ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owo-

ców i warzyw oraz rynku chmielu;

-  rozporządzenia MRiRW w sprawie rehabilitacji lecz-

niczej i turnusów regeneracyjnych;  

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu sierpniu  2022r.  odbyły  się 3  posiedzenia   

Rad Powiatowych  IRWŁ (w dniu 20.08.2022r. powiatu brze-

zińskiego podczas Dni Orki. Natomiast w dniu 27.08.2022r.  

posiedzenia  powiatu łódzkiego - wschodniego i zgier-

skiego miały miejsce  podczas „Święta Owoców i Warzyw” 

w Łodzi ulica Beskidzka 172  organizowanego przez IRWŁ. 

Członkowie dyskutowali o trudnej sytuacji w rolnictwie  

spowodowanej m.in. wystąpieniem niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych  oraz rosnącej inflacji.

Targi, konferencje, spotkania,
W dniu 20 sierpnia 2022r. w Rogowie odbył się jak 

co roku Konkurs Orki. Wzorem lat ubiegłych Izba Rol-

nicza Województwa Łódzkiego również w tym roku 

była fundatorem nagród rzeczowych i 2 pucharów dla 

uczestników konkursu.

W niedzielę 21 sierpnia 2022r.  Delegaci Rady Po-

wiatowej w Zduńskiej Woli na czele z Przewodniczącym 

Zenonem Kowalskim uczestniczyli w XXII Regionalnej 

Wystawie Rolno – Przemysłowej organizowanej przez  

powiat zduńskowolski. 

W dniu 21 sierpnia 2022r. w Radomsku odbyły się 
Dożynki Województwa Łódzkiego. Dożynki rozpoczęły 

się  uroczystą mszą świętą o godz. 11 w kościele św. Jadwi-

gi Królowej w Radomsku. Po mszy, obok kościoła, odbyła  

część obrzędowa dożynek. Grzegorz Schreiber, marszałek 

województwa łódzkiego, wraz z przedstawicielami władz 

Radomska oraz powiatu radomszczańskiego, częstowali 

mieszkańców chlebem. Wielki i piękny bochen marszałko-

wi wręczyli starościna i starosta dożynek. Marszałek podzię-

kował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. W uroczy-

stościach dożynkowych uczestniczyli  delegaci z Rady 

Powiatowej IRWŁ w Radomsku. 

W dniu 27 sierpnia 2022r. Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego zorganizowała „Święto Owoców i Warzyw””  

(sfinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Wa-

Delegaci Rady Powiatowej Powiatu Zduńskowolskiego uczestniczyli w XXII Regionalnej Wystawie Rolno Przemysłowej 
w Zduńskiej Woli

Powiatowe Święto Plonów w Białej Rawskiej, Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Rawskiego
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rzyw) przy Radzie Osiedla  „Dolina Łódki” w celu promocji  

i degustacji produktów z polskich owoców i warzyw.  

Ponadto odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych.

Członkowie Rad Powiatowych IRWŁ uczestniczyli  
również w dożynkach gminnych, powiatowych, wo-
jewódzkich oraz Biura Rad Powiatowych IRWŁ orga-
nizowali stoiska informacyjne. Rada Powiatowa IRWŁ  

w Rawie Mazowieckiej w dniu 28 sierpnia 2022 r.  

w Białej Rawskiej  przygotowała stoisko informacyjno- 

wystawiennicze podczas Powiatowego Święta Plonów. 

W namiocie IRWŁ można było pobrać prasę rolniczą  

oraz skosztować owoców sezonowych i  poczęstować 

się chlebem ze smalcem  a także  napić się soków tło-

czonych z bialskich jabłek.W wydarzeniu  uczestniczyli 

tradycyjnie przedstawiciele IRWŁ na czele z Członkiem 

Zarządu IRWŁ Jackiem Ossowiczem, Sylwestrem Liberą 

Przewodniczącym Rady Powiatowej IRWŁ oraz członka-

mi RP IRWŁ w Rawie Mazowieckiej.

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 Wojewódz-

twa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do 

rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.   

Wszystkie działania, interwencje podejmowane 
przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-
go oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez IRWŁ  
oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są do-
stępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolni-
cza.lodz.pl oraz na FB IRWŁ https://www.facebook.
com/IzbaRolniczaWojewodztwaLodzkiego

Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

XIV Powiatowy Konkurs Orki 
W sobotę 20 sierpnia odbyła się kolejna edycja Po-

wiatowego Konkursu Orki. Mieszkańcy powiatu brzeziń-

skiego do rywalizacji przystąpili po raz czternasty. Kon-

kurs odbył się w gospodarstwie rolnym we wsi Paprotnia 

gm. Brzeziny. Komisja konkursowa, której przewodniczył 

Ryszard Balcerak oceniała orkę, biorąc pod uwagę róż-

ne aspekty regulaminowe, m.in. wskaźnik głębokości ro-

boczej orki, zgodność granic orki z bocznymi granica-

mi wyznaczonej działki, wygląd zaoranej powierzchni, 

równomierność profilu gleby, oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przygotowania 

i w czasie wykonywania orki.

W kategorii pług zagonowy miejsca na podium zajęli:

1. Sławomir Młotkowski
2. Maciej Zieliński

3. Dariusz Trejter

natomiast w kategorii pług obracalny:

1. Mariusz Skwarka

2. Mirosław Gniadek

3. Andrzej Fert

Po zakończonym Konkursie wszyscy uczestnicy otrzy-

mali nagrody od organizatorów i sponsorów, a zwycięscy 

dwóch pierwszych miejsca otrzymali puchary od Prezesa 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Leokadia Swaczyna

BPIRWŁ w Brzezinach

Zdjęcia: ARiMR, KOWR, powiat brzeziński

REKLAMA
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Święto Owoców i Warzyw
Podczas Festynu Dożynkowego Rady Osiedla „Dolina Łódki”  w Łodzi, 27 sierpnia 2022 roku, odbyło się „Święto Owoców i Warzyw” sfinansowane ze środków  

finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. „Święto Owoców i Warzyw” przygotowała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w ramach zadania:  
„Święto Owoców i Warzyw”. 

Festyn rozpoczął się Mszą Św., którą celebrowali ks. 

kan. Marek Izydorczyk – proboszcz Parafii Matki Boskiej 

Różańcowej i Świętego Stanisława Biskupa i Męczenni-

ka w Łodzi  i ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolni-

ków Archidiecezji Łódzkiej. Poczty Sztandarowe wysta-

wiły m.in.; OSP Sikawa, Asysta Kościelna i Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego. Panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich złożyły tegoroczne dary na ołtarz: owoce i warzy-

wa oraz dożynkowy chleb.  Po uroczystej mszy wszyst-

kich obecnych powitał przewodniczący Rady Osiedla 

„Dolina Łódki” Wojciech Pisarski oraz Prezes Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski. 

Część artystyczną uświetnił barwnością strojów  

i pięknem ludowej muzyki zespoły śpiewacze: „Gospo-

chy” z Łukaszewa pod kierownictwem Haliny Szrajnert 

i Walentego Ciupińskiego oraz ,,Pieśniarze z Ukrainy” 

pod kierownictwem Bogdana Bieleckiego. Wspaniale 

zaprezentował się dziecięcy zespół Studio Tańca „Atut” 
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pod kierownictwem Sylwii Król. Wartę honorową oraz 

pokaz zaprezentowała uczestnikom Grupa Rekon-

strukcyjna Żołnierzy Września 1939 Jacka Trajdosa. Du-

żym zainteresowaniem cieszyły się konkursy wokalne 

 i taneczne, a także animacje, zabawy, konkursy pla-

styczne,  pokazy i konkursy na boisku, m.in.: pokazy 

łucznicze, rodzinny tor przeszkód, ciecie owoców sza-

blą, turniej łuczniczy, rzut owocem do celu, strącanie 

owoców i warzyw oraz turniej walki bronią piankową  

o Króla Arbuzowego. Do później nocy do tańca  

przygrywał duet śpiewający „CU-DENS”. 

Organizatorzy przygotowali również stoiska wysta-

wowe  i promocyjno – informacyjne. Izba Rolnicza Wo-

jewództwa Łódzkiego w ramach „Święta Owoców i Wa-

rzyw” przygotowała dla wszystkich grochówkę, krokiety 

z kapusta i pieczarkami, sakiewki z warzywami, jabłecz-

nik oraz owoce, które zostały sfinansowane ze środków 

finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Wy-

robami podrobowymi: kaszankami, czarne, salcesony i in-

nymi częstowała Masarnia Krzyś. Nie zabrakło frytek na 

patyku- zakręconych ziemniaków, owoców,  ciasta z owo-

cami, owocowych lodów i innych przysmaków. 

W czasie „Święta Owoców i Warzyw” uczestnicy im-

prezy mogli zaopatrzyć  się na stoisku informacyj-

nym  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w bro-

szury zachęcające do spożywania owoców i warzyw. 

Ciekawym elementem była również tablica na temat 

wartości odżywczej owoców i warzyw  oraz konkur-

sy wiedzy dla dorosłych i dzieci. Konkursy sprawdza-

ły wiedzę na temat owoców i warzyw. Były zagadki  

i quizów dla dzieci oraz prezentacja nt. „Owoce  i wa-

rzywa na naszym talerzu”. Całość doskonale wpisała 

się w cel imprezy, którym było promowanie wśród 

konsumentów zwiększenie udziału spożycia owo-

ców  i warzyw  w codziennej diecie. Jedzmy warzy-

wa i owoce, co najmniej 3 porcji warzyw plus 2 porcji 

owoców dziennie. Całość ‘Święta Owoców i Warzyw” 

została sfinansowana ze środków finansowych Fun-

duszu Promocji Owoców i Warzyw.

Sylwia Skulimowska 
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Jęczmień ozimy 
w doświadczeniach PDO i  przegląd nowych odmian

 Jęczmień ozimy jest gatunkiem o dużym potencjale 

plonowania. Cechuje się dobrą plennością, która w opty-

malnych warunkach siedliskowych i agrotechnicznych 

dorównuje pszenicy ozimej. Ważną zaletą jęczmienia 

ozimego jest wczesność dojrzewania, która powoduje, 

że jest uważany za jeden z najlepszych przedplonów dla 

rzepaku ozimego. Dzięki dużej odporności na wiosenną 

suszę powierzchnia uprawy tego gatunku sukcesywnie 

wzrasta. Zmiany klimatyczne w naszej strefie geograficz-

nej, w tym okresowe niedobory opadów powodują, że 

uprawa tego gatunku stanie się bardziej powszechna. 

Badania w ramach Porejestrowego Doświadczal-

nictwa Odmianowego (PDO) tego gatunku  pozwa-

lają wyróżnić odmiany, które najlepiej sprawdzają się 

w różnych rejonach Polski. Ważnym kierunkiem w ho-

dowli jęczmienia ozimego jest podwyższona zimo-

trwałość, tolerancja na niskie pH gleby, odporność 

na choroby i wyleganie. Uprawa jęczmienia ozimego 

obarczona jest dość dużym ryzykiem, z uwagi na małą 

odporność na wymarzanie, zatem rolnikowi przy wy-

borze odmiany potrzebna jest informacja na temat zi-

motrwałości, zarówno odmian z Krajowego rejestru, 

jak i tych z katalogu unijnego. Ocenę zimotrwałości 

wykonuje się przez oszacowanie procentu martwych 

roślin w doświadczeniach polowych, badaniu zimotr-

wałości w komorach niskich temperatur oraz obserwa-

cji odmian w warunkach prowokacyjnych. 

Pożądaną właściwością nowych odmian powin-

na być również możliwość szybszej regeneracji po 

wystąpieniu stresu, co ma przełożenie w obliczu 

zmieniającego się klimatu i ekstremalnych zjawisk 

pogodowych. Udoskonalone odmiany powinny 

przyczynić się do ograniczenia nawożenia mine-

ralnego oraz liczby zabiegów ochrony roślin, by jak 

najlepiej spełnić oczekiwania integrowanych syste-

mów ochrony i produkcji i cechować się dużą od-

pornością na najważniejsze choroby. 

Źródłem informacji o odmianach są wyniki Porejestro-

wych Doświadczeń Odmianowych. W doświadczeniach 

PDO w województwie łódzkim w sezonie 2021/2022 ba-

dano 21 odmian jęczmienia ozimego. Doświadczenia za-

łożono, jako dwuczynnikowe i zlokalizowano w SDOO 

Sulejów, ZDOO Masłowice i ZDOO Lućmierz. Uśrednio-

ny plon jęczmienia ozimego w roku 2022 na poziomie 

podstawowym wyniósł 91,3 dt/ha, natomiast na inten-

sywnym poziomie plon był wyższy o 10,6 dt/ha. Odmia-

ny Jakubus, Mirabelle, Melia, KWS Morris, Lautetia, Esprit  

i Giewont wykazały się największym potencjałem plono-

twórczym na obu poziomach agrotechniki. 

Analizując cechy rolniczo-użytkowe nowych od-

mian jęczmienia ozimego i wyniki doświadczeń  

w ramach realizowanego programu PDO z roku 

2022 rolnicy mają możliwość wyboru właściwej od-

mian jęczmienia ozimego do siewu.

SDOO w Sulejowie koordynując  badania odmia-

nowe w ramach PDO w woj. łódzkim, uwzględnia 

bieżące wyzwania rolnictwa. Za jeden z nadrzęd-

nych celów stawia rekomendację odmian dla waż-

nych rolniczo gatunków. Rekomendacja odmian 

oparta jest nie tylko o wyniki plonowania odmian, 

ale również ich stabilność w latach. Listy tworzo-

ne są na podstawie wyników badań PDO, szczegól-

nie cenne dla praktyki jest to, że wykaz zawiera od-

miany najlepiej sprawdzające się w naszym rejonie.  

Odmiany umieszczone na LOZ dla jęczmienia ozime-

go wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do 

uprawy  w warunkach naszego województwa i zasłu-

gują na znaczny udział w uprawie. Dużą uwagę zwra-

ca się również na jakość plonu oraz najważniejsze  

w danym gatunku cechy rolniczo-użytkowe, w tym 

odporność na stresy biotyczne (choroby, szkodniki) 

oraz abiotyczne (zimotrwałość, odporność na suszę, 

zakwaszenie i jakość gleby, itp.).

Regionalny charakter odmian zależny jest od wa-

runków środowiskowych i agrotechnicznych woje-

wództwa, zwłaszcza od: 

• uwarunkowań klimatycznych, w szczególno-

ści zagrożenia wymarzania upraw i strat spowodo-
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wanych występowaniem okresowych niedoborów 

wody w glebie,

• uwarunkowań glebowych, głównie jakości gle-

by w województwie,

• stosowania nawożenia i ochrony roślin, zagro-

żeń występowania chorób i szkodników.

Przed zakupem materiału siewnego warto sko-

rzystać z Listy odmian zalecanych do uprawy na ob-

szarze naszego województwa, dostępnej na stronie 

internetowej www.sulejow.coboru.gov.pl.

Hodowla nowych odmian to przede wszystkim se-

lekcja wysokoplennych odmian, charakteryzujących się 

ziarnem wysokiej jakości. We współczesnym rolnictwie 

jednym z głównych czynników warunkujących wzrost 

produkcji roślinnej jest odmiana. 

W roku 2022 do Krajowego rejestru wpisano siedem 

odmian jęczmienia ozimego. Wśród nich znalazło się 

pięć odmian wielorzędowych pastewnych – Julia, RGT 

Mela, SU Hetti, Teuto i Turbo oraz dwie odmiany dwurzę-

dowe pastewne – Finezja i SU Laubella.  Krajowy rejestr 

liczy obecnie 46 odmian jęczmienia ozimego.

Poniżej charakterystyka nowo zarejestrowanych 

odmian.  

Julia – odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powy-

żej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie 

średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwe-

go, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, ryncho-

sporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. 

Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wy-

leganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wcze-

sny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, 

gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawar-

tość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na za-

kwaszenie gleby przeciętna.

RGT Mela – odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy upra-

wie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-

motrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na 

mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę 

jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę – średnia, 

na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny wy-

sokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 

1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gę-

stość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziar-

nie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

SU Hetti – odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu 

przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki po-

wyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku śred-

nia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, ryn-

chosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na 

rdzę jęczmienia i plamistość siatkową – dość mała. Rośli-

ny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren  

i wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia.  

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Teuto – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 

Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej prze-

ciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). 

Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka 

prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciem-

nobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie, 

o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia 

dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wy-

równanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym 

dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na  

zakwaszenie gleby dość mała.

Turbo – odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na 

wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. 

Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność 

na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę 

jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – średnia, 

na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość wysokie,  

o dość małej odporności na wyleganie. Termin kło-

szenia i dojrzewania wczesny. Masa 1000 ziaren dość 

mała, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie 

zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie dość 

duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Finezja – odmiana dwurzędowa, typu pastew-

nego. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy upra-

wie na wysokim poziomie agrotechniki przecięt-

ny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). 

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęcz-

mienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plami-

stość – średnia, na plamistość siatkową – dość 

mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania prze-

ciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie 

ziarna dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym 

i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby mała.

SU Laubella – odmiana dwurzędowa, typu pa-

stewnego. Plon ziarna średni. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powy-

żej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku śred-

nia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, 

plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobru-

natną plamistość – dość duża, na rynchosporiozę – 

średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewa-

nia dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrów-

nanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsyp-

nym i zawartość białka w ziarnie duże. Tolerancja na  

zakwaszenie gleby dość mała.

Iwona Michalska

 COBORU

Stacja Doświadczalna Oceny 

Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.gov.pl 
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Grupa Folklorystyczna „RAJKA”

Wartym podkreślenia jest fakt, iż Grupa Folklorystyczna 

Rajka jest dwukrotnym laureatem Mzurkowskich Spotkań  

z Folklorem. Sukcesem zakończyła też występ na XXII Festi-

walu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana 

Derlety w Szydłowcu,  gdzie zajęła  III miejsce.

Na szczególną uwagę zasługuje postać pierwszego in-

struktora i choreografa grupy  Jacka Lewandowskiego, by-

łego członka Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.  Od sied-

miu lat instruktorem i choreografem Grupy folklorystycznej 

Rajka jest Grzegorz Brożyński. Jest to osoba z bogatym do-

świadczeniem tancerza i instruktora, obdarzona ogromną 

cierpliwością, dużym talentem pedagogicznym i … poczu-

ciem humoru. Grupie towarzyszy kapela „Bełchatowianie”

Ewa Ignaczak 

„Rajka” – nazwa zespołu nawiązuje do gatunku rajskiej jabłoni i do herbu Miasta Bełchatowa. Grupa rozpoczęła swoją działalność przy Miejskim Centrum  
Kultury w Bełchatowie  w styczniu 2004 r. Przez 18 - letni okres swojego istnienia, grupa opracowała programy artystyczne tańców i przyśpiewek obejmujące  
regiony: piotrkowski, opoczyński, sieradzki, łowicki oraz rzeszowski. Na swoim koncie, oprócz występów w wielu miastach Polski, ma swój udział również  
w wielu festiwalach i przeglądach m.in. we Francji, w Czechach,  na Węgrzech oraz Litwie.
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Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu 
lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych 
od dnia 1 września 2022 r.

Od 1 września 2022 r. kwoty przychodu powodu-
jące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty 
wynoszą odpowiednio:
•	 70%	 przeciętnego	 miesięcznego	 wynagrodze-

nia tj. 4 309 zł 40 gr,

•	 130%	tego	wynagrodzenia,	tj.	8	003	zł	20	gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powo-

dujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub  
renty ogłosił komunikatem z dnia 11 sierpnia  
2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 r.  
(6 156 zł 25 gr).

Źródło: KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego 
na użytek własny – bezpłatne

Podstawy do pobrania opłaty przez Inspekcję We-

terynaryjną nie stanowi, w szczególności, przeprowa-
dzenie badania na obecność włośni:

• 1) mięsa poddanych ubojowi świń i nutrii  
– w przypadku określonym w § 7 ust. 3 rozporzą-

dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

21 października 2010 r. w sprawie wymagań wetery-

naryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na 

użytek własny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2059);

• 2) mięsa dzików – w przypadkach określo-

nych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pro-

dukcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 

oraz w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r.  

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczo-

nych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);

• 3) tusz pozyskanych z nutrii – w przypadku okre-

ślonym w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Świadectwa zdrowia
Od 11 sierpnia 2022 r. opłaty za kontrolę zwierząt 

przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemiesz-
czania w celach niehandlowych albo umieszczania 
na rynku krajowym oblicza się na podstawie czasu 
pracy poświęconego na kontrolę.

Aktualnie podstawowa stawka opłaty za taką kon-

trolę trwającą nie dłużej niż godzinę wynosi 112,80 zł, 

a w przypadku kontroli trwającej dłużej niż godzinę, za 

pierwszą godzinę – 112,80 zł, a za każde rozpoczęte 15 

minut po upływie pierwszej godziny – 14,10 zł. Jest to 

rozwiązanie odmienne od tego, które stosowano przed 

11 sierpnia 2022 r., gdy wysokość opłaty była uzależnio-

na od liczby skontrolowanych zwierząt albo liczby prze-

syłek zwierząt.  Ponadto, aktualna opłata uwzględnia 

koszty dojazdu, natomiast przed 11 sierpnia 2022 r. rolni-

cy ponosili dodatkowo koszty dojazdu urzędowego le-

karza weterynarii na miejsce przeprowadzenia kontroli.

Dla małych gospodarstw przewidziano obniżki. 
Opłatę za taką kontrolę zwierząt pobiera się w wysoko-

ści obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł, w przy-

padku kontroli świń przeprowadzanej w gospodarstwie, 

w którym jest utrzymywane nie więcej niż 50 świń. Po 

zastosowaniu tych reguł opłata za ww. kontrolę przekra-

cza kwotę 40 zł w przypadku, gdy czas jej trwania wy-

nosi co najmniej 2 godziny. Tytułem przykładu, gdy taka 

kontrola trwa 1,5 godziny, opłata wyniesie 40 zł, gdy 

trwa 2 godziny, opłata wyniesie 42,30 zł, a gdy trwa 2,5 

godziny, opłata wyniesie 49,35 zł.

Średnia wysokość opłaty przypadająca na go-

dzinę kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, 

handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych 

albo umieszczania na rynku krajowym jest niższa  
w przypadku jednej dłuższej kontroli, a wzrasta  

w przypadku konieczności kilkakrotnej obecności 

urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie  

w celu wystawienia świadectwa zdrowia. Z tego 

powodu odpowiednie planowanie przemieszczeń 

zwierząt stanowi podstawę do ograniczania kosztów 

z tytułu opłat ponoszonych za czynności wykonywa-

ne przez Inspekcję Weterynaryjną.

Źródło: MRiRW

W przypadku pozyskiwania mięsa na użytek własny (świnie, dziki i nutrie), zarówno pochodzącego z uboju, jak i z poddanych odstrzałowi zwierząt łownych,  
a także w przypadku mięsa będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej (dziki i nutrie) – nie ma podstawy do pobrania opłaty za samo przeprowadzenie  
badania mięsa lub tuszy na obecność włośni.



| Informacje z rynku „Zjazdowa” |

15

Topinambur, a dlaczego tak?
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Topinambur, ależ egzotycznie i królewsko on brzmi!  A przecież jest całkiem zwyczajny, bo któż w ogrodzie nie ma słonecznika bulwiastego? Urocze i delikatne 
żółte kwiaty upiększają nasze otoczenie, a bulwy zdobywają przebojem zdrową kuchnię i są niemałą rewolucją w jej menu. Ba! Do dobrego tonu, przy mistrzow-
skim kulinarnym stole, należy zaprezentowanie potraw króla Topinambura!

Chcąc być jednak absolutnie uczciwym, trzeba 

przyznać, że do tej pory topinambur był przez nas nie-

doceniany, o zgrozo (!) zapomniany i trochę niespra-

wiedliwie wyparty przez ziemniaka. Dopiero od nie-

dawna, kiedy nastąpiła moda powrotów do starych 

przepisów, zajaśniał wyjątkowym blaskiem! Wreszcie 

zauważyliśmy go w naszym ogrodzie, a i w sklepach 

pojawiły się jego niepozorne bulwy. 

Ale zacznijmy od początku…
Zwykły niezwykły
Kiedyś topinambur nazywany był „cytrusem północy”, 

„polskim żeń-szeniem”, „karczochem jerozolimskim”, a przez 

Francuzów „zimną gruszką”. Czyż po takich rekomen-

dacjach trzeba bardziej do niego przekonywać? Wszak 

wszystkie te określenia charakteryzują w sposób wyjąt-

kowy tę roślinę. Topinambur pochodzi z Ameryki Północ-

nej, ale od XVII wieku szybko rozgościł się w całej Europie.  

Nie wymagał i nie wymaga specjalnych warunków do 

uprawy, ani wyszukanych gleb, pewnie dlatego spotkać 

go można wszędzie, nawet nie wiedząc, że to on.  

Samo zdrowie!  
Choć wygląd bulw topinamburu nie napawa optymi-

zmem, to jednak niech nas to nie zwiedzie, bo środek kryje 

prawdziwy skarb. Przywołane już tu ziemniaki muszą spło-

nąć rumieńcem, ponieważ topinambur w odróżnieniu od 

nich, zamiast skrobi, zawiera inulinę – naturalny węglowo-

dan, który rozkładany dopiero w jelitach, stanowi wspaniałe 

pożywienie dla dobroczynnych bakterii w naszym organi-

zmie – jest naturalnym probiotykiem! Ale to nie wszystko. 

Inulina jest dobrze tolerowana przez diabetyków, poma-

ga regulować poziom glukozy we krwi i jest wsparciem  

w profilaktyce cukrzycy. To bardzo ważne, kiedy cukrzyca 

jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów. 

To jednak nie jedyne atuty tej skromnej rośliny.  

Topinambur zawiera duże ilości krzemionki, dzięki któ-

rej pomaga nam w zachowaniu pięknych włosów, skóry 

i paznokci. Ba! Poprzez krzem - który jest tak ważny w na-

szej diecie, ale często zapominamy o jego uzupełnianiu  

- zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, a duża 

zawartość błonnika wspiera nas w odchudzaniu. Topi-

nambur nie tylko nie tuczy, ale pomaga nam w zachowa-

niu właściwej wagi. Czyż to nie jest skarb ten topinambur, 

Drogie Panie, Drodzy Panowie?

Polski żeń-szeń, dzięki zawartości cennych składni-

ków takich jak witamina C i witaminy z grupy B oraz mine-

rałów: wspomnianego już krzemu, żelaza, potasu, fosforu 

i miedzi wzmacnia również układ odpornościowy, poma-

ga w stanach przewlekłego zmęczenia, regeneruje tkanki 

w układzie kostno-stawowym. 

Smak, to brzmi dumnie!
Topinambur przeżywa dziś swój renesans. W czasach, 

kiedy zdrowe odżywianie jest na wagę złota, potrawy  

z dodatkiem topinamburu robią furorę, a kucharze, 

którzy chcą być docenieni w świecie, często za punkt 

honoru stawiają sobie jego wykorzystanie w swo-

ich dziełach. Topinambur często jest porównywany ze 

wspomnianymi już tutaj ziemniakami, bo smak wiruje 

w okolicach nuty ziemniaczanej, ale jednak oryginal-

nie miesza się z nutą słodką i orzechową, przypomi-

nającą smak karczochów oraz orzechów brazylijskich.  

Żółte w środku lub kremowe bulwy topinamburu,  

w odróżnieniu od tych ziemniaczanych, są soczyste  

i delikatne, zapewne dlatego mają cały wachlarz sma-

kowych zastosowań. Można je spożywać po ugoto-

waniu, pieczeniu, blanszowaniu, smażeniu, ale też na 

surowo do sałatek lub pokrojone w plastry jako mała 

przekąska (wtedy mają smak rzodkiewki, ale bez jej 

ostrości) lub jako zamiennik cytryny w filiżance herbaty. 

Zupy, zapiekanki, purèe, ciasta i desery, naprawdę jest  

w czym wybierać. Topinambur komponuje się prawie ze 

wszystkimi ziołami, rybami, mięsem, serami i grzybami, 

po prostu sam smak.

A więc skoro jesień, Drodzy Państwo, warto od-
kryć na nowo stary, poczciwy topinambur. A nóż 
skradnie nasze serce? Hmm… przecież wspiera też 
układ sercowo-naczyniowy!

Sylwia Skulimowska 
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Czas dożynek

Dziękując rolnikom za ich trud Przewodnicząca Sej-

miku podkreślała, iż polscy rolnicy zapewniają krajowi 

dostatek żywności, co jest szczególnie ważne w obec-

nej sytuacji, gdy Ukraińcy zmagają się z brutalną rosyj-

ska agresją, gdy niszczone i rozkradane są efekty ciężkiej 

pracy ich  rolników a wielu krajom grozi głód.  

Iwona Koperska mówiła również o tradycji, która jak ta zwią-

zana z obrzędami dożynkowymi, kontynuowana jest na wsi:

Polska wieś, polscy rolnicy to ostoja wiary i tradycji. Ni-

gdy nie udało się ich z polskiej wsi wydrzeć. Ani w czasie za-

borów, ani okupacji, ani w czasie komunizmu. Także, teraz 

gdy podważane są niemal wszelkie zasady, gdy wielu drwi 

z naszych tradycji, to Wy strzeżecie polskich wartości!

W imieniu radnych sejmiku oraz zarządu wojewódz-

twa Iwona Koperska - Przewodnicząca Sejmiku Wo-

jewództwa Łódzkiego złożyła rolnikom staropolskie  

życzenia pomyślności:

Niech Pan Bóg błogosławi naszym rolnikom. Szczęść Boże!

Źródło: www.lodzkie.pl 

Przełom sierpnia i września to czas podziękowań za plony.  21 sierpnia w Radomsku odbyły się Dożynki Wojewódzkie. W niedzielę 4 września święto  
plonów obchodzili rolnicy  miedzy innymi z powiatu łaskiego - w Marzeninie i gminy Pajęczno - w Makowiskach. W uroczystościach tych samorząd województwa  
reprezentowała Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.


