
ISSN 2081-0695

1NR
2013

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

Ochrona pszczół 
a środki ochrony 
roślin Mały projekt, 

duża sprawa 
– rozmowa

1NR1NR1
2013

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfi nansowana za środków Unii Europejskiej 
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Spis  
treści

Spis treści

Aktualności
Nagroda gospodarcza województwa łódzkiego
Kocham Łódzkie
Promujemy społecznościowo i konkursowo        1
Truskawka królową święta w Buczku                1

Rzetelny materiał
Mały projekt, duża sprawa – rozmowa              2
Fundusz sołecki w województwie łódzkim          4
Segregacja śmieci                                       6

Widzieliśmy
Upadkom i wypadkom mówimy NIE – fotorelacja   8
Ewaluacja lokalnych grup  
działania obszaru województwa łódzkiego         10
Małe projekty – pomysł goni pomysł                12
Wieś w obiektywie                                      13

Temat numeru
Ochrona pszczół a środki ochrony roślin           14

Na koniec
Ciocia poleca                                             17
Kalendarium                                             17

Redakcja:
Anna Rzeźnik-Osuwniak, Magdalena Kochanowska 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich 
Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski  
Województwa Łódzkiego 
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

e-mail: prow.ksow@lodzkie.pl

tel.: 42 663 31 88; 42 291 97 35 

Zdjęcia pochodzą z archiwów Sekretariatu Regionalnego 

KSOW  Województwa Łódzkiego oraz od autorów artykułów.

Biuletyn dostępny na stronie internetowej 

www.lodzkie.ksow.pl

Nakład: 10 000 egzemplarzy.

Opracowanie graficzne, DTP, druk: Pracownia C&C

Wydawca: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Funduszu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

Zapraszamy do oglądania programu, emitowanego przez TVP Łódź. 
Można dowiedzieć się niezwykłych rzeczy, poznać lepiej nasze woje-
wództwo, posłuchać znanych i lubianych mieszkańców. W szczegól-

ności polecamy odcinki, które poruszą ważne dla nas tematy. 
03 lipca dowiemy się więcej o pszczelarstwie;
07 sierpnia zaproszeni goście poruszą tematy aktywności oddolnej na ob-
szarach wiejskich.
Warto oglądać! 

Kocham Łódzkie

Najlepsze przedsiębiorstwa, 
gospodarstwa rolne i wyna-
lazcy w województwie mają 

szansę na zdobycie prestiżowej na-
grody. Marszałek Województwa 
Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki 
wspólnie ogłosili Konkurs „Nagroda 
Gospodarcza Województwa Łódz-
kiego 2013”. Nagroda może być 
przyznana w 9 kategoriach, między 
innymi gospodarstwu rolnemu. 
Trzeba w  tym miejscu zaznaczyć, 
że w  bieżącym roku kategoria 
„Gospodarstwo Rolne” zo-
stała podzielona na dwie 
oddzielne, tj. „Rodzinne 
Gospodarstwo Rolne” 
i „Przedsiębiorstwo Rolne”. 
Rodzinne gospodarstwo 
to takie, które nie zatrudnia 
pracowników etatowych, 
przedsiębiorstwo rolne nato-

miast takich pracowników posiada. 
Kandydatury gospodarstw rolnych 
można zgłaszać samodzielnie, za 
pośrednictwem Łódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, bądź jed-
nostek samorządu terytorialnego 
do 28 czerwca 2013 r. Niezbędne 
materiały oraz więcej informacji  
na stronie: www.lodzkie.pl lub  
www.lodr-bratoszewice.pl 

X edycja jubileuszowa
Nagroda Gospodarcza Województwa 
Łódzkiego 2013



Na profi lu Województwa Łódzkiego, na Faceboo- 
ku, trwa akcja promująca naszą rodzimą agrotu-
rystykę. Zaproponowaliśmy konkursy, w których 

można wygrać atrakcyjne nagrody, przede wszystkim 
zniżki na pobyt u gospodarzy, którzy brali udział w kon-
kursie Złota Grusza. A są to miejsca warte odwiedzenia, 
otwarte na turystów i bardzo gościnne. Serdecznie za-
praszamy do udziału w naszych konkursach – wystarczy 
tak niewiele, by urlop spędzić nie tylko miło i niedaleko, 
ale też tanio i przyjemnie. Piękna, łódzka wieś czeka! 

Promujemy 
społecznościowo 
i konkursowo

|  Aktualności  |

Święto w Buczku 

Któż z nas nie lubi truskawek...? 
Trudno byłoby znaleźć oso-
bę, która już od pierwszych 

dni czerwca nie czekałaby na po-
jawienie się tych niewielkich, jakże 
smakowitych owoców. Wszystkich 
miłośników truskawek zapraszamy 
do gminy Buczek na „Truskawkowe 
żniwa 2013”.
Impreza, nad którą honorowy pa-
tronat sprawują Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki 
i  Marszałek Województwa Łódzkie-
go, odbędzie się w  dniach 29 i  30 
czerwca 2013 r., na placu przy ulicy 
Parkowej w  Buczku. Tegoroczne 
święto truskawki, organizowane 
pod nazwą „Truskawkowe żniwa 
2013”, współfi nansowane jest przez 
Unię Europejską z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Regionalnego Programu 
Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, or-
ganizatorzy przygotowali mnóstwo 

truskawkowych atrakcji zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Na 
pewno każdy znajdzie coś dla sie-
bie! Wielbiciele muzyki będą mieli 
okazję posłuchać koncertów, obej-
rzeć występy taneczne i  przegląd 
orkiestr dętych. Na najmłodszych 
smakoszy truskawek będzie czekało 
sporo niespodzianek, w tym wesołe 
miasteczko i  przejażdżki konne. Ci, 
którzy wolą czas spędzać 
aktywnie, będą mogli 
wziąć udział w po-
tyczkach sporto-
wych i kibicować 
fi nałowym me-
czom piłkarskiej 

truskawkowej ligi gminy Buczek. Dodatkowo pojawią się 
też oczywiście liczne stoiska handlowe, gastronomiczne 
i  rękodzieła ludowego, w  programie przewidziano wy-
stęp kabaretu, pokaz garncarstwa i  konkursy związane 
z  truskawką. Jeżeli dodamy do tego stoły uginające się 
od rozmaitych truskawkowych pyszności, to mamy naj-
smaczniejszy przepis na spędzenie ostatniego czerwco-
wego weekendu. 
Do zobaczenia na „Truskawkowych żniwach 2013”!
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Krystyna Juda, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego 
„Leśna Dolina” w Siedlątkowie, gmina Pęczniew, jest 
wyjątkową kobietą. Miła, ciepła, pełna dobrych chęci 
i radości życia. Kilka lat temu przeszła na emeryturę i założyła 
w swoim domu gospodarstwo agroturystyczne, któremu się 
bezgranicznie poświęca. Nie pozostawiając spraw własnemu 
biegowi, kieruje swoim życiem i rozwija gospodarstwo, 
umiejętnie korzystając z pieniędzy unijnych.

Mały projekt, 
duża sprawa
Rozmowę z Krystyną Judą, właścicielką gosodarstwa agroturystycznego 
przeprowadziła Magdalena Kochanowska, 
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Pani Krystyno, skąd pomysł na agroturystykę? Od 
czego to się zaczęło?
Przeszłam na emeryturę. Mam duży dom na wsi i  sporą 
działkę. Znajomi, którzy mnie odwiedzali mówili, że po-
winnam zająć się agroturystyką, bo dom potrzebuje ludzi, 
a otoczenie zachęca do przyjazdu i odpoczynku. Miejsce, 
w  którym mieszkamy jest do tego idealne, a  lokalizacja 
naprawdę atrakcyjna – w niewielkiej odległości od domu 
znajdują się lasy, zalew Jeziorsko, rzeka Warta. Można pójść 
na grzybobranie czy piesze wycieczki, wędkować, pływać, 
spróbować sportów motorowodnych i jazdy konnej. Rów-
nież przy samym gospodarstwie staramy się zapewnić do-
bre warunki do odpoczynku. Do dyspozycji naszych gości 
jest huśtawka dla dorosłych i dla dzieci, piaskownica dla 
dzieci, basen, grill wolno stojący oraz miejsce na ognisko. 
Zanim jeszcze na dobre zaczęłam przygodę z prowadze-
niem gospodarstwa, turyści przyjeżdżali do mnie sponta-
nicznie i  czasem musiałam oddawać swoje łóżko, bo nie 
było już miejsc w domu! Zaryzykowałam. Okazało się to 
świetnym pomysłem i dziś dalej się rozwijam, z pomocą 
i wsparciem najbliższych. Kontakt z ludźmi daje mi ogrom-
ną satysfakcję. Dzięki prowadzeniu agroturystyki realizuję 
się także, będąc już na emeryturze. 

Bierze Pani udział w  konkursie na najlepsze gospodarstwo agrotury-
styczne Złota Grusza, który organizujemy. Czy „Leśna Dolina” zyskała 
dzięki temu nowych sympatyków?  
Tak, zdecydowanie! Moje gospodarstwo jest teraz szeroko promowane. 
Dodatkowo dostaję materiały, którymi mogę dzielić się z  moimi gośćmi.  
Na stoliczku w przedpokoju udostępniam mapy ze szlakami spacerowymi 
oraz rowerowymi, informacje o województwie i jego atrakcjach. Goście są 
bardzo zadowoleni, bo „od ręki” mają informacje, co ciekawego mogą zo-
baczyć w moim regionie.
Takie gospodarstwo to jednak spore wyzwanie finansowe. Korzysta 
Pani z jakiejś pomocy?
Postarałam się i dostałam dofinansowanie z Unii Europejskiej w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W  domu mam niewykorzysta-
ne poddasze o  powierzchni 120 m2. Chciałam tam utworzyć nowe po-
mieszczenie, aby moi goście nie nudzili się kiedy pogoda nie dopisuje 
i nie można wyjść na spacer. Takie miejsce jest potrzebne i umożliwi im 
spędzanie wolnego czasu przyjemnie, w każdych okolicznościach. Ope-

Okazało się to świetnym pomysłem i dziś dalej się 
rozwijam, z pomocą i wsparciem najbliższych. Kontakt  
z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję. Dzięki prowadzeniu 
agroturystyki realizuję się także, będąc już na emeryturze.

<  Pani Krystyna Juda, właścicielka gospodarstwa
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^ Pomieszczenia  w trakcie remontu ^  Efekt końcowy małego projektu

racja obejmuje dokładne docieplenie poddasza, ścian 
bocznych i klatki schodowej na poddaszu oraz wymia-
nę okien i położenie podłogi, a następnie wyposażenie 
go z przeznaczeniem na aktywny wypoczynek i relaks 
dla dzieci i dorosłych. W ramach projektu zmieniamy 
też stronę internetową – przede wszystkim będę tam 
uaktualniać informacje o  okolicach Jeziorska. Strona 
będzie redagowana także w  języku angielskim, aby 
zainteresować gości zagranicznych piękną i  gościn-
ną okolicą nadwarciańską. Dodatkowo, również w  ra-
mach projektu, planuję druk folderu informacyjnego 
o gospodarstwie i regionie w ilości 1000 sztuk. Folder 
będzie promował moje gospodarstwo agroturystycz-
ne oraz miejsca atrakcji turystycznej całego regionu 
łódzkiego. 
Jak dowiedziała się Pani o  możliwości pozyskania 
tych pieniędzy? 
Pomysłów na rozwój działalności miałam wiele, ale 
napotykałam same trudności z  ich realizacją. Przede 
wszystkim nie byłam ubezpieczona w KRUS-ie, przez 
co byłam przekonana, że nie mogę dostać unijnego 
dofinansowania ze środków skierowanych na obszary 
wiejskie. Dopiero kiedy wzięłam udział w szkoleniu or-

ganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dla 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych, dowiedziałam się, że mogę 
starać się o  środki w  ramach  tzw. małego projektu. Złożyłam wniosek 
i udało się. Teraz realizacja projektu zbliża się już do końca i uważam, że 
naprawdę było warto. 
Jakie kolejne zmiany czekają w takim razie Pani gospodarstwo agro-
turystyczne? 
Wszystko zależy od finansów. Na pewno zamierzam dalej się rozwijać, 
nie chcę poprzestać na tym, co udało mi się osiągnąć. Po uporządkowa-
niu spraw z obecną inwestycją chciałabym sięgnąć po kolejne fundusze. 
Chcemy z córką doskonalić gospodarstwo. Może pójdziemy w stronę eko-
logii? Myślałyśmy o  kolektorach słonecznych, profesjonalnej segregacji 
śmieci. Może też poprawimy coś na zewnątrz domu. Chciałabym zrobić 
plac zabaw dla dzieci, może uda się wykorzystać część mojej działki na 
zorganizowanie pola namiotowego dla camperów. Zobaczymy, pomy-
słów na pewno nie brakuje!

Dopiero kiedy wzięłam udział w szkoleniu organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dla 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych, dowiedziałam 
się, że mogę starać się o środki w ramach  tzw. małego 
projektu.
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FuNDuSZ SOłecKI SZANSą 
DLA 1455 SOłecTW 
W WOJeWóDZTWIe
31 marca upłynął termin, w  którym 
rady gmin podejmowały uchwały 
o  wyodrębnieniu bądź niewyodręb-
nieniu funduszu sołeckiego w  bud- 
żetach gmin na kolejny rok. Tym sa-
mym po raz piąty radni decydowali 
o możliwości oddania bezpośrednio 
w  ręce mieszkańców władzy do-
tyczącej rozdysponowania części 
budżetu gminy. W  województwie 
łódzkim w 2013 roku z tej możliwo-
ści skorzystało 68 samorządów, czyli 
43% wszystkich samorządów po-
siadających jednostki pomocnicze 
w postaci sołectw. W skali kraju 57% 
gmin posiadających sołectwa zde-
cydowało o  utworzeniu funduszu 
sołeckiego na 2014 rok.
Tym samym w 2013 roku, w 1455 so-
łectwach województwa łódzkiego, 
mieszkańcy na zebraniach wiejskich 
będą mieli szansę przyjąć w drodze 
uchwały wnioski o  fundusz sołecki. 
Z ogólną liczbą sołectw wynoszącą 
3491 (według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego) wojewódz-
two łódzkie należy do obszarów 
z  największą liczbą sołectw. Więcej 
sołeckich samorządów funkcjonuje 
tylko w  lubelskim (3714), wielko-
polskim (3859) oraz mazowieckim 
(7321).
Niestety w  2013 roku w  wojewódz-
twie łódzkim 11 samorządów nie 
podjęło żadnej uchwały odnośnie 
do funduszu sołeckiego. Warto przy-
pomnieć, iż obowiązek podjęcia 
uchwały o  funduszu sołeckim wy-

nika z Ustawy o  funduszu sołeckim, 
a  jednoznaczne stanowisko w  tej 
kwestii zajmuje Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w  Łodzi. Zostało ono 
wyrażone m.in. w piśmie RIO z dnia 
22 kwietnia 2013 r. do przewodni-
czącego rady gminy Skomlin (znak: 
WA 0610-12/2013), w  którym Kole-
gium RIO w  Łodzi „uznało, że Rada 
Gminy Skomlin, nie podejmując 
żadnej uchwały na podstawie art. 1 
ust. 1 ustawy o  funduszu sołeckim, 
nie wypełniła ciążącego na niej usta-
wowego obowiązku”. Niepodjęcie 
żadnej uchwały odnośnie do fundu-
szu sołeckiego stanowi naruszenie 
przepisów ustawy. Jednocześnie na-
leży przypomnieć, iż uchwała musi 
zostać podjęta do dnia 31 marca, 
co potwierdziło orzecznictwo Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd
951/09) oraz  Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w  Krakowie 
(sygn. akt I SA/Kr 1526/09).

INFORmOWANIe O WySOKOścI 
FuNDuSZu DO 31 LIPcA
Ustawa o  funduszu sołeckim nakła-
da na wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów obowiązek poinformowania 
sołtysów do dnia 31 lipca o wysoko-
ści funduszu sołeckiego przypada-
jącego na każde sołectwo. Lektura 
wyników ogólnopolskich kontroli 
funkcjonowania funduszy sołeckich, 
przeprowadzonych w  2012 roku 
z inicjatywy Krajowej Rady Regional-
nych Izb Obrachunkowych (KRRIO) 
oraz przez Najwyższą Izbę Kontroli, 
wskazuje, że wiele gmin popełnia 

błędy w  wyliczeniu kwot funduszy  
sołeckich przypadających na po-
szczególne sołectwa. Wiąże się to 
m.in. z  niewłaściwym wyliczeniem 
kwoty bazowej (Kb). Zwracamy 
uwagę, aby wyliczenie odpowiada-
ło wzorowi ujętemu w  art. 2 ust. 1 
Ustawy o  funduszu sołeckim. Obli-
czając wysokość funduszu sołeckie-
go w  2013 roku, należy m.in. zwró-
cić uwagę, aby liczba mieszkańców 
sołectwa, podstawiana do wzoru 
z Ustawy, odpowiadała stanowi do-
kładnie na dzień 30 czerwca 2013 r.
W  perspektywie funkcjonowania 
urzędu gminy warto przyjrzeć się 
kwestiom związanym z  oceną pra-
widłowości funkcjonowania kon-
troli zarządczej, które zostały ujęte 
w przywołanym raporcie KRRIO (ra-
port z kontroli znajduje się w BIP RIO 
w Białymstoku oraz na stronie www.
funduszesoleckie.pl). Jako czynniki 
mające wpływ na zapewnienie prze-
strzegania przepisów Ustawy o fun-
duszu sołeckim, określone zostały: 
1. „pisemne powierzenie obowiąz-
ków dotyczących analizy prawidło-
wości wniosków składanych przez 
sołectwa; brak procedur wewnętrz-
nych w tym zakresie skutkuje odpo-
wiedzialnością wyłącznie organu 
wykonawczego gminy za przyjęcie 
wniosków sprzecznych z  ustawą 
lub bezpodstawnego odrzucenia 
wniosków”. 
2. „pisemne powierzenie obowiąz-
ków w  zakresie zatwierdzania pod 
względem merytorycznym dowo-
dów księgowych dokumentujących 
wydatki jako poniesione w  ramach 

Fundusz sołecki 
w województwie 
łódzkim Karol Mojkowski, 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 
www.funduszesoleckie.pl

województwo 
łódzkie należy 
do obszarów 
z największą 
liczbą sołectw

3491

11 

samorządów 
nie podjęło 
żadnej uchwały 
odnośnie do
funduszu 
sołeckiego

Ustawa o funduszu 
sołeckim nakłada 
na wójtów, burmi-
strzów, prezydentów 
obowiązek poinfor-
mowania sołtysów 
do 31 lipca o wy-
sokości funduszu 
sołeckiego przypa-
dającego na każde 
sołectwo

|  Rzetelny materiał  |
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funduszu sołeckiego; stosowny 
opis na dokumencie, potwierdzają-
cy zgodność wydatku z  wnioskiem 
sołectwa jest niezbędnym warun-
kiem umożliwiającym ujęcie wydat-
ku w  księgach rachunkowych jako 
wykonanego w  ramach funduszu 
sołeckiego, a  następnie w  sprawo- 
zdaniu Rb-28S i wniosku składanym 
wojewodzie o  dokonanie częścio-
wego zwrotu wydatków”.

PODeJmOWANIe DecyZJI PRZeZ 
mIeSZKAńcóW
Fundusz sołecki jest  przykładem 
mechanizmu demokracji bezpo-
średniej, funkcjonującym na szero-
ką skalę. To mieszkańcy obecni na 
zebraniach wiejskich, podejmują 
wiążące decyzje, dotyczące części 
budżetów gmin. Ustawa o  fundu-
szu sołeckim daje mieszkańcom 
pewność, że przedsięwzięcia ujęte 
przez nich w  prawidłowo sformu-
łowanym i  złożonym w  terminie 
wniosku o  fundusz sołecki (wraz 
z uchwałą zebrania wiejskiego, pro-
tokołem i  listą obecności), zostaną 
wpisane do budżetu gminy na ko-
lejny rok. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, iż decyzja mieszkańców jest 
wiążąca, tak dla organów gminy, jak 
i dla samych mieszkańców. 
Ustawa o  funduszu sołeckim nie 
daje bowiem możliwości zmiany 
przedsięwzięć. Nie ma także moż-
liwości, aby radni bądź organy wy-
konawcze jednostek samorządu 
terytorialnego ingerowały w  treść 
wniosków. Warto w  tym miejscu 
przywołać wyniki kontroli Najwyż-
szej Izby Kontroli z  dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. (sygn. LZG-4101-
04-04/2012 P/12/134). Kontrola NIK 
została przeprowadzona przez pra-
cowników Delegatury w  Zielonej 
Górze, jednostką kontrolowaną był 
Urząd Gminy Żary. W  wystąpieniu 
pokontrolnym NIK stwierdziła, iż 
„wójt nie posiada uprawnień do ko-
rygowania kwot ani rodzaju przed-
sięwzięć wskazanych we wnioskach 
sołectw”.

ZASADA JAWNOścI FuNDuSZu 
SOłecKIeGO
Jawność i  rozliczalność funkcjono-
wania władzy publicznej stanowi 
fundament funkcjonowania całego 
państwa. W przypadku funduszu so-
łeckiego, jak i wszystkich innych pu-
blicznych budżetowych wydatków, 
każdy ma konstytucyjne prawo (ujęte 
w  art. 61 Konstytucji RP) do spraw-
dzenia, jak urząd realizuje i wydatkuje 
fundusz. Każdy może zapytać o faktu-
ry, zamówienia usług, umowy podpi-
sywane na wykonanie przedsięwzięć. 
Również każdy z  nas może dowie-
dzieć się, jak i przez kogo podejmo-
wane były decyzje o  przeznaczeniu 
funduszu sołeckiego.
Wobec powyższego – czy faktury, 
umowy potwierdzające wydatki z fun-
duszy sołeckich są jawne? Czy każdy 
może zażądać listy obecności z zebra-
nia wiejskiego? Czy każdy może zażą-
dać informacji dotyczących realizacji 
przedsięwzięć z  funduszy sołeckich? 
Tak, wszystkie powyższe informacje 
stanowią informację publiczną i pod-
legają udostępnieniu każdej zaintere-
sowanej osobie. Cała dokumentacja 
procesu wyodrębniania, podejmo-
wania decyzji oraz realizacji funduszu 
sołeckiego jest jawna, co potwierdza 
orzecznictwo Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych oraz Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.
W  powyższym kontekście warto 
przywołać wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w  Łodzi 
z  dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt 
II SAB/Łd 99/11), w  sprawie doty-
czącej m.in. udostępnienia doku-
mentów potwierdzających wydatki 
z  funduszy sołeckich, w  którym 
Sąd jednoznacznie stwierdził: „[…] 
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego informacja o  środ-
kach funduszu sołeckiego, wyod-
rębnionego z  budżetu gminy, jest 
niewątpliwie informacją publiczną. 
To z  kolei przesądza, że informa-
cja o  wydatkach poczynionych ze 
środków tego funduszu (będącego 
majątkiem publicznym), również 

stanowi informację publiczną, pod-
legającą udostępnieniu”.
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) 
w wyrokach z dnia 6 grudnia 2012 r. 
(sygn. akt I  OSK 2021/12 oraz I  OSK 
2022/12) stwierdził, iż listy obec-
ności z  zebrań wiejskich są jawne: 
„[…] w  zebraniu wiejskim mogą 
brać udział wszyscy mieszkańcy 
sołectwa, a  więc mogą uczestni-
czyć w  obradach i  podejmować 
uchwały. Jest to niewątpliwie prze-
jaw demokracji bezpośredniej, 
ich legitymacja do uczestniczenia 
w zebraniu wiejskim wynika jedynie 
z  faktu zamieszkiwania na terenie 
sołectwa. Udział mieszkańców so-
łectwa w  zebraniu wiejskim należy 
zatem do sfery publicznej działal-
ności tych osób, bowiem decydując 
się na uczestniczenie w  zebraniu 
wiejskim, każdy jego uczestnik, bę-
dący mieszkańcem danego sołec-
twa, godzi się na udział w  pracach 
organu uchwałodawczego sołec-
twa, a  więc jednostki pomocniczej 
gminy, tym samym – godzi się więc 
na udział w  życiu publicznym. […] 
Uczestnictwo mieszkańca danego 
sołectwa w zebraniu wiejskim spra-
wia, że od chwili otwarcia obrad aż 
do momentu ich zakończenia ma on 
wpływ na podejmowane uchwały 
organu sołectwa, a więc jego udział 
w  sprawowaniu władzy publicznej 
związany jest z  pełnieniem w  tym 
czasie funkcji publicznej. Zatem jego 
dane osobowe, poprzez fakt uczest-
nictwa w pracach organu uchwało-
dawczego sołectwa, stają się danymi 
publicznymi, jako że mają związek 
z wykonywaniem przez niego funk-
cji publicznej”.
W  kolejnym tekście zaprosimy Pań-
stwa do lektury informacji ważnych 
dla mieszkańców sołectw i  pra-
cowników urzędów gmin w  per-
spektywie formułowania wniosków 
o  fundusz sołecki. Więcej informacji 
dotyczących praktycznych aspek-
tów funkcjonowania funduszy so-
łeckich znajdą Państwo na stronie  
www.funduszesoleckie.pl.

W ocenie 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
informacja 
o środkach funduszu 
sołeckiego, 
wyodrębnionego 
z budżetu gminy, 
jest niewątpliwie 
informacją 
publiczną

Ustawa o funduszu 
sołeckim daje 
mieszkańcom 
pewność, że 
przedsięwzięcia 
ujęte przez nich 
w prawidłowo 
sformułowanym 
i złożonym 
w terminie wniosku 
o fundusz sołecki 
zostaną wpisane do 
budżetu gminy na 
kolejny rok.

|  Rzetelny materiał  |
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Dla wielu z nas to będzie nowość. Ale może nie należy tego traktować jak 
zła koniecznego związanego z „rewolucją śmieciową”, tylko krok w stronę 
ochrony środowiska. Zazwyczaj wszystko co nowe i nieznane budzi nasze 

wątpliwości, ale wystarczy niewielki wysiłek, by w znaczący sposób chronić 
nasza planetę. Oto kilka wskazówek, które spowodują, że segregacja 

odpadów przestanie być kłopotliwa.

Segregacja 
śmieci 

Szkło koloroWe

Do zielonego pojemnika  
wrzucamy:
•  Butelki i szklane opakowania po 

napojach i żywności
• Butelki po napojach
•  Słoiki (bez nakrętek, gumowych 

uszczelek i zacisków)
•  Szklane opakowania po 

kosmetykach

Do tego pojemnika 
nie wrzucamy:
•  Szkła stołowego
•  Luster
•  Szkła okiennego
•  Żarówek
•  Szkła żaroodpornego
•  Szkła okularowego
•  Szyb samochodowych 
•  Witraży
•  Porcelany i ceramiki

UWAGA!
Bezbarwne szkło wrzucamy do 
pojemnika białego. Zasady są 
takie same, jak w przypadku 
szkła kolorowego.

PAMIĘTAJ
Nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem do pojemnika!
Wrzucaj czyste opakowania!

|  Rzetelny materiał  |



Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego nr 1/2013    7

|  Rzetelny materiał  |

PAPIer PlASTIk I MeTAl BIooDPADy
oDPADy PozoSTAłe
nIenADAJĄCe SIĘ 
Do SeGreGACJI

Do niebieskiego pojemnika 
wrzucamy:
•  Gazety i czasopisma
•  Katalogi i prospekty 

nielakierowane
•  Książki
•  Papier biurowy
•  Torebki papierowe
•  Tekturę i kartony
•  Tekturowe i papierowe 
opakowania z żywności

•  Zeszyty 
•  Kalendarze
•  Chusteczki

Do tego pojemnika 
nie wrzucamy:
•  Papieru zabrudzonego, 

tłustego i woskowanego ( np. 
papieru po maśle, kartonów 
po mleku i napojach)

•  Kalki, papieru kopiowego, 
tapet

•  Pieluch jednorazowych, 
podpasek, artykułów 
higienicznych 

•  Worków po cemencie, wapnie

UWAGA!
Bardzo ważne, aby makulatura 
nie była mokra. Wilgotność 
to istotny parametr jej jakości. 
Należy także pamiętać, 
aby do pojemnika razem 
z papierem nie trafi ły żadne 
zanieczyszczenia (metale, 
szkło, tekstylia, piasek, kleje, 
farby, pleśń czy grzyby).

Do pojemnika żółtego 
wrzucamy:
•  Plastikowe butelki po 

napojach, środkach czystości, 
środkach zmiękczających 
tkaniny, płynach do prania, 
środkach do pielęgnacji ciała

•  Opakowania tetrapack (np. 
kartony po mleku i po sokach)

•  Tworzywa sztuczne
•  Plastikowe opakowania po 

produktach spożywczych
•  Opakowania po słodyczach, 

ciastach, owocach
•  Opakowania po mrożonkach
•  Plastikowe skrzynki, doniczki, 

wiadra
•  Ubrania i tekstylia
•  Opakowania metalowe (np. 

puszki po żywności, napojach, 
karmie dla zwierząt itp.)

Do tego pojemnika nie 
wrzucamy:
•  Butelek i puszek po 

olejach, farbach, klejach, 
smarach, rozpuszczalnikach, 
środkach owadobójczych, 
chwastobójczych, aerozolach, 

•  Zużytych akumulatorów 
i baterii

•  Tworzyw z włókien szklanych
•  Tworzyw piankowych, 
styropianu i naczyń 
jednorazowych 
styropianowych

•  Opakowań po 
medykamentach

PAMIĘTAJ
Przy segregacji opakowań 
plastikowych bardzo ważne jest 
zgniatanie, dzięki temu śmieci 
zmniejszą swoją objętość, a tym 
samych więcej się ich zmieści 
w pojemniku czy worku.

Do pojemnika fi oletowego 
wrzucamy:
•  Odpadki kuchenne stałe
•  Skorupki jaj
•  Odpadki z ryb
•  Odpadki z mięsa i drobne 

kości
•  Skorupki z orzechów
•  Resztki owoców i warzyw
•  Zepsutą żywność
•  Filtry do kawy i herbaty 

z zawartością
•  Kwiaty i pozostałości roślin
•  Liście
•  Trawa
•  Przycięte części drzew 

i krzewów
•  Ręczniki papierowe
•  Małe zwierzęce odchody 

z trocinami

UWAGA!
Popioły i żużle komunalne  
wyrzucamy do osobnych 
pojemników z dopiskiem 
„POPIÓŁ”.

Do pojemnika czarnego 
wrzucamy:
•  Artykuły higieniczne, zużytą 

watę i waciki
•  Lustra, szkło zbrojone, szkło 

płaskie, szkło okienne
•  Naczynia typu arco
•  Ceramikę i porcelanę
•  Niedopałki papierosów
•  Tworzywa sztuczne 
pochodzenia medycznego

•  Mokrą folię i folię aluminiową
•  Odpady łączone z kilku frakcji, 

np. metal-guma-tworzywo 
sztuczne

•  Foliowane i lakierowane 
katalogi

•  Świeczki, znicze
•  Płyty CD/DVD, kasety,
•  Opakowania po tonerach 

i tuszach do drukarek
•  Zabawki pluszowe, zabawki 

składające się z wielu frakcji
•  Worki z odkurzacza
•  Sznurki i wstążki
•  Serwetki, obrusy, zasłony
•  Pieluchy 

PAPIer BIooDPADy
oDPADy PozoSTAłe

PlASTIk I MeTAl PlASTIk I MeTAl BIooDPADyPlASTIk I MeTAl 
Do SeGreGACJI

Do pojemnika czarnego 
wrzucamy:

7
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„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!” to 
konkurs plastyczny, skierowany do dzieci – uczniów 
szkół podstawowych, a ogłoszony przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Upadkom 
i wypadkom 

mówimy 
„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!” to 
konkurs plastyczny, skierowany do dzieci – uczniów 
szkół podstawowych, a ogłoszony przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

^  I miejsce Grupa 0–III 
Tomasz Lipiński

<  II miejsce Grupa 0–III 
Mateusz Wasiak

III miejsce >
Grupa 0–III 

Robert Kozłowski

|  Widzieliśmy  |
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W bieżącym roku, zgodnie z hasłem przewod-
nim, prace ukazywały bezpieczną zabawę 
dzieci i  ich pomoc dorosłym w  gospodar-

stwie rolnym, a przede wszystkim przykłady zapobie-
gania upadkom, będącym najliczniejszą grupą wypad-
ków przy pracy rolniczej. Taki był właśnie cel konkursu: 
promowanie zasad ochrony życia i  zdrowia dzieci na 
terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o  bezpieczeń-
stwie i  higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie 
pozytywnych zachowań dzieci w  czasie ich zabaw 
w  otoczeniu prac osób dorosłych w  gospodarstwie 
rolnym.
Konkurs przebiega w  dwóch etapach: wojewódzkim 
i centralnym, i obejmuje dwie grupy wiekowe uczest-
ników: uczniów klas 0–III oraz klas IV–VI. W bieżącym 
roku do etapu wojewódzkiego spłynęło mnóstwo 
prac! 801 w I grupie wiekowej i 825 w II grupie. Łódz-
kie może się poszczycić łącznie ponad 1600 pracami, 
na naprawdę dobrym poziomie! Komisja konkursowa 
miała nie lada zadanie…
Małych zwycięzców z  naszego regionu poznaliśmy 
14 maja, podczas wyjątkowego podsumowania etapu 
wojewódzkiego konkursu w  Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

^   III miejsce 
Grupa IV–VI 
Piotr Sokołowski

   Wręczenie 
nagród młodym 

laureatom

   Dzieci podczas pokazu 

sprzętu strażackiego na 

podsumowaniu konkursu

<  I miejsce 
Grupa IV–VI 
Emilia Pawełek

  II miejsce 
Grupa IV–VI 
Katarzyna 

Oberska

|  Widzieliśmy  |
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Wtedy bowiem powstawał 
w  Wydziale Wdrażania 
raport ewaluacyjny, będą-

cy podsumowaniem dotychczaso-
wej pracy lokalnych grup działania 
obszaru województwa łódzkiego. 
W tym samym okresie, raporty ewa-
luacyjne oparte o tożsame wytyczne 
wskazane przez Ministerstwo Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi powstawały we 
wszystkich 16 województwach. 

ceL I ZAKReS BADANIA
Celem przyświecającym powsta-
niu raportu ewaluacyjnego było jak 
najrzetelniejsze zobrazowanie stanu 
realizacji lokalnych strategii rozwoju 
przez lokalne grupy działania, jak rów-
nież dokonanie oceny ich dotych-
czasowego funkcjonowania. Służyło 
temu 15 kryteriów mierzących różno-
rodne cechy indywidualne lokalnych 
grup działania. Badanie ewaluacyjne 
pozwoliło zaprezentować lokalne 
grupy działania obszaru wojewódz-
twa łódzkiego w zakresie następują-
cych cech badanych:
–  poziom wspierania jednostek spo-

za sektora finansów publicznych,
–  frekwencja członków rady podczas 

posiedzeń organów decyzyjnych,
–  ilość przeprowadzanych szkoleń 

dla potencjalnych wnioskodaw-
ców oraz ich skuteczność,

–  częstotliwość ogłaszania naborów 
wniosków o przyznanie pomocy,

–  poziom środków finansowych prze-

znaczonych na aktywizację spo-
łeczności lokalnych,

–  aktywność w  zakresie udziału 
w  wydarzeniach promocyjnych 
o charakterze wystawienniczym,

–  rodzaj i  zakres współpracy pomię-
dzy lokalnymi grupami działania,

–  poziom realizacji wskaźników pro-
duktu i rezultatu, 

–  poziom realizacji budżetu celów 
ogólnych i przedsięwzięć,

–  wybór projektów innowacyjnych,
–  rodzaj i zakres świadczonych usług 

doradczych.
Opracowanie raportu pozwoliło od-
powiedzieć na pytania dotyczące po-
ziomu i  jakości wdrażania inicjatywy 
LEADER w  województwie łódzkim. 
Analiza materiału zebranego podczas 
wielomiesięcznych badań pozwala 
na stwierdzenie, że oś IV PROW 2007–
2013 wdrażana jest na terenie nasze-
go województwa sprawnie i skutecz-
nie. Warto podkreślić w tym miejscu, 
iż zaprezentowana charakterystyka 
wszystkich badanych lokalnych grup 
działania pozwoliła na określenie po-
zytywnych i negatywnych aspektów 
w  ich funkcjonowaniu i poziomu re-
alizacji lokalnych strategii rozwoju.   

mOcNe STRONy LGD 
WOJeWóDZTWA łóDZKIeGO
Na uznanie zasługuje fakt, iż do dnia 
przeprowadzenia badania ewaluacyj-
nego, lokalne grupy działania obszaru 
województwa łódzkiego przeprowa-

dziły nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
wszystkich zakresów działania 413 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju. Wskazać trzeba, iż do dnia 31 marca 
2012 r., lokalne grupy działania przeprowadziły średnio 
11 naborów wniosków o  przyznanie pomocy. Najczę-
ściej ogłaszano nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w zakresie „małych projektów”, działania, które w najwięk-
szym stopniu wspiera oddolne inicjatywy społeczności 
lokalnych, mające na celu m.in. poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich, kultywowanie lokalnych trady-
cji, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 
promocję i organizowanie lokalnej twórczości kulturalnej 
i aktywnego trybu życia.
Ponadto, zgodnie z  wytyczną Ministerstwa Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi, by uznać za zadowalający poziom 
środków finansowych przeznaczonych na aktywizację 
społeczności lokalnych, lokalna grupa działania winna 
przeznaczać na ten cel min. 23% całego budżetu prze-
znaczonego na swoje funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, 
iż średnia ta w  województwie łódzkim wyniosła blisko 
30%, a rekordzista przeznaczył prawie 42% swojego bu-
dżetu na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, 
co bezpośrednio wpływa na efektywność wykorzysty-
wania dostępnych środków przez tą społeczność.
Na uwagę zasługuje również działalność nieformalnej 
organizacji „Łódzka Sieć LGD”, która  zrzesza wszystkie 
lokalne grupy działania naszego regionu. Organ ten 
ułatwia skuteczne reprezentowanie interesów grup, po-
przez wypracowywanie wspólnych, jednolitych stano-
wisk w sprawach istotnych dla osi IV PROW 2007–2013. 
Rola ta jest szczególnie ważna dziś, podczas prac nad 
założeniami nowego okresu programowania i określenia 
roli lokalnych grup działania we wdrażaniu inicjatywy  
LEADER w latach 2014–2020.

OBSZARy WymAGAJące POPRAWy
Opracowanie raportu ewaluacyjnego wskazało również 

Ewaluacja lokalnych 
grup działania 
obszaru województwa łódzkiego

Kamil Kurasiński, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego

Okres pomiędzy wrześniem 2012 r. a marcem 2013 r. był w Departamencie Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zdeterminowany 
oceną inicjatywy LEADER. 
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na obszary problemowe lub wyma-
gające wsparcia ze strony Samorzą-
du Województwa Łódzkiego. Więk-
szość LGD z  terenu województwa 
łódzkiego w  analizowanym okresie 
przeprowadzała szkolenia w  zakre-
sie poprawnego wypełniania wnio-
sków o  przyznanie pomocy w  ra-
mach działania 413 Wdrażanie LSR 
z  częstotliwością niewystarczającą, 
co bezpośrednio przekładało się 
na jakość wniosków składanych do 
Samorządu Województwa Łódzkie-
go i  wydłużało czas ich weryfikacji. 
Część środków przeznaczonych na 
aktywizację społeczności lokalnych 
należy zatem skierować na mery-
toryczne przygotowanie potencjal-
nych wnioskodawców, co wpłynąć 
powinno na zmniejszenie ilości 
błędów formalnych we wnioskach 
o przyznanie pomocy.  
Nadto, analiza przekazanych przez 
LGD z terenu województwa łódzkie-
go sprawozdań z  realizacji LSR po-
zwoliła na zaobserwowanie sytuacji, 
w której jedne wskaźniki osiągane są 
w wartościach znacznie przekracza-
jących 100%, przy jednoczesnym 
niskim osiąganiu innego wskaźni-
ka. Sytuacja ta, pomimo iż zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa, 
nie jest korzystna z punktu widzenia 
skutecznej realizacji LSR. Również 
poziom realizacji budżetu przedsię-
wzięć oraz budżetu celów szczegó-
łowych według danych na dzień 31 
marca 2012 r. okazał się być niezado-
walający.
Zaobserwowano również niską ak-
tywność lokalnych grup działania 
na polu działania 421 Wdrażanie 
projektów współpracy. Połowa grup 
nie zrealizowała żadnego projektu 
w  ramach tego działania. Z  uwagi 
na fakt, iż raport ewaluacyjny zawie-
ra dane aktualne na dzień 31 marca 
2012 r., należy podkreślić, iż wyżej 
wskazane negatywne tendencje już 
dziś ulegają poprawie. Obserwuje-
my wzrost aktywności w  ramach 
składanych wniosków o  przyzna-
nie pomocy w  zakresie działania 

421 Wdrażanie projektów współ-
pracy. Wskaźniki produktu i  rezul-
tatu oraz budżetu przedsięwzięć 
i  celów szczegółowych z  każdym 
miesiącem osiągają coraz wyższy 
poziom dzięki dużej liczbie rozlicza-
nych z  powodzeniem projektów. 
Obszary wymagające poprawy są 
obecnie poddawane programom 
naprawczym, które są realizowane 
z  inicjatywy lokalnych grup działa-
nia, w  uzgodnieniu z  Samorządem 
Województwa Łódzkiego. 

RANKING LOKALNycH 
GRuP DZIAłANIA OBSZARu 
WOJeWóDZTWA łóDZKIeGO
Podsumowaniem raportu ewalu-
acyjnego jest ranking lokalnych grup 
działania, który w  sposób obrazowy 
prezentuje osiągnięte przez nie wyni-
ki. Spośród wszystkich LGD objętych 
badaniem, pierwsze miejsce zajęło 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRU-
PA DZIAŁANIA „SZLAKIEM SIERADZ-
KIEJ E-SKI”, drugie miejsce przypadło 
FUNDACJI ROZWOJU GMIN „PRYM”, 
trzecie zaś STOWARZYSZENIU NA 
RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ „MROGA”. Wyżej wskaza-
ni łódzcy liderzy pośród wszystkich 
lokalnych grup działania wyznaczają 
kierunek sprawnego funkcjonowa-
nia i  realizacji założeń określonych 
w  lokalnych strategiach rozwoju. 
Podejmowana przez nich realizacja 
zadań pozwala na budowanie ak-
tywnego społeczeństwa obywatel-
skiego, podejmującego wyzwania, 
nowe inicjatywy, przejmującego 
odpowiedzialność za siebie i  ota-
czającą rzeczywistość, a  wszystko 
to w  zgodzie z  tradycją i  warto-
ściami bliskimi polskiej wsi. To wła-
śnie dzięki oddolnym inicjatywom, 
charakterystycznym dla całej osi IV 
PROW 2007–2013 obszary wiejskie 
zmieniają swoje oblicze każdego 
dnia. Wyniki zaprezentowane w ra-
porcie ewaluacyjnym dają podsta-
wę do uznania i  satysfakcji z  zaan-
gażowania lokalnych grup działania 
w  sprawną dystrybucję środków 

pochodzących z  funduszy unii eu-
ropejskiej.

PODSumOWANIe 
I PODZIęKOWANIA
Jak słusznie zauważają autorzy ra-
portu „Ocena funkcjonowania LGD 
realizujących LSR w  ramach PROW 
2007–2013” przygotowanego w 2012 r. 
na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, specyfika program  
LEADER sprawia, iż jej ocena jest zło-
żona. Najważniejsze efekty progra-
mu, a co za tym idzie efekty działal-
ności lokalnych grup działania mają 
charakter „miękki” i  długofalowy, 
który jest trudny, a  niekiedy wręcz 
niemożliwy do uchwycenia w języku 
wskaźników. Tymczasem największa 
wartość programu LEADER przeja-
wia się w sferze społecznej, mental-
nej, psychologicznej. 
Autorzy raportu ewaluacyjnego lo-
kalnych grup działania obszaru wo-
jewództwa łódzkiego mają świado-
mość, iż efekt mierzony wskaźnikami 
liczbowymi może być niezadowala-
jący i że nie odzwierciedla on wszyst-
kich aspektów działalności lokalnych 
grup działania, jednak w trakcie jego 
powstawania uczyniono wszystko 
co możliwe, by obrazował on moż-
liwie jak najlepiej stopień realizacji 
założeń osi IV PROW 2007–2013.
Podstawą do opracowania ewaluacji 
były dane uzyskane dzięki uprzejmo-
ści wielu instytucji i podmiotów, któ-
rym wszyscy zaangażowani w  po-
wstanie raportu pragną serdecznie 
podziękować za pomoc i  wkład 
umożliwiający jego powstanie. To 
właśnie pomoc Lokalnych Grup 
Działania z  województwa łódzkie-
go, Łódzkiego i Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskie-
go okazała się nieoceniona podczas 
gromadzenia kluczowych danych 
niezbędnych do określenia stanu 
inicjatywy LEADER w województwie 
łódzkim.  

|  Widzieliśmy  |
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Jest to  kolejna edycja wydarzenia, promującego 
lokalny folklor oraz wymianę doświadczeń pomiędzy 
zespołami z  naszego regionu i  Bułgarii, Serbii czy 

Ukrainy. Pierwsze ze spotkań folklorystycznych miało 
miejsce dwa lata temu i  odbyło się dzięki środkom 
pochodzącym z  działania małe projekty i  pozostającym 
w  dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Poddębice i  Zadzim – Kraina bez barier”. Impreza 
zgromadziła wtedy mieszkańców Gminy Poddębice 
oraz Gminy Zadzim, którzy mieli przyjemność podziwiać 
umiejętności taneczne i  wokalne zespołów z  zagranicy: 
„Kurumu” – Turcja, „Lou Trelus” – Francja, „Jovan Popović” 
– Serbia oraz lokalnych: „Bałdrzychowianie” i  „Górzanie” 
(Gmina Poddębice), „Kaliny” (Gmina Zadzim). Podobnie 
będzie i  w  tym roku. Organizatorzy mają nadzieję na 
kolejne magiczne spotkanie, doprawione wschodnią 
kulturą folkową. 

mODA NA FOTOGRAFOWANIe
Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie sztuką 
fotografii, PDKiS zorganizował również dwa Ogólnopol-
skie Plenery Fotograficzne, połączone z warsztatami. To 
kolejne przedsięwzięcie dofinansowane z  puli środków 
LGD. Pierwszy plener miał miejsce w grudniu ubiegłego 
roku, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wyko-
nania zdjęć w  aurze zimowej. Kolejny odbył się w  tym 

roku – wiosenną, majową porą. Podczas plenerów uczestnicy wzięli udział 
w  warsztatach fotograficznych, dzięki którym poprawiali swoje umiejętno-
ści, związane z operowaniem światłem, fotografią studyjną oraz kreowaniem 
przestrzeni w  świetle naturalnym. W  ramach realizacji projektu uczestnicy 
odwiedzili niezwykłe miejsca położone na obszarze działania LGD, między 
innymi: malowniczą dolinę Neru, drewniany młyn wraz zagrodą młynarską 
czy drewniane kościoły położone na terenie Gmin Poddębice i Zadzim. Efek-
tami zorganizowanego pleneru będą: wystawa fotograficzna dla mieszkań-
ców obszaru LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier” oraz kalendarz na 
rok 2014 ilustrowany zdjęciami wykonanymi podczas plenerów. 

mOc ORKIeSTR PRZy OSP
Teren Stowarzyszenia LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier” charakte-
ryzuje się aktywnym działaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Od ponad 
stu lat mieszkańcy pielęgnują tradycje dziadków poprzez utrzymanie dzia-
łalności OSP w swoich miejscowościach. Jednym ze sposobów organizowa-
nia się mieszkańców były orkiestry, a wiele z nich działa do dziś. W tym roku 
przypada dziewięćdziesięciolecie powstania Orkiestry założonej przy OSP 
w Zadzimiu, w związku z czym zorganizowano uroczyste obchody rocznicy, 
angażujące społeczność lokalną. Impreza odbyła się na terenie strażnicy OSP 
Zadzim – Kazimierzew, również dzięki środkom pochodzącym z małych pro-
jektów. W obchodach wzięli udział druhowie z zaprzyjaźnionych 5 orkiestr 
z terenu powiatu poddębickiego. Jest to już drugi wniosek o dofinansowa-
nie, złożony przez OSP Zadzim do lokalnej grupy działania, a oprócz straża-
ków z Zadzimia, środki z UE aktywnie pozyskują również inne jednostki oraz 
stowarzyszenia znajdujące się na terenie działania LGD. 

Małe projekty pomysł goni pomysł 

Kinga Maj-Wysokińska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”

Małe projekty to działania dające szerokie możliwości dla rozwoju inicjatyw lokalnych. Dzięki jednemu 
z nich Poddębicki Dom Kultury i Sportu (PDKiS) zaprasza na „II Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
w Bałdrzychowie – Spotkajmy się”, które odbędą się 7 lipca 2013 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Bałdrzychowie.
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Celem konkursu była promo-
cja gmin Szadek, Zapolice 
i  Zduńska Wola, zaktywizo-

wanie ludności tam mieszkającej, 
a także rozwijanie zainteresowania 
otaczającą rzeczywistością. Orga-
nizatorzy konkursu chcieli zmoty-
wować amatorów fotografowania 
do poszukiwania perełek regionu, 
zdjęcia ukazywać miały przyrodę, 
architekturę, dziedzictwo histo-
ryczno–kulturowe oraz zwykłe ży-
cie mieszkańców. 
Jury konkursowe nie miało łatwe-
go zadania. Po burzliwych obra-
dach, mających wyłonić najlepsze 
prace, przyznano trzy nagrody 
główne oraz wyróżniono trzech 
uczestników. Laureatami konkursu 
zostali:

I  miejsce – Łukasz Szymczak, za 
zdjęcie zatytułowane „River of si-
lence”,
II miejsce – Wojciech Glinkowski, 
za zdjęcie „Słońce zachodzące nad 
Sieradzem. Widok ze Strońska”,
III miejsce – Adam Kaczmarek, 
„Malowniczy zakątek – widok znad 
stawu w parku strońskim”.
Wyróżnienia otrzymali:
Marta Glinkowska, za zdjęcie „Od-
ważni strażacy z gminy Zapolice”,
Barbara Kulda, za zdjęcie „Mroźny 
dmuchawiec”, Tomasz Woźniak, za 
zdjęcia „Piękno natury rzadko do-
strzegane”.
Nagrody zostały wręczone pod-
czas konferencji podsumowującej 
5-letnią działalność stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Podkowa”.

Wieś w obiektywie
 „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – tą staropolską maksymą kierowali się organizatorzy konkursu 
fotograficznego „Z obiektywem w terenie – Lokalna Grupa Działania PODKOWA”. Było to kolejne przedsięwzięcie 
organizowane przez stowarzyszenie w ramach programu LEADER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Paulina Stańczyk, 
Lokalna Grupa Działania „PODKOWA”

^  I miejsce Łukasz Szymczak

River of silence

   II miejsce Wojciech Glinkowski 

Słońce zachodzące nad Sieradzem. 

Widok ze Strońska

III miejsce >
 Adam Kaczmarek 

Malowniczy 

zakątek  – widok 

z nad stawu 

w parku strońskim
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Napracowaliśmy się jesienią ubiegłego roku, 
aby pszczoły w dobrej kondycji wiosną zebrały 
pierwszy miód towarowy, np. z rzepaku. Cóż 
z naszych starań, kiedy pseudorolnicy* pryskają 
kwitnące łany rzepaku, trując wszystkie owady 
wokoło. Prawdziwy rolnik nigdy nie wyjedzie 
w dzień pryskać kwitnącej miododajnej plantacji. 
Robią to tylko ci, którzy obowiązujące prawo mają 
za nic lub ci, którzy nie mają pojęcia o rolnictwie 
(mimo że posiadają setki hektarów ziemi). Czy 
można temu zaradzić, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ochrona pszczół a środki 
ochrony roślin
Dariusz Karwan

Aby skutecznie chronić nasze 
pszczoły, trzeba najpierw 
poznać aktualne akty praw-

ne i  przepisy dotyczące stosowania 
środków ochrony roślin, usytuowa-
nia pasiek, obowiązków administracji 
terenowej, kodeksu cywilnego itp. 
Zacznijmy jednak od najważniej-
szego obowiązującego aktu praw-
nego, jakim jest Ustawa z 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 
z  2004 r. nr 11, poz. 94, z  późn. 
zm.). Zawiera ona wiele artykułów 
związanych z  używaniem środ-
ków ochrony roślin w stosunku do 
ochrony pszczół.
Wydaje się, że komentarz do tych 
zapisów jest zbędny, tym bardziej, 
że szereg sformułowań jest wzię-
tych z  Ustawy o  ochronie roślin. 

Dopowiem, że ponad wszelką wątpliwość, jeżeli w in-
strukcji środka ochrony roślin nie jest wyraźnie napi-
sane, że można go mieszać z  innym, to taka praktyka 
jest zabroniona. Środki ochrony roślin zanim trafią do 
obrotu są testowane przez wiele lat, a taki „koktajl” jest 
substancją nieprzewidywalną i niezmiernie szkodliwą 
dla całego środowiska.
Należy jednak dodać, iż nas pszczelarzy także obo-
wiązują pewne obostrzenia wynikające z litery prawa. 
Pierwszym takim źródłowym dokumentem jest wpro-
wadzony w  życie w  2011 r. „Kodeks dobrej praktyki 
produkcyjnej w pszczelarstwie”.
Jeśli chodzi o usytuowanie naszych pasiek, to sprawa 
nie jest uregulowana prawnie, a jedynie przyjmuje się 
zwyczajowo niektóre zapisy kodeksu cywilnego. Pa-
sieka powinna być tak ustawiona, aby pszczoły oraz 
pszczelarz nie ograniczały prawa do własności innym 
użytkownikom i właścicielom działek, a inni użytkow-
nicy nie ograniczali tego prawa pszczelarzowi i  jego 
podopiecznym.

Karencja to okres, 
k†óry musi upłynąć 
od zastosowania  
chemicznego środka 
ochrony roślin do zbiorów 
lub możności spożycia 
przez ludzi (np. owoców, 
nasion). 

Prewencja to czas, jaki musi  
upłynąć od wykonania 
zabiegu chemicznymi 
środkami ochrony roślin do 
bezpiecznego zetknięcia się 
z rośliną ludzi lub innych 
zwierząt, w tym pszczół 
i innych zapylaczy.

 chciałbym jednoznacznie podkreślić, iż bardzo 
szanuję rolników i ich ciężką pracę. Prawdziwi 
rolnicy doceniają pracę pszczół i pszczelarzy 
i taka współpraca jest ze wszech miar pożądana 
dla dobra nas wszystkich. Natomiast trucicieli 
należy odróżnić od tej grupy, stąd w artykule 
będzie pojawiać się sformułowanie „pseudorolnicy”. 

|  Temat numeru |
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W „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej”, 
można wyróżnić takie punkty jak:

40. Aby uniknąć niekorzystnych skutków 

stosowania chemicznych środków 

ochrony roślin dla człowieka, zwierząt 

i środowiska, na wykonawcę zabiegów 

nałożony jest obowiązek przestrzegania 

etykiety – instrukcji stosowania środka 

ochrony roślin.

41. Przed planowanym terminem prze-

prowadzania zabiegu ochrony roślin na-

leży rozważyć zagrożenia w stosunku do 

przyrody oraz przedsięwziąć odpowied-

nie działania zapobiegawcze/ochronne.

42. Działania zapobiegawcze polegają 

na: pozostawieniu bez oprysku obrzeży 

pól, głównie graniczących z żywopłotami, 

zadrzewieniami, rowami, które są ważnym 

siedliskiem dla pożytecznych owadów, 

będących jednocześnie pokarmem dla 

wielu gatunków ptaków – sprzymierzeń-

ców rolnika w ograniczaniu występo-

wania wielu szkodników, dokładnym 

zabezpieczaniu i siewie na odpowiednią 

głębokość zaprawianego ziarna, gdyż 

stanowi ono zagrożenie dla ptaków 

i drobnych ssaków, wcześniejszym 

zawiadomieniu sąsiadów – posiadaczy 

pszczół, o planowanym stosowaniu środ-

ka, którego działanie jest niebezpieczne 

dla pszczół, niewypuszczaniu zwierząt na 

pastwisko bezpośrednio po stosowaniu 

herbicydów.

43. Prawidłowy dobór środka, terminu 

stosowania i techniki przeprowadzania 

zabiegu pozwala na stosowanie niższej 

z zalecanych przez producenta dawek.

44. Z asortymentu stosowanych środków 

ochrony roślin wykluczyć należy prepara-

ty długo utrzymujące się w środowisku, ze 

względu na możliwość kumulacji w glebie 

i wodach.

45. Zabiegi ochrony roślin należy wyko-

nywać podczas bezwietrznej pogody 

i w miarę możliwości w godzinach wie-

czornych, uwzględniając zalecenia zawar-

te w etykiecie – instrukcji stosowania.

Art. Treść Uwagi autora

68 1. Można stosować wyłącznie środki 
ochrony roślin dopuszczone do obrotu 
oraz zgodnie z etykietą – instrukcją stoso-
wania, ściśle z podanymi w niej zalecenia-
mi oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do 
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt 
lub środowiska.

Artykuł 68 wyraźnie stanowi, iż stosując środki 
ochrony roślin w dzień na kwitnący łan rzepaku, 
wykonujący ten zabieg łamie prawo poprzez stwo-
rzenie zagrożenia dla życia zwierząt – pszczół. Po-
nieważ pszczoła miodna jest zwierzęciem, które 
prowadzi dzienny tryb życia (w dużym uprosz-
czeniu rzecz biorąc), jej bytność jest uzależniona od 
zbioru nektaru, pyłku i wody w ciągu dnia. Dlatego 
art. 68 wymusza stosowanie środków ochrony 
roślin po locie pszczół i innych owadów zapy-
lających. Zabieg taki musi być przeprowadzony 
późnym wieczorem lub w nocy.

2. Zabiegi środkami ochrony roślin wy-
konuje się z uwzględnieniem stosowania 
w pierwszej kolejności metod biologicz-
nych, agrotechnicznych, hodowlanych lub 
integrowanej ochrony roślin.

77 1. Środki ochrony roślin na terenie 
otwartym stosuje się:
1. sprzętem naziemnym, jeżeli:
a) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
b) miejsce stosowania środka ochrony 
roślin jest oddalone o co najmniej 5 m 
od krawędzi jezdni dróg publicznych, 
z wyłączeniem dróg publicznych 
zaliczanych do kategorii dróg gminnych, 
i o co najmniej 20 m od budynków 
mieszkalnych i zabudowań inwentar-
skich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, 
ogrodów działkowych, rezerwatów 
przyrody, parków narodowych, stano-
wisk roślin objętych ochroną gatunko-
wą, wód powierzchniowych oraz od 
granicy wewnętrznego terenu ochrony 
strefy pośredniej wody;
2. sprzętem agrolotniczym, jeżeli:
a) jest on wyposażony w specjalne urzą-
dzenia do stosowania środków ochrony 
roślin oraz gdy do środka ochrony roślin 
zostanie dodana substancja obciąga-
jąca,
b) wilgotność względna powietrza jest 
nie mniejsza niż 60% i prędkość wiatru 
nie przekracza 3 m/s,
c) powierzchnia upraw, na której stosuje 
się środek ochrony roślin, wynosi co naj-
mniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 
500 m od obiektów, o których mowa 
w pkt. q lit. b, przy kierunku wiatru wie-
jącego w stronę tych obiektów.
2. Uprawy lub miejsca wymienione 
w ust. 1 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 lit. c, na które 
został zniesiony środek ochrony roślin 
lub istnieje podejrzenie takiego znie-
sienia, powinny być objęte właściwym 
okresem karencji i okresem prewencji.
3. Zabrania się stosowania:
a) środków ochrony roślin zaliczonych 
do bardzo toksycznych i toksycznych 
dla człowieka oraz środków chwastobój-
czych i desykantów przy użyciu sprzętu 
agrolotniczego,
b) środków ochrony roślin bez zachowa-
nia okresu prewencji.

Ten artykuł wyraźnie mówi, przy jakiej aurze można 
stosować opryski: wiatr nieprzekraczający 
3 m/s, znaczy to, że nie jest on praktycznie 
wyczuwalny. Jeśli uginają się gałązki lub czujemy 
powiewy na twarzy, oznacza to, że wiatr jest zbyt 
silny, aby stosować środki ochrony roślin. Można 
także zaopatrzyć się w wiatromierz, który kosztuje 
niewiele, a w bardzo prosty i dokłądny sposób po-
każe nam siłę wiatru. Art. 77 wyraźnie stanowi, jakie 
warunki mają być spełnione, nie można się więc 
tłumaczyć, że używany sprzęt posiada końcówki 
przystosowane do wykonania zabiegu oprysku 
w czasie, gdy siła wiatru wynosi 6 m/s. Odległość 
od pasiek – to minimum 20 m, licząc od granicy 
działki (płotu), a nie od ostatniego ula, jeżeli 
pasieka jest stacjonarna i ogrodzona. Zapis ten 
oznacza także, że nie chodzi tutaj o opryskanie 
plantacji z roślinami miododajnymi, a w ogóle 
z opryskiem nawet roślin niemiododajnych, 
takich jak np. kukurydza (plantacja ta może 
znajdować się na przelocie pszczół po nektar, pyłek 
lub wodę). Wreszcie zapis w pkt. 3, ppkt. 2) oznacza, 
że nie wolno stosować żadnych środków ochrony 
roślin bardzo toksycznych lub toksycznych bez 
zachowania odpowiedniego okresu prewencji 
– należy je stosować po locie pszczół i innych 
owadów zapylających. Przyjmuje się, że wszelkie 
opryski powinny zakończyć się co najmniej 
na jedną godzinę przed wschodem słońca na 
plantacjach kwitnących. Jeżeli mamy natomiast 
do czynienia ze środkiem ochrony roślin, gdzie 
w instrukcji jest napisane:  „okres prewencji dla 
pszczół – nie dotyczy” – nie oznacza to, że można 
go stosować w dowolnym czasie. Są to przeważnie 
środki ochrony roślin stosowane na plantacje roślin 
niemiododajnych, a więc z założenia takie, które nie 
powinny szkodzić pszczołom. Jednak powinny być 
one stosowane również z najwyższą ostrożnością, 
ponieważ na takich plantacjach mogą znajdować 
się chwasty miododajne, które stanowią źródło 
pożytku dla pszczół.
Nie ma środka ochrony roślin, który nie byłby 
trucizną – wykonujący zabieg musi o tym pamię-
tać i wykonać go w taki sposób, aby środek ten 
zdążył wyschnąć przed lotem pszczół. Zetknięcie 
się pszczoły w momencie ekspozycji takiego 
środka na roślinie może skutkować natych-
miastową śmiercią lub skażeniem środowiska 
wewnętrznego ula, jeśli zdoła ona dotrzeć do 
gniazda.
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kIlkA rAD PrzeD  
SezoneM oPrySkóW
•  warto zapoznać się z  opracowa-

niem wydawanym przez Instytut 
Ochrony Roślin – Państwowy Insty-
tut Badawczy w  Poznaniu pt. „Za-
lecenia Ochrony Roślin na lata ...”, 
gdzie widnieje zapis: „(…) w  upra-
wach z kwitnącymi roślinami owa-
dopylnymi nie wolno stosować 
środków ochrony roślin toksycz-
nych dla pszczół (…)”. Większość 
środków stosowanych przez rolni-
ków na rzepaku jest sklasyfikowana 
jako toksyczne, w związku z tym na-
leży domniemywać, iż zabiegi prze-
prowadzane na kwitnącym rzepa-
ku są przeprowadzane przy użyciu 
bezwzględnych trucizn. Dlatego 
tak ważne jest, abyśmy reagowali 
natychmiast, kiedy widzimy ciągnik 
z opryskiwaczem na polu rano lub 
w ciągu dnia. 

•  już na początku roku kalendarzo-
wego, najpóźniej do końca marca, 
należy w  pierwszej kolejności po-
wiadomić urząd gminy o  miejscu 
stacjonowania pasieki. Należy to 
uczynić nawet, jeśli pasieka jest 
stacjonarna i  znajduje się w  tym 
miejscu od lat. Wysyłamy listem 
poleconym za potwierdzeniem 
odbioru informację nt. ilości i  typu 

uli, podajemy dokładny adres posesji i prosimy o powia-
domienie właścicieli działek rolnych o  fakcie stacjono-
wania pasieki. Jest to o  tyle ważne, że w  ewentualnej 
przyszłej rozprawie sądowej, truciciel może się tłuma-
czyć brakiem wiedzy nt. bytności pasieki w tym rejonie.

•  można wysłać próbki osypu zimowego do badania 
laboratoryjnego, aby całkowicie wykluczyć chorobę. 
Choć nie jest to tak ważne, z  tego względu, iż wytru-
cie stwierdza przecież lekarz weterynarii, to jednak „dla 
spokoju duszy” warto to uczynić. Poza tym, zawsze po-
winno się przebadać osyp zimowy, aby posiąść wiedzę 
na temat zdrowotności naszych rodzin.

•  nietypowym krokiem jest przesłanie do okolicznych 
sołtysów krótkiej informacji nt. stacjonowania pasieki 
wraz z  ksero wspomnianego artykułu. Większość soł-
tysów i  rolników zna obowiązujące przepisy bardzo 
dobrze, ale nie zaszkodzi przypomnieć im o  tym, iż 
musimy wspólnie dbać o środowisko, bo innej drogi po 
prostu nie ma.

•  warto też skontaktować się z  pobliskim biurem Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, aby 
uzyskać parę informacji odnośnie do numerów telefo-
nów alarmowych w wypadku zaistnienia konieczności 
interwencji. 

•  proponuję też zaopatrzyć się w  plastikowe, sterylne 
pojemniki na ewentualne próbki oraz formularze pro-
tokołów, które można znaleźć w  Internecie lub innych 
źródłach. 

•  warto także od czasu do czasu zrobić parę zdjęć naszej 
pasiece, aby można było zaobserwować rozwój wio-
senny naszych rodzin. Jak wyglądał oblot, czy pszczoły 
zachowywały się normalnie, czy ich zachowanie odbie-
gało od normy.

W kolejnym numerze 
Biuletynu Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 
Województwa Łódzkiego 
zapraszamy na drugą część 
artykułu.

|  Temat numeru |
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Mamy czas kiedy coraz częściej pojawiają się 
na naszych stołach. Cudnie smakują zerwane 
prosto z  drzewa czy krzaczka, dominują przy 

sporządzaniu deserów i  przybywa ich w  spiżarniach, 
gdzie zamknięte w  słoikach czekają na zimę. Truskawki, 
czereśnie, maliny, wiśnie, porzeczki czy agrest – przepysz-
ne i  słodkie, a  przede wszystkim zawierają witaminy, są 
źródłem minerałów, błonnika oraz bezcennych substan-
cji barwnikowych, które neutralizują groźne dla zdrowia 
wolne rodniki. Pomysłów jak je przyrządzić jest niezli-
czona ilość, ale dziś zaproponuję pierogi z truskawkami. 
Banalne, ale jakże smaczne, a do tego przenoszą w świat 
z dzieciństwa, świat przypominający babcię, która robiąc 
pierogi  wkładała w  to całe serce. Oto przepis na około 
na  40 sztuk :

Składniki:
• 300 g mąki pszennej
• szczypta soli
• 250 ml gorącej wody
• 30 g masła
• truskawki
• cukier waniliowy i zwykły 

Przygotowanie:
Przesiać do miski mąkę i   dodać sól. Do gorącej wody 
włożyć masło i  roztopić, stopniowo wlewać do mąki, 
mieszając wszystko łyżką. Połączyć składniki i  wyłożyć 
je na podsypaną mąką stolnicę. Następnie wygniatać 
ciasto rękami przez około 7-8 minut, podsypując, gdy to 
konieczne, mąką, tak aby ciasto nie kleiło się. Dobrze, aby 
ciasto włożyć do miseczki, przykryć wilgotną ściereczką 
i odstawić na jakieś 30 minut. Po tym czasie wyłożyć cia-
sto na stolnicę i powygniatać przez około 1-2 minuty, na-
stępnie podzielić na 3-4 części i kolejno rozwałkowywać 
każdą na cienki placek (około 3 mm). Następnie szklanką 
wyciąć kółka i na środek nakładać wcześniej przygotowa-
ne truskawki, umyte i odszypułkowane, posypane cukra-
mi w zależności od ich słodkości. Pozostaje składać ciasto 
na pół i  zlepiać dokładnie brzegi pierogów, układać na 
stolnicy i czekać aż będą mogły wylądować we wrzątku. 
Wodę do gotowania trzeba osoli i dodać łyżkę oleju. Czas 
gotowania to około 2 min. po  wypłynięciu pierogów na 
wierzch. Sposób podania rzecz gustu, ale te ze śmietaną, 
dostarczą niezapomnianych wrażeń. 

Smacznego! 
Ciocia R.

Ciocia poleca
Czerwiec początkiem owocowego szaleństwa

Truskawki maja działanie krwiotwór-
cze, wzmacniają organizm. Są źródłem 
beta-karotenu i witaminy z grupy B, 
a także żelaza, wapnia, potasu i ma-
gnezu.
W czereśniach jest dużo witaminy 
C, A, z grupy B, potasu, wapnia, żelaza, 
magnezu, manganu i miedzi.  Przypisuje 
się im wspomaganie leczenia niektórych 
schorzeń wątroby i pęcherza.
Spożywanie malin sprzyja utrzymaniu 
zdrowej skóry, kości i zębów. Są odpo-
wiedzialne za zwiększanie odporności  
i chronią przed infekcjami.
Wiśnie powodują obniżenie poziomu 
cholesterolu i cukru, wiążą metale cięż-
kie i usuwają je z organizmu. Ponadto 
zawierają antocyjany chroniące przed 
działaniem wolnych rodników.
Porzeczki to źródło witaminy C, ale nie 
brakuje w nich witamin z grupy B, PP, K, 
beta-karotenu, żelaza, potasu, wapnia, 
magnezu, miedzi, fosforu i kwasów 
organicznych.
Agrest dostarcza potasu, sodu, fosforu, 
magnezu, żelaza i sporo witaminy C.

Kalendarium:
22-23 czerwca 2013 r.: 
Targi Rolne „W sercu Polski” 
XV Wojewódzka Wystawa  
Zwierząt Hodowlanych 

22-23 czerwca 2013 r.: 
Ogólnopolskie Dni Wody, 
Uniejów

29-30.06.2013 r.:
Truskawkowe żniwa 2013, 
Buczek

1 lipca 2013 r.: 
Rajd Na powitanie wakacji  
z biegiem rzeki Dobrzynki,  
Pabianice

5-7 lipca 2013 r.: 
5. Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
Pilica 2013 im. Sławomira Forysiaka

6-7 lipca 2013 r.: 
IX Turniej Rycerski, 
Uniejów

12 lipca 2013 r.: 
Podsumowanie etapu  
wojewódzkiego  
Ogólnopolskiego Konkursu  
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 
Łódź 

13-14 lipca 2013 r.: 
XIX Regaty o “Błękitną Wstęgę 
Zalewu Jeziorsko”, 
Zaspy Miłkowskie

14 lipca 2013 r.: 
Spalski Jarmark Antyków  
i Rękodzieła Ludowego, 
Spała

Czy wiesz, że:

| Na koniec |



pociągiem W łÓDZKIE
Zapraszamy do odwiedzenia koleją 

przyrodniczych perełek województwa łódzkiego!

Terminy wycieczek w projekcie modernizacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:
6 lipca 2013 Skierniewice
14 września 2013 Skierniewice
Terminy wycieczek Koleją w Łódzkie do miejsc przyrodniczych:
29 czerwca i 10 sierpnia 2013 Lasy Spalsko-Rogowskie i Arboretum w Rogowie 
13 lipca 2013 Spalski Park Krajobrazowy
27 sierpnia 2013 Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
24 sierpnia 2013 Góra Kamieńska – przykład rekultywacji
21 września 2013 Bolimowski Park Krajobrazowy 


