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Województwa Łódzkiego

Nie czekaj, nie zwlekaj. Pokaż 
nam swój projekt, a powie-
my Ci, jaki jesteś. Może in-

nowacyjny, a  może prospołeczny.  
Ale czy przyjazny wsi? Ciekawy? 
Weź udział w kolejnej edycji „Przy-
jaznej Wsi”, to właśnie na Ciebie 
czekamy!

Więcej informacji na stronie  
www.lodzkie.ksow.pl

Przyjaźni potrzebni 
od zaraz

Czekamy na zdjęcia obrazujące  
wieś naszego regionu.

Więcej na temat konkursu  
na stronie www.lodzkie.ksow.pl

Wieś regionu  
łódzkiego w obiektywie
Każdy, kto lubi fotografować może wziąć  
udział w naszym konkursie. 
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Łódzkie bogate w skanseny

W akacyjny relaks moż-
na wspaniale połączyć 
z  czymś nowym, wyjąt-

kowym, coraz modniejszym. Zapra-
szamy serdecznie do poznawania 
kultury ludowej, do odwiedzania 
skansenów województwa łódzkiego.

Nagawki
Malownicza, cicha, spokojna okolica 
na pograniczu otuliny Parku Kraj-
-obrazowego Wzniesień Łódzkich 
i doliny rzeki Mrogi, a  tam kompleks 
turystyczno–rekreacyjny. Mowa o Ży-
wym Skansenie – Centrum Folkloru 
Polskiego w  Nagawkach w  gminie 
Dmosin. Przeniesione z  różnych 
miejsc w  regionie i  odrestaurowa-
ne budynki otrzymały drugie życie: 
drewniany dworek z  przełomu XIX 

i  XX wieku (pokoje gościnne i  sale 
szkoleniowe); Dom Tkacza (całodo-
bowa karczma oraz pokoje gościn-
ne), chata z  Brzezin (herbaciarnia) 
czy stajnia z  wozownią. Na ponad  
2 hektarach terenu każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Maurzyce
Zaledwie 40 km od Nagawek, w oko-
licach Łowicza, znajdują się Maurzy-
ce, a  tam znowu można znaleźć się 
w  rzeczywistości starej wsi z  pierw-
szej połowy XIX wieku. Tutejszy skan-
sen zgromadził blisko 40 obiektów. 
Chałupy z dachami krytymi strzechą, 
kolorowe okiennice, drewniane płoty, 
a  przede wszystkim wnętrza, w  ja-
kich przyszło żyć naszym przodkom. 
Wśród budynków stoi też wiejski wóz 

strażacki i maszyny do obróbki ziarna. Rekonstrukcja sta-
rych siedlisk robi wspaniałe wrażenie.

Niebowo
Stara opoczyńska chałupa, ukryta wśród gęstych krzewów 
we wsi Wincentów (gmina Sławno). To właśnie Skansen 
„Niebowo”, który powstał z miłości do tradycji. Znajdzie-
my tam prawie stuletnią krytą strzechą chatę, ziemiankę 
(piwnica), stodółkę i  wiatę. W  stodółce zgromadzone 
zostały eksponaty związane z  rolnictwem, stolarstwem 
i tkactwem. W chacie natomiast czekają na nas dokładnie 
odtworzone wnętrza: dwie izby, kuchnia i sień – spotkamy 
tam wyposażenie i sprzęty charakterystyczne dla regionu 
opoczyńskiego.  

Łęczycka zagroda chŁopska
Najmłodszy skansen regionu znajduje się w Kwiatkówku 
pod Łęczycą i odtwarza warunki życia na wsi po 1918 roku. 
Składa się z chałupy, zabudowań gospodarskich, wiatraka, 
kuźni, olejarni, studni, kapliczki i  uli. Chałupy wykonano 
z  gliny – budulca charakterystycznego dla ziemi łęczyc-
kiej. Największą atrakcją skansenu jest wiatrak z 1820 roku 
– jedyny  działający w  województwie obiekt, w  którym 
można prezentować mielenie zboża.

Skanseny mają w sobie wyjątkową magię i moc. Sielski 
klimat, duch minionych lat umiejętnie przywrócony do życia, 

przenoszą nas w czasie. Skanseny zapewniają przeżycia, 
jakich nie doświadczymy nigdzie indziej i są doskonałą ofertą 

na spędzenie niepowtarzalnego weekendu. Czasem warto 
powiedzieć „nie” utartym szlakom i przyzwyczajeniom.

Urocze tereny 

skansenu Niebowo

fot. e. cieślik-Moczek

Skansen w Maurzycach, 
fot. M. bartosiewicz

Magdalena Kochanowska SR KSOW Województwa Łódzkiego
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Społecznicy 
są wśród nas

T rzy dwudniowe zjazdy na 
przełomie czerwca i  lipca 
sprawiły, że w  Jedliczach 

było największe, odnotowane 
w  tym czasie, stężenie lokalnych 
„zapaleńców”. Wszystko po to, 
aby doskonalić ich umiejętności, 

zwiększyć kompetencje i  wymie-
niać doświadczenia. Pierwszy z kur-
sów został poświęcony integracji 
i  zarządzaniu, jako fundamentom 
sprawnego i efektywnego zespołu. 
Podczas drugiego zjazdu uczestni-
cy koncentrowali się na kwestiach 

ekonomicznych, czyli pozyskiwaniu 
i  rozliczaniu środków z  działalności 
organizacji oraz na zdobywaniu 
zasobów metodami pozagospo-
darczymi (fundraising, granting). 
Trzecia i  ostania wizyta w  Jedli-
czach poświęcona została promocji 

Pobudzają inicjatywy lokalne, jednoczą ludzi i inspirują. Bezinteresownie poświęcają 
się temu, co robią, nie licząc na ordery i pochwały. Ważne jest jedno – kreować wsie 
i miasteczka, w których żyją, dla poprawy życia wszystkich mieszkańców. A przede 
wszystkim zarażać innych swoją wizją i ideałami, bo przecież w grupie drzemie większa 
siła. Takie osoby przez parę tygodni odwiedzały miejscowość Jedlicze, bo właśnie tam 
odbywało się dla nich szkolenie.

Anna Rzeźnik-Osuwniak
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Uczestnicy 
szkolenia wraz 

z Witoldem 

Stępniem, 

Marszałkiem 

Województwa 

Łódzkiego, fot. 

archiwum SR 

KSOW

|  Rzetelny materiał  |
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i animacji. Skoro uczestnicy poznali 
już narzędzia, pozwalające zbudo-
wać profesjonalnie działający zespół 
i  pozyskać środki na jego działal-
ność, należało dowiedzieć się jak 
wypromować działania i  włączyć 
w nie zespół.
Uczestnicy nie tylko nabyli nowe 
umiejętności, ale też poznali sie-
bie nawzajem i  chętnie dzielili się 
doświadczeniami i  przemyślenia-
mi. Powstała nawet grupa na face- 
booku: „Liderzy Społeczni na rzecz 
Partnerstwa”, w  ramach której ak-
tywiści, biorący udział w  szkoleniu, 
utrzymują ze sobą kontakt, dzielą 
się informacjami o działaniach i wy-
darzeniach, które odbywają się na 
terenie ich gmin.

w LubochNi Mają LokaLNych 
dziaŁaczy
Wszystkim, którzy sceptycznie pod-
chodzą do działań lokalnych liderów, 
przedstawiamy dwa przykłady na to, 
że można, że warto i  że sprawia to 
dużą satysfakcję. Pani Marta Kuźba, 
mieszkanka Lubochni, żona, mat-
ka trzech synów. Pracę zawodową 
dzieli między Gminny Ośrodek Kul-
tury i  Gminną Bibliotekę Publiczną, 
a co najważniejsze, znajduje czas na 
działalność społeczną. Osoba nie-
zwykle skromna, ale z temperamen-
tem. Obecnie wraz z  koleżankami 
prowadzi wakacje dla dzieci, które 
spędzają je w  miejscu zamieszka-
nia. Dzieciaki mogą uczestniczyć 
w zabawach i zajęciach ruchowych, 
spróbować swoich sił w  zajęciach 
manualnych i  warsztatach kulinar-
nych. Są także zajęcia sportowe i ta-
neczne. A  wszystko to z  poczucia 

potrzeby zrobienia czegoś dla in-
nych. Pani Marta jest pomysłodaw-
cą organizacji Festynu Rodzinnego 
w Lubochni, pod hasłem „Bezpiecz-
nie i  zdrowo”. A  że nie poddaje się 
łatwo i co zaplanuje, stara się zreali-
zować, to festyn oczywiście się od-
był. Nie miała problemu, żeby prze-
konać do swojego pomysłu wójta, 
trzech sołtysów i skrzyknąć do po-
mocy okolicznych mieszkańców. 
„Nie brakowało atrakcji, a  przede 
wszystkim nie brakowało osób, 
które były zadowolone. A  to naj-
większe podziękowanie za trud jaki 
wkłada się w pracę na rzecz innych”, 
tak podsumowała wydarzenie Pani 
Marta. W zeszłym roku, wraz z pra-
cownicami Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w  Lubochni, postanowiła 
złożyć dokumenty i starać się o pie-
niądze z  projektu „RozPRACUJ to 
z  biblioteką”. Oczywiste chyba jest, 
że się udało. W ramach tego projek-
tu biblioteki będą wspierały osoby 
bezrobotne w poszukiwaniu pracy. 
Biblioteka w  Lubochni oraz jej filia 
w  Glinniku otrzymały nowocze-
sny sprzęt komputerowy, a  panie 
bibliotekarki przechodzą od kilku 
miesięcy szkolenia, biorą udział 
w warsztatach, by o doradztwie za-
wodowym wiedzieć jak najwięcej. 
W listopadzie odbędzie się konkurs 
grantowy, a  biblioteka będzie się 
wtedy ubiegać o  pomoc w  wy-
sokości 5000 złotych na realizację 
działań i  pomysłów wspierających 
osoby poszukujące pracy.

koŁo gospodyń wiejskich 
pobudza pątNów
Pani Iwona Wachowska z  Pątno-

wa dobrze pamięta Dzień Kobiet 
w 2011 roku. Panie z okolicy założy-
ły wtedy koło gospodyń wiejskich, 
a  ją wybrały na przewodniczą-
cą. Koło przystąpiło do Gminnego 
Związku Kółek i  Organizacji Rolni-
czych w Pątnowie. I zaczęło się. Naj-
pierw realizacja projektu „Mój po-
mysł na samozatrudnienie”. Dzięki 
pieniądzom pozyskanym w  trakcie 
realizacji projektu, udało się kupić 
sztandar dla koła. Teraz panie cze-
kają na stroje, gdyż Pani Iwona po-
stanowiła zdobyć fundusze na ten 
cel, pisząc projekt unijny. A czekają, 
mając do dyspozycji własną siedzi-
bę, bo dzięki szybkiej reakcji i dzia-
łaniom Pani Iwony, koło przejęło 
pomieszczenie po przeniesionym 
przedszkolu. Teraz największym 
wyzwaniem jest stworzenie gmin-
nego ośrodka kultury i sportu. Pani 
Iwona podkreśla, że „najważniejsze 
to poznawać i  rozmawiać z  ludźmi, 
wtedy najłatwiej zidentyfikować 
potrzeby; dowiaduję się także kto 
może pomóc przy realizacji następ-
nych planów. Ludzie to potencjał, 
czasami najważniejszy”. Dlatego 
łączenie pracy zawodowej i  bycie 
osobą aktywizującą mieszkańców 
stało się dla niej normą. Stąd też 
wie, jak bardzo miejscowości i  lu-
dziom potrzebny jest budynek 
służący spotkaniom, warsztatom, 
wydarzeniom kulturalnym. Ogrom-
ną barierą jest jednak brak środków 
finansowych na realizację tak dużej 
inwestycji. Ale, że Pani Iwona lubi 
wyzwania, na pewno już niebawem 
przeczytamy o  otwarciu i  prężnie 
działającym ośrodku kultury i  spor-
tu w Pątnowie.

Uczestnicy nie tylko nabyli nowe umiejętności, ale też poznali siebie nawzajem i chętnie dzielili się 
doświadczeniami i przemyśleniami. Powstała nawet grupa na facebooku: „Liderzy Społeczni na rzecz 
Partnerstwa”, w ramach której aktywiści, biorący udział w szkoleniu, utrzymują ze sobą kontakt, dzielą 
się informacjami o działaniach i wydarzeniach, które odbywają się na terenie ich gmin.

|  Rzetelny materiał  |
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Aby sołectwo mogło skorzy-
stać z  funduszu sołeckiego, 
do 31 marca radni powinni 

przyjąć uchwałę o  wyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego w  budżecie 
gminy na kolejny rok. Następnie, do 
31 lipca organ wykonawczy gmi-
ny informuje sołtysów o  wysokości 
funduszu sołeckiego przypadają-
cego na każde sołectwo. Od tego 
czasu mogą być zwoływane zebra-
nia wiejskie, na których mieszkańcy 
podejmą decyzje o  przeznaczeniu 
pieniędzy z  funduszu. Z  perspekty-
wy kilku lat funkcjonowania Ustawy 
o  funduszu sołeckim warto zwrócić 
uwagę na kwestie organizowania 
zebrań wiejskich oraz poprawności 
wniosku o fundusz sołecki.

statut soŁectwa  
a przygotowaNie  
zebraNia wiejskiego
Ponieważ na zebraniu wiejskim, bę-
dącym organem stanowiącym so-
łectwa, zapadną wiążące decyzje 
o przeznaczeniu publicznych pienię-
dzy, należy wcześniej zapoznać się 
ze statutem sołectwa. Wiedzy o spo-
sobach i terminie, w jakim mieszkań-
cy powinni zostać poinformowani 
o zebraniu wiejskim bądź odpowie-
dzi na pytanie, kto może prowadzić 
zebranie wiejskie należy szukać wła-
śnie w  statucie sołectwa. Zgodnie 
z art. 35 ust. 3 Ustawy o samorządzie 
gminnym, „statut jednostki pomoc-
niczej określa w szczególności: 
1)  nazwę i obszar jednostki pomoc-

niczej,
2)  zasady i  tryb wyborów organów 

jednostki pomocniczej,

3)  organizację i  zadania organów 
jednostki pomocniczej,

4)  zakres zadań przekazywanych 
jednostce przez gminę oraz spo-
sób ich realizacji,

5)  zakres i formy kontroli oraz nadzoru 
organów gminy nad działalnością 
organów jednostki pomocniczej.”

Warto również przyjrzeć się po-
prawność tego podstawowego dla 
funkcjonowania sołectwa aktu pra-
wa miejscowego. Nadal w  statu-
tach sołectw zdarzają się bowiem 
wadliwe zapisy odwołujące się 
np. do pojęcia „zarządu gminy”, 
na próżno szukać w  nich zadań 
własnych gminy przekazanych 
sołectwu do realizacji, a  wiele nie 
było aktualizowanych od czasu ich 
przyjęcia przez radę gminy. Należy 
pamiętać, że organizację i funkcjo-
nowanie jednostek pomocniczych 
gminy można kształtować w  spo-
sób dopasowany do mieszkańców 
i  ich potrzeb. Sytuacja, w  której 
wszystkie statuty sołectw w  gmi-
nie są identyczne, jakkolwiek nie 
stanowi naruszenia prawa (o  ile 
każdy statut został przyjęty osobną 
uchwałą rady gminy), to jest wyra-
zem złej praktyki. Trudno sobie wy-
obrazić, aby np. wszystkie gminy 
w  powiecie posiadały identyczne 
statuty, inne są bowiem ich potrze-
by i możliwości. Podobna sytuacja 
dotyczy jednostek pomocniczych 
gminy. Uważna lektura statutu po-
zwoli ocenić, czy wymaga on zmian 
związanych z aktualnym funkcjono-
waniem sołectwa, bądź zgoła pod-
jęcia prac nad całkowicie nowym 
dokumentem.

czy Na jedNyM  
zebraNiu wiejskiM MożNa  
podjąć decyzje o fuNduszu?
Jeśli zebranie wiejskie zostało zwo-
łane zgodnie ze statutem, liczba 
mieszkańców obecnych na zebra-
niu pozwala na podjęcie uchwały, 
nie ma żadnych przeciwwskazań, 
aby podczas jednego zebrania wiej-
skiego mieszkańcy podjęli decyzje 
o  przeznaczeniu pieniędzy z  fun-
duszu sołeckiego. Doświadczenie 
uczestnictwa w  zebraniach wiej-
skich i  kilkuletnia praktyka zwią-
zana z  odpowiedziami na pytania 
związane z  funduszem sołeckim 
w  programie funduszesoleckie.pl 
wskazuje, że podjęcie decyzji na 
jednym zebraniu bywa bardzo trud-
ne. Krótki czas zebrania wiejskiego 
może nie wystarczyć na sprawdze-
nie, czy przedsięwzięcie mieści się 
w  zadaniach własnych gminy bądź 
na oszacowanie jego kosztów. Dla-
tego polecamy organizację, jeszcze 
przed zebraniem wiejskim spotkania 
mieszkańców, na którym uwzględ-
nione zostaną pierwsze pomysły na 
wydatkowanie środków z  funduszu. 
Takie spotkanie może zorganizować 
np. sołtys czy rada sołecka, wska-
zując w  ogłoszeniu, ile środków 
przypada na sołectwo z  funduszu 
sołeckiego, informując jednocze-
śnie, że zbiera wstępne propozycje 
i  pomysły mieszkańców odnośnie 
do przeznaczenia funduszu. Na ta-
kim spotkaniu kilka tygodni przed 
zebraniem wiejskim grupa zaanga-
żowanych mieszkańców może mieć 
czas, aby omówić koncepcje rozwo-
ju sołectwa w  dłuższej perspekty-

Fundusz sołecki  
w rękach  
mieszkańców

Uważna lektura 
statutu pozwoli 
ocenić, czy wymaga 
on zmian związa-
nych z aktualnym 
funkcjonowaniem 
sołectwa, bądź zgo-
ła podjęcia prac nad 
całkowicie nowym 
dokumentem.

Karol Mojkowski, 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 
www.funduszesoleckie.pl

do 
31 marca 
radni powin-
ni przyjąć 
uchwałę 
o wyodrębnie-
niu funduszu 
sołeckiego 
w budżecie 
gminy na 
kolejny rok
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wie, ustalić kto przygotuje kosztorys, 
upewnić się czy wszystkie pomysły 
mogą być finansowane z  funduszu 
sołeckiego. Tym samym lepiej przy-
gotowane będzie samo zebranie 
wiejskie, na którym zapadną wiążące 
decyzje dotyczące funduszu.

przygotowaNie wNiosku  
o fuNdusz soŁecki
Ustawa o  funduszu sołeckim wska-
zuje w  art. 4 ust. 1, iż „warunkiem 
przyznania w danym roku budżeto-
wym środków z funduszu jest złoże-
nie do wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta) przez sołectwo wniosku”. 
W  kolejnym ustępie Ustawy czy-
tamy: „wniosek danego sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z inicjaty-
wy sołtysa, rady sołeckiej lub co naj-
mniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa”. Rolą mieszkańców na ze-
braniu wiejskim jest zatem przyjęcie 
w drodze uchwały, gotowego doku-
mentu – wniosku o fundusz sołecki. 
Praktyka wskazuje, że wniosek wy-
pracowywany jest podczas zebrania 
wiejskiego, co oczywiście jest możli-
we, ale jednocześnie z przyczyn opi-
sanych wyżej, wiąże się z większym 
prawdopodobieństwem popełnie-
nia pomyłki w  przypadku np. dużej 
liczby niesprawdzonych propozycji 
przedsięwzięć. Przywołana sytuacja, 
w  której mieszkańcy mają okazję 
jeszcze przed zebraniem wiejskim 
przygotować propozycje przedsię-
wzięć, oszacować ich koszt i  uza-
sadnienie, pozwala na przedstawie-
nie na zebraniu wiejskim gotowego 
wniosku o fundusz sołecki. 
Na zebraniu wiejskim możliwe jest 
głosowanie nad pojedynczymi pro-
pozycjami przedsięwzięć, w  per-
spektywie przygotowania wniosku 
o  fundusz sołecki, choć zalecamy 
głosowanie nad przygotowanymi już 
wnioskami. W  tym kontekście warto 
wrócić do statutowego ujęcia prowa-
dzenia zebrania wiejskiego. W  wielu 
statutach powtarza się zapis, iż sołtys 
zwołuje i  prowadzi zebranie wiej-
skie. Mając na uwadze poprawność 

statutu i  np. możliwość wystąpienia 
wypadków losowych, uniemożli-
wiających sołtysowi dokonanie tych 
czynności, warto zadbać, aby w  sta-
tucie funkcje te nie były przypisane 
wyłącznie organowi wykonawczemu 
sołectwa. Prowadzenie zebrania wiej-
skiego przez sołtysa, można bowiem 
porównać do prowadzenia przez 
wójta obrad rady gminy, bądź kiero-
wania przez prezesa rady ministrów 
obradami parlamentu.
Wniosek o fundusz sołecki powinien 
zawierać odpowiedzi na trzy pytania: 
co, za ile i dlaczego? We wniosku po-
winna znaleźć się lista przedsięwzięć 
(odpowiedź na pytanie – co miesz-
kańcy wskazują do finansowania 
z  funduszu sołeckiego), kosztorys, 
czyli oszacowanie kosztów przed-
sięwzięć, oraz uzasadnienie. Ustawa 
w żaden sposób nie reguluje formy 
wniosku o  fundusz sołecki. Wśród 
kilkunastu tysięcy wniosków znajdu-
jących się w bazie funduszesoleckie.
pl znajdują się tak dokumenty spo-
rządzone odręcznie, jak i na formula-
rzach przygotowanych przez gminy. 
Warto zwrócić uwagę, że formularze 
stanowią jedynie materiał pomocni-
czy i  nie można wymagać używa-
niach ich przez sołectwa.
Wniosek o fundusz sołecki powinien 
zawierać listę przedsięwzięć do reali-
zacji na terenie sołectwa w kolejnym 
roku budżetowym oraz spełniać wa-
runki określone w art. 1 ust. 3 Ustawy 
o  funduszu sołeckim. W  niektórych 
wypadkach pojawia się wątpliwość 
czy pomysły mieszkańców noszą 
cechy przedsięwzięcia. Jak zauważa 
dr Rafał Trykozko „przedsięwzięcia 
w  rodzaju »dofinansowania budo-
wy kanalizacji«, »dofinansowania 
wykonania nawierzchni asfaltowej« 
czy »dofinansowania zakupu samo-
chodu« budzą poważne wątpliwo-
ści. Są to bowiem zadania, których 
realizacji – jako przedmiotu dofinan-
sowania – w momencie uchwalania 
wniosku sołectwo może się tylko 
domyślać. Oczywiste jest bowiem, 
że w  okresie sierpień-wrzesień roku 

poprzedzającego rok budżetowy 
nie ma jeszcze projektu uchwały 
budżetowej na następny rok, zatem 
sołectwo – logicznie rozumując – 
nie ma możliwości dofinansowania 
jakiegokolwiek zadania tego typu. 
Nie może zaś uchwalić go jako w ca-
łości własnego, ponieważ zakres 
zadania uniemożliwia spełnienie 
warunku kosztów »w  ramach okre-
ślonych środków« (art. 4 ust. 3 u.f.s.). 
Ponadto sołectwo nie jest władne 
do zobowiązania organów gminy 
do zaplanowania realizacji zadania, 
którego koszt w  sposób oczywisty 
przekracza kwotę środków funduszu 
sołeckiego […]”.

czy MożNa poprawić  
wNiosek o fuNdusz soŁecki?
Wniosek o  fundusz sołecki przeka-
zywany jest do wójta przez sołtysa 
do 30 września. Wniosku nie moż-
na poprawić. Art. 4 ust. 5 Ustawy 
o funduszu sołeckim daje wyłącznie 
możliwość podtrzymania wniosku, 
polegającego na skierowaniu wnio-
sku w niezmienionej formie do rady 
gminy za pośrednictwem wójta. Po-
jawia się jednak pytanie, czy przed 
30 września, w przypadku odrzuce-
niu przez wójta wniosku o  fundusz 
sołecki, można zwołać kolejne ze-
branie wiejskie i  przyjąć poprawny 
wniosek? Uważna lektura statutu 
sołectwa może dostarczyć rozwiąza-
nia powyższego problemu. Nie ma 
bowiem żadnych przeciwwskazań, 
aby zebranie wiejskie zorganizować 
na tyle wcześnie, aby nawet po od-
rzuceniu wniosku o  fundusz sołecki 
przez wójta, sołectwo miało wystar-
czającą ilość czasu na zgodne ze sta-
tutem zwołanie kolejnego zebrania 
wiejskiego oraz przyjęcie i  przeka-
zanie do 30 września poprawnego 
wniosku o  fundusz sołecki. Przywo-
łana sytuacja miała miejsce w  2012 
w  wielu gminach w  związku z  ko-
niecznością powtórnego wyliczenia 
kwoty funduszu przypadającego na 
sołectwa w  sytuacji braku danych 
GUS o liczbie mieszkańców gmin. 

Nie ma żadnych 
przeciwwskazań, 
aby zebranie wiejskie 
zorganizować 
na tyle wcześnie, 
aby nawet po 
odrzuceniu wniosku 
o fundusz sołecki 
przez wójta, 
sołectwo miało 
wystarczającą 
ilość czasu na 
zgodne ze statutem 
zwołanie kolejnego 
zebrania wiejskiego 
oraz przyjęcie 
i przekazanie 
do 30 września 
poprawnego 
wniosku o fundusz 
sołecki. 

Ustawa o funduszu 
sołeckim wskazuje 
w art. 4 ust. 1, 
iż „warunkiem 
przyznania w danym 
roku budżetowym 
środków z funduszu 
jest złożenie do 
wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) 
przez sołectwo 
wniosku” .
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Najbezpieczniej  
w gospodarstwie u Witkowskich

Uporządkowany garaż  
u Państwa Witkowskich 

gwarantuje szybki 

i bezpieczny dostęp 

do wszystkich maszyn 

i urządzeń rolniczych.  

Fot. KRUS, oddział Łódź

Zabezpieczone wejsćie 

na poddasze budynku 

gospodarskiego Państwa 

Witkowskich. Fot. KRUS, 

oddział Łódź

Praca w gospodarstwie rolnym to zajęcie bardzo ciężkie i generujące zagrożenia. Na ryzyko utraty zdrowia 
i życia ma wpływ wiele czynników, niejednokrotnie ze sobą powiązanych. Obsługa maszyn rolniczych, praca 
przy zwierzętach gospodarskich, kontakt ze środkami chemicznymi czy długotrwałe przebywanie w trudnych 
warunkach atmosferycznych powodują, że ryzyko wypadku jest bardzo duże. A przecież to właśnie na nich 
opiera się codzienny wysiłek rolnika. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat zagrożeń wypadkowych i dbanie, 
aby najbliższe środowisko pracy, czyli gospodarstwo, było jak najlepiej zabezpieczone. W Łódzkiem wiedzą 
o tym Państwo Witkowscy.

Przemysław Kraska Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Łodzi
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To właśnie gospodarstwo rolne 
Państwa Witkowskich z  Ko-
nopnicy w gminie Wartkowice 

zostało tegorocznym laureatem eta-
pu wojewódzkiego XI Ogólnokrajo-
wego Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne. Działalność rolniczą 
Witkowscy rozpoczęli w  1989 roku, 
zaraz po przejęciu gruntów rolnych 
od rodziców Pana Sławomira Wit-
kowskiego. Na 32 hektarach prowa-
dzona jest uprawa zbóż paszowych. 
Głównym kierunkiem produkcji 
w  gospodarstwie jest tucz trzody 
chlewnej, z  produkcją docelową 
1500 sztuk rocznie. Gospodarstwo 
jest w pełni zautomatyzowane i wy-
posażone w  niezbędne maszyny. 
Funkcjonuje w nim automatyczny sys-
tem zadawania paszy, który w znacz-
nym stopniu ogranicza kontakt ze 
zwierzętami.
W  konkursie Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne Witkowscy biorą udział 
cyklicznie. Od lat wprowadzają zmia-
ny w swoim gospodarstwie i udosko-
nalają je. Właściciel, Pan Sławomir, nie 
krył zadowolenia z wygranej: „Zajęcie 
pierwszego miejsca cieszy, ale jestem 
przede wszystkim dumny, że udało 
mi się sporo zmienić, aby praca w go-
spodarstwie stała się nie tylko lżejsza, 
ale przede wszystkim nie stwarzała 
zagrożeń dla mnie i domowników”.
Podczas uroczystego podsumowa-
nia konkursu, które odbyło się 12 lipca 
w  Instytucie Europejskim w  Łodzi, 
laureaci odebrali puchar i  nagrodę, 
w  postaci pilarki spalinowej Stihl, 
ufundowaną przez łódzki oddział 
KRUS. Teraz zwycięzcy etapu wo-
jewódzkiego powalczą o  tytuł naj-
bezpieczniejszego gospodarstwa na 
szczeblu krajowym.

Najbezpieczniej  
w gospodarstwie u Witkowskich

W 2012 roku w województwie łódzkim do KRUS 
zgłoszono 1922 wypadki przy pracy rol-
niczej, z czego wypłacono 11 jednorazowych 
odszkodowań w związku ze śmiercią w wyniku 
wypadku przy pracy rolniczej.

W I półroczu 2013 roku w województwie łódzkim
 zgłoszono do KRUS 1004 wypadki przy pracy rolniczej,  
z czego wypłacono 4 jednorazowe odszkodowania  
w związku ze śmiercią w wyniku wypadku 
przy pracy rolniczej.

Pamiętaj o tym, że:

•  Brak osłon i hamulców w przypadku maszyn i urządzeń  

rolniczych powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia 

wypadku.

•  Naprawianie, konserwowanie i czyszczenie ciągnika 

i innych maszyn rolniczych z nim zagregowanych lub 

samobieżnych powinno odbywać się przy wyłączonym 

silniku i napędzie.

•  Ciągnik powinien być wyposażony z bezpieczną kabinę  

lub ramę bezpieczeństwa, gaśnicę proszkową, 

przynajmniej 2-kilogramową, apteczkę pierwszej pomocy. 

Powinna być także systematycznie kontrolowana 

sprawność układu kierowniczego i hamulcowego, 

urządzeń zaczepno-przyłączeniowych, instalacji 

elektrycznej i ogumienia.

•  Podczas pracy ze środkami ochrony roślin nie należy palić 

tytoniu ani spożywać posiłków. Po zakończeniu pracy  

lub przed przerwą, np. na spożycie posiłku, należy umyć 

ręce i twarz wodą z mydłem oraz przepłukać wodą usta.

•  Obowiązuje zakaz zbliżania się do pracującej kosiarki 

rotacyjnej i sieczkarni zbierającej na odległość  

mniejszą niż 50 m. 

Bezwzględnie zaBronione jest:

•  Wchodzenie między ciągnik a maszynę, zanim nie 

zostanie wyłączony silnik, wyjęty kluczyk ze stacyjki 

i zaciągnięty hamulec postojowy.

•  Cofanie z maszyną w położeniu roboczym.

•  Sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego  

ciągnika z zewnątrz ciągnika.

•  Przewożenie osób na narzędziach, pomostach, 

elementach karoserii, dyszlach itp. podczas przejazdów 

roboczych i transportowych.

•  Wskakiwanie do ciągnika oraz opuszczanie go podczas jazdy.
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Prawie 30 potraw regionalnych, konkurujących o miano najlepszej, 31 zespołów folklorystycznych, walczących 
o statuetkę Folk-Nuty, 20 różnych potraw, które przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich, mistrzynie 

w przygotowywaniu regionalnych pyszności. A do tego jarmark produktów tradycyjnych i rękodzieła ludowego. 
To wszystko16 czerwca czekało na Rynku Manufaktury w Łodzi. Impreza przyciągnęła tłumy, ale to chyba nie 

dziwi, bo takim barwom regionu, zapachom i dźwiękom nikt nie mógł się oprzeć, a działo się wiele. 

Smaki Ziemi Łódzkiej

Konkurs Mała 
Folk-Nuta

Warsztaty 
gotowania 

Andrzej Polan  

i mistrzynie 

kuchni tradycyjnej 

w akcji!

fot. Łukasz Bartyzel, Blokk
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 Wręczenie nagród

Jarmark w pełni

Poniżej: Folk Nuta i prawdziwe wesele na scenie

Wielkie gotowanie! Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Andrzej 

Polan, Dyrektor Maria Kaczorowska

Oficjalne 
Otwarcie IV 

Smaków Ziemi 

Łódzkiej, Maria 

Kaczorowska 

- Dyrektor 

Departamnetu 

Funduszu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich

U góry: Konkurs Smaczne Łódzkie
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Czerniewice  
gmina przyjazna środowisku
Troska o stan środowiska naturalnego staje się priorytetem coraz większej ilości samorządów  
gminnych. Sprzyjają temu dostępne środki unijne i rosnąca świadomość ekologiczna.  
A i sposobów na dbanie o nasze otoczenie jest wiele. Wykorzystuje je gmina Czerniewice,  
którą bez wątpienia można nazwać przyjazną środowisku.

Edward Pietrzyk
Wójt Gminy Czerniewice

Fotowoltaika  
w Czerniewicach

Oczyszczalnia 
w Polkowicach 

Dużych
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uzbrojeNi w oczyszczaLNie
W pierwszej kolejności postawiono na ochronę wód po-
wierzchniowych i podziemnych, co wiązało się z powsta-
niem w  2003 roku mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków w Zagórach. Samorząd Gminy Czerniewice 
dba o nieustanny rozwój infrastruktury technicznej, stąd 
decyzja o  budowie oczyszczalni zapadła szybko. Miesz-
kańcy z terenu Gminy zaopatrzeni są w wodę z czterech 
ujęć wody położonych w  miejscowościach Turobów, 
Chociw, Dąbrówka i Stanisławów Studziński (pierwsze uję-
cie wody powstało  w miejscowości Turobów w 1993 r.). 
Woda z tych ujęć dostarczana jest do wszystkich miejsco-
wości gminy Czerniewice. Każdy mieszkaniec gminy ma 
techniczną możliwość podłączenia się do gminnego wo-
dociągu. A zaopatrzenie ludności w wodę wiąże się nie-
rozerwalnie z wytwarzaniem i odprowadzaniem ścieków. 
Nie będzie więc odkryciem stwierdzenie, że ochrona wód 
powierzchniowych i  podziemnych to przede wszystkim 
oczyszczanie ścieków. Do tego potrzebna jest oczyszczal-
nia więc w 2013 roku została uruchomiona druga mecha-
niczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Podkonicach 
Dużych z  możliwością dalszej rozbudowy o  przepusto-
wości Qśrd. 70 m3/d. W skład wybudowanej oczyszczalni 
wchodzą następujące obiekty technologiczne: kontener 
techniczny, pompownia ścieków reaktor biologiczny 
składający się z dwóch ciągów oraz niezbędna armatura 
kontrolno-pomiarowa. Oczyszczalnia będzie przyjmowała 
ścieki od mieszkańców z miejscowości: Podkonice Duże, 
Podkońska Wola, Zubki Duże, Zubki Małe. Ogólna wartość 
robót wybudowanej oczyszczalni i  sieci kanalizacyjnej 
wyniosła – 4521054,28 zł. Wraz z wybudowanymi dwoma 
oczyszczalniami ścieków została wybudowana sieć kana-
lizacyjna, z której korzystają mieszkańcy wsi Czerniewice, 
Lechów, Lipie, częściowo mieszkańcy wsi Dąbrówka, Wiel-
ka Wola, Studzianki, Nowe Studzianki i  Podkonice Duże. 
Liczba osób korzystających z kanalizacji sanitarnej rośnie 
wraz z powstawaniem nowych sieci kanalizacyjnych. Jed-
nakże ze względów technicznych nie wszyscy mieszkań-
cy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 
W związku z tym samorząd realizuje inwestycje związane 

z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybudowanych zostało 50 
oczyszczalni w miejscowościach: Strzemeszna Nowa, Annopol Mały, Annopol 
Duży, Paulinów.

czerNiewice fotowoLtaiczNą stoLicą  
województwa Łódzkiego
Nowy kierunek działań gminy skupia się wokół redukcji uzależnienia od tra-
dycyjnych źródeł energii zmierzającej do ograniczenia emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery i osiągnięcia oszczędności ciepła i kosztów zasilania energią 
elektryczną gospodarstw domowych. Samorząd Gminy Czerniewice zwrócił 
uwagę i  zainteresował się branżą fotowoltaiki, która jest przyjazną środo-
wisku technologią wytwarzania energii elektrycznej, albowiem nie emituje 
dźwięków, nie generuje odpadów oraz nie oddziałuje na faunę i florę ota-
czającej nas przestrzeni. Impulsem do tego kierunku zainteresowań samo-
rządu było rozpoczęcie działalności przez lokalną firmę Projekt-Solartechnik 
Polska, która swe doświadczenie czerpie z  rynku niemieckiego, na którym 
realizowała przeróżne projekty fotowoltaiczne. Na terenie Gminy firma Pro-
jekt-Solartechnik Polska wybudowała drugą co do wielkości w Polsce insta-
lację fotowoltaiczną o mocy 1,2 MW, która zajmuje powierzchnię ok 2,5 ha. 
Ponadto wzdłuż trasy S8 znajduje się demonstracyjna instalacja o mocy 
40 kW. Projekt Solartechnik Polska nieustannie się rozwija i poszukuje dzia-
łek do dalszej rozbudowy farm fotowoltaicznych. Firma planuje również bu-
dowę nowej siedziby oraz hali produkcyjno-magazynowej z innowacyjnym 
systemem fotowoltaicznym na dachu hali o mocy 200 kW oraz systemem 
naziemnym o mocy 400 kW. Ponadto ma przygotowane kompletne projekty 
przedsięwzięć na terenie gminy Czerniewice o mocy przekraczającej łącznie 
4 MW, w tym kilkanaście małych instalacji dachowych i naziemnych do 100 KW.

Gmina Czerniewice leży w północno-
-wschodniej części województwa 
łódzkiego, przy drodze krajowej nr 8 
relacji Białystok – Wrocław. Ze względu 
na jej korzystne położenie w układzie 
przestrzennym regionu i kraju oraz 
walory przyrodnicze dynamicznie się 
rozwija
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LGD „Dolina rzeki Grabi” została zarejestrowana w 2008 
roku i działa na terenie  9 gmin, należących do  powia-
tów: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejo-

wice, Widawa, Wodzierady i  Zelów. Połączyła samorządy, 
podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 
osoby fizyczne we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju 
lokalnego. LGD realizuje działania na rzecz zrównoważone-
go rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju, promocję regionu, szkolenia i doradztwo 
dla mieszkańców, upowszechnianie i  wymianę informacji 
o inicjatywach i działaniach w regionie oraz ich wspieranie. 
Dzięki funduszom będącym w dyspozycji LGD udało się wy-
remontować i  doposażyć świetlice wiejskie, sale OSP, place 
zabaw, ponadto zrealizowano kilkadziesiąt imprez kultural-
nych w gminach członkowskich.

trzydziestu  
śMiaŁków Na grabi
Z  okazji uroczystości zorganizowany został spływ kajako-
wy rzeką Grabią, w którym  udział wzięło 30 sympatyków 
stowarzyszenia. Nawet pochmurna aura nie zniechęciła 
najmłodszych uczestników – 5-letniej Wiktorii, 10-letnie-

go Kuby i  12-letniego Adama, którzy 
dzielnie podjęli heroiczną walkę  z nie-
poskromionym nurtem rzeki. Roz-
poczęliśmy od zwiedzania dawnego 
młyna wodnego Talar w  Ldzaniu, po 
którym oprowadzała nas Pani Jolanta 
Redgowska. Po krótkiej lekcji historii 
nadszedł czas na spływ kajakowy. Wy-
ruszyliśmy w Ldzaniu, humory dopisy-
wały, a  malownicza rzeka zachęcała 
do podziwiania widoków (dolina rzeki 
Grabi objęta jest programem Natura 
2000). W  niektórych miejscach trze-
ba było pomóc kajakom przedostać 
się między przewróconymi pniami 
drzew, mimo to spływ zakończył się 
bez „przewrotek”. Po trzech godzinach 
wiosłowania i  przenosce na tamie 
w Baryczy dopłynęliśmy do Kolumny, 
gdzie „Pod Bykiem” Prezes Zarządu 
Anna Doliwa wręczyła wszystkim pa-
miątkowe certyfikaty.  

wspóLNe biesiadowaNie  
w osp Luciejów
Druga część Jubileuszu miała miej-
sce w sali OSP w Luciejowie. Spośród 
zaproszonych na uroczystość gości, 
swą obecnością zaszczycili nas m.in.: 
Pani Dorota Ryl – Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego, Pan Mar-
cin Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii 
Marszałka Województwa Łódzkiego, 
Pan Cezary Gabryjączyk – Starosta 
Łaski, Pani Beata Kowalczyk – zastęp-
ca kierownika biura powiatowego 
łódzkiego oddziału regionalnego 
ARiMR, Pan Mariusz Szklarek – sekre-
tarz zarządu LGD „BUD-UJ RAZEM” 
i  przedstawiciel Łódzkiej Sieci LGD 
oraz wójtowie i  burmistrzowie gmin 
tworzących LGD, a także członkowie 
stowarzyszenia. 
Przybyłych gości powitali Prezes Za-
rządu Anna Doliwa oraz Wiceprezes 

Jubileusz LGD 
„Dolina rzeki Grabi”

tekst: Agnieszka Ciebiada 
– Lokalna Grupa Działania  
„Dolina rzeki Grabi”, 
fot.: Mieczysław Serwa

25 maja 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” obchodziła 
piątą rocznicę powstania. Jubileusz był okazją do podsumowania 
dotychczasowych osiągnięć stowarzyszenia.

|  Widzieliśmy  |

Uczestnicy spływu kajakowego
przed młynem Talar w Ldzaniu
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Zarządu Ireneusz Omyła. 
– Witam wszystkich członków LGD 
„Dolina rzeki Grabi” oraz jej sympaty-
ków, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją 
obecnością, składając zarazem szczere 
podziękowania za trud i zaangażowa-
nie w realizację idei LEADER na naszym 
obszarze – powiedziała Prezes Zarządu 
LGD „Dolina rzeki Grabi”. Dzięki Państwa 
społecznej pracy i  zaangażowaniu 
zrealizowanych zostało wiele cennych 
inicjatyw, które przez długie lata będą 
służyć społeczności lokalnej, tak jak ta 
sala – dofinansowana z działania „Od-
nowa i Rozwój Wsi” i oddana do użytku 
w ubiegłym roku.
Wicemarszałek Województwa Łódz-
kiego Dorota Ryl wręczyła list gratu-
lacyjny od Zarządu Województwa 
Łódzkiego, życząc Zarządowi oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność LGD „Dolina rzeki Grabi” 
dalszych sukcesów. Gratulacje złożyli 
również Pan Marcin Młynarczyk, Pan 
Cezary Gabryjączyk oraz Pan Mariusz 
Szklarek, który podziękował za do-
tychczasową współpracę w  ramach 
realizowanego w partnerstwie z LGD 
„BUD-UJ RAZEM” projektu „QUIZ”.
Następnie na ręce przedstawicie-
li Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Agencji Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa złożone zostały 
podziękowania za dotychczasową 
współpracę. Osobne podziękowania 
zostały skierowane do wójtów i bur-

mistrzów gmin tworzących LGD, któ-
rzy okazali wsparcie zarówno przy 
tworzeniu struktur LGD, jak i  w  jej 
obecnym funkcjonowaniu. 
Oprawę muzyczną uroczystości za-
pewniła Kapela Podwórkowa „Sędziej”, 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sędziejowicach.

owoce Naszej pracy
Z  okazji jubileuszu wydano Biuletyn 
LGD „Dolina rzeki Grabi”, w  którym 
podsumowane zostały dotychczaso-
we osiągnięcia stowarzyszenia. W cią-
gu 5 lat działalności przeprowadziliśmy 
5 naborów, w  których złożonych 
zostało 187 wniosków o przyznanie 
pomocy na łączną kwotę pomocy 
wnioskowaną przez beneficjentów 
wynoszącą ok. 15,8 mln zł, w  tym 
w ramach działania:
–  „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 33 

wnioski na kwotę 8 881 278 zł
–  małe projekty złożonych zostało 109 

wniosków, na kwotę 2 344 622,50 zł
–  „Różnicowanie w  kierunku dzia-

łalności nierolniczej” złożonych 
zostało 19 wniosków, na kwotę 
1 459 242,30 zł

–  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” wpłynęło 26 wniosków, 
na kwotę 3 198 217,69 zł

Ważnym zadaniem LGD jest udziela-
nie wsparcia beneficjentom, poprzez 
prowadzenie bezpłatnego doradz-
twa czy organizację szkoleń, między 

innymi z  zakresu wypełniania wnio-
sków o  dofinansowanie i  wniosków 
o  płatność. Podczas pięcioletniej 
działalności zorganizowaliśmy ponad 
18 szkoleń, w  których udział wzięły 
łącznie 382 osoby – potencjalni be-
neficjenci, członkowie zarządu, rady, 
komisji rewizyjnej i pracownicy biura 
LGD. 
W  ramach funkcjonowania pro-
wadzimy wiele działań mających 
na celu promocję stowarzyszenia, 
działań LEADERA oraz walorów tu-
rystycznych obszaru LGD „Dolina 
rzeki Grabi”. Dotychczas promowa-
liśmy region, uczestnicząc w ponad 
40 imprezach o  randze zarówno 
lokalnej, jak i  ogólnopolskiej oraz 
wydając szereg publikacji i  gadże-
tów promocyjnych. Od 2011 roku 
działania promocyjne zrealizowane 
przez LGD podsumowujemy pod-
czas uroczystego spotkania, w któ-
rym uczestniczą wójtowie i  burmi-
strzowie gmin członkowskich LGD 
oraz wszystkie osoby aktywnie bio-
rące udział w  imprezach. To dzięki 
zaangażowaniu i czynnemu uczest-
nictwu kół gospodyń wiejskich, 
lokalnych artystów, producentów 
i zespołów nasze stoisko podczas 
każdej z imprez przyciąga tłumy tu-
rystów. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej stowarzyszenia:  
www.dolinagrabi.pl.

Jubileusz LGD 
„Dolina rzeki Grabi”

|  Widzieliśmy  |

Poniżej: 
Wystąpienie 

Pani Doroty Ryl 

Wicemarszałek 

Województwa 

Łódzkiego

Spływ kajakowy 

rzeką Grabią
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W pierwszym numerze Biuletynu Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, 
zostały przedstawione obowiązujące przepisy 
prawne dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin, w tym ustawa o ochronie roślin z 2003 roku, 
kodeks cywilny i Dobrej Praktyki Rolniczej, jak 
również wyjaśnione pojęcia karencji i prewencji. 
Artykuł zawierał wiele rad, w jaki sposób 
pszczelarze mogą się zabezpieczyć w sytuacji 
zagrożenia wytrucia pszczół. W tym numerze 
dalszy ciąg artykułu.

Ochrona pszczół a środki  
ochrony roślin cz  2
Dariusz Karwan

Jeśli, mimo wszystkich istnieją-
cych przepisów, pseudorolnik* 
dopuści się złamania prawa 

i wyjedzie w dzień opryskać planta-
cję rzepaku i  dojdzie do podtrucia 
lub wytrucia rodzin pszczelich, to 
trzeba postępować w  sposób na-
tychmiastowy i radykalny, należy:
-  przerwać oprysk, powiadamiając 

policję o przypadku łamania prawa;
-  powiadomić Powiatowy Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa o ta-
kim przypadku, podając dokładnie 
miejsce i czas prowadzonego opry-
sku (w dni świąteczne w większości 
takich placówek w czasie kwitnienia 
rzepaku są prowadzone dyżury do 
godzin wieczornych);

-  zgromadzić materiał dowodowy – 
zróbmy parę zdjęć lub krótki film 
telefonem komórkowym. Zatrzy-

majmy pieszego lub kierowcę, który podróżował obok, 
aby spojrzał co się dzieje na polu – może to być nasz 
przyszły świadek w ewentualnej rozprawie sądowej;

-  powiadomić organy administracji terenowej: burmi-
strza lub wójta. Jeżeli natrafimy na odmowę ze strony 
burmistrza (wójta), należy się tutaj powołać na: Usta-
wę z dnia 8 marca 1990 r. o „Samorządzie Gminnym” 
(tabela). 

Pomni tych zapisów, powinniśmy o  wytruciu pszczół 
powiadomić niezwłocznie burmistrza (wójta) gminy, aby 
ten powołał komisję do oszacowania strat. Powiadomić 
możemy telefonicznie, ale musimy jeszcze dodatkowo 
zawieźć do gminy powiadomienie na piśmie. Komisja ta 
powinna zakończyć swoją działalność przed upływem 
48 godzin po zaistnieniu zdarzenia, bowiem większość 
substancji czynnych środków ochrony roślin rozkłada 
się od 30 minut do 6 godzin. Pragnę w  tym miejscu 
zwrócić uwagę na dwie rzeczy, a  mianowicie na skład 
komisji i na określenie sprawcy wytrucia. W skład komisji 
powinni wejść: lekarz weterynarii, przedstawiciel gminy, 
pszczelarz z koła pszczelarzy, przedstawiciel PIORiN (Pań-

O przypadku trucia 
pszczół powiadomić 
należy: policję, Powiatowy 
Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa,  organy 
administracji terenowej: 
burmistrza lub wójta.

Warto zgromadzić  
materiał dowodowy   
– zróbmy parę zdjęć  
lub krótki film  
telefonem komórkowym. 
Zatrzymajmy pieszego lub 
kierowcę – może to być 
nasz przyszły świadek.

|  Temat numeru |

 Pojęcie używane przez autora, dla określenia 
rolników, niestosujących się do przepisów prawa 
i niszczących pszczoły i odróżnienia ich od rolników 
prawdziwych, szanujących pracę pszczelarza  
(przyp. red.)



|  Temat numeru  |

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. 01.142.1591 tekst jednolity: 13.12.2001 ze zm.)

art.    treść

6 1.  Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1 należy do gminy.

7 1.  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:  
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, (…) 5) ochrony zdrowia, (…)

31     Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

31b 1. J eżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację 
z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

41 2.  W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.

więcej niż jeden pseudorolnik wy-
kona oprysk, najlepiej jest pobrać 
do badania środki, które zastosowa-
no na polach. Jeśli pobranie takiej 
substancji będzie niemożliwe – to 
należy błyskawicznie zerwać mokre 
części roślin i umieścić w szczelnym 
opakowaniu, a  następnie włożyć 
do lodówki (chłodni). Dobrze jest 
tę czynność wykonać w  obecno-
ści świadków. Następnie pojemniki 
wraz z  innymi próbkami pobranymi 
przez komisję wysyłamy do badania 
laboratoryjnego.
Drugi natomiast scenariusz może 
nam pszczelarzom nastręczyć wię-
cej kłopotów. Wyobraźmy sobie, 
że oprysku dokonano w  nocy, ale 
środek został zmieszany i nie zdążył 
wyschnąć na roślinach lub użyto 
środka, który posiada przedłużony 
czas działania. O  poranku pszczoły 
wyszły na pożytek i  nagle zaczęły 
padać, podobnie jak powyżej. Dzia-
łanie nasze musi być błyskawiczne, 
po pierwsze musimy ustalić, które 
pole (pola) zostały opryskane. Moż-
na sprawdzić, czy rośliny, z  których 
korzystały pszczoły są zgniecione 
przez ciągnik. Czasem widać też 
świeże ślady ciągnika na tzw. ścież-
kach technologicznych. Następnie 
postępujemy podobnie jak wyżej, 
można dodatkowo wykonać parę 
zdjęć opryskanego pola i  świeżych 
wygnieceń. Pamiętajmy także, że rol-
nicy są zobowiązani do prowadzenia 
ewidencji wykonywanych przez sie-
bie zabiegów środkami ochrony ro-
ślin. W związku z tym przedstawiciel 
PIORiN z  łatwością może sprawdzić, 

stwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i  Nasiennictwa). Podczas oględzin 
musi być obecny właściciel pasieki 
i  ewentualnie podejrzany o  wytru-
cie. W  tym miejscu trzeba wyraźnie 
zaznaczyć, że fakt wytrucia pszczół 
stwierdza lekarz weterynarii, dlate-
go jest to osoba niezbędna w  skła-
dzie powołanej komisji. Komisja jest 
po to, aby sporządzić odpowiednią 
dokumentację, zebrać i  zabezpie-
czyć próbki kwitnącej rośliny, mar-
twych pszczół i  ewentualnie gleby 
z  pola, gdzie zastosowano oprysk. 
Próbki te muszą zostać zamrożone 
i  niezwłocznie (najlepiej kurierem) 
dostarczone do badania laboratoryj-
nego. Pszczelarz wchodzący w skład 
komisji powinien wraz z przedstawi-
cielem PIORiN oszacować straty po-
niesione w pasiece. Może się jednak 
zdarzyć tak, że komisja przybędzie 
z  dużym opóźnieniem lub warunki 
atmosferyczne nie pozwolą ustalić, 
czy dany środek jest przyczyną wy-
trucia pszczół. Nie zawsze badanie 
próbek potwierdza lub wyklucza 
wytrucie rodzin pszczelich, ponie-
waż istnieją dwa scenariusze zaist-
nienia wytrucia pszczół. Pierwszy 
to taki, gdzie sprawcę widzieliśmy 
na polu rano lub w  dzień, podczas 
wykonywania oprysku. Można wte-
dy z dużym prawdopodobieństwem 
domniemywać, że skoro przed opry-
skiem rodziny rozwijały się prawidło-
wo i  przynosiły nektar do ula, a  po 
dokonaniu oprysku zaczęły padać 
przed wylotkiem i w ulu, to sprawcą 
wytrucia jest wykonujący zabieg 
na polu. Jeśli w  tym samym czasie 

kiedy dany zabieg rolnik wpisał do  rejestru. Może ten 
zapis być oczywiście nieprawdziwy, ale z drugiej strony 
wegetacja roślin wymusza stosowanie określonych sub-
stancji w  stosownym czasie. Dodatkowo komisja, która 
przybędzie do pasieki powinna także skontrolować daną 
plantację. Wygniecenia widać bardzo wyraźnie przez ok. 
48 godzin, nawet po obfitym opadzie deszczu. Bez trudu 
każdy z członków komisji będzie mógł sam ocenić, czy 
są to świeże ślady czy pochodzą one sprzed wielu dni.

Najgorsze przed NaMi
Jeśli wykonaliśmy wszystkie zalecenia, tzn. wskazaliśmy 
sprawcę, komisja gminna dokonała czynności opisanych 
wyżej, próbki zostały przebadane, to logiczne byłoby, 
abyśmy otrzymali odszkodowanie za poniesione szkody 
od pseudorolnika. Cóż więc poradzić wtedy, kiedy mimo 
wyraźnych dowodów, sprawca nie poczuwa się do winy 
i nie chce dobrowolnie naprawić szkody, jaką wyrządził 
pszczelarzowi?
1.  Skierować „list roszczeniowy” do sprawcy. W  doku-

mencie tym należy zawrzeć wszystkie wyliczenia mó-
wiące o  wysokości strat, jakie ponieśliśmy w  wyniku 
wytrucia pszczół. Pomocny w wyliczeniach może być 
biegły sądowy lub doświadczony pszczelarz, który 
potrafi przeliczyć całą działalność pszczelarza na miód  
(1 kg miodu rzepakowego lub wielokwiatowego). 

2.  Jeśli mimo chęci polubownego załatwienia sprawy 
nic nie wskóramy u  pseudorolnika, wówczas zosta-
je nam tylko droga sądowa. Niestety jest to bardzo 
żmudna, czasochłonna i  kosztowna (przynamniej 
w pierwszej fazie) droga. Jednak nie należy się jej bać 
i darować trucia pszczół. W takim przypadku dobrym 
rozwiązaniem jest wynajęcie mecenasa, który przygo-
tuje wszelkie potrzebne dokumenty oraz poprowadzi 
sprawę w  sposób fachowy. W  tym miejscu pragnę 
wyraźnie nadmienić, iż nasze wcześniejsze zdjęcia 
oraz świadkowie są wręcz nieocenionym materiałem 
dowodowym. Jeśli dodatkowo posiadamy wyniki ba-
dań laboratoryjnych, stwierdzające obecność trucizny 
na polu i w martwych pszczołach, to jest to już połowa 
sukcesu. Jeśli takich badań z  przyczyn niezależnych 
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W samej tylko Unii 
Europejskiej rocznie z tytułu 
zapylania roślin pszczoły 
wykonują pracę wartą 
ponad 5 mld euro.

|  Temat numeru |

od pszczelarza nie posiadamy, 
(komisja przybyła na miejsce np. 
po 3 dniach lub po oprysku spadł 
obfity deszcz), to sprawa staje się 
bardziej skomplikowana, ale jeśli 
mamy zdjęcia i  świadków, to po-
winno zakończyć się takie postę-
powanie wyrokiem skazującym 
sprawcę. 

3.  Dodatkowo proponuję także po-
prosić o pomoc ludzi związanych 
z  produkcją środków ochrony ro-
ślin lub z naukowców zajmujących 
się pszczelarstwem. Spotkałem się 
bowiem z  takim stwierdzeniem, 
że kiedy rolnik wyjeżdża na pole 
dokonać oprysku, to pszczelarz 
powinien zamykać swoje pszczo-
ły do stodoły albo wywozić da-
leko poza zasięg lotu zbieraczek. 
Dlatego wystosowanie pisma do 
np. Instytutu w Puławach z takim 
pytaniem na temat zamykania 
pszczół wraz z  odpowiedzią lu-
dzi nauki można dołączyć jako 
materiał dowodowy w  sprawie. 
Wystosowanie pisma do produ-
centa danego preparatu z krótkim 
pytaniem, czy dany środek można 
stosować rano lub mieszać go 
z innymi też świadczy na naszą ko-
rzyść i może być dołączone do akt 
sprawy. Warto także zwrócić uwa-

gę, czy w danym roku kalendarzowym, laboratorium, 
gdzie badano próbki oznaczało daną substancję czyn-
ną środka ochrony roślin. Zdarzyć się bowiem może, 
że jest to nowy preparat i substancja czynna nie była 
oznaczana. Badanie takich próbek pobranych w pasie-
ce i  na plantacji rzepaku nie dałoby wówczas odpo-
wiedzi na pytanie co jest przyczyną śmierci pszczół. 

Reasumując, my – pszczelarze – nie możemy załamywać 
rąk, a musimy podnosić swoją wiedzę fachową i szukać 
pomocy w  danej sprawie we wszystkich instytucjach, 
które mogą nam pomóc. Pamiętajmy, że raz zapomniana 
sprawa wytrucia pszczół może skutkować w przyszłości 
wytruciem wielu rodzin pszczelich. W  samej tylko Unii 
Europejskiej rocznie z  tytułu zapylania roślin pszczoły 
wykonują pracę wartą ponad 5  mld euro. Dodatkowo 
pozyskujemy miód, pyłek i  inne produkty. Plantacja 
rzepaku zapylona przez pszczoły daje 30–40% większe 
plony, mimo że przecież rzepak jest rośliną wiatropylną. 
Jednak bez udziału zapylaczy wydaje on nasiona małe, 
niekształtne i zawierające mniej substancji oleistych. Co 
prawda łuszczyn na roślinie jest w zasadzie tyle samo, ale 
zawierają bardzo mizerne przyszłe zbiory. Dodatkowo 
pszczoły nie żądają żadnej zapłaty za swoją ciężką pra-
cę, podobnie jak pszczelarz. Zasada w tym tandemie jest 
banalnie prosta: rolnik zasieje i nie wytruje pszczół – ma 
większe korzyści materialne; jeśli wytruje – ma kłopoty, 
ponieważ łamie prawo oraz mniejszy plon, a co za tym 
idzie mniej zarobi. Dlatego my pszczelarze powinniśmy 
starać się rozmawiać z  rolnikami i uświadamiać im zna-
czenie pszczół w  całym ekosystemie. Zdecydowana 
większość rolników rozumie te zależności bardzo dobrze 
i potrafi dostosować się do wymogów prawa i pszczół.
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marmolada
W  marmoladzie owoce stanowią 
gładka masę, trudno je rozróżnić. 
Na marmoladę najczęściej wybiera 
się jabłka, truskawki bądź gruszki – 
czyli takie owoce, których miąższ 
rozpada się podczas gotowania. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
owoce ze sobą mieszać. Zawartość 
cukru w marmoladzie nie może być 
zbyt wysoka, to ok. 50 procent cu-
kru na 100 procent owoców. Mar-
molady mogą różnić się gęstością, 
ale niektóre są na tyle zwarte, że 
nadają się do krojenia w plastry.

dżem
W  dżemie część owoców jest roz-
gotowana (lecz nie jak w  marmo-
ladzie przetarta przez sito), a  część 
pozostaje w  całości. Dżem nie jest 
za bardzo słodki. Zwykle na kilo-
gram owoców używa się 60 dag 
cukru. Sporządza się go z  całych 
dorodnych owoców, mieszając 
z owocami okrojonymi, często gor-
szej jakości. Bazuje się na jednym 
rodzaju owoców lub łączy kilka 
różnych. W  przypadku, gdy konsy-
stencja jest zbyt rzadka, praktykuje 
się dodawanie do dżemu substancji 
zagęszczających w  postaci pektyn 
lub żelatyny. 

Powidła
Najpopularniejsze są powidła wy-
konane ze śliwek węgierek. Do po-
wideł dodaje się niedużo cukru (lub 
w  ogóle z  niego rezygnuje). Dlate-
go bardzo ważne jest, by wybierać 

śliwki bardzo słodkie i  tak długo je smażyć, aż woda 
odparuje.

Konfitura
Wyróżnia się całymi dorodnymi owocami oraz wyso-
ką zawartością cukru. Cukier jest tutaj konserwantem, 
najczęściej na kilogram owoców potrzeba go ponad 
kilogram. Konfitury rozpoznaje się po całych zdrowych 
owocach zanurzonych w gęstym cukrowym syropie. Do 
produkcji konfitur używa się owoców, które się nie roz-
gotowują, nie rozpadają na małe kawałki, a przy tym są 
bardzo słodkie, np. czereśni, śliwek, moreli. Jeśli owoce 
są kwaskowate, np. agrest czy wiśnie, do konfitur dodaje 
się jeszcze więcej cukru, np. dwa kilogramy na kilogram 
owoców. Jabłka czy gruszki nie nadają się na konfitury. 
Dużą popularnością cieszy się konfitura z płatków róży. 
Ważna wskazówka – konfitur nie należy gotować, a sma-
żyć (np. używając dużej głębokiej patelni). Podczas przy-
rządzania należy unikać mieszania, żeby owoce się nie 
rozpadły.

Smacznego! 
Ciocia R.

Ciocia poleca
Marmolada, dżem czy konfitura? A może powidła?

Kalendarium:
24–25 sierpnia 
XXii promocyjno-handlowa 
wystawa rolnicza roL-szaNsa
piotrków trybunalski

24–25 sierpnia  
turniej rycerski 
w Łęczycy

25 sierpnia  
dożynki wojewódzkie, 
biała rawska

7–8 września 
Mixer regionalny 
Łódzkie 2013

14–15 września  
dożynki prezydenckie, 
spała

14–15 września  
skierniewickie święto kwiatów, 
owoców i warzyw
skierniewice

22 września 
święto pszczoły, 
Łódź 

26 września 
konferencja podsumowująca 
wojewódzki konkurs na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne 
złota grusza,
Łódź

29 września  
ii kościerzyński dzień ziemniaka  
– „jesień w polu i ogrodzie”
kościerzyn

11–13 października   
Natura food Międzynarodowe 
targi żywności ekologicznej  
i tradycyjnej,  
Łódź

| Na koniec |

Sezon owocowy w pełni. Nie będę zachęcać do wypróbowania jednego, 
sprawdzonego przepisu na przetwory z owoców, bo mam ich zbyt wiele. Tak 
długo, jak trwa sezon owocowy gotuję, smażę i eksperymentuję. Spiżarnia 
powoli zapełnia się słoiczkami z marmoladą, dżemem, powidłami i konfiturą. 
A czy wiesz czym różnią się te przetwory?



pociągiem W łÓDZKIE
Zapraszamy do odwiedzenia koleją 

przyrodniczych perełek województwa łódzkiego!

Terminy wycieczek w projekcie modernizacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:
14 września 2013 Skierniewice

Terminy wycieczek Koleją w Łódzkie do miejsc przyrodniczych:
24 sierpnia 2013 Góra Kamieńska – przykład rekultywacji
21 września 2013 Bolimowski Park Krajobrazowy 


