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 Jedną z imprez towarzyszących Targom Budownictwa INTERBUD w Łodzi jest od 
czterech lat Forum Budownictwa Wiejskiego. Pomysłodawcą i głównym organizatorem forum 
jest Interservis Sp. z o.o.  

 Modernizacja i restrukturyzacja wsi nabrała tempa po wejściu Polski do Unii Europejskiej.  
W ciągu stosunkowo krótkiego czasu rolnicy, by móc konkurować na europejskich rynkach, muszą 
dostosować swoje gospodarstwa do standardów unijnych. Wymaga to powaŜnych przeobraŜeń 
infrastruktury – budowy nowych obiektów inwentarskich, bądź przebudowy starych. Aby tego dokonać, 
zarówno rolnicy, jak i firmy specjalizujące się w budownictwie wiejskim muszą posiąść odpowiednią 
wiedzę i zdobyć odpowiednie środki. Stąd pomysł na organizację podczas Targów Budownictwa 
INTERBUD bloku poświęconego zagadnieniom związanym z budownictwem na wsi. 
  
 Po raz kolejny do współorganizowania tego skierowanego do rolników i mieszkańców wsi 
spotkania zastał zaproszony Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Izba 
Rolnicza Województwa Łódzkiego.  

 Jak mówią organizatorzy, – Co roku staramy się, by podczas forum poruszane były najbardziej 
aktualne problemy dotyczące szeroko rozumianego budownictwa na wsi. W tym roku skupiliśmy się na 
trzech zagadnieniach. Po pierwsze, cross compliance, czyli zasada wzajemnej zgodności, po drugie 
energia odnawialna i w końcu fundusze, które stanowią wkład własny rolników ubiegających się o dotacje 
unijne – mówią organizatorzy forum.  

      

 Przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawili 
szczegółowo wymogi, jakie muszą być spełnione w budownictwie inwentarskim. Okazuje się, Ŝe te zasady 
moŜe nie są całkiem nowe, ale bardzo szczegółowe. Wykład panów Zdzisława Ginalskiego i Dariusza 
Pomykały cieszył się duŜym zainteresowaniem. Z sali padało wiele pytań, na które rolnicy otrzymali 
wyczerpujące odpowiedzi. 

 Hasło kolejnego bloku tematycznego to „Samowystarczalność energetyczna gminy, 
małego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa”. Panie Beata Bartoszewska i Ewa Kochańska ze 
Stowarzyszenia Doradców Pro-Akademia z Łodzi przekonywały zgromadzonych, Ŝe na słońcu, 
wietrze i nieuŜytkach moŜna zarobić, Ŝe przyszedł czas na energię odnawialną, Ŝe są pieniądze 
na rozwój tej dziedziny gospodarki w naszym kraju. JeŜeli nie sięgną po nie Polacy, pieniądze 
wykorzystają ludzie przedsiębiorczy z Zachodu. Lektorki zwróciły uwagę, Ŝe jedynie 
zintegrowane działanie wielu firm i instytucji na rzecz efektywniejszego wykorzystania  
i gospodarowania odnawialnymi źródłami energii ma szanse sukcesu. Aby wykorzystać  
w pełni moŜliwości energii odnawialnej, muszą pojawić się producenci roślin energetycznych, 
punkty skupu tych roślin, producenci, którzy zajmą się przetworzeniem roślin energetycznych 
na biomasę, dystrybutorzy tej biomasy, producenci odpowiednich technologii i pieców do jej 
spalania. Jest szansa na wspólne działanie w województwie łódzkim poprzez klaster 
„Bioenergia dla Regionów”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Pro-Akademia 
w Łodzi. JuŜ do klastra przystąpili zarówno naukowcy, jak i instytucje i przedsiębiorcy 
zainteresowani poszczególnymi etapami wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest biznes 
bioenergetyczny. 
 
 Robert Durka z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Krzysztof Jankowski z firmy Kenergy 
pokazali słuchaczom praktyczne zastosowanie biomasy. Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy 
forum mieli moŜliwość zapoznać się z parametrami, sposobem działania i wydajnością pieców na biomasę 
i kolektorów słonecznych. Aby rolnik mógł skorzystać z pieniędzy unijnych musi najpierw pomyśleć o 
wkładzie własnym. Jakie są sposoby zdobycia zarówno kapitału początkowego, jak i w ogóle dotacji 
unijnych przedstawili: Miłosz Konopka reprezentujący Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 



Oddział Regionalny w Łodzi, Maciej Kęcler z Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Łodzi oraz Renata 
Dyczak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. KaŜda z tych 
instytucji ma w swej ofercie instrumenty, dzięki którym moŜe wspomagać rolników i mieszkańców wsi  
w najróŜniejszych działaniach. Trzeba mieć jedynie wiedzę i odwagę, by z nich skorzystać. 
  
 Gościem IV Forum Budownictwa Wiejskiego był Wiesław Podyma, wicedyrektor Departamentu 
Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego wykład na temat 
przechowywania nawozów naturalnych wywołał „burzę” wśród słuchaczy. Rolnicy są rozgoryczeni 
jakością polskich przepisów, zmęczeni ciągłym przesuwaniem terminów ogłaszania przepisów 
szczegółowych, przesuwaniem terminów rozpoczęcia poszczególnych działań w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na wiele pytań przedstawiciel ministerstwa nie mógł 
odpowiedzieć, poniewaŜ rozporządzenia szczegółowe są dopiero opracowywane. 
Na zakończenie seminarium jego uczestnicy – ponad 150 osób –  zostali zaproszeni na poczęstunek 
ufundowany przez łódzkich producentów Ŝywności: Zakład Mięsny ZBYSZKO Zbigniew Kruk z Bedonia 
Wsi, firmy Przetwórstwo Owoców i Warzyw DROS Joanna Błaszczyk z Osjakowa, Kazimierza Cieślę  
z Siemkowic, piekarni NATUREX Jadwiga Pabjańczyk z Białej, Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Barbary  
i Jacka Podgórniaków z Osjakowa, Zakład Mięsny MASPRIMO Tadeusz Krawczyk, Aneta Wiaderek  
z Jadwinina i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Ozorkowie. Sponsorom dziękujemy. Wszystkich 
rolników i mieszkańców wsi zapraszamy na piąte Forum Budownictwa Wiejskiego z rok podczas kolejnych 
Targów Budownictwa INTERBUD w Łodzi. 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na targowym stoisku  
w pawilonie 2 promował wydawnictwa ośrodka, a takŜe produkty czołowych wytwórców Ŝywności  
w województwie łódzkim, sponsorów poczęstunku dla uczestników Forum Budownictwa Wiejskiego. – 
Targowi goście interesowali się działalnością naszego ośrodka. Najczęstsze pytania dotyczyły pielęgnacji 
warzyw i kwiatów na działkach, a takŜe roślin doniczkowych. Zwiedzający szukali teŜ informacji  
o alternatywnych źródłach energii, pytali o piece na biomasę, ich zastosowanie, wydajność, rodzaje – 
wspominają specjaliści z ŁODR Rejonu Łódź Wschód, którzy obsługiwali stoisko. 


