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To już wrzesień. Czy chcemy, czy nie, lato chyli się ku koń-
cowi. Jeszcze niedawno na polach złociły się kłosy zbóż, 
a dziś już poranki i wieczory coraz bardziej pachną jesienią. 

Rolnicy zakończyli zbiory i rozpoczynają siew ozimin. Praca na 
polu nie ustaje, choć żniwa już za nami.

Ten rok był dla nas – rolników - bardzo trudny. Tylko w naszej gminie 
ponad 300 gospodarstw zostało dotkniętych klęską suszy. Plony są 
przez to znacznie niższe niż w roku ubiegłym, a to odczują wszy-
scy konsumenci, bo rolnictwo jest przecież wciąż wiodącą dziedziną 

krajowej gospodarki. Mimo tego, że nie zawsze jest nam dane cieszyć 
się efektami adekwatnymi do poniesionego wysiłku, możemy być 
z siebie dumni! Nasze rodzime gospodarstwa umiejętnie korzystają 
z możliwości jakie daje Unia Europejska, unowocześniając i rozwija-
jąc swoją działalność. Nie każdy jednak wie, że te sukcesy okupione 
są ciężką pracą, ale świadczą jednocześnie o nowatorskim podejściu 
do produkcji i handlu.

Drodzy Rolnicy,
dożynkowe święto, które przed nami, to piękny czas w polskiej 
tradycji. Czas radości i podziękowań - Wam za trud, Panu Bogu za 
plony. To także dobry moment aby podkreślić, jak ważna jest ludzka 
solidarność i współpraca, by ten „dożynkowy chleb” sprawiedliwie 
podzielić.

Dziękując za Wasze poświęcenie, trud codziennej pracy i za-
angażowanie, życzę by ten piękny czas radości dał chwilę wy-
tchnienia. Abyście zawsze mogli cieszyć się obfitymi plonami, 
dobrym zdrowiem i siłą. Życzę wytrwałości, wielu szans na roz-
wój i spokoju – dla Was i waszych najbliższych.

 Z gospodarskim pozdrowieniem,
Tomasz Głowacki

Wójt Gminy Drużbice

Dożynki to inaczej ludowe Święto Plonów, połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie prac polowych
i żniw. Dawniej, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, 

było to etniczne święto słowiańskie przypadające w okresie 
równonocy jesiennej – 23 września. Dziś, w zależności od gminy, 
dożynki celebruje się na przełomie sierpnia i września.

Jedną z najpiękniejszych tradycji dożynkowych jest plecenie 
wieńcy, tzw. plonów, które są uosobieniem zakończonych zbio-

rów i urodzaju.
Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starościna i Starosta.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminy Drużbice w Rasach, funk-
cje te pełnić będą Pani Barbara Kolanek oraz Pan Roman Rybak.

Pani Barbara Kolanek wraz z mężem Tomaszem prowadzi ponad 16 
hektarowe gospodarstwo rolne w Rasach. Jest rodowitą mieszkanką

Gminy Drużbice, a pasję do rolnictwa zaszczepili w niej właśnie ro-
dzice. Obecnie Państwo Kolanek specjalizują się wyłącznie w pro-
dukcji roślinnej, wcześniej hodowali także trzodę chlewną.
Prywatnie Pani Barbara i Pan Tomasz są rodzicami trójki dorosłych 
już dzieci i szczęśliwymi dziadkami dwóch uroczych wnuczek. Pani 
Barbara prężnie działa w Stowarzyszeniu „Nasza wieś” oraz w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Rasach. Uwielbia kwiaty, piecze też wyśmie-
nite ciasta.

Pan Roman Rybak – tegoroczny starosta dożynkowy wspólnie 
z żoną Agnieszką prowadzi gospodarstwo rolne przejęte po rodzi-
cach. Państwo Rybakowie specjalizują się w produkcji zbóż. Mają 
troje dorosłych synów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice, 
Drodzy Rolnicy
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 Z gospodarskim pozdrowieniem,
Tomasz Głowacki

Wójt Gminy Drużbice



 Okres wakacji to czas intensywnych prac inwestycyjnych. 
Modernizacje dróg, sieci wodnokanalizacyjnych, budowa 
świetlicy wiejskiej, a także doposażenia lokalnych miejsc 

rekreacji, służyć mają przede wszystkim poprawie jakości życia 
mieszkańców, rozwojowi wsi i szeroko rozumianej integracji.

Jedną z najważ-
niejszych inwe-
stycji drogowych 
w 2019 roku jest 
przebudowa dro-
gi Rasy-Bukowie 
Górne. Na realiza-
cję tego zadania 
Gmina Drużbice 
pozyskała dotację  
w kwocie ponad 
380 tys. zł    w ra-
mach „Programu 
rozwoju gminnej 
i powiatowej infra-
struktury drogo-
wej na lata 2016 
– 2019” Woje-
wództwa Łódz-
kiego, 300 tys. 
zł otrzymaliśmy, 

również w formie dotacji, z budżetu Gminy Kleszczów. Wykonawcą 
robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
„Erbedim” oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych. 
Od początku sierpnia wykonano już wymianę istniejących prze-
pustów pod drogą, oczyszczono rowy przydrożne, położono na-
wierzchnię bitumiczną.
Montaż oznakowania pionowego i poziomego, obejmującego linie 
wibracyjne i progi zwalniające, a także utwardzenie poboczy tłucz-
niem, zaplanowane są na wrzesień.

Zakończono prace związane z modernizacją drogi w m. Depczyk, 
w I etapie inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa na odcinku 
o długości ponad 500 m. Natomiast II etap polegał na powierzch-
niowym utrwaleniu drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 

Przebudowa drogi w m. Patok. Inwestycja obejmowała oczyszczenie 
rowów przydrożnych, wymianę istniejących przepustów, rozłożenie 
kruszywa. Na to zadanie gmina otrzymała dofinsowanie z budżetu 
Województwa Łódzkiego, z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów 
rolnych, w kwocie ponad 54 tys. zł.

W Woli Głupickiej wraz 
z końcem sierpnia zakończyły 
się  prace związane z budową 
sieci wodociągowej z rur PE. 
W ramach zadania współfi-
nansowanego z budżetu 
powiatu bełchatowskiego, 
wykonano również przyłącza 
w rejonie pasa drogowego.

Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawi się jakość wody pitnej, 
a dzięki montażowi nowych hydrantów poprawi się poziom bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego.
Nowe hydranty i zasuwy do końca tego roku mają pojawić się  rów-
nież m.in w miejscowościach: Patok, Stoki, Teofilów, Bukowie Górne 
i Suchcice. 30 kompletów zestawów hydrantowych i 40 kompletów 
zasuw zostanie zakupionych dzięki dotacji w kwocie do 54 tys. zł,  
którą Gmina Drużbice otrzymała z budżetu powiatu bełchatowskie-
go. Całość zadania opiewa na kwotę niespełna 100 tys. zł. Efekt 
ekologiczny jaki zamierzamy uzyskać to przede wszystkim obniże-
nie strat wody, regulacja ciśnienia, wyeliminowanie niekontrolowa-
nych przecieków, a także wzmocnienie, wspomnianej już wcześniej, 
ochrony przeciwpożarowej.
Samorząd powiatu bełchatowskiego zdecydował także o przyznaniu 
50 tys. zł dotacji dla parafii w Suchciach. Obejmuje ona m.in. zakup i 
montaż kompleksowej instalacji c.o z wykorzystaniem najnowszych 
technologii pozyskiwania ciepła z odnawialnych źródeł energii – 
pomp ciepła.

W ramach inwestycji ekologicznych, również finansowo wspiera-
nych przez powiat, w miejscowości Zwierzyniec, przy budynku ko-
munalnym należącym do gminy, powstała przydomowa oczyszczal-
nia ścieków.

Cały czas trwają prace 
związane z przebudową 
remizy OSP w Drużbicach. 
II etap prac obejmuje 
m.in elementy wykoń-
czenia wewnętrznego
i zewnętrznego, montaż 
okien oraz wykonanie ro-
bót elektrycznych iinsta-
lacyjnych. Do 18 listopada 

wykonawca powinien zakończyć ten etap inwestycji.

60 tys. zł - tyle Gmina Drużbice pozyskała z Urzędu Marszałkow-
skiego na realizację budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
Za otrzymaną dotację, w Wadlewie doposażona zostanie m.in siłow-
nia zewnętrzna, powstanie także ogrodzony plac zabaw z tzw. bez-
pieczną nawierzchnią. Również plac zabaw w Hucisku, znajdujący się 
przy świetlicy wiejskiej, wzbogaci się o nowe urządzenia.
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Ż ycie na wsi, wcale nie musi być nudne. Warto brać przykład z mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wspólną pracą i zabawą tworzą 
tożsamość lokalnej społeczności. Poprzez sołeckie spotkania integracyjne mieszkańcy budują wzajemne racje, poznają się, a przede 
wszystkim miło spędzają czas wolny. Nikogo nie trzeba przekonywać, że wspólnie podejmowane działania przynoszą wiele korzyści, 

dając przy tym wiele radości i satysfakcji.
Na wszystkich spotkaniach integracyjnych obecny był Pan Wójt lub przedstawiciel urzędu.

Dzień Sąsiada w Hucisku . Zdj. Anetta Selerowicz

Sąsiadówka w Suchcicach

Piknik rodzinny w Rożniatowicach

Z życia sołectw
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GRANTY SOŁECKIE ROZDANE
10 tys. zł dla Suchcic, 9.700 zł dla Teresina i 9.600 zł dla Chyno-
wa – decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego, wszystkie 3 wnioski 
złożone przez Gminę Drużbice doczekają się realizacji. W ramach tzw. 
„małych projektów” w Suchciach wykonana zostanie nawierzchnia 
z bezpiecznej pianki poliuretanowej na istniejącym placu zabaw, 
w Teresinie natomiast zakupione zostaną: huśtawka wahadłowa, 
zestaw sprawnościowy oraz zestaw do gry w koszykówkę. Podobnie 
będzie w Chynowie. Za pieniądze z budżetu Województwa Łódzkie-
go zakupione zostaną urządzenia zabawowe, a także tablica infor-
macyjna i elementy małej architektury. Uroczyste wręczenie grantów przez Wicemarszałka Województwa 

Łódzkiego Zbigniewa Ziembę,  miało miejsce 22 lipca 2019 r. 
w Domu Strażaka w Ruścu.



Odpustowy festyn rodzinny w Suchcicach 
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Połączenie kulinarnej teorii z praktyką pod okiem mistrza pie-
karstwa? Taką okazję mieli mieszkańcy naszej gminy pod-
czas warsztatów pieczenia chleba. Własnoręcznie wyrobione,  

a później upieczone chlebki uczestnicy mogli zabrać do domów. Każ-
dy mógł poczuć się jak prawdziwy piekarz!

Wydarzenie zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie  
w ramach projektu grantowego „Międzypokoleniowa integracja 
mieszkańców Gminy Drużbice” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego samego projektu 
ochotnicy z Wadlewa zorganizowali warsztaty decoupage oraz fe-
styn rodzinny z darmowymi atrakcjami dla całych rodzin.

Warsztaty pieczenia chleba

Warsztaty decoupage

Festyn rodzinny w Wadlewie



Dzień Seniora
w Wieluniu

To była pierwsza odsłona Wojewódzkich 
Dni Seniora 2019. W sobotę, 10 sierpnia 
w Wieluniu, na targowisku miejskim 

seniorzy zrzeszeni i działający w różnych 
klubach i stowarzyszeniach,  zaprezentowali 
swój dorobek artystyczny. W tym roku, po 
raz pierwszy, swoje stoisko miał także Klub 
Seniora działający przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej, wspierany także przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie 
Kobiet w Wiejskich w Drużbicach.  Goście po-
dziwiali niepowtarzalne rękodzieła, ozdoby 
świąteczne i dekoracje. Na scenie zapre-
zentował się także nasz lokalny zespół Ale 
Babki!

Wakacje 
w Stegnie

Wspaniała zabawa, zwiedzanie 
i wycieczki  krajoznawcze - dzię-
ki współpracy Gminnej Biblioteki 

Publicznej ze Związkiem Zawodowy Cen-
trum Narodowe Młodych Rolników, 20 dzie-
ci z naszej Gminy ( i nie tylko) wyjechało na 
10 dniowe wakacje do Stegny k. Gdańska. 
Koszt wyjazdu opiewał na kwotę 480 zł. 
Warunkiem uczestnictwa było ubezpiecze-
nie jednego z rodziców w KRUS.

„Mała książka - 
wielki człowiek”

Już we wrześniu startuje projekt „Mała 
książka – wielki człowiek” w ponad 
5200 bibliotekach w Polsce. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Drużbicach już pod-
pisała porozumienie z Instytutem Książki. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Jednym 
z najważniejszych elementów projektu 
jest Wyprawka Czytelnicza na dobry start. 
Znajdą się w niej książki dostosowane pod 
względem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania.

Wakacje z Biblioteką

W dniach 19 - 23 sierpnia dzieci i młodzież z Gminy Drużbice wzięły udział w „Aktywnych wakacjach z Gminną Biblioteką Publiczną”. 
Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej w ZSP w Drużbicach,  poprowadziły Panie Magdalena Dobieszek i Agnieszka Korpas. Dzięki 
kreatywności Pań i ogromnym zaangażowaniu dzieci powstały prawdziwe dzieła sztuki!

W czasie zajęć organizowano także gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Na zakończenie „Aktywnych Wakacji” pracownicy Biblioteki zorganizo-
wali wycieczkę autokarową do Szkółki Leśnej „Borowiny”. Dzieci miały 
okazję poznać zagadnienia z zakresu flory i fauny leśnej, ochrony śro-
dowiska naturalnego i zapobiegania pożarom, a także pospacerować 
interaktywną ścieżką edukacyjną. Po leśnej wycieczce na uczestników 
czekały gry i zabawy, kiełbaski pieczone na ognisku. Grupę oprowadził 
Pan Patryk Augustowski.
Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzony czas!

 Kultura

6 GMINA DRUŻBICE - BIULETYN GMINNY

Pojedź z nami na Mazury!
Są jeszcze wolne miejsca na wrześniowy wyjazd na Mazury (II autokar).

Zapisy przyjmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach  pod numerem telefonu 44 632 30 21. Koszt wycieczki 450 zł.
W planach zwiedzanie Mikołajek, Mrągowa, Giżycka, Gierłoża, Krutynia, Wojnowa, Rynu i Guzianki. 

Termin wyjazdu 27-29 września. Serdecznie zapraszamy!
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Jest miłośnikiem roślin od najmłodszych lat. Już jako kilkuletni chłopiec gromadził w swoim pokoju przeróżne kwiaty. Pasja 
z dzieciństwa okazała się sposobem na życie. Dziś Witold Pelczar, razem ze swoją mamą, na blisko hektarowym terenie,  
w miejscowości Katarzynka (gm. Drużbice) prowadzi nowoczesne Centrum Ogrodnicze. Oto historia jak marzenia z dzieciń-

stwa stają się rzeczywistością...

Redakcja: Pani Agnieszko (zwracam się do mamy Pana Witolda), 
rzeczywiście mały Wituś kochał kwiaty?
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska: O tak, niejednokrotnie naciągał mnie 
na wszystkie rośliny, jakie były w sklepie do kupienia. Niestety, te 
bardziej wymagające nie przetrwały tej miłości (śmiech), po prostu 
usychały. Ale faktycznie, już od najmłodszych lat Witek wykazywał 
ogromne zainteresowanie różnego rodzaju kwiatami. Ja chciałam, 
żeby został prawnikiem,a on uparł się na studia ogrodnicze.
Redakcja: To znaczy, że to nie była również Pani pasja?
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska : Absolutnie! Ja ogrodnictwem nie 
byłam zainteresowana w ogóle. Pracowałam w przemyśle i po-
czątkowo nie byłam związana z branżą. Dopiero później spotkałam 
swojego męża, który jest ogrodnikiem i prowadzi szkółkę i to jakby 
pozwoliło i ułatwiło synowi przełożenie pasji na pracę.
Redakcja: Panie Witoldzie od razu miał Pan aspiracje do stworzenia 
czegoś własnego? Czy ta decyzja dojrzewała w Panu?
Witold Pelczar: Od początku zamierzałem stworzyć własne centrum 
ogrodnicze. Już na studiach wiedziałem, że właśnie to chcę robić  
w życiu. Było nam, bo działalność prowadzę wspólnie z mamą, o tyle 
łatwiej że mama z mężem ma już szkółkę, gdzie prowadzona jest 
własna produkcja. Szkółka ma nawet własne odmiany roślin, nagra-
dzane w prestiżowych konkursach w całej Europie.
Redakcja: Jesteście „młodym” centrum ogrodniczym, bo działacie od 
marca tego roku. Mimo to, już możecie pochwalić się innowacyjnymi 
rozwiązaniami, które zostawiają konkurencje daleko w tyle?
Witold Pelczar: Pracujemy w oparciu o kody kreskowe EAN, czyt-
niki kodów, komputerowe bazy danych i elektroniczne magazyny. 
Wykorzystujemy tunele foliowe, które można nazwać mercedesem 
w swojej klasie: wietrzenie górne – za miesiąc będzie ono w pełni 
zautomatyzowane, podwójna poduszka powietrzna, co pozwala na 
bezpieczniejsze zimowanie roślin. Taki tunel, dzięki swej kubaturze, 
pozwala stworzyć idealne warunki również do rozmnażania.  Mamy 

także nowoczesny zestaw pomp oraz system nawadniania roślin – 
to znacznie ułatwia pracę. Niestety są jeszcze takie miejsca, gdzie 
rośliny są podlewane przez kilka godzin wężem...
Redakcja: Od początku biznesplan obejmował takie wysokie stan-
dardy ?
Witold Pelczar: Standardy obsługi klienta oczywiście, działanie na 
wysokim poziomie również. Ale tak naprawdę Centrum miało być 
nastawione głównie na sprzedaż, a nie na produkcję. Rynek jednak 
wywarł na nas inne działania, bo dostępny materiał roślinny nie za-
wsze był takiej jakości, jakiej byśmy sobie życzyli. I  tak podjęliśmy 
decyzję o uruchomieniu tunelu i własnej produkcji bylin. To jest zde-
cydowanie nasza perełka tutaj.
Redakcja: To właśnie dzięki wysokiej jakości roślinom jesteście kon-
kurencyjni na rynku i możecie stale się rozwijać?
Witold Pelczar: Zdecydowanie- jakość przede wszystkim. Ale sku-
piamy się także na kompleksowym doradztwie. Chcemy by klient 
wyszedł od nas wyposażony choć w tę podstawową wiedzę, jak 
dbać o rośliny, gdzie je sadzić, jak pielęgnować.
Agnieszka Pelczar- Kałuzińska: Naszą ambicją jest stworzenie cen-
trum z prawdziwego zdarzenia. W trakcie budowy jest hala wysta-
wiennicza. Chcemy, by można było kupić u nas praktycznie wszystko 
co do ogrodu potrzebne - od roślin, po sprzęt i ozdoby. Do tego pro-
fesjonalne doradztwo.
Redakcja: Wasz największy sukces?
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska: Największy sukces jest zawsze wte- 
dy, gdy wraca do nas zadowolony klient i pokazuje, jakie piękne, 
ogrodowe aranżacje powstają z naszych roślin. Serce rośnie, gdy wi-
dać, że posłuchał naszych wskazówek i rad budując ogród marzeń.  
Myślę, że to daje w tej pracy największą satysfakcję.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. 



W miesiącu sierpniu, blisko 100 mieszkańców Gminy Drużbice i okolicznych miejscowości sko-
rzystało z bezpłatnych szkoleń komputerowych zrealizowanych w ramach projektu „Podnie-
sienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szkolenia prowadzone były w ra-
mach następujących modułów:
„Rodzic w sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Uczestnicy zajęć  nabyli i rozwinęli umie-
jętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednic-
twem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych. Każdy z uczestników szkolenia otrzy-
mał certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono 12 
komputerów przenośnych, które po zakończeniu szkoleń,  zostaną przekazane do szkół z terenu 
naszej gminy.

LUDZIE Z PASJĄ

Aby osiagnąć sukces trzeba sobie na niego mocno zapracować. Poświęcenie, nieustanny rozwój, ale także czynny udział w życiu lokalnej spo-
łeczności i szukanie innowacyjnych rozwiązań to wartości, którymi kierują się Państwo Katarzyna i Bogdan Łuczyńscy - rolnicy z Wdowina. 
Ich hodowla trzody chlewnej to przedsiębiorstwo rodzinne, w które bardzo mocno angażują się także obie córki gospodarzy Julita i Aleksan-

dra. To bez wątpienia nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja całej rodziny!

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Redakcja: Pani Katarzyno, nie mogę zacząć od innego tematu, niż 
ostatnia wizyta Państwa rodziny w Pałacu Prezydenckim. Choć wasze 
półki uginają się od przeróżnych nagród i pucharów, wyróżnienie z rąk 
głowy państwa jest chyba szczególne?
Katarzyna Łuczyńska: O tak. To było dla nas ogromne przeżycie, ale 
także co najistotniejsze, docenienie naszej codzinnej, ciężkiej pracy.  
W 2018 r. zostaliśmy Wicemistrzami Agroligii w Kategorii Rolnik. W tym 
roku podczas uroczystej gali, wyróżnionym w konkursie gospodarzom 
i przedsiębiorcom, dziękował sam Prezydent Andrzej Duda. Cieszę się, 
że dane było nam się tam pojawić. To dla nas ogromne wyróżnienie, bo 
konkurowaliśmy z naprawdę ogromnymi gospodarstwami, powiedzia-
łabym potentatami. A jednak doceniono nasze starania i nieustanną 
chęć rozwoju.
Redakcja: Właśnie, Pani Katarzyno... Jak to wszystko się zaczęło? Bo 
przecież zanim zamieszkała Pani we Wdowinie, nie miała Pani za wiele 
doczynienia z rolnictwem, a już tym bardziej z hodowlą zwierząt?
Katarzyna Łuczyńska: Tak to prawda. Nie miałam ani krowy, ani świni, 
ani nawet kozy (śmiech), a teraz nie wyobrażam sobie życia bez zwie-
rząt hodowlanych. Gdy przeprowadziłam się do Wdowina, Bogdan 
razem ze swoim ojcem prowadził chlewnię zarodową liczącą kilkana-
ście loch. W krótkim czasie podjęliśmy decyzję, że chcemy się rozwijać  
i z tego żyć. I tak to wszystko się potoczyło.
Redakcja: Wspomniała Pani, tuż przed naszym wywiadem, że tak  
 

naprawdę od 2002 roku nieustannie się budujecie. Ponieważ dbacie  
o swoje gospodarstwo praktycznie sami, z pomocą teścia i córek, musi 
to być ogromne wyrzeczenie?
Katarzyna Łuczyńska: Niestety. Praca w gospodartwie, to praca 24 go-
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku. Tak naprawdę, 
w obliczu różnych chorób a zwłaszcza ASF-u, czuwamy nawet w nocy. 
Ludzi do pomocy nie jest wcale łatwo znaleźć bo, nie ma co ukrywać, 
jest to praca specyficzna i niełatwa. Ale bardzo wspierają nas nasze 
córki. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Chcemy, by gospodartswo przeje\
ęła młodsza córka- Aleksandra. Julita natomiast marzy o weterynarii, 
a znając jej upór, mam nadzieję, że cel osiągnie i będzie pomagać Oli.
Redakcja: To jak wygląda obecnie Wasze gospodarstwo?
Katarzyna Łuczyńska: Łącznie uprawiamy ok. 90 ha ziemi, specjalizuje-
my się w hodowli trzody chlewnej - a podstawowe stado liczy 400 loch. 
Chlewnia pozwala rocznie na produkcję ok. 3600 tuczników oraz 8500 
prosiąt na sprzedaż. Cała produkcja zlokalizowana jest w dwóch no-
woczesnych tuczarniach, gdzie prosięta utrzymywane są na rusztach. 
Chcąc zapewnić zwierzętom jak najelpsze warunki, w 2019r.  w na-
szym gospodarstwie powstała nowoczesna tuczarnia składajaca się  
z 7 komór po 160 stanowisk. Mamy w niej zainstalowane automa-
tyczne paszociągi oraz ciśnieniową wentylację z nawiewem oddolnym. 
Nowy obiekt posiada także oświetlenie ledowe. Dwa lata temu nato-
miast wybudowaliśmy nową porodówkę dla macior. Jej koszt wyniósł 
ponad 1 mln zł - oczywiście znaczącą część tej kwoty pozyskaliśmy  
z Unii Europejskiej.
Redakcja: Brzmi naprawdę imponująco. W takim razie jakie plany na 
przyszłość?
Katarzyna Łuczyńska: Trudno mówić o przyszłości, kiedy wciąż grozi 
nam pomór. ASF to  w tej chwili coś, co spędza hodowcom trzody sen  
z powiek. Oczywiście stosujemy wszelkie możliwie sposoby bioase-
kuracji, by ograniczyć do minimum możliwość przedostania się choro-
by, ale nigdy do ćkońca nie można być niczego pewnym. Chcielibyśmy  
w najbliższym czasie zainwestować w fotowoltaikę- ale tak jak mówię 
czekamy na wyciszenie ognisk pomoru. A w dalszej przyszłości? Może 
własna ubojnia? Trudno powiedzieć. Na pewno nie przestaniemy się roz-
wijać. Chcemy też sukcesywnie podnosić standardy naszej produkcji.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Łuczyńska: Dziękuję.

Sekretarz Urzędu Gminy Pani Julita Szmigielska  
wręcza certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.


