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Święto Kaczki – Odolanów 2015

Impreza ma na celu przyczynić się do wzrostu zainteresowania 
konsumentów kaczym mięsem. Organizatorami wydarzenia 
była Grupa Producentów Rolnych GAYOR zrzeszająca hodow-
ców gęsi i kaczek, Wielkopolska Izba Rolnicza, Krajowy Związek 
Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza oraz Burmistrz 
Gminy i Miasta Odolanów. Impreza sfinansowana została ze 
środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. W ramach 
Święta Kaczki odbył się Przegląd Kulinarny na najlepszą potra-
wę z kaczki skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. W tego-
rocznych zmaganiach udział wzięły panie z: KGW w Ołoboku, 
KGW z Gorzyc Małych, KGW w Przygodziczkach, KGW z Tar-

chał Wielkich, KGW z Raczyc, Stowarzyszenia Kreatywnych 
Gospodyń Wiejskich w Gorzycach Wielkich, oraz dwa zespoły 
składające się z przedstawicielek KGW z terenu Gminy i Miasta 
Stawiszyn. 

W ramach przeglądu każde Koło przygotowało potrawę 
z kaczki (danie główne) oraz zieloną zupę na bazie wywaru z ka-
czego mięsa.Przez całe popołudnie na odolanowskiej scenie 
trwały pokazy kulinarne oraz występy artystyczne. Równolegle 
odbywał się także Turniej Zrywania Kaczora. Ta widowiskowa 
dyscyplina hipiczna przyciągnęła wielu kibiców, nie tylko mi-
łośników koni. 



Drodzy Wielkopolscy Rolnicy!

Kiedy nasze pola opustoszeją, a ostatnie kłosy zbóż, jak każe tradycja zostaną 

zebrane i wplecione w dożynkowy wieniec, zgromadzimy się,  

by wspólnie podziękować za szczęśliwie zebrane plony.

Mając za sobą trudy orki, zasiewu i zbioru, których owocem jest dożynkowy 

bochen chleba, składamy dziękczynienie i prosimy o przyszłe urodzaje.  

W tej trwającej przez wieki tradycji dajemy wyraz przywiązaniu do ziemi, 

dumy z własnej pracy oraz szacunku dla tradycji naszych Ojców. 

Życzę Państwu, by czas dożynkowych spotkań był czasem wytchnienia 

i prawdziwym świętem ziemi, która rodzi chleb i rolnika, który ją uprawia. 

Wszystkim rolnikom i ich najbliższym życzę, aby cieszyli się dobrym zdrowiem 

i pomyślnością w życiu rodzinnym i zawodowym.

Szczęść Boże!

Piotr Walkowski

Poseł na Sejm RP 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska, sierpień 2015 r.
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Obradom inauguracyjnego Walnego 
Zgromadzenia przewodniczył Krzysztof 
Przygoński, na sekretarza obrad wybra-
no Andrzeja Frąckowiaka. Po ukonsty-
tuowaniu się Komisji Skrutacyjnej, Wy-
borczej oraz Uchwał i Wniosków przy-
stąpiono do wyboru nowych władz WIR.

W wyniku tajnych wyborów Preze-
sem Izby na V kadencje został wybrany 
dotychczasowy Prezes Piotr Walkowski 
(powiat ostrowski). Funkcję Wicepreze-
sa po raz kolejny powierzono Bogdano-
wi Flemingowi (powiat wągrowiecki). 
Skład Zarządu WIR uzupełniło trzech 
nowych Członków: Jolanta Nawrocka 
z powiatu konińskiego, Jerzy Kostrzewa 
– powiat grodziski oraz Zbigniew Staj-
kowski z powiatu gnieźnieńskiego. Dele-
gatem na Walne Zgromadzenie Krajowej 
Rady Izb Rolniczych wybrany został do-
tychczasowy Delegat Andrzej Frącko-
wiak z powiatu szamotulskiego. W skład 
Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 
Przewodniczący Mirosław Potrawiak 
(powiat poznański) i Członkowie: Sta-
nisław Ciesielski (powiat leszczyński), 
Mariusz Łuczak (powiat czarnkowsko-

-trzcianecki), Marian 
Walkiewicz (powiat 
średzki) oraz Michał 
Wróblewski (powiat 
kolski). Komisja Bu-
dżetowa pracować bę-
dzie w następującym 
składzie: Przewodni-
czący Marek Pańczyk 
(powiat turecki) oraz 
Członkowie Antoni 
Bryl (powiat koniń-
ski), Mieczysław Łu-

czak (powiat kaliski), Paweł Szafranek 
(powiat chodzieski) i Andrzej Waszak 
(powiat wrzesiński).

W inauguracyjnym Walnym Zgroma-
dzeniu WIR wzięli udział zaproszeni goście 
wśród, których byli: Zofia Szalczyk Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Dorota Kinal Wicewo-
jewoda Wielkopolski, Krzysztof Grabow-
ski Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego, Honorowy Prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Józef Waligóra oraz 
przedstawiciele instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa: Dyrektor WODR 
Ryszard Jaworski, 
Dyrektor OT ARR 
Andrzej Bobrowski, 
Zastępca Dyrektora 
OT ANR Mieczysław 
Szempiński oraz 
Zastępca Dyrektora 
OR ARiMR Rafał Kli-
mek. W spotkaniu 
uczestniczył także 
były Dyrektor Biu-
ra Wojewódzkiego 
WIR, a obecnie Sta-

rosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. 
Zaproszeni goście pogratulowali nowo 
wybranemu Zarządowi i wszystkim de-
legatom Walnego Zgromadzenia oraz 
wyrazili nadzieję na dalszą pomyślną 
współpracę.

W trakcie obrad Walne Zgromadze-
nie przyjęło cztery stanowiska dotyczą-
ce obrotu ziemią rolną, planów budowy 
kopalni odkrywkowych na terenie Wiel-
kopolski oraz sytuacji na rynku mleka 
i sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Inauguracyjne Walne Zgromadze-
nie i wybór Zarządu WIR kończy okres 
wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, który rozpoczął się 31 maja, kiedy 
to wybierani byli członkowie rad powia-
towych, z pośród których, w kolejnym 
etapie, wyłonieni zostali przewodniczą-
cy oraz delegaci tworząc tym samym 
liczące 62 osoby Walne Zgromadzenie 
WIR. W V kadencji rozpoczęło pracę 20 
nowych delegatów, w tym pięć pań.

I Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej  
Izby Rolniczej V Kadencji

1 lipca br. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się pierwsze Walne 
Zgromadzenie WIR V kadencji. W trakcie obrad delegaci reprezentujący Rady Powiatowe wybrali 
Zarząd WIR, Komisję Rewizyjną, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz komisje problemowe. 

Nowo wybrany Zarząd Wielkopolskiej Izby RolniczejRolniczej w Poznaniu
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Stanowiska Walnego Zgromadzenia 
WIR przyjęte w dniu 1 lipca 2015

StanowiSko walnego ZgromadZenia wielkopolSkiej iZby rolnicZej  
z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie obrotu ziemią rolną

W związku przyjęciem przez Sejm RP w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Walne Zgromadze-
nie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wnosi o bezwzględne wstrzymanie procedur sprzedaży dużych areałów gruntów w trybie 
pierwokupu do czasu wejścia w życie nowych przepisów.

Obecnie obowiązujące instrumenty w postaci prawa pierwokupu oraz prawa nabycia przez Agencję Nieruchomości Rol-
nych nie są w stanie w pełni reali zować celów kształtowania ustroju rolnego państwa. Ziemia rolna, jako warsztat pracy 
rolnika staje się „inwestycją” i przedmiotem wielu spekulacji. W trybie bezprzetargowym sprzedawane są duże kompleksy 
gruntów na rzecz dzierżawców lub spadkobierców byłych właścicieli, którzy niejednokrotnie pełnią rolę tzw. „słupów”.

Jako ustawowy samorząd rolniczy oczekujemy, że nowa ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie 
nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej. Nowe 
przepisy winny także przeciwdziałać niekontrolowanemu nabywaniu ziemi rolnej przez obcokrajowców oraz nadmiernej 
koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich posiadłości ziemskich.

Walne Zgromadzenie WIR stoi na stanowisku, że ziemia rolna z zasobu ANR winna być sprzedawana lub wydzierżawiana 
rolnikom w przetargach ograniczonych, według określonych zasad, jednolitych dla całego kraju.

Ponadto sprawą wymagającą pilnej interwencji nadal pozostaje konieczność uregulowania zakazu zbywania gruntów 
rolnych nabytych w drodze pierwszeństwa przez dzierżawców na rzecz osób trzecich. Przepisy powinny sankcjonować wyso-
kimi karami ewentualną odsprzedaż ziemi zakupionej od ANR w ciągu 10 lat od dokonania transakcji. Walne Zgromadzenie 
zobowiązuje Zarząd do analizy każdej zmiany w czasie dalszego procedowania nowo przyjętej ustawy.

W naszej opinii Agencja Nieruchomości Rolnych winna mieć większy wpływ na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego na wzór francuskiego SAFER, a nie zajmować się tylko organizowaniem przetargów i zasilaniem budżetu państwa.

a

StanowiSko walnego ZgromadZenia wielkopolSkiej iZby rolnicZej Z dnia 1 lipca 2015 r.  
w Sprawie planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie wielkopolSki

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji stanowczo podtrzymuje wcześniejsze stanowiska podjęte przez 
Walne Zgromadzenia WIR IV kadencji w latach 2013-2014 w sprawie planów budowy nowych kopalni odkrywkowych na terenie 
Wielkopolski.

Z dostępnych informacji wynika, że firma PAK Górnictwo Sp. z o.o. poszukuje nowych złóż węgla w rejonie południowo-
-wschodniej Wielkopolski, m.in. na terenie gmin: Krobia, Miejska Górka, Poniec, Babiak, Koło i Konin. Proces trwa, mimo 
wyraźnego sprzeciwu mieszkańców i lokalnych samorządów.

Wielkopolska Izba Rolnicza śledząc na bieżąco poczynania inwestora firmy PAK Górnictwo Sp. z o.o. jest oburzona wszyst-
kimi działaniami i decyzjami podejmowanymi w tym zakresie. Już samo wydanie koncesji na badania złóż węgla brunatnego 
w dniu 11 maja 2011 r. nastąpiło z dużymi nieprawidłowościami – przede wszystkim pominięto konsultacje społeczne i protest 
176 uczestników postępowania, którzy chcieli wypowiedzieć się w tym temacie. Do tej pory nikt z Ministerstwa Środowiska 
nie przyznaje się do popełnienia błędów, a sprawa utknęła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Na podstawie 
tej koncesji zaczęto dokonywać odwiertów poszukiwawczych, które także były prowadzone z naruszeniem prawa własności 
i wolności. Takie prawo daje nam Konstytucja, jednakże takie prawo było odebrane rolnikom, poprzez nakazy sądowe, które 
otrzymywali i na podstawie których byli zobowiązani do udostępnienia swoich gruntów na odwierty.

Odwierty były wykonywane pomimo tego, że sprawa koncesja była uznana za nie ostateczną przez Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny. W dniu 17 grudnia 2014 r. Minister Środowiska zaakceptował niekompletne wyniki tychże badań, bez względu 
na mniejsze wykonanie ilości odwiertów niż wymagała tego koncesja. Konsekwentnie Starostwa Rawickie i Gostyńskie oraz 
lokalne samorządy złożyły odwołania od decyzji Ministra Środowiska, jednak Ministerstwo odrzuciło je, uznając, że samorządy 
nie są stronami postępowania. Wskutek tychże decyzji Ministerstwa Środowiska, zostały zatwierdzone złoża węgla brunatnego 
na poziomie miliarda ton, gdzie wcześniej zakładano 149 milionów ton.
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Paragraf 2 ust. 1 pkt 3, podobnie jak do-
tychczas, stwierdza że “Agencja udziela 
pomocy finansowej z przeznaczeniem 
na ... wznowienie produkcji w gospodar-
stwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpi-
ły szkody spowodowane przez suszę, 
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, 
powódź, huragan, piorun, obsunięcie 
się ziemi lub lawinę, w rozumieniu prze-
pisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich” (tzn. że przepi-
sy o ubezpieczeniu dokładnie definiują te 
zjawiska). Z kolei paragraf 5 ust. 1 stano-
wi, że pomoc ta polega na: 

 » stosowaniu dopłat do oprocentowa-
nia kredytów bankowych udzielanych 
na sfinansowanie kosztów wznowienia 
produkcji oraz kosztów odtworzenia 
środków trwałych,

 » udzielaniu gwarancji lub poręczeń 
spłaty kredytów, o których mowa po-
wyżej.
Istotna zmiana pojawia się w para-

grafie 5 ust. 2. Otóż jeżeli szkody wyno-
szą nie więcej niż 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej w gospodarstwie (pro-
dukcja roślinna + zwierzęca) lub w dziale 
specjalnym w stosunku do trzech ostat-
nich lat poprzedzających rok, w którym 
wystąpiły szkody, pomoc jest udzielana 

zgodnie z przepisami o pomocy publicz-
nej (de minimis). Jeżeli szkody te prze-
kraczają 30% lub gdy szkoda w środkach 
trwałych przekracza 1050 zł – pomoc ta 
jest nielimitowana. 

Wynika stąd wniosek, że gospodar-
stwo, w którym komisja oszacowała stra-
ty na poziomie niższym niż 30 % średniej 
rocznej produkcji może ubiegać się o po-
moc w postaci dopłaty do oprocentowa-
nia kredytu na wznowienie produkcji, ale 
w granicach pomocy de minimis, czyli do 
równowartości 15 tys. euro w ciągu kolej-
nych trzech lat. 
» Opracowanie: Kornel Pabiszczak

 tel. (61) 227 01 25

Szersze możliwości uzyskania pomocy 
dla poszkodowanych w wyniku klęsk

Od bieżącego roku rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody na skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych mogą ubiegać się o  pomoc państwa nawet wtedy, gdy poziom strat 
stwierdzony przez komisję klęskową jest niższy niż 30  %  średniej rocznej produkcji w  całym 
gospodarstwie. Możliwość taką stwarza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

W ostatnim czasie Prezes firmy PAK Górnictwo Sp. z o.o. wystosował pisma do gmin Miejska Górka i Krobia powołujące się 
na decyzję Ministra Środowiska o wpisanie do planów zagospodarowania przestrzennego gmin zatwierdzonych złóż. Gminy 
mają dwa lata na podjęcie takich kroków, po tym czasie Wojewoda jest zobowiązany wpisać je do planów zagospodarowania 
przestrzennego na koszt gmin. Wpisanie do planów zagospodarowania przestrzennego gmin zatwierdzonych złóż skazuje te 
gminy na powolną agonię, gdyż od tego momentu funkcjonować będzie zakaz inwestowania na tym terenie. Spowoduje to 
zamknięcie lub ucieczkę wielu firm i odcięcie gmin od źródeł dochodów. To działanie ma doprowadzić do sytuacji, że jedynym 
„wybawieniem” dla tego regionu będzie budowa kopalni węgla brunatnego.

Stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest jednoznaczne i niezmienne – nie akceptujemy działań związanych z budową 
kopalni wszędzie tam, gdzie sami mieszkańcy i samorządy są temu przeciwne. Wskazujemy tu jako przykład niedawne refe-
rendum w gminie Babiak, gdzie przeciwko planowanej odkrywce Dęby Szlacheckie opowiedziało się ponad 90% głosujących 
mieszkańców.

Stoimy na stanowisku, że nasza ziemia powinna pozostać obszarem produkcji rolnej, powinna rodzić i nas żywić. Nie mamy 
dylematu kopalnia czy rolnictwo. Nasz wybór jest jednoznaczny – rolnictwo.

W nawiązaniu do tych argumentów oraz przeprowadzonych rozmów i konsultacji, pomimo, że nie jesteśmy stroną postę-
powania koncesyjnego, Wielkopolska Izba Rolnicza, jako ustawowy przedstawiciel rolników, którego zadaniem jest dbanie 
o los rolników i terenów wiejskich stanowczo sprzeciwia się planom budowy nowych kopalni na terenie Wielkopolski, a jako 
alternatywę dla kopalni proponuje odnawialne źródła energii. Tereny przeznaczone pod budowę kopalni potrafią wygenerować 
równorzędną ilość energii w formie tzw. zielonej energii nie zagrażając środowisku naturalnemu, a rolnicy przy zachowaniu 
swoich miejsc pracy mogą wyprodukować dużą ilość biomasy, biogazu czy też pozyskać energię cieplną i energetyczną ze 
słońca i wiatru.
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ustawa o KsztaŁtowaniu ustroJu rolneGo
Obecnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają żadnych 
szczególnych zasad w zakresie obrotu gruntami rolnymi. Ak-
tualnie istniejące instrumenty w postaci prawa pierwokupu 
oraz prawa nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie 
są w stanie w pełni realizować celów kształtowania ustroju rol-
nego państwa.

1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres 
ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce zie-
mię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW. Projekt ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego ma uniemożliwić spekulacyjny 
obrót ziemią. 

Ustawa uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, 
ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego 
właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości 
rolnych.

Z drugiej strony zapobiega również rozdrobnieniu ziemi po-
między zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez 
wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa 
rodzinne – zapewniające utrzymanie całym rodzinom. 

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, 
jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Po-
nadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na 
zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji 
zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię. 

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób 
i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz 
obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar. 

Oczekiwanym jest, że ustawa przyspieszy przemiany agrar-
ne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby 
nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie 
produkcji rolnej.

ustawa o radzie dialoGu spoŁeczneGo i  innYcH 
inStytucjach dialogu
Zgodnie z przesłanym właśnie do Sejmu projektem ustawy, 
Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Trójstronną Komi-
sję. Rząd przyjął 9 czerwca br. projekt ustawy przygotowany 
i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców, 
związki zawodowe oraz resort pracy. 

Pomysł na powołanie Rady Dialogu Społecznego powstał 
dzięki otwartości partnerów społecznych. To nowe otwarcie 
w dialogu społecznym w Polsce.

Rada Dialogu Społecznego będzie nowym forum trójstron-
nej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców 
i rządu. Ma ona zapewnić warunki sprzyjające prowadzeniu 
dialogu społecznego. W tym celu zmieniono formułę prawną, 

która jest lepiej dostosowana do współczesnych warunków 
i spełnia oczekiwania wszystkich partnerów społecznych. 

Rada Dialogu ma za zadanie realizować zasadę partycypa-
cji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać 
jakość i skuteczność wdrażania strategii społeczno-gospodar-
czych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współ-
pracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodaw-
ców i rządu.

Strony pracowników i pracodawców Rady będą miały rów-
nież możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, 
składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicz-
nego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość wystę-
powania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie 
zagadnienia prawnego. Określono także zasady głosowania 
w ramach stron Rady i nad wspólnymi opiniami.

Członków Rady wskazywać będą uczestniczące w jej pra-
cach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP. 
Powoływani będą oni przez Prezydenta RP. Posiedzenia Rady 
mają być jawne. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona ro-
tacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech 
stron. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również 
w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódz-
kich komisji dialogu społecznego.

Nad dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków 
z NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodo-
wych; pracodawców z Konfederacji Lewiatan, Pracodawców 
RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz 
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

O konieczności zmian dotyczących zasad działania insty-
tucji dialogu społecznego mówiły wszystkie ze stron: związki 
zawodowe, organizacje pracodawców, a także strona rządowa. 
W styczniu br. partnerzy społeczni przedstawili swoje propo-
zycje zmian oparte na wspólnie wypracowanym kompromisie. 
Dalsze prace nad projektem ustawy były prowadzone przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z udziałem członków 
Trójstronnej Komisji. 

Zmiany wejdą w życie w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Świadczenie rodzicielsKie
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych oraz niektórych innych ustaw umożliwi skorzystanie 
z zasiłków macierzyńskich wszystkim rodzicom, którzy takiej 
możliwości do tej pory nie mieli.

Rozwiązanie to będzie dotyczyć m.in.: rodziców bezrobot-
nych, pracujących na umowach o dzieło, studentów i rolników. 

Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli 
je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Zaś w przy-

Prosto z Sejmu
Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowych Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej i Rodziny informuje o przyjętych  
w ostatnich tygodniach ustawach

a
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padku urodzenia bliźniaków, trojaczków i więcej dzieci odpo-
wiednio dłużej.

Obecnie prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego 
przysługuje przez 52 tygodnie (12 miesięcy) – a w przypadku 
ciąży mnogiej, nawet przez 71 tygodni – po urodzeniu dziecka. 
Zasiłek przysługuje jednak , co do zasady, jedynie rodzicom, 
którzy pracują i są ubezpieczeni z tytułu choroby i macierzyń-
stwa. 

Nie mają takich uprawnień m.in. matki bezrobotne, stu-
dentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych 
nieobjęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i rolnicy. 
Projektowane rozwiązanie ma na celu objęcie ich świadcze-
niem będącym odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. 

Na mocy ustawy podwyższone zostaną także niższe niż 
1000 zł netto zasiłki macierzyńskie dla rodziców pracujących. 

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. jednakże 
ze świadczenia skorzystać będą mogli rodzice dzieci urodzo-
nych już w tym roku – pobierając od stycznia 2016 r. świadcze-
nie przez proporcjonalnie krótszy okres czasu, do ukończenia 
przez dziecko roku życia. 

zmianY w KodeKsie pracY
Rządowy projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy oraz nie-
które inne ustawy, mającym na celu wyrównanie warunków 
pracy osób pracujących w oparciu o umowy na czas określony 
z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. 

Projektowane zmiany w Kodeksie Pracy zmierzają przede 
wszystkim do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywa-
nia umów o pracę na czas określony.

Regułą powinno być zatrudnianie na podstawie umów 
o pracę na czas nieokreślony, co odzwierciedla orzecznictwo 
Sądu Najwyższego i znajduje wyraz w prawie Unii Europejskiej.

Celem projektu jest m. in. zmiana mechanizmu ochrony 
pracownika zatrudnionego na czas określony poprzez wprowa-
dzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów.

Projektowane zmiany zakładają m.in.:
 » ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech – w miejsce 

obecnych czterech. Projekt przewiduje rezygnację z umowy 
o pracę na czas wykonania określonej pracy. Pozostaną trzy 
rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, 
umowa o pracę na czas określony a także umowa o pracę na 
okres próbny;

 » dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny – 
przewiduje się, że umowa o pracę na okres próbny będzie 
mogła być zawarta w celu sprawdzenia kwalifikacji pracow-
nika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy 
określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł 
zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz.

 » okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas 
określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie 
takich umów zawieranych między tymi samymi stronami 
stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy 
(z umową na okres próbny – 36 miesięcy), a łączna liczba 
tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. W przy-
padku przekroczenia tego limitu – od następnego dnia po 
upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia 
zawarcia czwartej umowy pracownik będzie traktowany, 
jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nie-
określony.

 » uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnie-
nia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

 » umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wy-
powiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

» Opracowanie Biuro WIR

» Źródło: Sejm RP

BIURA POWIATOWE WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Adres Biura Powiatowego WIR  
– Siedziby Rady Powiatowej WIR

Przewodniczący
Rady Powiatowej

Kierownik Biura
Kontakt tel./fax.

Delegat na WZ Dni i godz. urzędowania

CHODZIEŻ
ul. Paderewskiego 2, 64–800 Chodzież

Paweł Szafranek
Mirosław Leśko Danuta Dobrzykowska tel./fax. 67 282 94 08

pon. i śro. 7:30–14:30; piąt. 7:30–13:30

CZARNKÓW
ul. Kościuszki 88, 64–700 Czarnków

Krystian Szyler
Mariusz Łuczak Józef Tomczak tel. 67 254 74 09

pon. i piąt. 8:00–15:00; wt. 9:00–15:00

GNIEZNO
ul. Roosevelta 114, 62–200 Gniezno

Zbigniew Stajkowski
Adam Kachniarz Wioletta Melcer

tel. 61 426 76 36
fax. 61 426 36 39

pon. i śro. 7:30–15:00; piąt. 7:30–12:30

GOSTYŃ
ul. Fabryczna 1, 63–800 Gostyń

Andrzej Kubiak
Maciej Maciejewski Paweł Dopierała tel./fax. 65 572 06 93

wt. i czw. 7:30–15:30

GRODZISK WLKP.
ul. Mossego 9, 62–065 Grodzisk Wlkp.

Jerzy Kostrzewa
Janusz Popiół

Katarzyna Szudra– 
–Borowczak

tel./fax. 61 444 50 83
pon. i śro. 7:00–15:00; 2 i 4 piąt. m–ca 7:00–15:00

JAROCIN
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, 63–200 Jarocin

Marcin Krawczyk
Andrzej Czajka Robert Hyżorek tel./fax. 62 747 66 66

pon. i wt. 7:30–15:30; piąt. 7:30–11:30

KALISZ
pl. Św. Józefa 5, 62–800 Kalisz

Mieczysław Łuczak
Józef Jakóbek Katarzyna Grzelak tel. 62 501 79 20; fax. 62 764 51 27 (grzecz.)

pon.–czw. 8:00–13:00
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Adres Biura Powiatowego WIR  
– Siedziby Rady Powiatowej WIR

Przewodniczący
Rady Powiatowej

Kierownik Biura
Kontakt tel./fax.

Delegat na WZ Dni i godz. urzędowania

KĘPNO
Rynek 21, 63–604 Baranów

Małgorzata Brząkała
Krzysztof Nawrot Paweł Stasiak tel. 62 781 04 21

pon. i czw. 8:00–16:00

KOŁO
ul. Kolejowa 13, 62–600 Koło

Michał Wróblewski
Mirosław Serafinowicz Beata Włodarczyk tel. 63 272 56 83; fax. 63 272 06 58 (grzecz.)

pon.–czw. 9:00–14:00

KONIN
ul. Hurtowa 1/205, 62–510 Konin

Jolanta Nawrocka
Antoni Bryl Elżbieta Bryl tel./fax. 63 243 85 34

pon.–piąt. 7:30–15:30

KOŚCIAN
ul. Gostyńska 38, 64–000 Kościan

Zygmunt Konieczny
Bolesław Ratajczak Katarzyna Szudra–Borowczak tel./fax. 65 512 14 20 w. 21

wt. i czw. 7:00–15:00; 1 i 3 piąt. m–ca 7:00–15:00

KROTOSZYN
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,  

63–700 Krotoszyn

Sławomir Szyszka
Grzegorz Okupnik Dominika Szczotka tel. 62 725 28 66

pon. i wt. 7:30–15:00; czw. 7:30–12:30

LESZNO
ul. 1 Maja 1, 64–100 Leszno

Krzysztof Kwiatoń
Stanisław Ciesielski Paweł Dopierała tel./fax. 65 529 55 23

pon., śro., piąt. 7:30–15:30

MIĘDZYCHÓD
ul. 17 Stycznia 143, 64–400 Międzychód

Włodzimierz Szychowiak
Zygmunt Matuszczak Arkadiusz Ostrowski tel. 95 748 39 90; fax. 95 748 24 30

pon.–piąt. 8:00–12:00

NOWY TOMYŚL
ul. 3 Maja 1, 64–330 Opalenica

Sławomir Szulc
Mieczysław Bąbelek Maria Galas tel. 61 447 71 55; fax. 61 447 72 70

pon. i czw. 8:00–15:00; wt. 9:00–15:00

OBORNIKI
ul. Piłsudskiego 76, 64–600 Oborniki

Tadeusz Witek
Ewa Siwakowska Paweł Bydałek tel. 61 646 29 18; fax. 61 655 91 01

pon. 8:00–16:00; śro. 8:00–15:00; piąt. 8:00–13:00

OSTRÓW WLKP.
ul. Wrocławska 18, 63–400 Ostrów Wlkp.

Piotr Walkowski
Roman Rzeszowski Katarzyna Strzyż tel./fax 62 592 80 18

pon.–pt. 7:30–15:30

OSTRZESZÓW
ul. Zamkowa 17, 63–500 Ostrzeszów

Marian Bochen
Mariola Kozłowska Maria Deresińska kom. 605 203 955; fax. 62 732 00 71

pon. i czw. 7:30–15:30

PIŁA
ul. Wojska Polskiego 49 B, 64–920 Piła

Piotr Maj
Jan Radka Beata Górecka tel./fax. 67 214 50 65

pon. i wt. 8:00–15:00; śro. 8:00–14:00

PLESZEW
ul. Słowackiego 14, 63–300 Pleszew

Olgierd Wajsnis
Maciej Maciejewski Lidia Grzesiak–Ryszewska tel. 62 742 49 41

pon. i czw. 8:00–15:00; śro. 8:00–14:00

POZNAŃ
ul. Golęcińska 9, 60–626 Poznań

Mirosław Potrawiak
Zenon Słupiński Marta Ceglarek tel. 61 227 01 24; fax. 61 227 01 31

pon., śro. i piąt. 7:30–15:30

RAWICZ
ul. Ig. Buszy 5, 63–900 Rawicz

Łukasz Rojda
Marian Maćkowiak Daniel Baszyński tel./fax. 65 545 25 88

pon. i wt.7:00–14:00; śro.7:00–13:00

SŁUPCA
ul. Poznańska 16, 62–400 Słupca

Stanisław Plesiński
Jan Pauliński Iwona Czerniak tel. 63 275 86 22; fax. 63 275 86 69

pon. i wt. 7:30–15:30; piąt. 9:00–13:00

SZAMOTUŁY
ul. B. Chrobrego 8, 64–500 Szamotuły

Andrzej Frąckowiak
Paweł Zagórski Barbara Idczak tel./fax. 61 292 26 85

piąt. 7:00–15:00

ŚREM
ul. Wojska Polskiego 5/7, 63–100 Śrem

Tadeusz Mieloch
Kazimierz Kurek Sylwia Smolarek tel./fax. 61 283 53 19

pon.–piąt. 8:00–12:00

ŚRODA WLKP.
ul. Kosynierów 2 B, 63–000 Środa Wlkp.

Marian Walkiewicz
Mirosław Jackowiak Krystyna Kubicka–Sztul tel./fax. 61 285 81 00

pon. i piąt. 8:00–15:00; śro. 8:00–14:00

TUREK
ul. Kaliska 59, 62–700 Turek

Marek Pańczyk
Krzysztof Przygoński Przemysław Tomczak tel. 63 289 17 46; fax. 63 278 83 19

pon. i wt. 7:30–15:30; śro. 7:30–11:30

WĄGROWIEC
ul. Grunwaldzka 30, 62–100 Wągrowiec

Bogdan Fleming
Anna Majer Bernadeta Ratajczak tel. 67 216 62 86

pon. i śro. 8:00–15:00; czw. 8:00–14:00

WOLSZTYN
ul. 5 Stycznia 5, 64–200 Wolsztyn

Szymon Tomaszewski
Stanisław Skorupka Wojciech Kazubski tel. 68 384 56 32

pon. i czw. 7:00–14:00; wt. 7:00–13:00

WRZEŚNIA
ul. Kaliska 2, 62–300 Września

Kazimierz Kubczak
Andrzej Waszak Michał Krotoszyński tel./fax. 61 436 79 35

pon. i wt. 7:30–15:00; piąt. 7:30–12:30

ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5, 77–400 Złotów

Zygmunt Wiśniewski
Eugeniusz Grzybek Katarzyna Mielke tel. 794 600 642

pon. i czw. 8:00–15:00; wt. 8:00–14:00

Koleżance Elżbiecie Bryl,
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci


ś. p.

matki
składają: Zarząd, Delegaci  

i Pracownicy WIR

Koleżance Wiolettcie Melcer,
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci


ś. p.

ojca
składają: Zarząd, Delegaci  

i Pracownicy WIR

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci


ś. p.

mariana jurka
Delegata Rady Powiatowej Wielkopolskiej  

Izby Rolniczej I Kadencji z Gminy Odolanów 
Pragniemy złożyć Rodzinie i Bliskim  

wyrazy najgłębszego współczucia Zarząd  
i Członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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Pierwszym punktem wizyty było zwiedza-
nie poletek pokazowych przygotowanych 
na Marszewskie Dni Pola przez pracowni-
ków Centrum Edukacyjno – Wystawowe-
go WODR w Marszewie. Oprowadzający-
mi byli gospodarze miejsca Pani Wiesława 
Witaszak Kierownik Centrum oraz Pan Ta-
deusz Wojcieszak Kierownik Zespołu Do-
radczego WODR w Pleszewie. Następnie 
w Sali Centrum odbyło się spotkanie, pod-
czas którego gościom przybliżone zostały 
działania doradztwa rolniczego oraz same-
go Centrum Edukacyjno – Wystawowego 
w Marszewie. W spotkaniu udział wzięli 
także Pani Grażyna Borkowska Dyrektor 
Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicz-
nych CKU w Mraszewie, która opowiedzia-
ła o kształceniu w kierunkach rolniczych 
oraz Pan Olgierd Wajsnis Przewodniczący 
Rady Powiatowej WIR w Pleszewie, który 
w kilku zdaniach przedstawiał najważniej-
sze działania samorządu rolniczego. Póź-
nym popołudniem nasi goście wzięli udział 
w zakończeniu roku akademickiego przez 
Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i wspólnej biesiadzie jaka z tej okazji odbyła 
się w Wysocku Wielkim.

W drugim dniu wizyty niemieccy go-
ście przebywali w północnej części nasze-
go województwa. Pierwszym punktem 
programu było odwiedzenie firmy „Agro-
-Danmis” Gramowscy, która zajmuje się 
skupem, przerobem i dystrybucją wy-
robów z mleka koziego. Firma posiada 
własne stado liczące 1200 kóz dojnych. 
Wszyscy mogli skosztować produktów 
powstałych na bazie mleka koziego. Dla 
wielu kozie mleko i jego produkty są al-
ternatywą, gdyż białko znajdujące się 
w tym mleku nie uczula. 

Grupa miała również okazję za-
poznać się z działalnością edukacyjną 
Nadleśnictwa Oborniki. Uczestników 

zapoznano z fauną i florą naszych lasów 
i ogólnymi zasadami gospodarki leśnej. 
Zaprezentowano również narzędzia wy-
korzystywane dawnej w leśnictwie.

Następnie delegacja udała się do 
Tłoczni soków państwa Rembowskich. 
Zakład produkuje naturalne soki owo-
cowe tłoczone metodą tradycyjną, bez 
użycia konserwantów.

Następnie delegacja przemieściła 
z południowej części Wielkopolski do 
części zachodniej na teren powiatów 
międzychodzkiego i szamotulskiego.

Na początek goście odwiedzili Cen-
trum Konferencyjne Olandia w Prusimiu. 
Gospodarze tego obiektu przedstawili hi-
storię osadnictwa olenderskiego na zie-
mi międzychodzkiej. Zaprezentowano 
miniatury typowych zabudowań z XVII 
i XVIII w. Była też okazja obejrzenia wy-
stawy zabytkowych maszyn rolniczych. 
Przedstawiony został przebieg rewitali-
zacji tych terenów po 2004r. z wykorzy-
staniem środków unijnych.

W Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej w Mniszkach miało miej-
sce spotkanie z Prezesem Zarządu LGD 
Puszcza Notecka Panem Jackiem Kacz-
markiem. Omówił on zasady działania 
tego stowarzyszenia oraz wskazał spo-
soby pozyskiwania funduszy unijnych na 
rozwój obszarów wiejskich. Duże zainte-
resowanie wzbudził projekt pod nazwą 
Wielkopolskie Wioski Tematyczne.

W miejscowości Jeziorno, we wła-
snym gospodarstwie rybackim, powitał 
naszych gości Prezes Zarządu LGR Obra-
-Warta Pan Bernard Dorożała. W trakcie 
prezentacji gospodarstwa, przybliżył rów-
nież metody działania Grupy Rybackiej, 
liczne programy i inicjatywy mające na 
celu uzyskiwanie funduszy europejskich 
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Część międzychodzką wizyty zakoń-
czyły odwiedziny w Stadzie Ogierów 
w Sierakowie.

Na koniec wizyty grupa odwiedziła 
Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowla-
ne „GAŁOPOL” Spółka z o.o. z siedzibą 
w Gałowie, powiat szamotulski. Hodowla 
bydła mlecznego i produkcja mleka jest 
najważniejszym zadaniem Spółki. Stałe 
podnoszenie wydajności osiągane są dzię-
ki nowoczesnym systemom utrzymania 
i żywienia zwierząt. W ciągu ostatnich lat 
zmodernizowano obory z uwięziowych na 
wolnostanowiskowe wprowadzając tym 
samym nowoczesne rozwiązania funkcjo-
nalne. W wielkim stopniu poprawione zo-
stały warunki bytowania zwierząt a jedno-
czenie zmniejszona pracochłonność. Zme-
chanizowaniu uległy czynności związane 
z usuwaniem i magazynowaniem obor-
nika w większym stopniu zabezpieczając 
ochronę środowiska. Obory wyposażone 
są w hale udojowe z pełnym systemem 
komputerowym. Wszystkie te inwestycje 
powodują w efekcie wzrost wydajności 
i jakości wyprodukowanego mleka. W sta-
dzie bydła mlecznego jest prowadzona 
praca hodowlana. Od lat Spółka korzysta 
z programu indywidualnego doboru buha-
jów o najwyższej wartości indeksu, co ma 
wpływ na poprawę cech w stadzie krów 
pod względem mleczności, typu i budowy 
oraz żywotności. 
Zwiedzający zapoznali się również z pla-
nami otwarcia Centrum Edukacyjnego In-
tegrowanej Ochrony Roślin. Cele centrum 
to edukacja i szkolenie doradców specja-
lizujących się w ochronie roślin, rolników. 
Ma być to również miejsce spotkań osób 
pracujących w rolnictwie zwłaszcza w In-
tegrowanej Ochronie Roślin. 

» Opracowanie Biuro WIR

Wizyta przedstawicieli 
Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej 

W dniu 23–25 czerwca br.gościliśmy w Wielkopolsce przedstawicieli Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej. 
W  składzie 25  osobowej grupy znaleźli się pracownicy gospodarstw rolnych i  ogrodniczych oraz 
osoby związane zawodowo z leśnictwem. Delegacji przewodniczył Pan Heinrich Grupe Wiceprezydent 
Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej oraz dr Matthias Heyder. 
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Dobiegają końca prace nad przygotowaniem rozporządzeń wy-
konawczych dotyczących szczegółowych warunków i trybu prze-
kazywania pomocy w ramach instrumentów nowego PROW. 

14 lipca br. ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie 
pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Do rozdysponowania 
w ramach działania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym PROW będą różnić 
się od tych z poprzedniego rozdania PROW-u. Najważniejsza 
zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko 
tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospo-
darstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kie-
rujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premię może się ubiegać osoba, która:
 » ma nie więcej niż 40 lat,
 » posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (trzy lata na 

uzupełnienie kwalifikacji zawodowych wykształcenia, liczo-
ne od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.)

 » po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rol-
nego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia 
złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako 
kierujący,

 » stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo 
rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 
lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem,

 » Wielkości ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie może być 
mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

 » Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym 
musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w wo-
jewództwach o średniej niższej niż krajowa – średniej 
wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym 
określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej 
wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użyt-
kowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności 
rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorial-
nego (JST). 
Ze wsparcia wyłączono gospodarstwa, których głównym 

kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem pro-
dukcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich 
na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjal-
nych produkcji rolnej.

Beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uprosz-
czonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji 
biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co 
najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana 
w dwóch ratach.

» Opracowanie na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie  
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania informacyjno  
– konsultacyjne PROW 2014–2020

Wielkopolska Izba Rolnicza w miesiącach od września do listopada br. planuje przeprowadzenie 
cyklu szkoleń informacyjnych na temat wdrożenia działań nowego PROW. Przy współpracy 
z  Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa oraz lokalnymi samorządami przygotujemy spotkania, w trakcie których przedstawione 
zostaną szczegółowe informacje z zakresu poszczególnych działań w ramach PROW 2014–2020. 
O terminach spotkań informować będziemy na stronie internetowej WIR: www.wir.org.pl, dodatkowe 
informacje dostępne będą również w Biurach Powiatowych WIR.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
w Internecie oraz na portalu Facebook

www.wir.org.pl
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Wielkopolski Rynek Rolny – notowania

notowania cen produKtów roŚlinnYcH
Lipiec 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania

Płat-
ność 
(dni)

Cena 
(zł)

Ps
ze

ni
ca

 k
on

su
m

pc
yj

na

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 570,00

ELWEARR Kępno 14 580,00

BLENDING Zduny 14 650,00

DARHEN Słupca 660,00

ELEWATOR Gniezno 660,00

GROBLA AGRI Grobla 670,00

WIPASZ Koło 14 674,00

J.Manyś Młyn Międzychód 14 680,00

Młyn Grygier Kościan G 680,00

Młyn Środa Wlkp. 14 680,00

AGRONOWAK Września 14 700,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 700,00

Młyn Żerków G 700,00

MIXT Poniec 736,00

KOMPLEXMłYN Wągrowiec 14 760,00

Średnia 673,33

Ps
ze

ni
ca

 p
as

zo
w

a

ELEWATOR Gniezno 560,00

ROL-POL Uścikowo 14 560,00

Rozalczyk Parkowo 14 570,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 600,00

GS Września 14 600,00

Młyn Grygier Kościan G 600,00

ZSHP Złotów 14 600,00

WIPASZ Koło 14 610,00

ELEWATOR Lasocice 0 620,00

PASZOWIT Giżyce 14 620,00

PIAST Lewkowiec 14 620,00

Agri Plus – Wielkopolska 
Szamotuły

14 640,00

DOSSCHE Kalisz 14 640,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 640,00

BLENDING Zduny 14 650,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 650,00

NEOROL Chrzan 14 650,00

DARHEN Słupca 660,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 660,00

GROBLA AGRI Grobla 670,00

Średnia 621,00

Ży
to

 k
on

su
m

pc
yj

ne

ELEWATOR Gniezno 380,00

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 400,00

ELWEARR Kępno 14 400,00

WIPASZ Koło 14 428,00

KOMPLEXMłYN Wągrowiec 14 440,00

BLENDING Zduny 14 450,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 450,00

J. Manyś Młyn Międzychód 14 470,00

DARHEN Słupca 480,00

Młyn Grygier Kościan G 480,00

GROBLA AGRI Grobla 490,00

MIXT Poniec 490,00

Ży
to

  
ko

ns
um

pc
yj

ne

Agri Plus – Wielkopolska 
Szamotuły

14 500,00

AGRONOWAK Września 14 500,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 500,00

Młyn Zalesie Doruchów 14 500,00

Średnia 459,88
Ję

cz
m

ie
ń 

pa
sz

ow
y

ELEWATOR Gniezno 500,00

GROBLA AGRI Grobla 520,00

DARHEN Słupca 530,00

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 530,00

ROL-POL Uścikowo 14 530,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 530,00

ZSHP Złotów 14 530,00

WIPASZ Koło 14 535,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 540,00

Rozalczyk Parkowo 14 540,00

AGRIFIRM Margońska Wieś 550,00

AGRONOWAK Września 14 550,00

Kaszarnia P.Czarnecki Mię-
dzychód

14 550,00

PIAST Lewkowiec 14 550,00

BLENDING Zduny 14 560,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 560,00

GS Września 14 570,00

PASZOWIT Giżyce 14 570,00

Agri Plus – Wielkopolska 
Szamotuły

14 580,00

Młyn Grygier Kościan G 580,00

Średnia 545,25

Ku
ku

ry
dz

a 
su

ch
a

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 500,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 520,00

PIAST Lewkowiec 14 530,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 540,00

DOSSCHE Kalisz 14 540,00

Agri Plus – Wielkopolska 
Szamotuły

14 550,00

GROBLA AGRI Grobla 550,00

Młyn Grygier Kościan G 550,00

NEOROL Chrzan 14 550,00

AGRONOWAK Września 14 560,00

DARHEN Słupca 560,00

PASZOWIT Giżyce 14 570,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 570,00

AGRIFIRM Margońska Wieś 600,00

Średnia 549,29

Rz
ep

ak

PIAST Lewkowiec 14 1470,00

DARHEN Słupca 1500,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 1500,00

ELEWATOR Gniezno 1510,00

GS Września 21 1520,00

AGRONOWAK Września 14 1550,00

GROBLA AGRI Grobla 1550,00

ELEWATOR Lasocice 1635,00

Średnia 1529,38

notowania cen produKtów zwierzęcYcH
Lipiec 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania

Płat-
ność 
(dni)

Cena 
(zł)

Tu
cz

ni
ki

 k
l. 

1

SIELETYCKI Święciechowa 14 3,60

Zamiara & Bąkowski Gutowo 
Małe

G 3,60

HAND-MIĘS Miąskowo 14 3,70

KARSTUSZ Karolewo 7 3,70

Pachura Jarocin G 3,70

ROLPASZ Strzałkowo 7 3,70

Ziemniarski Dobrosołowo 14 3,70

AGRO-HANDEL Mościszki 14 3,80

HAŁTO Gniezno 7 3,80

JUREX Szczytniki 14 3,80

Masarnia Ignaczak Rataje 7 3,80

MRÓZ Borek Wlkp. 14 3,80

S.Tułacz Russów 14 3,80

T.Lubik Góra 14 3,80

Kujawa Wolsztyn 14 3,85

E.Barska Grębanin 14 3,90

Ubojnia Tarnówka 14 3,90

ZM Krawiec Doruchów 7 3,90

CYRULIK Uścikowo 14 3,95

J. Popiół Gnin 7 4,00

KR Broniszewice 7 4,00

SKR Gizałki 7 4,00

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 4,00

Skup J. Teusz Złotów 14 4,10

Średnia 3,83

M
ł. 

ja
łó

w
ki

 >
 4

00
 k

g

HAND-MIĘS Miąskowo 14 4,50

ZUBiR Ciążeń 7 5,00

J.Teusz Złotów 5,60

Murawscy Ubojnia Żerków 7 5,80

Biernacki Ubojnia Golina 14 6,00

Galw-Mięs Osiek Mały 14 6,00

SKR Gizałki 7 6,00

Ziemniarski Dobrosołowo 14 6,00

BIERNACKI Czeluścin 14 6,10

BIERNACKI Czeluścin 14 6,10

PRO AGRO Krotoszyn 7 6,10

BLUTEX Kaszczor 14 6,20

ABP Poland Pniewy 7 6,50

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 6,55

JUREX Szczytniki 14 6,70

S.Tułacz Russów 14 6,80

Skup Lipa 14 6,90

KR Broniszewice 7 7,00

Skup Wymysłowo 14 7,00

Średnia 6,15

M
ł. 

by
cz

ki
 >

 4
00

 k
g

HAND-MIĘS Miaskowo 14 5,60

J.Teusz Złotów 5,80

Murawscy Ubojnia Żerków 7 6,20

Biernacki Ubojnia Golina 14 6,30

ABP Poland Pniewy 7 6,40

Skup Wymysłowo 14 6,50

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 6,50
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» Opracowanie: K. Pabiszczak, G. Wysocki 

Biuro WIR w Poznaniu

notowania cen ŚrodKów produKcJi
Lipiec 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania Cena 

(zł)

Sa
le

tr
a 

am
on

ow
a

AMPOL – MEROL Borzykowo 1250,00

PN Wolsztyn 1360,00

ROL-BUD Biniew 1390,00

ROLBUD Kotlin 1390,00

ROLNIK Orchowo 1395,00

AGROL Oborniki 1400,00

AGRO-SERWIS Pólko 1400,00

GS Września 1400,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1400,00

POLCHEM Słupca 1400,00

BLENDING Zduny 1410,00

Talaga Doruchów 1420,00

CHEMIROL Wągrowiec 1440,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1440,00

CN Oborniki 1440,00

ROLNIK Nacław 1440,00

SKR Międzychód 1440,00

ANEX Wielichowo 1450,00

EKO-AGRO Krobia 1450,00

ŁUBEX Budzyń 1450,00

MINGE Granowo 1450,00

SEGET Leszno 1450,00

GS Baranów 1480,00

GS Golina 1490,00

ROLBUD Kwileń 1490,00

ZSHP Złotów 1500,00

Średnia 1424,04

M
oc

zn
ik

AMPOL – MEROL Borzykowo 1400,00

ROL-BUD Biniew 1530,00

AGROL Oborniki 1540,00

CHEMIROL Wągrowiec 1540,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1540,00

CN Oborniki 1550,00

POLCHEM Słupca 1560,00

ROLNIK Orchowo 1560,00

BLENDING Zduny 1570,00

EKO-AGRO Krobia 1580,00

GS Golina 1592,00

ANEX Wielichowo 1600,00

GS Września 1600,00

MINGE Granowo 1600,00

PN Wolsztyn 1600,00

ROLNIK Nacław 1600,00

SEGET Leszno 1600,00

SKR Międzychód 1600,00

Talaga Doruchów 1600,00

GS Baranów 1620,00

ROLBUD Kwileń 1630,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1650,00

ZSHP Złotów 1650,00

AGRO – EFEKT Przybysław 1663,00

Średnia 1582,29

M
ł. 

by
cz

ki
 >

 4
00

 k
g

ZUBiR Ciążeń 7 6,50

Skup Lipa 14 6,60

BIERNACKI Czeluścin 14 6,75

BIERNACKI Czeluścin 14 6,75

Galw-Mięs Osiek Mały 14 6,80

PRO AGRO Krotoszyn 7 6,80

BLUTEX Kaszczor 14 7,00

SKR Gizałki 7 7,00

Ziemniarski Dobrosołowo 14 7,00

JUREX Szczytniki 14 7,10

KR Broniszewice 7 7,10

S.Tułacz Russów 14 7,20

ZM Krawiec Doruchów 7 7,40

Średnia 6,67

O
pa

sy
 w

yb
ra

ko
w

an
e

J.Teusz Złotów 3,40

BLUTEX Kaszczor 14 4,00

Skup Wymysłowo 14 4,50

Skup Lipa 14 4,60

BIERNACKI Czeluścin 14 4,70

BIERNACKI Czeluścin 14 4,70

HAŁTO Gniezno 7 5,00

HAND-MIĘS Miąskowo 14 5,00

JUREX Szczytniki 14 5,00

Murawscy Ubojnia Żerków 7 5,00

Biernacki Ubojnia Golina 14 5,20

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 5,20

ABP Poland Pniewy 7 5,30

S.Tułacz Russów 14 6,00

KR Broniszewice 7 6,50

Średnia 4,94

M
le

ko
 k

l. 
Ex

tr
a

OSM Złotów 0,95

OSM Koło/Kępno 14 1,00

OSM Wolsztyn 30 1,08

OSM Ostrów Wlkp. 1,10

OSM Jarocin 1,12

Konin (skup dla OSM Łowicz) 30 1,13

Mleczarnia Ostrzeszów 1,15

OSM Koło 30 1,15

NUTRICIA Krotoszyn 30 1,20

SM Gostyń 1,20

SM Gostyń 1,20

SM Września 15 1,20

SMU Strzałkowo 1,22

ROLMECZ Gniezno a 1,35

Średnia 1,15

Ja
ja

 d
uż

e

Targowisko Chodzież G 0,80

Targowisko Koło G 0,53

Targowisko Gostyń G 0,55

Targowisko Leszno G 0,55

Targowisko Międzychód G 0,55

Targowisko Oborniki G 0,55

Targowisko Rogoźno G 0,55

Targowisko Grodzisk Wlkp. G 0,60

Targowisko Jarocin G 0,60

Targowisko Kępno G 0,60

Targowisko Pleszew G 0,60

Targowisko Śmigiel G 0,60

Targowisko Wolsztyn G 0,60

Targowisko Złotów G 0,60

Targowisko Gminne Wągro-
wiec

G 0,65

Targowisko Konin G 0,66

Targowisko Słupca G 0,66

Targowisko Kalisz G 0,70

Targowisko Krotoszyn G 0,70

Targowisko Ostrzeszów G 0,70

Targowisko Września G 0,70

Targowisko Gniezno G 0,80

Średnia 0,63

Po
lif

os
ka

 6
-2

0-
30

SKR Międzychód (Polifoska 4) 1630,00

ROLNIK Orchowo 1690,00

CN Oborniki (Polifoska M-MAX) 1700,00

PN Wolsztyn (polifoska 4) 1700,00

POLCHEM Słupca 1700,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1705,00

ŁUBEX Budzyń 1720,00

GS Ryczywół (Polifoska M-MAX) 1740,00

AMPOL – MEROL Borzykowo 1750,00

ROL-BUD Biniew 1760,00

Talaga Doruchów 1760,00

BLENDING Zduny 1800,00

GS Baranów 1840,00

ANEX Wielichowo 1850,00

AGRO-SERWIS Pólko 1860,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1860,00

MINGE Granowo 1860,00

SEGET Leszno 1870,00

EKO-AGRO Krobia 1880,00

ROLNIK Nacław 1880,00

ZSHP Złotów 1880,00

GS Golina 1896,00

Średnia 1787,77

W
ap

no
 m

ag
ne

zo
w

e

Koplania Odkywkowa Imielin 72,00

AGRONOWAK Września 95,00

AMPOL – MEROL Borzykowo 115,00

GS Golina 130,00

SKR Ludomy 130,00

GS Strzałkowo 134,00

SKR Oborniki 150,00

EKO-AGRO Krobia 280,00

Średnia 138,25

Pa
ra

 p
ro

si
ąt

Obrót sąsiedzki gm. Oborniki 220,00

Obrót sąsiedzki gm. Rogoźno 220,00

Targowisko Zagórów 280,00

Obrót sąsiedzki, gm. Międzychód 290,00

Targowisko Koźminek 300,00

Targowisko Ostrzeszów 300,00

H.Krupiński Bogdanów 320,00

Targowisko Śmigiel 320,00

Targowisko Wągrowiec 320,00

Obrót sąsiedzki gm. Łubowo 340,00

K. Kwiatoń Moraczewo 375,00

Targowisko Gostyń 375,00

A.K.Gospodarczykowie Rakowo 400,00

Średnia 312,31

Ja
ło

w
ic

e 
ho

-
do

w
la

ne

Obrót sąsiedzki pow. Leszno 4100,00

Obrót Sąsiedzki Gostyń 4500,00

J.Nowak Szczytniki 5000,00

BĄBKA Rgielew 5200,00

Średnia 4700,00
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Starożytna sentencja wykorzystana w tytule jest wyjęta z Bi-
blii i powszechnie znana, bowiem autorzy Starego Testamentu 
wykorzystywali ją na kartach tej księgi wiele razy. Samo słowo 
miód występuje w  biblijnych wersach aż 31 razy, zaś słowa: 
mleko i miód 20 razy. Autorzy tego dzieła opisywali przy ich 
pomocy pasterskiemu ludowi Izraela zalety Ziemi Obiecanej po 
ich uwolnieniu się z egipskiej niewoli; pojęciem kraj mlekiem 
i miodem płynący pustynni nomadzi określali wyjątkowo bo-
gatą, żyzną krainę, zdolną wyżywić liczny naród. 

Słowo miód znamionowało wówczas, podobnie jak dziś: obfi-
tość, dobrobyt, bogactwo kraju, różne naturalne dary, w tym tak-
że pożywienie, pochodzące od Boga. Tajemniczy proces produk-
cji miodu, wówczas ludziom nieznany, czynił ten produkt pełnym 
tajemnic, niezbadanych właściwości i znaczeń. Jedz miód, synu 
mój, bo dobry jest – czytamy w Księdze Przypowieści (24,13-14). 

Z kolei pszczoła – wytwórczyni miodu – jest symbolem 
pracowitości, porządku, mądrości, nieśmiertelności i zmar-
twychwstania oraz pięknej wymowy. Pszczoła to także ktoś na-
tchniony, miodopłynny mówca. Mówiono tak m.in. o słynnych 
kaznodziejach: św. Janie Chryzostomie, patronie pszczelarzy, 
św. Ambrożym i mnichu cysterskim, św. Bernardzie z Clairvaux. 

Pszczoła od dawien dawna kojarzy się ludziom z niezwykłą 
pracowitością i bezinteresownością. W Septuagincie (Księga 
Przypowieści 6,8 abc) czytamy: Idź do pszczoły i przekonaj się, 
z jaką pilnością i powagą spełnia swoją pracę! Wynik jej trudu 
jest pożyteczny zarówno dla królów, jak i dla biedaków. Dla-
tego lubi się ją i ceni cudowną, mimo mizernej postaci, zręcz-
ność. Czy dziś nadal o pszczołach i miodzie podobnie myślimy? 
W niektórych sytuacjach zapewne tak. 

Ale człowiek zajmował się od niepamiętnych czasów 
pszczołami głównie z powodów praktycznych. Obfitość miodu 
zwróciła uwagę żydowskiego kupca, Ibrahima ibn Jakuba po-
dróżującego w X wieku m.in. po kraju Mieszka I. W swej relacji 
z podróży po krajach słowiańskich m.in. pisał: A co się tyczy 
kraju Mesko (tj. Mieszka), to jest on najrozleglejszy z krajów. 
Obfituje w żywność, mięso, miód i rybę. Dwa wieki później, 
nadworny kronikarz Bolesława Krzywoustego, Anonim Gall, 
jeszcze na początku XII wieku pisał o Polsce, że to kraj, gdzie 
powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny. Pisząc te słowa 
miał zapewne na myśli dzisiejszą Wielkopolskę, Kujawy i Śląsk, 
które stanowiły trzon ówczesnego państwa rządzonego przez 
piastowskich królów i książęta. 

Współczesne poglądy na użyteczność tych owadów znacz-
nie różnią się od dawniejszych. Mniej więcej do końca XIX wieku 

pszczoły ceniono głównie jako dostarczycielki miodu i wosku. Jed-
nak dawne znaczenie tych produktów malało z każdym dziesięcio-
leciem wymienionego stulecia – głównie z powodu upowszechnie-
nia się lampy naftowej, potem świec parafinowych, a także coraz 
tańszego niż miód cukru trzcinowego i buraczanego. 

Mimo to dzisiejsza ocena użyteczności pszczół przedstawia 
się o wiele korzystniej, gdyż zebrane doświadczenie badaczy 
roślin, rolników, ogrodników i leśników jednoznacznie do-
wodzą, że suma korzyści osiąganych z tytułu zapylania przez 
pszczoły roślin owadopylnych, wielokrotnie przewyższa war-
tość uzyskiwanego przez pszczelarzy miodu. W konsekwencji 
dziś w wielu krajach płaci się pszczelarzom za przywożenie 
pszczół w pobliże plantacji wymagających zapylenia upraw 
przez pszczoły. Wytwarzany przez kwiaty pyłek warunkuje po-
wstawanie zapylenia nasion i owoców. Może on być przeno-
szony z jednego kwiatu na drugi przy pomocy wiatru, jak to jest 
np. u traw, zbóż, sosny (rośliny wiatropylne), jednak u większo-
ści roślin, także gatunków uprawnych, do przeniesienia pyłku 
z jednego kwiatu na znamię drugiego, potrzebne są owady od-
żywiające się nektarem i pyłkiem. Na obszernych plantacjach 
rzepaku, gryki, gorczycy, na plantacjach krzewów owocowych 
i w sadach niezastąpione w tym dziele okazują się pszczoły. I tak 
np. do optymalnego zapylenia uprawy rzepaku o powierzchni 1 
ha potrzeba od 5 do 6 rodzin pszczelich. Niektóre gatunki roślin 
nie wydałyby w ogóle owoców i nasion bez udziału owadów 
zapylających, a przecież główną ich masę stanowią pszczoły. 

Pod względem pszczelarstwa Wielkopolska należy do przo-
dujących regionów kraju. W tutejszych pasiekach gospodaruje 
wielu światłych, wykształconych pszczelarzy, nierzadko po-
siadaczy dyplomów wyższych uczelni i dyplomów mistrzow-
skich w zawodzie pszczelarskim. Na ogólną liczbę pszczelarzy 
zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski 
Południowej w Kaliszu, tj. 690 członków, około 350 legitymuje 
się świadectwem ukończenia kursu mistrzowskiego. Łącznie 
posiadają oni 19, 4 tys. rodzin pszczelich. 

Spojrzenie wstecz podpowiada, że w 1985 roku był w Polsce 
około 2, 6 ml rodzin pszczelich.

Mniej więcej do ostatnich lat ub. wieku liczba ta systematycz-
nie spadała aż do ok. 800 tys., co było niewątpliwie skutkiem in-
wazji warrozy, na którą nie było skutecznych leków. Niewątpliwie 
negatywny wpływ na odradzanie się pszczelarstwa ma spory im-
port miodu z Chin, Meksyku, Argentyny i innych krajów.

Obecne krajowe pogłowie pszczół szacuje się (wg PZP) na 
około 1, 23 ml rodzin pszczelich. W odniesieniu do szacowanych 

Wielkopolska – kraina miodem  
i mlekiem płynąca

Jerzy Gnerowicz 
Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu
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Pierwsze udokumentowane wzmianki o próbach stworzenia 
organizacji zrzeszających polskich pszczelarzy z okolic Ostro-
wa pojawiają się w roku 1874. Potrzebne było aż pięć lat starań 
i zabiegów u władz pruskich, by wreszcie 29 grudnia 1879 roku 
oficjalnie została zarejestrowana organizacja pod nazwą „Sto-
warzyszenie Pszczelnicze w Ostrowie Wielkopolskim na powiat 
odolanowski”. Stowarzyszenie to, w momencie rejestracji, li-
czyło 25 członków posiadających 298 pni, a pierwszy zarząd 
tworzyli: przewodniczący Władysław Dymalski, sekretarz Da-
mian Dymalski, skarbnik Karol Gawęcki.

W lipcu 1881 roku powstało Główne Towarzystwo Pszczelni-
cze na Wielkie Księstwo Poznańskie z siedzibą władz w Lesznie, 
do którego wkrótce akces zgłosiło też nasze ostrowskie stowa-
rzyszenie, liczące już wtedy 34 pszczelarzy, opiekujących się 405 
pniami. Ostrowskie Stowarzyszenie, mimo wielu codziennych 
problemów i kłopotów rozwijało się bardzo prężnie. Świadczą 
o tym różne podejmowane działania na rzecz pszczelarstwa 
i pszczelarzy takie, jak: wystawy pszczelarskie, szkolenia, zjazdy 
pszczelarzy czy festyny miodowe.

Ostrowskie środowisko pszczelarzy w okresie międzywo-
jennym było różnorodne.

W tym okresie działała też Rodzina Kolejowa Pszczelarzy 
w Ostrowie, założona przy ówczesnej Fabryce Wagon, pod pa-
tronatem Ministra Komunikacji. Budowano tutaj ule, które roz-
prowadzano po terenie całej Rzeczypospolitej. W okresie trwania 
działalności Rodziny Kolejowej wyprodukowano około 1500 uli.

Była też samodzielna organizacja pszczelarska zrzeszająca 
pracowników Poczty Polskiej.

Wybuch II wojny światowej i okres okupacji niemieckiej 
polskich ziem przerwały działalność wszystkich organizacji 
pszczelarskich.

Po zakończeniu działań wojennych jednymi z pierwszych, któ-
rzy zajęli się odbudową ostrowskiego pszczelarstwa byli: Tadeusz 

Hofmański, Stanisław Kawiński, Józef Linke, Władysława Nowak, 
Edward Pawlak, Józef Sobczak, Tadeusz Sikora. To dzięki ich pracy 
został zorganizowany Związek Pszczelarzy w Ostrowie, którego 
pierwszy zarząd stanowili: prezes Tadeusz Hofnański, sekretarz 
Henryk Fechner, skarbnik Kazimierz Nowicki, oraz członkowie – 
Józef Zasieczny, Józef Sobczak oraz Otto Munch. Po okresie zawi-
rowań politycznych w kraju Koło Pszczelarzy w Ostrowie 5 kwiet-
nia1956 roku ponownie podjęło działalność pod przewodnictwem 
nowego zarządu, który stanowili prezes Edward Pawlak, sekretarz 
Henryk Fechner, skarbnik Kazimierz Nowacki.

Również po wojnie aktywność naszych pszczelarzy nie zma-
lała, czego dowodem były organizowane przez nich imprezy 
rocznicowe, zjazdy, szkolenia i wycieczki.

W dniu 16 września 1984 podczas obchodów 105 lecia ist-
nienia Koło Pszczelarzy w Ostrowie Wielkopolskim otrzyma-
ło sztandar wraz z rotą przyrzeczenia: „Przyrzekamy Polsce 
i Braci Pszczelarskiej, sztandar ten, powierzony naszej opie-
ce – otoczyć czcią najgłębszą. Przyrzekamy oddać go następ-
com nie splamiony złym czynem”.

W trakcie tych 135 lat działalności naszej organizacji przewi-
nęło się wielu przewodniczących, prezesów, światłych ludzi nio-
sących na swoich barkach brzemię prowadzenia tej organizacji. 
Wiele nazwisk, niestety, zatarł już czas, więc tym bardziej nale-
ży wymienić te, które są jeszcze w naszej pamięci. Pierwszym 
z prezesów był Władysław Dymalski. Kolejni to: A.Krumke, Jan 
Datko, Tadeusz Hofmański, Edward Pawlak, Kazimierz Nowic-
ki, Antoni Rachwał, Kazimierz Gabrysiak, Władysław Naglak, 
Stefan Rudowicz, Marian Kałążny, Czesław Płomiński. Obecnie 
funkcję prezesa pełni Eugeniusz Fórmański.

Ostrów Wielkopolski, dnia 12.07.2015r.

» Notatkę przygotował: Marian Bolach

135 lat historii Koła Pszczelarzy  
w Ostrowie Wielkopolskim

Pszczoły – iskierki ducha bożego – jak pisał Wergiliusz zawsze przyciągały uwagę człowieka. I to nie 
tylko tym, że były producentkami nektaru bogów czyli miodu lecz także przez wspólną, tytaniczną 
pracę na rzecz pro publico bono.

potrzeb do obsługi naszego rolnictwa i środowiska naturalnego 
na poziomie 1, 5 do 2, 0 ml rodzin pszczelich, stan ten okazuje 
się niewystarczający. 

Wg danych regionalnych związków pszczelarskich działających 
w tym samym czasie w Wielkopolsce (Chodzież, Kalisz, Konin, Lesz-
no, Poznań) zrzeszeni w nich pszczelarze posiadają łącznie 107, 3 tys. 
rodzin pszczelich tj. około 8, 7 proc. krajowego pogłowia pszczół. 
Na tle reszty kraju region nasz nie wygląda źle. Jest to zapewne nie 
tylko wynikiem wysokich kwalifikacji zawodowych wielkopolskich 

pszczelarzy, ale także tradycji wspólnego rozwiązywania pszczelar-
skich problemów sięgających XIX wieku. Nie jest przecież tajemnicą, 
że na ziemiach rdzennie polskich pierwsze organizacje pszczelarskie 
powstawały w Wielkopolsce i to przed ponad stu laty; przykładowo, 
koła pszczelarzy w: Kępnie, Ostrzeszowie, Ostrowie Wielkopolskim, 
Pleszewie, działają już od ponad 130 lat. 

W sukurs osiągnięciom tutejszych pszczelarzy szły – ich pra-
cowitość i oświata pszczelarska, dzięki którym zawsze stawali 
w rzędzie przodujących producentów miodu.
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Poszkodowani przez suszę producenci 
rolni mogą liczyć na pomoc państwa. 
Rolnicy powinni zgłaszać straty w upra-
wach w miejscowym urzędzie gminy. 
Wójt, Burmistrz, Prezydent potwierdza 
wystąpienie suszy rolniczej, na terenie 
danej gminy i bezzwłocznie powiadamia 
o tym wojewodę. Zespół Komisji powo-
łany przez wojewodę dokonuje ustalenia 
szkody w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
zgłoszenia przez producenta rolnego 
wystąpienia tych szkód, nie później jed-
nak niż do czasu zbioru plonu głównego 
danej uprawy albo jej likwidacji. Komisje 
na miejscu szacują rzeczywisty stan plan-
tacji. W Wielkopolsce komisje rozpoczę-
ły już szacowanie. Informacja o formach 
pomocy z jakiej mogą skorzystać produ-
cenci rolni oraz druki do zgłoszenia do-
stępne są m.in. na stronie internetowej 
WIR pod adresem www.wir.org.pl 

Najgorsza sytuacja w związku z nie-
doborem wody występuje w czterech 
województwach: wielkopolskim, ku-
jawsko-pomorskim, mazowieckim 
i łódzkim. Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach w wydanym ko-
munikacie odnośnie wystąpienia warun-
ków suszy w Polsce za okres 11.05 – 10.07 
br. określił stan zagrożenia suszą rolniczą 
dla następujących upraw: zbóż ozimych 
i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, 
rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cu-
krowego, chmielu, tytoniu, warzyw grun-
towych, krzewów i drzew owocowych, 
truskawek oraz roślin strączkowych.

W piątym okresie raportowania tj. od 
11 maja do 10 lipca 2015 roku, Instytut 
stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy 
rolniczej na obszarze Polski. Wartości Kli-
matycznego Bilansu Wodnego (KBW), na 

podstawie których dokonywana jest oce-
na stanu zagrożenia suszą, są ujemne na 
całym obszarze Polski. Największe zagro-
żenie suszą występuje dla zbóż jarych na 
glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie) 
i II kategorii (gleby lekkie). Susza dla zbóż 
jarych występuje w dziewięciu wojewódz-
twach Polski w 860 gminach (28,1% gmin 
kraju) na 10,7 % gruntów ornych. W Wiel-
kopolsce jest to 146 gmin (46,2%) na 
16,4% gruntów ornych. Zagrożenie 
suszą rolniczą dla upraw roślin strącz-
kowych występuje w czterech wojewódz-
twach w 218 gminach (w 7,1% gmin kraju) 
na 2,1 % gruntów ornych. W Wielkopolsce 
jest to 36 gmin (11,4%) na 3,6% grun-
tów. Zagrożenie suszą rolniczą dla zbóż 
ozimych występuje na glebach I kategorii. 
Susza dla tych upraw występuje w czte-
rech województwach w 110 gminach 
(w 3,6% gmin kraju) na 0,8 % gruntów or-
nych. W Wielkopolsce zagrożonych jest 
17 gmin (5,4%) na 1,1% gruntów ornych. 
Na tym samym poziomie kształtuje się za-
grożenie suszą rolniczą dla rzepaku i rzepi-
ku oraz krzewów owocowych.

Z raportu wynika, że najniższe warto-
ści KBW występowały dokładnie w tych 
samych rejonach jak w poprzednich 
okresach sześciodekadowych. Najniż-
sze wartości KBW notowano w dalszym 
ciągu we wschodniej części Pojezierza 
Wielkopolskiego, północno-zachodniej 
części województwa łódzkiego, na Rów-
ninie Kutnowskiej i Pojezierzu Kujaw-
skim, z tym że obecne wartości były o ok. 
20 mm niższe i wynosiły od -180 do -199 
mm. Niskie wartości KBW w dalszym 
ciągu występowały na obszarze woje-
wództwa: pomorskiego, we wschodniej 
części województwa warmińsko-ma-
zurskiego, mazowieckiego a obecnie 

również w województwie podlaskim, 
wartości KBW w tych rejonach były niż-
sze względem poprzedniego okresu ra-
portowania o 20 mm i wynosiły od -150 
do -169 mm. W niektórych rejonach kraju 
wartości KBW względem poprzedniego 
okresu były niższe o 40 mm a nawet o 50 
mm. Duże obniżenie wartości KBW od-
notowano szczególnie na Podlasiu, na 
Lubelszczyźnie oraz w północnych rejo-
nach Małopolski oraz Podkarpacia. Naj-
wyższe wartości KBW (poniżej -50 mm) 
odnotowano w Polsce w południowych 
obszarach Małopolski oraz Podkarpacia.

W maju poziom opadów był bardzo 
zróżnicowany. Niskie opady wystąpiły 
na dużym obszarze w zachodniej i środ-
kowej części kraju. Najniższe opady 
wystąpiły zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej 
w Wielkopolsce oraz na Kujawach, na-
wet poniżej 20 mm co stanowiło na tych 
terenach ok. 40% normy wieloletniej. 
Na znacznej powierzchni kraju opady 
również były małe, wynosiły od 20 do 
40 mm (tj. 40-80% normy). Natomiast 
na wschodzie kraju opady były znacznie 
większe od 80 do 120 mm, stanowiące 
120-200% normy wieloletniej. Najwyż-
sze opady odnotowano na Wyżynie Lu-
belskiej, we Wschodnich i Zachodnich 
Beskidach, na Podhalu oraz w Tatrach, 
od 100 do powyżej 220 mm. W czerwcu 
stosunkowo wysokie opady występo-
wały w południowo – zachodniej oraz 
w północnej części Polski od 60 do 90 
mm, a miejscami nawet przekraczały 90 
mm. Natomiast stosunkowo małe i bar-
dzo małe opady notowano we wschod-
niej a zwłaszcza w północno wschodniej 
i południowo wschodniej części kraju 
oraz w pasie Nizin Środkowopolskich 
od poniżej 20 mm do 40 mm. W pierw-

Sucho w Wielkopolsce

Od końca kwietnia na przeważających obszarach Województwa Wielkopolskiego nie odnotowano 
znaczących opadów. Niedostatek wody w glebie powoduje wyraźne straty w uprawach. Rolnicy 
szacują że z powodu suszy straty w zbożach wyniosą od 20 do nawet 50%, a w niektórych 
przypadkach jeszcze więcej. Meteorolodzy nie mają dobrych wiadomości, prognozy przewidują, że 
także sierpień będzie ciepły i suchy.
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szej dekadzie lipca na przeważającym 
obszarze kraju wystąpiły stosunkowo 
niskie opady (od 10 do 20 mm). Nieco 
większe opady od 20 do 40 mm opady 
wystąpiły w na Ziemi Lubuskiej oraz 
w północnej części województwa war-
mińsko mazurskiego. Większe opa-
dy powyżej 50 mm notowano jedynie 
w południowo-wschodnich rejonach 
województwa Podkarpackiego.

Jak czytamy w raporcie „Na terenie 
całego kraju w dalszym ciągu występuje 
duży deficyt wody. Brak wody dla roślin 
uprawnych przejawia się we wszystkich 
monitorowanych uprawach znaczną ob-
niżką plonów. Należy też stwierdzić, że 

w rozpatrywanym okresie sześciodeka-
dowym występowały bardzo wysokie 
wartości ewapotranspiracji Ostatnie wy-
niki dotyczące zagrożenia suszą świad-
czą, że są one spowodowane w dużej 
mierze przez bardzo wysoką ewapotran-
spirację, wynoszącą średnio dla kraju 225 
mm a miejscami osiągając nawet ok. 250 
mm”.

Opracowanie na podstawie raportu 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa – Państwowy Instytut Badaw-
czy (IUNG-PIB) prowadzonego na zle-
cenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, opublikowanego na stronie interne-
towej www.susza.iung.pulawy.pl

System Monitoringu Suszy Rolniczej 
ma za zadanie wskazać obszary na któ-
rych potencjalnie wystąpiły straty spo-
wodowane warunkami suszy dla upraw 
uwzględnionych w ustawie o dopłatach 
do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w Polsce. Monitoring suszy 
rolniczej prowadzony jest na podstawie 
bieżącej oceny niedoboru wody w okresie 
wegetacyjnym mierzonym Klimatycznym 
Bilansem Wodnym (KBW).

Bieżące informacje dotyczące suszy 
dostępne są na stronie internetowej 
WIR www.wir.org.pl w zakładce susza. 

» Opracowanie: Biuro WIR

Produkcja rolnicza jest niezmiernie trudną i obarczoną dużym ry-
zykiem gałęzią gospodarki. Na powodzenie produkcji ma wpływ 
wiele czynników, często niezależnych i nieprzewidywalnych jak 
susze czy powodzie. Są też czynniki, na które rolnik ma istotny 
wpływ i w dużej mierze to od świadomości producenta zależy 
zysk, który osiągnie lub strata jaką poniesie. Jednym z takich 
czynników jest zwalczanie chwastów, chorób i szkodników wy-
stępujących na plantacjach. Organizmy szkodliwe występujące 
na roślinach dzielą się na organizmy nie kwarantannowe i kwa-
rantannowe. Te pierwsze są szeroko rozpowszechnione i to od 
woli producenta zależy podjęcie decyzji o tym czy będzie czynił 
starania w celu zmniejszenia strat wywoływanych przez dany 
czynnik powodujący np. chorobę i jakie starania podejmie, czy 
też może nie zrobi nic. Taki rolnik ma do wyboru szereg sposo-
bów zwalczania nękających jego uprawy chorób czy szkodników 
np. poprzez najczęściej stosowane środki ochrony roślin. Łatwe 
do stosowania, powszechnie dostępne a i efekty są w miarę szyb-
ko widoczne. Niestety nie każdy organizm da się w ten sposób 
zwalczyć. W stosunku do niektórych organizmów (bakterii, grzy-
bów, wirusów itp.) nie ma tradycyjnych metod zwalczania lub 
ich zastosowanie jest niewspółmiernie drogie do potencjalnych 
korzyści. Część z tych organizmów znajduje się pod urzędowym 
nadzorem, a konieczność ich zwalczania wynika z przepisów 
prawnych. Są to tzw. organizmy kwarantannowe. Nie są one 
w żaden sposób groźne dla zdrowia ludzi czy zwierząt, jednak 
ich rozpowszechnienie mogłoby spowodować olbrzymie straty 
nie tylko w uprawach ale i upadek wielu firm działających w sek-
torze rolniczym, a co za tym idzie wzrost bezrobocia. Jednym 
z takich organizmów jest bakteria Ralstonia solanacearum wy-
wołująca chorobę zwaną śluzakiem. Jest to bardzo groźny pato-

gen, który po raz pierwszy został stwierdzony na terenie naszego 
kraju w zbiorach bulw ziemniaków z 2014 r.

Bakteria poraża ponad 200 gatunków roślin należących do 50 
rodzin botanicznych (A. Przetakiewicz, 2006). W Polsce najpraw-
dopodobniej występuje Rasa 3 biovar 2, która poraża ziemniaki, 
pomidory, tytoń, pelargonię, bakłażana. Oprócz roślin uprawnych 
do jej żywicieli należą chwasty psianka słodkogórz (Solanum dul-
camara), psianka czarna (Solanum nigrum), które występują m.in. 
wzdłuż cieków wodnych, z których czerpana może być woda do 
nawodnień upraw polowych (USDA, 2008). Istotną sprawą jest rów-
nież przeżywalność bakterii nie tylko w wodzie ale również w glebie 
oraz ściekach powstałych w trakcie przerobu roślin żywicielskich (A. 
Przetakiewicz, 2006). Istotne jest również to, że bakteria w bulwach 
ziemniaków może występować w formie niewidocznej dla oka (tzw. 
latentnej) i nie wywołując objawów przez kilka lat, razem z bulwami 
ziemniaków być roznoszona na kolejne pola.

W naszym klimacie do tej pory nie obserwowano widocz-
nych objawów powodowanych przez bakterie Ralstonia so-
lanacearum. Najczęstsze objawy, na które należy zwrócić 
uwagę, to (Crop Protection Compedium, 2013 oraz A. Przeta-
kiewicz, 2006):

 » więdnięcie roślin od podstawy ku wierzchołkowi w ciągu dnia 
i ustępujące w nocy;

 » przy silnym porażeniu liście więdną ale nie opadają;
 » na liściach pojawiają się brązowe ciemniejące plamy, a ogonki 

ulegają epinastii (epinastia to ruch organów roślinnych spowo-
dowany szybszym wzrostem górnej części danego organu);

 » rośliny karłowacieją i stają się chlorotyczne;
 » w zaawansowanym stadium, na wysokości 2,5 cm i wyżej po-

nad powierzchnią gleby łodygi brązowieją i czernieją;

Nowe zagrożenie dla upraw ziemniaka  
– Ralstonia solanacearum – śluzak ziemniaka
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 » wiązki przewodzące zabarwiają się na kolor brunatny;
 » przy silnym porażeniu, z uciętych łodyg wstawionych do 

wody, obserwuje się wyciek śluzu bakteryjnego;
 » na przekroju poprzecznym bulw widoczne jest przebarwienie 

wiązek przewodzących aż do koloru brunatnego, pojawiają 
się też nekrozy wiązek przewodzących;

 » w obrębie pierścienia wiązek obecny jest kremowy, płynny 
śluz bakteryjny;

 » na bulwach w miejscu oczek i wyrastania łodygi może pojawić 
się wyciek bakterii.

JaK baKteria się rozprzestrzenia?
Najczęściej bakterie są przenoszone z bulwami ziemniaków, 
które są porażone bezobjawowo. 

Istotnym źródłem bakterii mogą być również wody, które są 
używane do nawadniania pól uprawnych, także wody z kanałów 
melioracyjnych oraz wody z oczyszczalni miejskich, wody/ścieki 
z zakładów przetwórczych bez obróbki odpadów lub tylko z ob-
róbką tlenową (CABI za Janse et. al., 1998; Janse, 2012). Rezerwu-
arem bakterii są też resztki roślin pozostawione na polu, chwasty 
oraz sama gleba. Razem z glebą i resztkami roślinnymi bakteria 
może zostać zawleczona na kolejne pola za pomocą maszyn i urzą-
dzeń rolniczych oraz nieoczyszczonego obuwia. Jeśli technologia 
stosowana w zakładach pakujących, sortujących czy przerabiają-
cych ziemniaki nie gwarantuje zniszczenia bakterii, potencjalnie 
niebezpieczne są odpady powstające w trakcie obróbki np. wycier-
ka, która powstaje w trakcie zimnego etapu procesu technologicz-
nego produkcji mączki ziemniaczanej. Stąd w żadnym wypadku 
nie powinna ona być wywożona na tereny uprawne ani w ich pobli-
żu. Należy pamiętać o tym, że bakteria w glebie może przeżyć do 
dwóch lat, na suchych łodygach ziemniaka ponad 5 lat, na workach 
jutowych do 18 miesięcy (Lebecka, Zimoch-Guzowska, 2005).
JaK się ustrzec?
Najważniejsza jest profilaktyka. Po pierwsze wymieniać mate-
riał siewny i sadzić wyłącznie ziemniaki w wysokich stopniach 
kwalifikacji, najlepiej elitarnych, pochodzących z zarejestro-
wanych hodowli, posiadających tzw. paszport roślin. Niestety 
nadal największym problemem w Polsce jest brak odnawiania 
materiału siewnego, szczególnie przez mniejszych rolników. 

Po drugie należy powrócić do tego, czego uczyli nas dziad-
kowie i szkoły, czyli do zachowania odpowiedniego płodo-
zmianu na polu czyli następstwa roślin po sobie. Od kilku lat 
obserwowane jest bardzo niebezpieczne zjawisko skracania 
płodozmianu. Takie postępowanie prowadzi nie tylko do wy-
jałowienia gleby ze składników pokarmowych ale i jej destruk-
cji. Zbyt częste wprowadzanie roślin tego samego gatunku, 
a nawet rodziny, na to samo stanowisko powoduje nagroma-
dzenie się czynników chorobotwórczych charakterystycznych 
dla konkretnych roślin, czy grupy roślin. Należy pamiętać, że 
roślinami żywicielskimi organizmów szkodliwych są nie tylko 
rośliny uprawne ale także powszechnie występujące chwasty 
należące często do tych samych rodzin botanicznych, co rośliny 
uprawne. Stanowią rezerwuar tych organizmów szkodliwych, 
stwarzają warunki do rozwoju oraz przetrwania niekorzystnych 
warunków oraz zim. Takim czynnikiem chorobotwórczym jest 
niewątpliwie bakteria powodująca śluzaka. Przerwa w uprawie 
ziemniaków i innych roślin żywicielskich bakterii Ralstonia sola-
nacearum powinna trwać co najmniej 4 lata, a niektóre źródła 
podają nawet do 7 lat (dane EPPO). 

Po trzecie producent powinien rozdzielić produkcję nasien-
ną ziemniaka i roślin żywicielskich np. pomidora czy papryki od 
produkcji towarowej tych roślin. 

Po czwarte należy pamiętać o właściwym, zapewniającym 
bezpieczeństwo fitosanitarne zagospodarowywaniu odpadów 
produkcyjnych. odpady powstające w trakcie sortowania ziem-
niaków (resztki bulw, kamienie, piasek) nie powinny być wywo-
żone na tereny użytkowane rolniczo, a przed ich zagospodaro-
waniem winny być poddane dezynfekcji lub obróbce termicznej.

Po piąte należy prowadzić czyszczenie i dezynfekcję magazy-
nów przed wprowadzeniem nowych roślin żywicielskich w tym 
przypadku bezwzględnie dotyczy to ziemniaka. Bulwy należy prze-
chowywać w czystych (zdezynfekowanych) lub nowych opakowa-
niach. Czyszczenie i dezynfekcja maszyn oraz środków transportu 
powinna być standardem i mieć miejsce po każdym zjeździe z pól 
aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się tej bakterii. 

Dużym problemem wśród producentów rolnych, szczególnie 
tych mniejszych, jest współużytkowanie sprzętu do uprawy roli. 
Ideałem byłoby gdyby każdy posiadał własne maszyny i urządze-
nia, jednak polskie realia są inne. Stąd bardzo istotną sprawą jest 
aby każdy zdał sobie sprawę, że przed każdym wprowadzeniem 
nieswojej maszyny czy urządzenia do gospodarstwa należy je pod-
dać kolejno czyszczeniu, myciu, dezynfekcji i jeśli jest to zasadne 
to i suszeniu. Ta sama zasada powinna być stosowana po powrocie 
maszyny czy urządzenia z pól należących do innych podmiotów. 
Zaniechanie tego bardzo ważnego elementu może skutkować nie 
tylko stratami w produkcji z uwagi na zawleczenie na własne pola 
organizmów szkodliwych ale również, w przypadku tych kwaran-
tannowych, może skutkować nałożeniem na gospodarstwo de-
cyzji administracyjnych, określających postępowanie w danym 
miejscu produkcji na wiele lat. I wszystko dlatego, że producent 
zaniechał czyszczenia i dezynfekcji sprzętu. Oczywiście wszystkie 
zabiegi dezynfekcji powinny być odnotowane w stosownej ewi-
dencji zabiegów, którą każdy rolnik jest zobowiązany prowadzić. 
Potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu dodatkowo powinna 
być faktura zakupu środka, czy protokół przeprowadzenia takiego 
zabiegu przez wykwalifikowane firmy.

Kolejną sprawą jest tzw. współużytkowanie gruntów. 
W uproszczeniu polega to na ustnej lub pisemnej umowie mię-
dzy dwoma podmiotami, najczęściej jest to umowa ustna. Jeden 
podmiot uprawia grunty należące do innej osoby. Konsekwencją 
jest to, że w przypadku stwierdzenia organizmu kwarantannowe-
go, w tym przypadku śluzaka, w gospodarstwie podmiotu, który 
użytkuje dany grunt, po jego zwróceniu właścicielowi, obostrzenia 
wynikające z nałożonej kwarantanny będą przeniesione na prawo-
witego posiadacza gruntu lub inną osobę, która je przejmie.

Podsumowując należy stwierdzić, że opisane powyżej zasady 
powinny stanowić standardy postępowania w każdym gospodar-
stwie. Zwalczanie organizmów kwarantannowych takich jak bak-
teria Ralstonia solanacearum jest trudne, długotrwałe i polega na 
zachowaniu płodozmianu, zasad higieny w gospodarstwie oraz 
zasad dobrej praktyki rolniczej. Różnica między zwalczaniem or-
ganizmów nie kwarantannowych a kwarantannowych polega na 
tym, że istnieje przymus postępowania w określony sposób i jest 
to określane w decyzji administracyjnej i kontrolowane przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). 
Niestety w przeciwieństwie do chorób i szkodników niekwaran-
tannowych na efekty walki ze śluzakiem trzeba czekać kilka lat. 
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Niestety czasami zdarza się tak, że mimo przestrzegania 
surowych zasad higieny w danym miejscu produkcji organizm 
kwarantannowy zostanie wykryty, co gorsze organizm może nie 
zostać wykryty ale właśnie poprzez powiązania produkcyjne np. 
współużytkowanie sprzętu, gruntów, magazynów, czy zakup tej 
samej partii ziemniaków, środki fitosanitarne mogą być nałożone 
na gospodarstwo nawet jeśli nie było w nim faktycznego wykry-
cia szkodliwych bakterii.
postępowanie w  przYpadKu oKreŚlenia Środ-
Ków fitosanitarnYcH w Gospodarstwie związane 
z wYstąpieniem ralstonia solanacearum

Akty prawne regulujące status bakterii Ralstonia solanacearum
1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin  

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 621 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wpro-
wadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwaran-
tannowych (Dz. U. nr 46, poz. 272 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych spo-
sobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum 
(Dz. U. nr 65, poz. 436)

Ralstonia solanacearum jest organizmem kwarantannowym 
tzn. na posiadaczu bulw ziemniaka ciąży ustawowy obowiązek 
zwalczania go na własny koszt, czyli inaczej niż w przypadku np. 
zarazy ziemniaka, w przypadku której decyzja o zwalczaniu jest 
podejmowana przez rolnika i nie ciąży na nim ustawowy obowią-
zek zwalczania. Świat nie dysponuje skuteczną i relatywnie tanią 
do zastosowania, alternatywną dla kwarantanny, metodą walki 
z tym organizmem. Wykrycie choćby jednej bakterii w jednej 
bulwie powoduje nałożenie kwarantanny na całe gospodarstwo, 
a często na wiele gospodarstw.

Obowiązek zwalczania jest nakładany na producenta, przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
w drodze decyzji administracyjnej, która określa sposoby po-
stępowania w gospodarstwie. Najogólniej należy stwierdzić, że 
zwalczanie tego organizmu polega na:

 » zachowaniu podstawowych zasad higieny w gospodarstwie 
takich jak czyszczenie, mycie i dezynfekcja sprzętu, narzędzi, 
magazynów maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych po-
wierzchni, które miały lub mogły mieć kontakt z porażonymi 
bulwami lub innymi, które były wyprodukowane w gospodar-
stwie, w którym stwierdzono bakterię;

 » zastosowaniu przerwy w uprawie roślin żywicielskich bakterii 
na polu, na którym rosły ziemniaki, w których stwierdzono 
organizm;

 » zwalczaniu samosiewów ziemniaków oraz innych roślin żywi-
cielskich tej bakterii;

 » odpowiednim, bezpiecznym zutylizowaniu wszystkich ziem-
niaków wyprodukowanych w gospodarstwie w roku, w któ-
rym stwierdzono porażenie np. poprzez przerób przemysłowy 
czy sprzedaż ziemniaków na konsumpcję w jednostkowych 
opakowaniach (ta opcja możliwa tylko dla ziemniaków pocho-
dzących z miejsca produkcji, w którym stwierdzono obecność 
śluzaka, które uzyskały status ziemniaków prawdopodobnie 
porażonych. Oznacza to, że mimo iż pochodzą z gospodar-
stwa, w którym stwierdzono śluzaka, to w tych konkretnych 
ziemniakach tej bakterii nie stwierdzono.

 » zakupie nowego, certyfikowanego materiału siewnego ziem-
niaka do wysadzenia w kolejnych latach kwarantanny i pod-
danie go badaniu przed wyprowadzeniem z gospodarstwa. 
I to ostatnie chyba jest najbardziej dotkliwe dla rolników.
Jako że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrze-
nianiu się bakterii Ralstonia solanacearum (Dz. U. nr 65, poz. 
436) daje możliwość wyboru sposobu postępowania na polach, 
które zostają uznane za porażone oraz z ziemniakami wypro-
dukowanymi w gospodarstwie w roku porażenia, zapisy decyzji 
w ramach obowiązujących przepisów są uzgadniane z produ-
centem tak, aby negatywne skutki spowodowane nałożeniem 
kwarantanny były dla niego możliwie jak najmniejsze.

mgr inż. Katarzyna Radziejewska, mgr inż. Adam Błochowiak
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Tegoroczna edycja Krajowych Dni Ziemnia-
ka jako cenionej w branży ogólnopolskiej 
imprezy wystawowo–targowej a zarazem 
szkoleniowej odbędzie się 23 sierpnia 2015 r.  
w Centrum Edukacyjno–Wystawowym 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Marszewie k. Pleszewa. 

Wielkopolska leży w obszarze o ko-
rzystnych warunkach glebowo–klima-
tycznych do uprawy ziemniaka. Stąd też 
województwo to jest regionem o wielkich 
tradycjach tej uprawy. Osiągane zbiory na 
poziomie 800 tyś. ton, stanowiące 10 % 
zbiorów krajowych, plasują nas na trze-

cim miejscu w kraju (po województwie 
mazowieckim i łódzkim). Produkujemy 
ziemniaki skrobiowe i jadalne zarówno 
do bezpośredniej konsumpcji, jak i prze-
mysłu spożywczego. Obecnie w woj. wiel-
kopolskim znajdują się rejony surowcowe 
kilku zakładów przemysłu skrobiowego 

Krajowe Dni Ziemniaka organizowane 
przy współpracy z WIR
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(produkujące 44 % skrobi ziemniaczanej w kraju) oraz rejony pro-
dukcji ziemniaków jadalnych na zaopatrzenie całej zachodniej 
części kraju, łącznie z Trójmiastem. Ponadto pewna liczba więk-
szych obszarowo gospodarstw specjalizuje się w produkcji ziem-
niaków jako surowca do przetwórstwa na przetwory spożywcze, 
głównie chipsy. Wielkopolska specjalizuje się także w produkcji 
kwalifikowanych sadzeniaków .Południowa Wielkopolska sta-
nowi, obok regionu sieradzkiego, centrum rynkowej produkcji 
ziemniaków jadalnych w Polsce, w tym na najwcześniejszy zbiór. 
Region dostarcza również kilkanaście procent krajowej podaży 
kwalifikowanych sadzeniaków. Są to niepodważalne atuty, dla 
których właśnie impreza ta jest organizowana w Marszewie Pro-
gram targów będzie koncentrował się na realizacji tematu prze-
wodniego: Ziemniak – integrowana uprawa, jakość, spożycie.

Targi odbywają się pod patronatem Marka Sawickiego – 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Głównymi celami tegorocz-
nej edycji Krajowych Dni Ziemniaka są: 1) Prezentacja różnych 
form postępu w produkcji (unowocześnienie technologii) w wa-
runkach zrównoważonego rolnictwa oraz obrocie rynkowym 
(poprawa jakości i zróżnicowanie oferty dla konsumenta), 2) 
Ułatwianie kontaktów rynkowych oraz integracja jednostek 
branży ziemniaka dla realizacji wspólnych działań zmierzają-
cych do ograniczenia barier rozwoju rynku ziemniaka, 3) Pro-
mocja ziemniaków jako składnika racjonalnej diety polskiego 
społeczeństwa oraz promocja krajowych odmian. 

W programie XIX Krajowych Dni Ziemniaka zaplanowano m.in.:
promocyjna kolekcja odmian na polu demonstracyj-

nym. Obejmuje ona blisko 100 odmian z Krajowego Rejestru 
oraz kilka spoza KR (zarejestrowanych w CCA), których właści-
ciele zdecydowali się zaprezentować w tej formie. Na skraju 
poszczególnych poletek odmianowych pozostawione zostaną 
wykop,ane bulwy z czterech roślin, w celu ułatwienia porów-
nań wielkości plonu i wyglądu bulw. Kolekcję polową będzie 
uzupełniać wystawa (w hali wystawowej) próbek bulw prawie 

wszystkich spośród 114 zarejestrowanych obecnie w Polsce od-
mian ziemniaka wraz i informacją o ich cechach gospodarczych.

wystawa maszyn do zbioru ziemniaków oraz innych 
maszyn rolniczych. Tradycyjnie wystawa maszyn wzbudza 
duże zainteresowanie rolników. Oprócz maszyn oferowanych 
od kilku lat na rynku zaprezentowane zostaną produkty o cha-
rakterze nowości.

zwiedzanie wystawy sadzeniaków kwalifikowanych 
i innych środków do produkcji ziemniaków. Targi stwarza-
ją możliwość porównania w jednym miejscu środków produkcji 
oferowanych przez różnych producentów i dostawców, nawiąza-
nia z nimi kontaktu oraz ewentualnego zawarcia umów handlo-
wych. Aktualna oferta sprzedaży sadzeniaków poszczególnych 
odmian będzie również prezentowana na stanowisku IHAR w po-
staci tzw. banku informacji o ofertach sprzedaży sadzeniaków.

Konkurs jakości kulinarnej wybranych odmian jadal-
nych. W trakcie konkursu wszyscy uczestnicy będą mieli możli-
wość degustacji sześciu odmian ziemniaka o najlepszym smaku, 
wytypowanych przez hodowców. Właściciel odmiany uznanej za 
najsmaczniejszą otrzyma Puchar Krajowych Dni Ziemniaka..

zwiedzanie wystawy objawów chorób wraz z konsul-
tacją metod zwalczania. Zwalczanie chorób jest istotnym 
problemem w praktyce uprawy ziemniaków. Zostaną również 
zaprezentowane objawy najgroźniejszej obecnie choroby kwa-
rantannowej na plantacjach ziemniaka – bakteriozy pierście-
niowej (Cms).Ponadto na polu demonstracyjnym rolnicy będą 
mogli zaobserwować efekty stosowania do ochrony przed zara-
zą ziemniaka systemu decyzyjnego (komputerowego) NegFry. 
Będą prezentowane poletka demonstracyjne z różnymi mode-
lami ochrony przed zarazą ziemniaczaną :

 » ochrona rutynowa ( aplikacja fungicydu co 7 – 10 dni )
 » ochrona z zastosowaniem systemu komputerowego NegFry 

(aplikacja fungicydu wg. wskazań modelu)
 » kontrola ( bez stosowania fungicydu).

doradztwo technologiczne odnośnie pro-
blemów produkcji ziemniaków. Oprócz porad 
specjalistów uprawy i przechowalnictwa, rolnicy 
będą mogli zakupić specjalistyczne książki i broszu-
ry, zaprenumerować kwartalnik „Ziemniak Polski’ 
– jako jedyne na krajowym rynku czasopismo po-
święcone produkcji ziemniaków. Problemy fachowe 
będą również omawiane w czasie odbywających się 
seminariów szkoleniowych (wykład i odpowiedzi na 
zgłaszane przez praktykę gospodarczą pytania). 

degustacja regionalnych potraw z  ziem-
niaków. Przygotowane z udziałem kół gospodyń 
wiejskich przetwory z ziemniaków będą sprzyjały 
ich popularyzacji. Upowszechniane będą przepisy 
ich sporządzania. Na kiermaszach prezentowanych 
będzie również wiele innych produktów, w tym wy-
robów sztuki ludowej, ogrodnictwa, itp. 

występy regionalnych zespołów artystycz-
nych. Oprócz czynnika uatrakcyjnienia pobytu 
na targach, występy zespołów regionalnych będą 
służyły popularyzacji dorobku kultury wsi wielko-
polskiej.

» Opracowanie: Mieczysław Łepkowski WODR Poznań ar
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aGropaKiet w banKu bz wbK i bz 
wbk leaSing
Jest to pakiet produktów i usług przygo-
towanych przez Bank specjalnie z myślą 
o potrzebach właścicieli gospodarstw 
rolnych. Z jednej strony są to produk-
ty i usługi potrzebne do prowadzenia 
gospodarstwa, z drugiej – przydatne 
w codziennym życiu, dostosowane do 
potrzeb współczesnego przedsiębiorcy 
prowadzącego własny biznes. – Pro-
dukty i usługi finansowe rolnik dobiera 
sobie wg potrzeb. W związku z prowa-
dzoną działalnością może np. zaciągać 
kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe 
i inwestycyjne, kredyty dotowane przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz współfinansowane ze 
środków pomocowych Unii Europejskiej. 
W naszym Banku może korzystać z po-
życzek i leasingu,a także z kart płatni-
czych. Ponadto jako osoba fizyczna ma 
możliwość założenia konta osobistego, 
uzyskania kart debetowych i kredyto-
wych, zaciągnięcia kredytu gotówkowego 
i hipotecznego oraz korzystania z lokat, 
kont oszczędnościowych oraz fundu-
szy inwestycyjnych. W obu przypadkach 
(jako osoba fizyczna i jako przedsiębior-
ca) może wygodnie zarządzać swoimi 
finansami przez Internet oraz SMS, za 
pośrednictwem prostychw obsłudze usług 
bankowości elektronicznej BZWBK24, 
bez konieczności odwiedzania oddziału 
banku. To ogromne ułatwienie zwłaszcza 
dla rolników, którzy z reguły mieszkają 
daleko od miasta. – mówi Irena Wandur-
ska – Mokra, Makroregionalny Dyrektor 
ds. MŚPw Banku Zachodnim WBK.

BZ WBK Leasing należy do ścisłej czo-
łówki firm finansujących sprzęt rolni-
czy. – Sektor rolniczy w Polsce posiada 
ogromny potencjał inwestycyjny. Finan-

sowanie rolnictwa i maszyn przemysło-
wych jest jednym z kluczowych elemen-
tów działalności Spółki, co potwierdzają 
rosnące z roku na rok udziały tych trans-
akcji w liczbie zawieranych umów. Widzi-
my także potencjał w sprzedaży produk-
tów leasingowych poprzez Bankowość 
Oddziałową. Obecnie Oddziały Banku 
z potencjałem w agrobiznesie posiadają 
w swoim zespole dedykowanego dorad-
cę leasingowego wyspecjalizowanego 
w tym segmencie klientów. – podkreśla 
Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający 
ds. Strategii Rynkowej w BZ WBK Le-
asing.

FinanSowanie gruntów 
rolnYcH – nowoŚć w ofercie 
bZ wbk leaSing
W ramach oferty finansowania grun-
tów rolnych klienci sektora agro mogą 
sfinansowaćzakup gruntu, przy udziale 
własnym już od 1% oraz okresem finan-
sowania aż do 30 lat. – Wiemy, że czas 
dla rolników jest bardzo istotny – dlatego 

o wiele szybciej niż w bankach jesteśmy 
w stanie podjąć decyzję o finansowaniu 
gruntów i podpisać umowę w dogodnym 
dla klienta miejscu. Podczas tworzenia 
nowego produktu, jakim jest pożyczka 
na zakup gruntów kierowaliśmy się ocze-
kiwaniami naszych klientów czyli ela-
stycznością, bezpieczeństwem i wysoką 
jakością – podkreśla Jacek Zwierski, Dy-
rektor Sprzedaży ds. Rynku Rolnego BZ 
WBK Leasing.

Szczegóły naszej oferty, a także wszel-
kie informacje dostępne w naszej po-

znańskiej placówce:
8 oddziaŁ w poznaniu, przY 

placu andersa 5,
od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00–18:00,
lub pod numerem tel. (61) 850 33 51.

Informacje o oddziałach w Twoim mie-
ście znajdziesz tu:

www.bzwbk.pl  
(w części oddziały, bankomaty  

i wpłatomaty).

Pakiet dla Rolnika

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to czasochłonne i odpowiedzialne zajęcie, które poza wiedzą 
z zakresu rolnictwa wymaga również dobrej orientacji w biznesie. Na szczęście coraz częściej na 
rynku dostępne są usługi, które pomagają w prowadzeniu gospodarstw rolnych.
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powiat GnieŹnieŃsKi

Nowi członkowie samorządu rolnicze-
go powiatu gnieźnieńskiego
Z okazji wyborów do rad powiatowych 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Staro-
stwie Powiatowym w Gnieźnie, w dniu 
30 czerwca br., nowo wybrani członkowie 
Izb spotkali się z Beatą Tarczyńską Sta-
rostą Gnieźnieńskim i Jerzym Berlikiem, 
Wicestarostą Gnieźnieńskim. 

Działalność w Wielkopolskiej Izbie 
Rolniczej to nie tylko zaszczytna, ale 
bardzo odpowiedzialna funkcja – mówiła 
Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński, 
gratulując członkom nowej Rady. 

Wierzę, że rozpoczynająca się nowa 
kadencja Rady Powiatowej Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej będzie okresem ko-
lejnych lat dobrej i efektywnej współ-
pracy na rzecz rozwoju polskiej wsi 
– wskazywała Starosta Gnieźnieński. 
Wicestarosta Jerzy Berlik pogratulował 
rolnikom aktywnego zaangażowania się 
na forum samorządu rolniczego oraz ży-
czył wszystkim wytrwałości i sukcesów 
w pracy na rzecz pielęgnowania tradycji 
rolniczych w powiecie gnieźnieńskim. 
» Opracowanie: Wioletta Melcer

powiat GostYŃsKi
Posiedzenia RP WIR w Gostyniu 
Posiedzenie odbyło się w Rokosowie, 
w dniu 3.07.2015 roku. Obecni byli na 
nim radni oraz zaproszeni goście: przed-
stawiciele samorządu powiatowego 
i samorządów gminnych, instytucji oko-
łorolniczych i WODR, członkowie rady 
WIR poprzedniej kadencji. Celem posie-
dzenia było przedstawienie członków 
nowo wybranej rady przedstawicielom 
lokalnych samorządów i instytucji oraz 

podziękowanie członkom poprzedniej 
rady za czteroletnią pracę. W trakcie po-
siedzenia dyskutowano na temat: 

 » obrad WZ WIR i nowych władzach 
izby,

 » wnioskach i stanowiskach przyję-
tych na WZ WIR,

 » sprzeciwu wobec budowy kopalni 
odkrywkowej,

 » przepisów dotyczących przekształ-
cania gruntów,

 » sytuacji na rynku mleka i buraków 
cukrowych,

 » kampanii przyjmowania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie,

 » wydłużeniu terminu zgłaszania 
zmian stanu bydła do agencji,

 » zagrożeń związanych z rozprze-
strzenianiem się choroby afrykański 
pomór świń.

» Opracowanie: Paweł Dopierała

powiat kolSki

Regionalne Targi Rolnicze Kościelec 
2015 r.
W niedzielę 28 czerwca br. odbyły się Re-
gionalne Targi Rolnicze w Kościelcu pod 
patronatem Wojewody Wielkopolskiego 
i Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego.

Uroczystego otwarcia Targów doko-
nała z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu p. 
Wiesława Nowak.

Wielkopolską Izbę Rolniczą repre-
zentowali; w-ce prezes Bogdan Fleming 
i Członek Zarządu Krzysztof Przygoński. 

Targi to okazja do zaprezentowania 
oferty producentom rolnym. Choć w tym 
roku zmieniono lokalizację imprezy, 
jednak nie zniechęciło to wystawców. 
Jak w latach poprzednich uczestniczyło 

w nich przeszło 200 wystawców maszyn 
i urządzeń rolniczych, nawozów, środków 
ochrony roślin, środków do produkcji rol-
nej i ogrodniczej, materiałów budowla-
nych, technologii produkcji ekologicznej 
wyposażenia budynków inwentarskich, 
pasz i materiałów szkółkarskich.

Wśród wystawców nie zabrakło rów-
nież drobnych rzemieślników, producen-
tów przetwórstwa rolniczego, hodowców 
zwierząt, drobiu oraz ptactwa ozdob-
nego. Zainteresowani mogli skorzystać 
z doradztwa z zakresu funduszy unijnych, 
ekonomiki, technologii produkcji ekolo-
gicznej, ochrony środowiska, agroturysty-
ki oraz alternatywnych źródeł dochodu. 
Wśród stoisk informatyczno-doradczych 
nie zabrakło stoiska Biura Powiatowego 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. 

Dużym powodzeniem cieszyły się sto-
iska z wyrobami regionalnymi; miód, pie-
czywo, przetwory owocowe i warzywni-
cze, wyroby wędliniarskie, sery, wina oraz 
stoiska z przetworami ekologicznymi.

Podczas Targów poznaliśmy lau-
reatów VIII edycji etapu regionalnego 
Ogólnokrajowego konkursu „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne”:

 » I m-ce gospodarstwo p. Marka Mi-
chalaka z Goliny Kolonia, gm. Goli-
na, powiat koniński 

 » II m-ce gospodarstwo p. Jerzego 
Bartczaka ze Sławoszewa, gm. Kle-
czew, powiat koniński

 » III m-ce gospodarstwo p. Doroty 
i Rafała Grzechowskich z Patrzy-
kowa, gm. Kramsk, powiat koniński.

Ponadto Komisja przyznała wyróż-
nienia dla gospodarstw;

 » p. Marka Pietrzaka z Ziemięcina, 
gm. Wierzbinek, powiat koniński

 » p. Marina Rusina z Polic, gm. 
Kramsk, powiat koniński

 » p. Józefa Kurzawy z Wichertowa, 
gm. Przykona, powiat turecki.

Laureaci otrzymali upominki od 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Pamiętano również o najmłodszych 
zwiedzających, dla których przygotowa-
no zjeżdżalnie i trampoliny.

Z życia Rad Powiatowych
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Tegoroczne Targi w Kościelcu zwie-
dziło ponad 20 tysięcy osób, głownie 
producentów rolnych, tłoczno było 
wszędzie.

Tak duże zainteresowanie wystaw-
ców i zwiedzających świadczy o potrze-
bie takiej imprezy w tej części Wielko-
polski.

Czas zwiedzającym targowe ekspo-
zycje umilały występy lokalnych zespo-
łów ludowych.
» Opracowanie: Beata Włodarczyk 

powiat KoniŃsKi
Nowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej w Koninie 
W dniu 31 maja 2015 r rolnicy powiatu 
konińskiego wybrali Radę Powiatową 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie 
na lata 2015-2019. W jej skład weszły na-
stępujące osoby: Miasto Konin – Marek 
Kołodziejczak Golina – Jacek Jackowski; 
Radosław Stolarski, Grodziec – Ryszard 
Luźny; Zenon Olejniczak, Kazimierz Bi-
skupi – Wiesław Urbaniak; Iwona Ziar-
niak, Kleczew – Henryk Bartczak; Karol 
Licheniak, Kramsk – Bogumił Leszczak; 
Jolanta Nawrocka, Krzymów – Tadeusz 
Jaroszewski; Jacek, Jesiołowski, Rychwał 
– Mariusz Drzewiecki; Włodzimierz Mi-
zerski, Rzgów – Michał Janc; Wojciech 
Woźniak, Skulsk – Dawid Chmielewski; 
Arkadiusz Pilarczyk, Sompolno – Marek 
Matuszewski; Aldona Poruchała, Stare 
Miasto – Antoni Bryl; Paweł Kwieciń-
ski, Ślesin – Dominik Niedźwiedziński; 
Barbara Tomaszewska,Wierzbinek – 
Zygmunt Krzysztof Grabowski; Paweł 
Liskiewicz, Wilczyn – Jacek Biernacki; 
Paweł Domański

Na swym pierwszym posiedzeniu wy-
brano Przewodniczego Rady oraz Dele-
gata na Walne Zgromadzenie WIR w Po-
znaniu. Przewodniczącą Rady została 
ponownie Jolanta Nawrocka z gminy 
Kramsk. Także nie zmieniono Delegata 
na WZ – został nim ponownie Antoni 
Bryl z gm. Stare Miasto.
» Opracowanie: Elżbieta Bryl 

powiat KrotoszYŃsKi
Wystawa w Benicach
W dniu 12 lipca 2015 r. odbyła się IX Wy-
stawa Zwierząt Gospodarskich i Domo-
wych w Benicach, gmina Krotoszyn. Im-
preza wzbudziła duże zainteresowanie 
zarówno mieszkańców wioski, jak i przy-
jezdnych. Swoją obecnością na imprezie 

zaszczycili m.in. Senator RP – Andżelika 
Możdżanowska, Poseł na Sejm RP i Pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr 
Walkowski, Starosta Krotoszyński – Sta-
nisław Szczotka, Burmistrz Krotoszy-
na – Franciszek Marszałek. 

Najważniejszymi atrakcjami były 
zwierzęta: alpaki, krowy, cielaki, konie, 
króliki, gołębie, papugi, a także maszy-
ny rolnicze, które są na co dzień wyko-
rzystywane w gospodarstwach rolnych: 
ciągniki, pługi, ładowarki, prasy. Dodat-
kową atrakcją były przejażdżki bryczką 
i zawody strzeleckie, a także dmuchane 
zamki i tor wyścigowy dla dzieci. 

Ponadto każdy mógł skorzystać 
z porad przedstawicieli Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 
Przy stoisku Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej miało miejsce również zbieranie 
podpisów przeciwko budowie kopalni 
odkrywkowej w rejonie Poniec – Kro-
bia – Oczkowice. 

Przez cały czas trwania imprezy ży-
ciem tętniła scena, na której prezento-
wali się młodzi artyści i gwiazdy disco. 

Organizatorami wystawy byli: Sołtys 
Benic – Jan Zych, Rada Sołecka, Bur-
mistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek 
oraz GS Krotoszyn – Krzysztof Ludwi-
czak.
» Opracowanie: Dominika Szczotka 

Festiwal Wieprzowiny
5 lipca br. w Koźminie Wlkp. odbył się III 
Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny, któ-
ry został zorganizowany przez Krajowy 
Związek Grup Producentów Rolnych – 
Izba Gospodarcza, przy współpracy Gru-
py Producentów Rolnych Koźmin Wlkp. 
sp. z o.o. oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Koźmin Wlkp. 

Imprezę rozpoczęła Pani Maria Goliń-
ska – przedstawicielka Krajowego Związ-
ku Grup Producentów Rolnych – Izba 
Gospodarcza, Prezes Koźmińskiej Grupy 
Producentów. 

Na terenie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych możliwa była degustacja 
potraw z wieprzowiny przygotowanych 
przez dwóch kucharzy: Pawła Wiśniew-
skiego i Pawła Sulskiego. 

Odbył się także konkurs kulinarny 
pod hasłem „Polska wieprzowina to 
smak i tradycja”. Trzynaście drużyn 
składających się z przedstawicielek kół 
gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kon-
kurowało ze sobą w trzech kategoriach: 
karkówka z tradycją, golonka na różne 
sposoby i co nieco z boczkiem. 

Pierwsze miejsca w konkurencjach 
zdobyli: 

 » Kategoria: „karkówka z tradycją” 
– Stowarzyszenie „Od Nowa” Roz-
drażew

 » Kategoria: „ golonka na różne sposo-
by” – Stowarzyszenie „Bierzowianie 
Razem”

 » Kategoria: „ co nieco z boczkiem” – 
KGW Rozdrażew

Dzieci chętnie brały udział w konkur-
sach sportowych, grach i zabawach oraz 
w konkursie plastycznym na najlepiej 
namalowaną ilustrację do bajki „świn-
ki trzy”. Dorośli mogli sprawdzić swoje 
umiejętności strzelając z wiatrówki i rzu-
cając lotką do świnki. 

Zgromadzeni goście byli zabawiani 
przez kabaret Show Time oraz pokazy 
taneczne prezentowane przez dzieci. 
Następnie na scenie pojawiła się Gabi 
Gold, a później zespoły disco. 

III Ogólnopolski Festiwal Wieprzowi-
ny w Koźminie Wielkopolskim został sfi-
nansowany z Funduszu Promocji Mięsa. 
» Opracowanie: Dominika Szczotka 

powiat leszczYŃsKi
Posiedzenia Rady Powiatowej WIR 
w Lesznie
Posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie-
-Zaborowie w dniu 8.07.2015 roku. Oprócz 
Radnych uczestniczyli w nim zaproszeni 
goście: Stanisław Wawrzyniak – Starosta 
Leszczyński, Janusz Perski – kierownik BP 
ARiMR, Elżbieta Wołkowińska – KRUS, 
Franciszek Kaczmarek – dyrektor Zespołu 
Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, 
Michał Piątek – kierownik WIORiN, Ma-
rek Kmiećkowiak – kierownik ZD WODR. 
Obrady prowadził Przewodniczący Rady 
Krzysztof Kwiatoń. Porządek obrad został 
przyjęty. Przebieg posiedzenia: 
1. Odczytanie i przyjęcie protokołu 

z ostatniego posiedzenia Rady. 
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2. Wręczenie legitymacji członkom 
Rady Powiatowej przez Starostę 
Leszczyńskiego.

3. Informacja o obradach WZ WIR 
i nowo wybranych władzach – preze-
sem Zarządu został Piotr Walkowski, 
vice prezesem – Bogdan Fleming, 
członkami Zarządu – Jolanta Nawroc-
ka, Jerzy Kostrzewa oraz Zbigniew 
Stajkowski. Członek Rady Powiato-
wej w Lesznie – Stanisław Ciesielski 
został wybrany do Komisji Rewizyj-
nej. Następnie przedstawiono sta-
nowiska przyjęte przez WZ WIR. Za-
uważono, że mało czasu na Walnym 
Zgromadzeniu było przeznaczone na 
merytoryczną dyskusję

4. Przyjęto plan pracy Rady Powiatu 
Leszno na 2015 rok

5. Wypowiedzi gości. Kolejno zabierali 
głos: 

 » Starosta Leszczyński – gratulacje 
wyboru i życzenia owocnej pracy 
w obecnej kadencji;

 » Kierownik ARiMR – informacje 
o działalności, przebiegu przyj-
mowania wniosków o płatności 
i zmianach w przepisach;

 » przedstawiciel KRUS – informa-
cja o rentach i emeryturach oraz 
poziomie wypadkowości w po-
wiecie;

 » dyrektor ZSRB – informacja 
o szkole i jej ofercie nauczania na 
rok 2015/16;

 » kierownik WIORiN – informacja 
o nowym zagrożeniu patogenem 
śluzakiem ziemniaka, problemie 
zwalczania barszczu Sosnowskie-
go (możliwości zaangażowania 
WIORIN do rozpoznawania i stra-
ży pożarnej do niszczenia roślin);

 » kierownik ZD WODR – działalność 
doradców, organizowane szkole-
nia, zmiany w przepisach VAT.

6. Dyskusja, dotycząca między innymi: 
 » negatywnej opinii Rady w spra-

wie formy sprzedaży ziemi przez 
ANR z OR Kłoda;

 » Festiwalu Starych Ciągników 
i Maszyn w Wilkowicach 22-23. 
07. 2015 – organizacja stoiska WIR 
oraz ufundowanie pucharu Izby 
Rolniczej, zakup 60 wejściówek 
dla członków Rady Powiatowej;

 » organizowania kolonii dla dzie-
ci, problem z uzyskiwaniem za-
świadczeń z KRUS;

 » informacji o pomocy dla rolników 
w przypadku wystąpienia suszy;

 » Festiwalu Wieprzowiny w Koźminie;
 » informacji o możliwości uzyski-

wania powiadomień rolniczych 
sms z KRIR;

 » wsparcia starostwa w przypadku 
podziału ziemi rolniczej z dużych 
gospodarstw.

» Opracowanie: Paweł Dopierała 

powiat oStrZeSZowSki
Posiedzenie Rady Powiatowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie
Dnia 13 lipca 2015 r. w Sali Sesyjnej Staro-
stwa Powiatu Ostrzeszowskiego odbyło 
się drugie Posiedzenie Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji 
w powiecie Ostrzeszowskim. Na spo-
tkaniu obecni byli zaproszeni goście: 
zastępca Kierownika Wydziału Budow-
nictwa i Rolnictwa pan Sławomir Jędrze-
jewski, Jan Kałużny - Kierownik Zespołu 
Doradczego Powiatu Ostrzeszowskiego, 
Monika Buchner - Kierownik Ostrze-
szowskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa w Poznaniu oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Ostrzeszów pan Mariusz Witek. 

W trakcie posiedzenia delegat na 
WZ pani Mariola Kozłowska przekazała 
informacje o obradach WZ WIR i nowo 
wybranych władzach, wręczyła także le-
gitymacje członkom Rady Powiatowej. 
Omówiona została także odpowiedź Za-
rządu WIR na Wniosek Rady Powiatowej 
przedstawiony podczas I Walnego Zgro-
madzenia WIR. 

Radni Powiatowi wraz z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariuszem 
Witkiem dyskutowali na temat strat 
w uprawach rolnych spowodowanych 
wystąpieniem suszy. Omówiono głów-
nie problem rolników zajmujących się 
zarówno uprawą roślin jak i hodowlą 
zwierząt, którzy na skutek wliczania 
przychodów z produkcji zwierzęcej mają 
trudności z uzyskaniem pomocy udziela-
nej przez Ministerstwo Rolnictwa. 

Przedstawiciel PIORIN pani Monika 
Buchner poruszyła problem występo-
wania i zwalczania rośliny stanowiącej 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwie-
rząt - Barszczu Sosnowskiego. 

Podczas spotkania Radni konsulto-
wali także możliwość wręczenia odzna-
czeń dla wyróżniających się rolników 
z powiatu ostrzeszowskiego podczas 
zbliżających się uroczystości dożynko-
wych
» Opracowanie: Maria Deresińśka 

powiat pilSki
Wyjazdowe Posiedzenie Rady Powia-
towej w Luchowie
Radni Wielkopolskiej Izby Rolniczej z po-
wiatu pilskiego dnia 10 lipca 2015 r. wzię-
li udział w wyjazdowym posiedzeniu we 
wsi Luchowo, gmina Łobżenica. Jednym 
z powodów było ogłoszenie Agencji Nie-
ruchomości Rolnych o zamiarze sprzeda-
ży gruntów rolnych o powierzchni ponad 
200 ha w obrębach Dębno i Dziunin. Na 
spotkanie została zaproszona przed-
stawicielka ANR pani Krystyna Sobień. 
Wyjaśniła ona procedury przetargu oraz 
problemy związane ze sprawami spad-
kowymi. Dopóki nie zostaną one ure-
gulowane prawdopodobnie ww. grunty 
zostaną przeznaczone do krótkotrwałej 
dzierżawy. O wielu kwestiach, takich jak 
prawo pierwokupu czy wysokość czyn-
szu zadecydują władze Agencji. 

W trakcie spotkania omówiono rów-
nież problem suszy. W celu skorzysta-
nia z pomocy państwa, rolnicy powinni 
zgłaszać wnioski o oszacowanie szkód do 
wójta bądź burmistrza. 

Inną kwestią dotyczącą nie tylko rol-
ników ale i wszystkich mieszkańców jest 
ekspansja Barszczu Sosnowskiego. Dy-
rektor Mieczysław Chmiel ze Starostwa 
Powiatowego powiedział, że to na wła-
ścicielu gruntu ciąży likwidacja skupisk 
tej rośliny. Na dotację państwa można 
liczyć w przypadku wystąpienia większej 
ilości kwater na ternie gminy. 

Pani Elżbieta Kliber poinformowała 
o stanie zaawansowania prac nad wnio-
skami o dopłaty bezpośrednie. Zaape-
lowała o zgłaszanie w terminie zdarzeń 
w gospodarstwie, szczególnie dotyczą-
cych zwierząt. Wspomniała, że Agencja 
ma problem z kontaktem z rolnikami 
z powodu nieaktualnych numerów tele-
fonów. 
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Pan Mateusz Mrowiński zgłosił wnio-
sek o zmiany w przepisach o identyfikacji 
i rejestracji zwierząt dopuszczające sto-
sowanie u bydła microchipów. 

W Posiedzeniu brali udział zapro-
szeni goście: Wiceprezes WIR - Bogdan 
Fleming, Burmistrz Łobżenicy - Piotr Ło-
soś, kierownik ARiMR - Elżbieta Kliber, 
Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego - Mieczysław Chmiel, Spe-
cjalista ds. sprzedaży ANR – Krystyna 
Sobień, Kierownik WODR Piła - Marcin 
Baumgart, Prezes Powiatowego Związ-
ku Rolników Kół i Organizacji Rolni-
czych – Andrzej Gryczka . 

Serdeczne podziękowania dla Banku 
Spółdzielczego w Łobżenicy i Strzelec-
kiej Grupy Producentów Mleka za spon-
sorowanie poczęstunku. 
» Tekst: Beata Górecka

powiat ŚredzKi
Ugotuj zieloną zupę i wygraj 
Wielkopolska Izba Rolnicza przy wspar-
ciu posła Piotra Walkowskiego oraz Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich organizuje 
konkurs kulinarny na najsmaczniejszą 
zieloną zupę. 

Z powiatu średzkiego chęć uczestnic-
twa w konkursie wyraziły dwa Koła Go-
spodyń Wiejskich „KGW w Zielniczkach” 
i „KGW na Zwoli”.

Pierwsza degustacja zupy odbyła się 
w Zielniczkach gmina Środa Wielkopol-
ska. Na degustację przybyli zaproszeni 
goście: Wojciech Zietkowski – Burmistrz 
Miasta Środa, Marian Walkiewicz – Prze-
wodniczący Rady Powiatowej WIR w Śro-
dzie Wlkp., Mirosław Jackowiak – Czło-
nek Rady Powiatowej WIR, Franciszek 
Szymkowiak – Członek Rady Powiatowej 
WIR, Bogdan Bączkiewicz – Kierownik 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Biura Powiatowego w Śro-
dzie Wlkp.,Edward Sobczyński – Prezes 
Kółka Rolniczego w Zielniczkach, Halina 
Biechowiak – Drożak – Dyrektor Stowa-
rzyszenia Lider Zielona Wielkopolska 
oraz przedstawicielki Urzędu Miejskiego 
– Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy-
gotowały jako zupę konkursową krem 
z zielonego groszku, który dostał bardzo 
wysoką ocenę za walory wizualne i sma-
kowe. Burmistrz Pan Wojciech Ziętkowski 
poprosił o drugą porcję. Atmosfera była 
bardzo miła. Na degustację licznie przy-
byli również mieszkańcy wsi Zielniczki. 
Obecni goście pochwalili bardzo wysoki 
poziom organizacyjny spotkania.

Drugą degustację zupy przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich na Zwoli gmina 
Zaniemyśl dnia 24.06.2015 r. Na degusta-
cję przybyli zaproszeni goście: Krzysztof 
Urbas – Wójt Gminy Zaniemyśl z małżon-
ką, Marian Walkiewicz – Przewodniczący 
Rady Powiatowej WIR w Środzie Wlkp. 
z małżonką, Agnieszka Śniedziewska – 
Członek Rady Powiatowej WIR, Andrzej 
Kowarz – Członek Rady Powiatowej WIR, 
Alicja Frąckowiak – Przewodnicząca Rady 
Gminy, Ryszard Grześkowiak – Przewod-
niczący Komisji Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Rady Powiatu Średziego, Ry-
szard Nowak – Prezes Gminnego Związku 
PSL w Zaniemyślu. 

Do degustacji Panie z KGW Zwola 
przygotowały aż dwie zupy, jedna to 
krem brokułowy a druga to chłodnik 
ogórkowy. Zaproszeni goście bardzo wy-
soko ocenili zarówno pierwszą jak i drugą 
zupę życząc Paniom wygranej w konkur-
sie wojewódzkim. 

Oprócz samych potraw Panie z KGW 
skupione z zespole „Lutnia” zaprezento-
wały swój bogaty repertuar. Akompanio-
wał na akordeonie Pan Roman Łażewski. 
Była to prawdziwa uczta dla ciała i ducha. 
» Opracowanie: Krystyna Kubicka-Sztul 

powiat zŁotowsKi
Pierwsze posiedzenie Rady Powiato-
wej w Złotowie
W dniu 9.06.2015 roku o godzinie 13:00 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Złotowie odbyło się pierwsze posiedze-
nie Rady Powiatowej. Przed spotkaniem 
z przedstawicielami instytucji lokalnych 
odbyły się wybory. Podobnie jak w po-

przedniej kadencji Przewodniczącym Rady 
Powiatu został Zygmunt Wiśniewski a de-
legatem na Walne Zgromadzenia Euge-
niusz Grzybek. Spotkanie otworzył Bogdan 
Fleming Wiceprezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Poznaniu. Przywitał przybyłych 
gości min. Janusza Kalisza kierownika ODR 
w Złotowie, Zenone Grześkowiak kierow-
nika PIORiN w Złotowie, Jacka Bieleckiego 
kierownika PT KRUS Złotów, Bronisława 
Kalasa Dyrektora Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego oraz zgromadzonych dele-
gatów. Tematem przewodnim posiedzenia 
była susza panująca na naszym obszarze 
oraz szkody łowieckie. Również wywiązała 
się dyskusja na temat kampanii o dopłaty 
bezpośrednie i utrudnieniach w otrzymy-
waniu kredytów przez rolników. 
» Opracowanie: Katarzyna Mielke 

Powiatowy dzień Pola w Złotowie

Jak co roku na terenie powiatu Złotow-
skiego organizowany jest „Dzień Pola”. 
Finansowany jest przez Starostwo Powia-
towe, Złotowską Spółdzielnię Handlowo-
-Produkcyjną oraz Zespół Doradczy w po-
wiecie złotowskim WODR w Poznaniu. 

Na boisku przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Złoto-
wie (były ZSR) odbywały się liczne poka-
zy maszyn rolniczych, środków ochrony 
roslin, ptactwa domowego oraz konkur-
sy i atrakcje dla dzieci. 

Przybyli goście mogli uslyszeć o rolni-
czych instytucjach, działających na tere-
nie powiatu złotowskiego. Starosta Zło-
towski nawiązywał do suszy jaka panuje 
na naszym obszarze, jak i jej skutkach. 
Zwiedzający mogli uzyskać informacje 
dotyczące uprawy roli i  mechanizacji rol-
nictwa itp. Dużym zaciekawieniem cieszył 
konkurs cofania ciągnikiem z przyczepą 
jak i loteria fantowa, której główną na-
grodą był skuter. Z roku na roku „Dzień 
Pola cieszy się coraz to większym zainte-
resowaniem. 
» Opracowanie: Katarzyna Mielke 
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KRZYŻÓWKA

Przysłowia mądrością narodu

przysłowia na lipiec:
 » Gdy siedmiu braci śpiących (1) kropla dżdżu porosi, na 

siedmiotygodniową wilgoć się zanosi.
 » Gdy Halina (1) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
 » Jak deszcz na świętego Prokopa (8), to zgnije niejedna kopa.
 » W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar boży, ale najpierwsza 

Małgorzata (13) sierp w zboże założy.
 » W dzień św. Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty.
 » Na świętego Wincentego (19) będziem jedli chleb z nowego.
 » Dzień św. Jakuba (25) przed wschodem pogodny, że napełnisz 

gumna, masz znak niezawodny.
 » Gdy słońce świeci na Jakuba, to będzie zima długa.
 » W dzień świętego Jakuba chmury, będą śniegu fury.
 » Od świętej Anki (26) chłodne wieczory i ranki.
 » Święta Hanna to już jesienna panna.
 » Od świętej Marty (29) płać za żniwa, dawaj kwarty.
 » Około dnia świętej Marty, ze żniwami już nie żarty.
 » Miesiąc lipiec lubi przypiec i ostatek mąki wypiec.
 » Gdy w kanikułę pogoda panuje, pogodną jesień rokuje.
 » Do chleba i nieba, sto cnót człeku trzeba.
 » Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu.
 » W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.
 » W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

przysłowia na sierpień:
 » W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długa i 

biała.

 » Na święty Gustaw (2), kopy w polu ustaw.
 » Gdy ciepło na Dominika (4), ciężka zima nas dotyka.
 » Na świętego Dominika zboże z pola do gumna zanika.
 » Gdy przed Przemienieniem (6) upały panują, ciężką zimę obiecują.
 » Na Pańskie Przemienienie lepsze gospodarza mienie.
 » W Przemienienie Pańskie są burze szatańskie.
 » Jak pada na św. Prokopa, to zmoknie mendel i kopa.
 » Gdy na Wawrzyńca (10) orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
 » Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.
 » Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic (2 II) lekka zima.
 » Gdy we Wniebowzięcie (15) ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny 

koniec lata obiecuje.
 » Na Wniebowzięcie – ukończone żęcie.
 » Od Wniebowzięcia miej w stodole połowę żęcia.
 » Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota.
 » Z jaką pogodą Jacek (17) przybywa, taka jesień bywa.
 » Po świętym Bartłomieju (24) jedz kluski na oleju.
 » Bartłomieja cały wrzesień naśladuje, a z nim jesień.
 » Na Ludwika (25) zboże z pola umyka.
 » Na świętego Augustyna (28) orać zboże się zaczyna.
 » Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie doparzy.
 » Kto we żniwa patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu.
 » Co w sierpniu zgromadzisz do spichlerza, tyle zimą i wiosną 

włożysz do talerza.
 » Gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa.

» Wybrał i opracował: Grzegorz Wysocki

PIONOWO:
11–A …. lniane
1–H Zboże
2–G Sód
3–A Różanecznik
4–G Pudło
5–A Kłujący chwast
6–D np. kanalizacyjna
6–I „Ciepło z nieba”
7–A Owad
8–D Zwierzę w paski
8–J Papuga
10–B Ziemny, włoski
10–I Bat
12–A Następca żuka
12–H Opowiadana dzieciom  

na dobranoc

POZIOMO:
A–1 Okres cięcia traw
A–11 Dom pszczół
C–1 Elżbieta
C–9 Krótko odwłokowy skorupiak
D–3 Miara cieczy
E–1 Proszek do prania
E–8 Polska piosenkarka  

pochodzenia greckiego
F–5 Ścinka drzewa
G–10 Symbol twardości
H–1 Bujna roślinność n pustyni
H–8 Jednostka powierzchni ziemi
I–4 Z kolcami
J–1 Chusta malejska na głowę
J–8 Rzeka w Rosji, dopływ Amura
L–1 Ścięta trawa
L–7 Drób wodny

Rozwiązania prosimy przysyłać na adres redakcji. 
Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę książkową.

HASŁO:

I–6 A–9 C–12 B–12 I–4 J–3



piKniK wieprzowY 31 maJa 2015 roKu w turKu
Organizatorzy Pikniku przygotowali degustacje potraw z wie-
przowiny były grillowane kiełbasy, karkówka oraz wędliny 
i chleb ze smalcem. Dla gości Pikniku przygotowano liczne 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Dorośli odpowiadali na 
pytania w ramach konkursu wiedzy z zakresu hodowli świń 
i wartości kulinarnych wieprzowiny, dla dzieci przygotowano 
konkurs rysunkowy. Wśród osób odwiedzających stoisko Pik-
niku Wieprzowego rozdano publikacje dotyczące wartości od-
żywczych i walorów smakowych mięsa wieprzowego. Piknik 
sfinansowany był z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

piknik wieprZowy 20 cZerwca 2015 roku 
w duszniKacH
 „Piknik Wieprzowy”, który odbył się w Dusznikach w trakcie 
Nocy Kupały, został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego. Impreza ta cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem nie tylko mieszkańców powiatu szamotulskiego, 
ale również wielu gości z całego województwa. Jednym z głów-
nych elementów promocji podczas pikniku była degustacja 
potraw oraz wyrobów przygotowanych z mięsa wieprzowego, 
uczestnicy pikniku mogli spróbować m.in. pysznej wojskowej 
grochówki z wkładką z boczku i kiełbasy wieprzowej, pysz-
nych kiełbas i karkówki przygotowanych przez kucharzy na 
grillu, a także rozmaitych wędlin - od kabanosów, przez szyn-
ki, wędzonki i salcesony. Jako dodatek to tych specjałów WIR 
serwowała świeży chleb ze smalcem i skwarkami oraz ogórki 
małosolne. Goście Pikniku, którzy chcieli wykazać się wiedzą 
na temat wieprzowiny wzięli udział w konkursie pod tytułem 
„Co wiesz o wieprzowinie?”. Wiedzę na ten temat można było 
uzupełnić zapoznając się z wyświetlaną na stoisku prezenta-
cją multimedialną pt. „Polskie smaki, czyli wszystko, co war-
to wiedzieć o wieprzowinie”. Szczególnie licznie odwiedzały 
stoisko dzieci. Dla nich zorganizowano konkurs plastyczny na 
narysowanie najładniejszej świnki, a także na wykonanie świnki 
z plasteliny, krepy. 

piKniK zbożowY 5 lipca 2015 w GorzYcacH 
wielkich
Impreza promocyjna, kierowana do konsumentów i mająca na 
celu popularyzację spożycia produktów z polskich zbóż. Orga-
nizatorem Pikniku była Wielkopolska Izba Rolnicza, a cały pro-
jekt finansowany jest ze środków z Funduszu Promocji Zbóż 
i Produktów Zbożowych. Impreza wpisała się w organizowany 
przez Stowarzyszenie Qultura 21 i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Gorzycach Wielkich Festiwalu Chleba. 

Organizatorzy Pikniku w przystępnej formie starali się prze-
konać konsumentów do sięgania na co dzień po bogate w war-
tości odżywcze i zdrowotne produkty spożywcze, pochodzące 
z dobrze nam znanych zbóż. Dla gości pikniku przygotowane 
zostało stoisko informacyjne, gdzie dostępne były broszury 
zawierające informacje na temat produktów zbożowych oraz 
przepisy na przysmaki ze zbóż. Dorośli mogli sprawdzić swo-
ją wiedzę odpowiadając na pytania z zakresu piekarnictwa 
i uprawy zbóż, najmłodsi uczestniczyli w konkursie plastycznym 
z atrakcyjnymi nagrodami. Niewątpliwą atrakcją pikniku była 
„mini piekarenka” z prawdziwym piecem chlebowym i warsz-
taty wypieku bułek i figurek z ciasta. Warsztaty prowadzili wła-
ściciele gospodarstwa agroturystycznego „Pod lipą” z Sycyna, 
którzy do zabawy zaprosili najmłodszych. W trakcie pikniku 
swoje kulinarne umiejętności prezentowały także Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, które wzięły udział w projekcie pt. „Za-
chować od zapomnienia – Tradycje chlebowe”. Każde Koło 
Gospodyń przygotowało własne stoisko, na którym królowało 
różnego rodzaju pieczywo. Spróbować można było nie tylko 
domowego chleba, ale także masła, past i dżemów, z dodat-
kiem których pieczywo domowej roboty smakuje wyśmienicie. 
Największą kulinarną atrakcją Pikniku była próba bicia rekor-
du Guinnessa na najdłuższą kanapkę. Kanapka o imponującej 
długości 84 metrów, przygotowana została przez Panie ze 
Stowarzyszenia Kreatywnych Gospodyń Wiejskich w Gorzy-
cach Wielkich. Po zmierzeniu i ocenie przez Komisję złożoną 
z przedstawicieli organizatorów, gigantyczna kanapka została 
przekazana do degustacji dla uczestników imprezy.

Promujemy polskie zdrowe produkty




