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25 sierpnia br. rząd uchwalił pakiet 
pomocy dla rolników dotkniętych su-
szą. Na bezpośrednią pomoc do hektara 
przeznaczono 450 mln, dla plantatorów 
czarnej porzeczki przeznaczono 21,6 
mln i na dopłaty do materiału siewne-
go – 17 mln. Dla gospodarstw, które 
zgodnie z prawem europejskim zawarły 
obowiązkowe ubezpieczenia od przy-
najmniej jednego ryzyka pogodowego 
wartość pomocy dla sadów i krzewów 
owocowych wyniesie 800 zł, a dla pozo-
stałych upraw 400 zł na hektar. Gospo-
darstwa nieubezpieczone otrzymają po-
łowę tej stawki. Z pomocy będą mogły 
skorzystać wyłącznie te gospodarstwa, 
w których obniżenie dochodu z powodu 
suszy przekroczyło 30%, w stosunku do 
wartości średniej z poprzednich trzech 
lat. Minister Marek Sawicki zapowie-
dział również przyśpieszenie wypłat 
dopłat bezpośrednich poprzez system 
zaliczkowania. Ponadto nadal będzie 
możliwe skorzystanie z dotychczaso-
wych form pomocy, takich jak preferen-
cyjny kredyt na wznowienie produkcji, 
ułatwienie spłaty uprzednio zaciągnię-
tych kredytów, pomoc w postaci od-
roczenia składek KRUS czy zobowią-
zań wobec ANR. Wnioski o udzielenie 
pomocy będą przyjmowane do końca 
września br. Wypłata pomocy ruszy od 
10 października. 

Tematyce suszy poświęcone zosta-
ło zorganizowane w dniu 17 sierpnia 
z spotkanie Przewodniczących Rad 
Powiatowych WIR w Auli Technikum 
Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu 
w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli 

między innymi: Poseł i zarazem Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, Dorota Kinal – Wicewojewoda 
Wielkopolski, Marek Beer Dyrektor De-
partamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Urzędzie Marszałkowskim, Ryszard 
Jaworski Dyrektor Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Ceza-
ry Siniecki z-ca Dyrektora Wielkopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu, Zbigniew Król 
– Przewodniczący Zespołu Koordyna-
cyjnego w Urzędzie Wojewody oraz 
specjaliści Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego.

W trakcie spotkania wskazano 
na najbardziej niepokojące środowi-
sko rolnicze kwestie, które wystąpiły 
w związku z zaistniałą sytuacją. Wie-
le kontrowersji budzi sama definicja 
suszy, która zgodnie z wytycznymi 
oparta jest wyłącznie na wynikach 
monitoringu prowadzonego przez In-
stytut Uprawy, Nawożenia i Glebo-
znawstwa PIB w Puławach. Zdaniem 
uczestników spotkania sieć stacji mo-
nitorujących jest za rzadka, są nierów-
nomiernie rozmieszczone, a ich pomia-
ry są niedokładne i nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego. W odczuciu samo-
rządu rolniczego System Monitoringu 
nie jest miarodajny i tylko komisyjna 
lustracja całej plantacji daje możliwość 
prawidłowej oceny sytuacji. Uczestni-
cy spotkania przyjęli wniosek zgodnie 
z którym należy zmienić przepisy, tak 
aby IUNG nie był wyłączną instytucją 
określającą i monitującą suszę. IUNG 
powinien tylko dawać wskazówki co 

do możliwości wystąpienia suszy. 
O wystąpieniu suszy powinni rapor-
tować rolnicy do odpowiednich władz 
na podstawie oceny stanu plantacji. 
Należy także podjąć starania, aby do 
monitorowania suszy i innych zja-
wisk atmosferycznych włączyć sta-
cje meteorologiczne Wielkopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
WODR takich stacji na terenie woje-
wództwa posiada ponad 100 sztuk, co 
daje dokładniejszy obraz występowa-
nia zjawisk meteorologicznych.

Kolejnym problemem z jakim mamy 
doczynienia w zaistniałej sytuacji jest 
brak możliwości szacowania szkód przez 
komisje w przypadku niewystąpienia za-
grożenia suszą wg. danych z raportów 
IUNG. Tymczasem protokół sporządzo-
ny przez przedstawicieli komisji szacują-
cych szkody jest najbardziej właściwym 
dokumentem poświadczającym wystą-
pienie klęski, którym rolnik może się 
posłużyć np. w sytuacji kiedy ze względu 
na powstała szkodę nie ma możliwości 
wywiązania się z zawartych wcześniej 
umów z odbiorcami. Zamknięcie drogi 
do szacowania szkody jest dla wielu rol-
ników bardzo kłopotliwe, gdyż nie po-
siadają oni żadnego potwierdzenia, że 
ich plantacja ucierpiała w wyniku suszy. 
Skutkuje to także zamknięciem drogi 
rolnikom do uzyskania jakiejkolwiek for-
my pomocy nie tylko ze strony rządu ale 
także innych instytucji, czy nawet firm 
ubezpieczeniowych.

Kontrowersje budzi również zapro-
ponowany przez ministerstwo rolnic-
twa pakiet pomocowy, który stawia 

Katastrofalna susza

Brak opadów i ekstremalnie wysokie temperatury sieją spustoszenie na polach i w sadach. Według 
szacunków z ostatnich dni sierpnia, straty spowodowane suszą przekroczyły miliard złotych w skali 
kraju. Susza dotknęła wszystkie województwa, w sumie ponad 100 tysięcy gospodarstw i ponad milion 
hektarów upraw. Komisje do końca września szacować będą straty, a rząd zapowiada, że na pomoc dla 
rolników dotkniętych skutkami suszy przeznaczy w sumie 488 mln zł.
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w niekorzystnej sytuacji rolników 
prowadzących produkcje zwierzęcą. 
Mimo że Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi wyraziło zgodę na umieszcze-
nie w protokołach suszowych kosztów 
zakupu pasz, nie zmieniono jednak żad-
nych zapisów powiązanych, w związ-
ku z powyższym nie wpływają one na 
zwiększenie straty całego gospodar-
stwa. W opinii samorządu rolniczego 
producenci rolni związani z hodowlą 
zwierząt zostaną pozbawieni jakiejkol-
wiek pomocy, gdyż z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że nawet przy 
klęskach o znacznej dotkliwości, bardzo 
rzadko łączne straty komisje wyceniały 
powyższej 30 % średniej rocznej pro-
dukcji. Wśród rolników prowadzących 
produkcje zwierzęcą pojawiają się uza-
sadnione głosy niezadowolenia, gdyż po 
wcześniejszych zapowiedziach resortu, 
liczyli na realną pomoc ze strony rządu, 
tymczasem w myśl przyjętych zasad 
większość gospodarstw hodowlanych 
pozostawiona zostanie bez wsparcia. 

Środowisko rolnicze zwraca także 
uwagę na konieczność ujednolicenia 
procedur i dokumentacji stosowanej 
przy obsłudze rolników poszkodowa-
nych na skutek wystąpienia klęski. Do-
tychczas stosowana zasada samodziel-
ności wojewodów w tym zakresie skut-
kuje tym, że dopuszcza się pomiędzy 
województwami wystąpienie różnic np. 
w protokołach szacowania strat. Brak 
jest jednolitej procedury zgłaszania 
szkody przez rolnika (jedni wojewodo-
wie lub wójtowie/burmistrzowie okre-
ślają wzór formularza zgłoszenia, inni 
nie). Co prawda Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi corocznie opracowuje 
„Zasady szacowania strat”, jednak nie 
wyczerpują one wszystkich aspektów 
pracy komisji, co z kolei skutkuje tym, 
że niektórzy wojewodowie przekazują 
komisjom bardziej szczegółowe opra-
cowania. Ten brak jednolitości może su-
gerować, że w jednych województwach 
łatwiej jest uzyskać pomoc oferowaną 
przez państwo niż w drugich. Stad też 
wystosowane do Premier Ewy Kopacz 
przez Zarząd WIR pismo z prośbą o wy-
pracowanie i przyjęcie systemowych 
rozwiązań, które określą i ujednolicą 
funkcjonowanie komisji od strony or-
ganizacyjnej i formalnej, jak również 
wskażą źródła pokrycia kosztów dzia-
łalności tychże komisji.

Uczestnicy spotkania przyjęli także 
wniosek, by pomoc rządu rozszerzyć 
o gospodarstwa rybackie, w których 
susza także poczyniła znaczne szkody. 
Według informacji przekazanych przez 
Krzysztofa Karonia Prezesa Związku 
Producentów Ryb, na dzień 15 sierp-
nia br. nie zalanych jest 10 % stawów,  
a 48% obiektów nie miało wody. Starty 
te będą odczuwalne również w następ-
nych latach, gdyż istnieje bardzo duże 
zagrożenie, że narybek nie przetrwa 
zimy. 

W trakcie spotkania przyjęto także 
wniosek o wystąpienie do Prezesa Rady 
Ministrów Ewy Kopacz o ogłoszenie 
w województwie Wielkopolskim sta-
nu klęski żywiołowej wywołanej suszą 
i wysokimi temperaturami powietrza. 
Uzasadniając wniosek, Zarząd Wielko-
polskiej Izby Rolniczej wskazał na jed-
noczesne wystąpienie w Wielkopolsce 
niekorzystnych zjawisk o charakterze 
klęskowym, jakimi są susza atmosfe-
ryczna, susza glebowa i susza hydrolo-
giczna. Skutkiem tych zjawisk jest zaha-
mowanie wegetacji roślin uprawnych, 
zasychanie pędów i zamieranie całych 
roślin, zmniejszanie się zasobów wody 
pitnej i wzrost częstotliwości pożarów, 
szczególnie w lasach. Skutki wysokiej 
temperatury powietrza odczuwają tak-
że rolnicy utrzymujący zwierzęta. Jest 
to spadek produktywności, szczegól-
nie bydła mlecznego, czy wręcz upad-
ki zwierząt na skutek udaru cieplnego. 
Wysokie straty w uprawach roślin wa-
rzywnych, sadowniczych, zbożowych, 
roślin okopowych i pastewnych, naszym 
zdaniem, stanowią realne zagrożenie 
dla pokrycia z własnych źródeł potrzeb 
żywnościowych mieszkańców naszego 
kraju. Także Krajowa Rady Izb Rolni-
czych zwróciła się do rządu z apelem 
o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej 
w całym kraju.

Problem suszy jest odczuwalny dla 
całej gospodarki, jednak najbardziej 
i najszybciej skutki niedoboru wody 
odczuli rolnicy. Rolnictwo jest w spo-
sób bezpośredni zależne od warunków 
pogodowych. Woda to jeden z pod-
stawowych czynników warunkujących 
produkcję rolniczą. Długotrwały brak 
opadów wiosną i latem, czyli w okresie 
najintensywniejszego wzrostu roślin 
oraz wysokie temperatury przełożyły 
się na znaczne obniżenie plonów. Su-

sza definiowana jest jako „stosunkowo 
długi okres (najczęściej co najmniej 15 
dniowy) odznaczający się brakiem opa-
dów atmosferycznych, małą wilgotno-
ścią powietrza i gleby, niskim stanem 
wody w rzekach”. Wyróżnia się trzy ro-
dzaje suszy:

 » Susza atmosferyczna (meteorologicz-
na) charakteryzująca się długotrwa-
łym okresem bezdeszczowej pogody 
i niskiej wilgotności powietrza przy 
wysokiej temperaturze;

 » Susza glebowa to okres z niedosta-
teczną ilością wody w glebie, w któ-
rym następuje więdnięcie roślin;

 » Susza hydrologiczna charakteryzuje 
się niskim poziomem wody w rze-
kach i obniżeniem stanów wód grun-
towych.
Do określania suszy rolniczej wyko-

rzystywany jest wskaźnik klimatycznego 
bilansu wodnego (KBW). Jest to różnica 
pomiędzy sumą opadu atmosferyczne-
go a wielkością parowania z powierzch-
ni gleby i roślin. Ujemny wskaźnik KBW 
oznacza, że rośliny odczuwają negatyw-
ne skutki braku dostatecznej ilości wody, 
dodatni nadmiar wody, co może powo-
dować np. gnicie korzeni. Instytut Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Puławach 
na podstawie prowadzonym pomiarów 
opracowuje wartości KBW i następnie 
w oparciu o kategorie gleb, określa stan 
zagrożenia suszą rolniczą w poszcze-
gólnych gminach i dla poszczególnych 
upraw. Komunikaty te jednak oparte są 
na szacunkach i nie dają precyzyjnego 
oglądu sytuacji. Wielkość strat spowo-
dowanych wystąpieniem suszy można 
zweryfikować jedynie w terenie i tym 
zajmują się powołane w gminach komi-
sje, które mają na celu zweryfikowanie 
skutków suszy na konkretnym polu.

Z ostatniego komunikatu Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
obejmującego okres od 21 czerwca do 20 
sierpnia 2015 roku, wynika, że zagroże-
nie wystąpienia suszy rolniczej możliwe 
jest na całym obszarze Polski. Wartości 
Klimatycznego Bilansu Wodnego jest na 
całym terytorium Polski ujemna. 

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

» Opracowanie Biuro WIR
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W manifeście Copa i Cogeca wykazuje, że sytuacja na rynku wieprzowiny, mleka, wołowiny oraz warzyw i owoców 
jest bardzo trudna, ze względu na nałożone przez Rosję embargo, które ograniczyło dostęp do największego rynku zbytu. 
W tej sytuacji najbardziej ucierpi sektor rolny. Przed wprowadzeniem embarga w sierpniu 2014 r. wartość eksportu sektora 
rolno-spożywczego UE do Rosji wynosiła 16 mld euro rocznie, jeżeli w niego wliczyć maszyny rolnicze. Przez rosyjskie em-
bargo eksport rolno-spożywczy obniżył się o 5,5 mld euro, czyli prawie o połowę. Zakaz eksportu uderzył w szczególności 
w europejskich producentów mleka, mięsa oraz owoców i warzyw i doprowadził do spadku cen oraz dalszego ograniczenia 
marży rolników. W wielu krajach ceny spadły poniżej kosztów produkcji, a dochody gospodarstw są o połowę niższe od śred-
niej, przez co niektórzy musieli zarzucić działalność. Działania podjęte w ostatnim czasie przez Komisję Europejską na rzecz 
rolnictwa, mające na celu polepszenie sytuacji nie są jednak wystarczające. Producenci padli ofiarą polityki międzynarodo-
wej. Komisja Europejska, ministrowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego muszą podjąć zdecydowane działania na 
rzecz ograniczenia nieuczciwych praktyk handlowych.

Copa i Cogeca opowiada się za praktycznym rozwiązaniem, łączącym przepisy i kodeksy dobrowolne, poparte systemem 
egzekwowania, który zwiększy wiarygodność systemu.

Copa i Cogeca chcą, aby Komisja Europejska pozwoliła państwom członkowskim na wypłacenie dopłat bezpośred-
nich przed 1 grudnia. Producenci mleka stracą około 900 mln euro w wyniku kar za przekroczenie kwot mlecznych w roku 
2014/2015. Wszystkie te środki powinny wrócić do sektora mleka, by pomóc producentom zmagającym się z brakiem płyn-
ności finansowej i wspomóc inwestycje.

Sytuacja w sektorze wieprzowiny jest niezmiernie trudna, ze względu na restrykcje nałożone przez Moskwę w styczniu 
2014 r. Potrzebujemy nowych rynków zbytu i zniesienia zbędnych barier handlowych. Copa i Cogeca wzywa Unię Europejską 
do zintensyfikowania negocjacji z Moskwą, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków.

W sektorze warzyw i owoców należy poprawić środki zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Trzeba także dostosować 
maksymalny poziom rekompensat wypłacanych producentom, tak aby kwoty te odzwierciedlały rosnące koszty produkcji.

Unijny rynek wołowiny i cielęciny również poważnie ucierpiał, częściowo w wyniku rosyjskiego embarga oraz trudnej 
sytuacji w sektorze mleka. Do możliwych działań należą dopłaty do prywatnego przechowywania i wzmocnienie siły prze-
targowej rolników względem innych podmiotów łańcucha żywnościowego.

Biorący udział w proteście Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, w imieniu polskich rolników zwrócił uwagę, że mniejszy popyt, 
rosyjskie embargo i spadek eksportu do Chin sprawiły, że ceny żywności spadły i produkcja stała się nieopłacalna. Ponadto, 
podkreślił, że polscy rolnicy dodatkowo ucierpieli w wyniku suszy, dlatego chcemy, żeby Komisja dała dodatkowe środki 
producentom mleka, a polskim rolnikom dodatkowe środki związane z suszą.

Według informacji jakie przekazane zostały po spotkaniu ministrów rolnictwa UE, Komisja Europejska przeznaczy  
500 mln euro na wsparcie dla producentów rolnych, zmagających się z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Przywrócony 
zostanie program dopłat do przechowywania wieprzowiny (100 mln euro) oraz zwiększona zostanie elastyczność dotycząca 
płatności. Na wsparcie produkcji mleczarskiej przeznaczone zostanie 400 mln euro.

» Opracowanie Maria Deresińska, Katarzyna Szudra-Borowczak

Protest wielkopolskich rolników  
w Brukseli

Sześć tysięcy rolników z całej Unii Europejskiej oraz prawie 1,5 tys. traktorów (z Belgii, Francji 
oraz Niemiec) protestowało w dniu 7 września 2015 r., w  Brukseli, domagając się podjęcia 
działań w związku z dramatyczną sytuacją unijnego rolnictwa, a w szczególności producentów 
mleka, wieprzowiny, wołowiny oraz warzyw i owoców. Protest zorganizowany został przez Copa 
i Cogeca w dniu nadzwyczajnego posiedzenia ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. W proteście 
uczestniczyli również rolnicy z Wielkopolski. Wyjazd autokarowy grupy 50 osób zorganizowała 
Wielkopolska Izba Rolnicza.
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Regulacje umożliwiające wypłatę zaliczek na 
inwestycje w Ramach pRow 2014-2020

Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu wspólnej polityki 
rolnej, dzięki której możliwa będzie m.in. wypłata zaliczek na 
realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Ustawa wdraża do prawa krajowego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. 
W ustawie określono m.in., że jednostki samorządu teryto-
rialnego będą mogły otrzymać zaliczki z budżetu państwa na 
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na 
realizację scaleń gruntów oraz pomoc techniczną. Samorządy 
będą też otrzymywały w formie oprocentowanych pożyczek 
z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na finansowanie 
takich działań jak np.: transfer wiedzy i działalność informa-
cyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LE-
ADER. Ustawa przewiduje również, że o zaliczki będą mogli 
występować rolnicy, którym przyznano wsparcie na inwesty-
cje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie. Chodzi też 
np. o rolników, którzy otrzymali wsparcie na odbudowę go-
spodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Do ustawy 
wprowadzono też przepisy, na podstawie których możliwa bę-
dzie publikacja listy beneficjentów środków unijnych z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku 
Rolnego. Informacje te będą umieszczane na stronach inter-
netowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bez zmian 
natomiast pozostały regulacje dotyczące akredytacji dla in-
stytucji płatniczych (ARiMR oraz ARR). Będą one takie same 
jak przewidywała ustawa o uruchamianiu środków z budżetu 
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej 
polityki rolnej. W ramach PROW 2014-2020 akredytacji będą 
podlegały nowe działania, takie jak: współpraca, premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej, płatności dla rolników 
przekazujących małe gospodarstwa, restrukturyzacja małych 
gospodarstw oraz inwestycje zapobiegające zniszczeniu po-
tencjału produkcji rolnej. Akredytacji agencji płatniczej w za-
kresie nowych zadań będzie udzielał Minister Finansów.

Sejm uchwalił ustawę 27 maja 2015 r., a 17 lipca 2015 r. pod-
pisał ją prezydent.

ustawa o zmianie ustawy o ochRonie gRuntów 
Rolnych i leśnych

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa wprowa-
dza możliwość odrolnienia gruntów klas I–III o powierzchni do 
0,5 ha poza planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli 
co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu 

zawiera się w obszarze zwartej zabudowy oraz jeżeli grunty te 
znajdują się w odległości nie większej niż 50 m od granicy naj-
bliższej działki budowlanej i drogi publicznej.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, nie wymaga uzyskania 
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznacze-
nie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących 
użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następu-
jące warunki:

 » co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części grun-
tu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

 » położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy 
najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782);

 » położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870);

 » ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy 
stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części
27 sierpnia ustawę podpisał Prezydent RP.

ustawa o kształtowaniu ustRoju Rolnego
27 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu 

ustroju rolnego uchwaloną przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. 
Celem ustawy jest m.in:

 » poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
 » przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rol-

nych, 
 » zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach, 
 » modyfikacja zasad obrotu nieruchomościami rolnymi nale-

żącymi do Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
W ustawie znalazły się zasady reglamentacji obrotu nieru-

chomościami rolnymi i podziału gospodarstw rolnych, ustawa 
wskazuje także podmioty, którym przysługuje prawo pierwoku-
pu oraz tzw. prawo wykupu nieruchomości rolnych. 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza w ak-
cie prawnym dotyczącym gospodarowania nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa dwie zasadnicze zmiany w kontekście 
izb rolniczych:

1) projekt zakłada dodanie w ustawie o gospodarowaniu 
nieruchomościami Skarbu państwa art. 29d w brzmieniu: 

art. 29d. 1. Przy dyrektorze oddziału terenowego Agencji 
tworzy się komisję do spraw kształtowania ustroju rolnego, 
zwaną dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą powoływani przez dyrektora 
oddziału terenowego Agencji:

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.
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1) przewodniczący będący przedstawicielem Agencji;
2) przedstawiciele gmin położonych na obszarze działania 

oddziału terenowego Agencji;
3) przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej;
4) przedstawiciele powiatów położonych na obszarze dzia-

łania oddziału terenowego Agencji;
5) dwóch przedstawicieli wybranych przez społeczno-zawo-

dowe organizacje rolników i związków zawodowych rolników 
indywidualnych i innych organizacji rolniczych działających na 
terenie oddziału terenowego Agencji.

2) w projekcie ustawy w art. 23 ust. 1 przyjęto, że Agencja, 
na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego, może 
po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej miejscowo izby 
rolniczej umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności 
powstałe z tego tytułu przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wie-
rze lub przez okres ponad 10 lat.

Powyższe rozwiązania należy ocenić pozytywnie z punktu 
widzenia samorządu rolniczego. W pierwszej kolejności po-
trzeba wskazać, że proponowane zmiany wzmacniają rolę izb 
rolniczych, zwiększając ich wpływ i kompetencje w sprawach 
fundamentalnych dla rolnictwa. Proponowane zmiany świad-
czą o obserwowanym wzroście znaczenia izb rolniczych, jak 
również o potrzebie włączenia (choć jak na razie w bardzo ogra-
niczonym zakresie) samorządu rolników do udziału w kształto-
waniu ustroju rolnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ustawa o zmianie ustawy o lasach
Trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie 

ustawy o lasach. Na tym etapie projekt został poddany pod 
konsultacje. W projekcie przewidziano wprowadzenie ograni-
czeń w zakresie możliwości sprzedaży lasów poprzez powią-
zanie jej z możliwością realizacji celów publicznych (cele pu-
bliczne określa obecnie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 poz. 782) lub celów 
zrównoważonej gospodarki leśnej. Są to ramy określone bardzo 
wąsko i uniemożliwiające, przykładowo, sprzedaż lasów państwo-
wych wyłączne w celu pozyskania środków przez budżet państwa. 

W art. 38.ust. 1 projektu ustawy wskazane są przypadki kiedy 
możliwa będzie sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości 
Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych:

 » zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa we współwłasnościach; 

 » regulacji granicy polno-leśnej; 
 » stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, 

budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej; 
 » zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze, o ile zmia-

na ta dokonywana jest w związku z realizacją inwestycji celu 
publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomościami;

 » podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub spo-
łecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa i wy-
nika z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego 
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.”

» Opracowanie Biuro WIR

Każdego roku na Jasnej Górze rolnicy 
dziękują Panu Bogu za zebrane plony. 
Choć w tym roku żniwo nie było obfite, 
to rolnicy w dniach 5 i 6 września, takie 
dziękczynienie złożyli. W tegorocznych 
Dożynkach Jasnogórskich tradycyjnie 
brała udział także delegacja Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej z powiatów: Koniń-
skiego, Szamotulskiego i Tureckiego.

Już w sobotę 5 września delegacja 
uczestniczyła w spotkaniu na temat 
PROW 2014-2020, z udziałem Z-cy Dyr. 
w Departamencie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Pawła Ściańskiego. Omówio-

Dożynki Jasnogórskie 2015
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Jarosław Wanga rolnik z gminy Opatówek będzie reprezen-
tował Wielkopolskę jako starosta dożynek prezydenckich 
w Spale w dniu 13 września br.

Jarosław Wanga wraz z żoną Aleksandrą prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni 54 ha specjalizujące się w uprawie 
warzyw gruntowych w miejscowości Nędzerzew w gminie Opa-
tówek powiecie kaliskim. Gospodarstwo Państwa Wangów jest 
nowoczesne i specjalizuje się w uprawie warzyw gruntowych, 
głównie ziemniaków, marchwi, kapusty i cebuli. Gospodarstwo 
wyposażone jest w linię technologiczną do kalibrowania, sor-
towania, mycia, polerowania i pakowania. Państwo Wanga są 

laureatami ubiegłorocznej edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik 
Roku. 

W poniedziałek gospodarstwo Jarosława Wangi odwiedzili 
Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej 
WIR w Kaliszu Mieczysław Łuczak. Kandydatura Jarosława 
Wangi na starostę prezydenckich dożynek zgłoszona została 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego jako jedna z czterech kandy-
datur. 

Starosta dożynek prezydenckich  
z Wielkopolski

ne zostały kryteria dostępu do poszcze-
gólnych działań oraz planowane terminy 
naborów. Poruszane były również tematy 
bieżące, głównie temat suszy. Spotkanie 
prowadził Prezes KRIR Wiktor Szmule-
wicz. Tego samego dnia otwarta została 
XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza oraz 
kiermasz produktów regionalnych. W go-
dzinach wieczornych delegaci uczestni-
czyli w nabożeństwie na Jasnej Górze.

W niedzielę 6 września br. delegacja 
WIR brała czynny udział w uroczystej 

Mszy Dożynkowej, której przewodni-
czył i homilię wygłosił Biskup Radomski 
- Henryk Tomasik. Przed Mszą Św. głos 
zabrał Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. 
Prezes KRIR zwrócił uwagę, że ten rok, 
to rok ogromnej suszy. Z żalem stwier-
dził, że Rząd nie ogłosił stanu klęski ży-
wiołowej. Kwoty planowanej pomocy, 
a zwłaszcza warunki jej uzyskania nie 
mogą nas satysfakcjonować. Potrzeba 
wielu zmian w przepisach obecnie obo-
wiązujących, aby w przyszłości uniknąć 
tak trudnej sytuacji, jaką w tym roku 
spowodowała susza.

Słowa do rolników skierowali także 
Minister Rolnictwa Marek Sawicki i Pre-
zydent RP Andrzej Duda. Minister po-
dziękował rolnikom i wszystkim, którzy 
rolników wspierają za ich trud i powołanie 
z jakim wykonują swoją pracę. Podkreślił, 
że polska żywność zasługuje na miano 
najlepszej w świecie. Prezydent Duda 

powiedział ważne dla nas Polaków i rol-
ników słowa: „To właśnie w chłopskich, 
w rolniczych rodzinach jest utrzymywa-
na nasza wielka tradycja patriotyzmu, 
wiary, ciężkiej pracy i modlitwy. Tego, co 
dla nas najważniejsze, tego, dzięki czemu 
trwamy jako naród mimo wszelkich prze-
ciwności”. Podczas Eucharystii złożone 
zostały dary ołtarza przez przedstawicieli 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Reprezentująca Zarząd WIR Jolanta 
Nawrocka wraz z rolniczkami powia-
tu konińskiego wręczyła celebrantom 
oprócz chleba, owoców i ziół, także 
miód i produkty z mleka, zgodnie z ha-
słem „Wielkopolska miodem i mlekiem 
płynąca”. Nasi delegaci zawieźli do stóp 
Jasnogórskiej Pani piękny wieniec ze 
zbóż wyrosłych na Wielkopolskiej ziemi. 
W uroczystościach brał również udział 
poczet sztandarowy WIR.

» Opracowanie Elżbieta Bryl
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W niedzielę 30 sierpnia 2015 roku na stadionie miejskim 
w Buku odbyły się XVII Wielkopolskie Wojewódzko-Archidie-
cezjalne Dożynki. Starostami tegorocznego Święta Plonów, 
reprezentującymi wielkopolskich rolników byli Justyna Jóźwiak 
oraz Andrzej Bogacz. Pani Justyna Jóźwiak mieszka w Dębnie 
w gminie Stęszew i wraz z mężem prowadzi  25 ha gospodar-
stwo rolne, uprawiając głównie zboża. Gospodarstwo specjali-
zuje się w hodowli trzody chlewnej. Pan Andrzej Bogacz miesz-
ka w Pawłówku w gminie Buk.  W jego gospodarstwie uprawia-
ne są zboża, kukurydza, buraki cukrowe i rośliny motylkowe. 
Gospodarstwo specjalizuje się również w hodowli bydła.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za ze-
brane plony oraz w intencji Wielkopolskich rolników, którą 
odprawił Metropolita Poznański Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Gądecki. Następnie tradycyjny obrzęd dożynkowy zaprezento-
wał Zespół Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. W trakcie uroczystości miało miejsce poświęcenie 
wieńców dożynkowych przygotowanych przez rolników re-
prezentujących wielkopolskie powiaty. Za najbardziej okazały 
dożynkowy wieniec uznano wieniec przygotowany przez dele-
gację z Gminy Chodzież.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa rolnicza. Pośród wie-
lu wystawców reprezentujących producentów oraz instytucje 
administracji rolniczej, swoje stoisko przygotowała także Wiel-
kopolska Izba Rolnicza. Dzięki Panu Eugeniuszowi Napierale 
Członkowi Poznańskiej Rady Powiatowej WIR, który zabez-
pieczył chleb z „Piekarni Bukowskiej Wojciech Szczęsny” oraz 
Panom Krzysztofowi Kłosinowi Prezesowi oraz Panu Zbignie-
wowi Stajkowskiemu – Członkowi Zarządu Grupy Producen-
tów Warzyw „Chrobry”, przygotowany został poczęstunek 
dla odwiedzających nasze stoisko. Każdy odwiedzający mógł 

spróbować pajdę chleba ze smalcem oraz ogórkiem kiszonym. 
Szczególne podziękowania za wkład w organizację stoiska 
WIR należą się Panu Zbigniewowi Stajkowskiemu, który z ra-
mienia Zarządu WIR podjął się organizacji tego przedsięwzię-
cia oraz delegatom WIR z gminy Buk, Panom Eugeniuszowi 
Napierale i Jackowi Hemerlingowi za przekazane produkty.

Nasze stoisko odwiedzili Poseł na Sejm Stanisław Ka-
lemba, Zofia Szalczyk– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, liczni przedstawiciele samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z Wicemarszałkiem Krzysz-
tofem Grabowskim na czele oraz przedstawiciele instytucji 
działających w otoczeniu rolnictwa.

W trakcie rozmów powracał wielokrotnie temat suszy, która 
dotkliwie dotknęła tereny Wielkopolski. Rolnicy ubolewają nad 
wyraźnie mniejszymi plonami w stosunku do roku ubiegłego.

» Opracowanie Aleksandra Sobczyk

WOJEWÓDZKO-ARCHIDIECEZJALNE 
DOŻYNKI WIELKOPOLSKIE W BUKU
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Wokół sprzedaży gruntów z zaso-
bów ANR ciągle jest wiele dyskusji. 
Dlatego też Prezes Piotr Walkowski 
zaprosił na spotkanie poświęcone te-
matowi rozdysponowywania gruntów 
z zasobów Agencji Nieruchomości Rol-
nych Dyrektora OT ANR w Poznaniu To-
masza Dutkiewicza. 

Ustawa o ustroju rolnym państwa 
jak i ustawa o gospodarowaniu nieru-
chomościami Skarbu Państwa zawiera 
wiele nieścisłości, luk prawnych, w wie-
lu miejscach jest niedoprecyzowana. 
Z tego powodu obrót ziemią pochodzą-
cą z zasobu Agencji Nieruchomości Rol-
nych wywołuje sporo emocji.

Mimo modelowej współpracy po-
między ANR i WIR w temacie rozdyspo-
nowania trwałego i czasowego gruntów 
będących we władaniu poznańskiego 
oddziału ANR, rolnicy zgłaszają wiele 
uwag i wyrażają swoje niezadowolenie 
z działań Agencji Nieruchomości Rol-
nych.

Jak powiedział na spotkaniu Prezes 
Piotr Walkowski obecnie nowelizacja 
ustawy o ustroju rolnym państwa po 
poprawkach Senatu trafiła do Prezy-
denta i czeka na podpisanie. Nowe 

przepisy mają wejść w życie z dniem  
1 stycznia 2016 roku. Prezes podkreślił, 
że wprowadzenie zapisu niesprzeda-
wania dotyczącego tzw. „trzydziestek” 
byłym spadkobiercom jest wynikiem 
działań prowadzonych przez Izby Rolni-
cze w szczególności Wielkopolską Izbę 
Rolniczą.

Rolnicy obecni na spotkaniu pod-
nosili temat sprzedaży dużych areałów 
jednemu beneficjentowi z zasobów 
ANR. Okazuje się, że w tej kwestii prze-
pisy są niedopracowane. Największe 
kontrowersje budzą: obiekt rolny Linó-
wiec i nabywanie gruntów przez jed-
nego kontrahenta na terenie powiatu 
wrzesińskiego.

Agencja podkreśla, że chce jak naj-
lepiej dla rolników, ale jest ograniczona 
przepisami. Agencja jest zobowiązana 
wprowadzić do budżetu ok. 2,5 miliar-
da złotych, z czego ok. 1/5 pochodzi 
z rozdysponowania gruntów w Wiel-
kopolsce – podkreślił Dyrektor Dutkie-
wicz. Tomasz Dutkiewicz powiedział, że 
jest zwolennikiem dzierżaw bo to stały 
wpływ środków do budżetu a zbycie 
trwałe jest tylko jednorazowym wpły-
wem.

Rozmawiano również o przetargach 
ofertowych. Do tej pory nie ma okre-
ślonych zasad dla całego kraju. Agen-
cja OT w Poznaniu nie może działać bez 
wytycznych Prezesa ANR. Członkowie 
izby podkreślają, że co do przetargów 
ofertowych kryteria nie mogą być takie 
same dla całego kraju, ponieważ w po-
szczególnych województwach są różne 
uwarunkowania dotyczące struktury 
indywidualnych gospodarstw rolnych.

Podniesiona również została kwe-
stia bezumownego użytkowania grun-
tów. Agencja nalicza kary, ale też mimo 
chęci wykupienia takich gruntów i ure-
gulowania opłat przez rolników, Agen-
cja nie przeprowadziła odpowiednich 
procedur. Rolnicy są rozgoryczeni takim 
postępowaniem Agencji.

Na koniec spotkania postanowiono 
zorganizować spotkania zainteresowa-
nych stron dotyczące najbardziej draż-
liwych tematów czyli rozdysponowania 
obiektu Linówiec i sprzedaży dużych 
areałów na terenie powiatu wrzesiń-
skiego.

» Opracowanie Marta Ceglarek

WIR i ANR o sprzedaży gruntów
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Ruszyła kolejna edycja Konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku, którego celem 
jest promocja wielkopolskiego rolnictwa. 
Obecnie Kapituła Konkursu zakończy-
ła pierwszy etap wizytacji w gospodar-
stwach zakwalifikowanych do Konkursu. 

Do tegorocznej edycji zgłoszono 63 rol-
ników z 29 powiatów, którzy reprezentują 
następujące kierunki produkcji: trzoda 

chlewna, bydło opasowe, bydło mleczne, 
uprawa grzybów, roślinny, warzywnictwo, 
sadownictwo, drobiarstwo, rybacki, ho-
dowla koni. Laureatów Konkursu pozna-
my wiosną 2016 roku. Do tej pory, w ciągu 
14 lat trwania konkursu, nagrodę głów-
ną – statuetkę Siewcy, otrzymało 136 pro-
ducentów rolnych z blisko 1000 rolników, 
którzy przystąpili już do konkursu. 

Poniżej zamieszczamy listę uczestni-
ków konkursu ze wskazaniem kierunku 
produkcji oraz miejsca zamieszkania. 

 » Rafał Kutzman Bydło mleczne i opaso-
we, Nowe Potulice, powiat Złotów

 » Grzegorz i Agata Krasoń, Rozsady wa-
rzyw, Święta, powiat Złotów

 » Kazimierz Wotzka, Sadownictwo, Po-
bórka Wielka, powiat Piła

XV edycja Konkursu Wielkopolski  
Rolnik Roku

W dniu 27 sierpnia 2015 roku w siedzibie Okręgowej Inspek-
cji Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie założycielskie 
Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie Indywidualnym. Uczestniczył w nim p. Piotr 
Walkowski, Poseł na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej i zarazem Przewodniczący już istniejącej Regional-
nej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej.

Do udziału w przedmiotowym spotkaniu zaproszeni rów-
nież zostali przedstawiciele instytucji i organizacji działających 
w obszarze rolnictwa na terenie województwa wielkopolskie-
go: Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu, Wielkopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Sołtysów, Związek OSP RP Województwa Wielkopol-
skiego, Urząd Marszałkowski oraz Państwowa Inspekcja Pracy 
– Główny Inspektorat Pracy oraz Oddział Okręgowy Poznań.

Zadaniem nowo powstałej Komisji będzie inicjowanie dzia-
łań mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań 
i rozwiązań podczas wykonywania pracy przez rolników oraz 
członków ich rodzin. Działania te będą wdrażane za pośrednic-
twem bazy, jaką mają do dyspozycji poszczególne instytucje, 
reprezentowane przez swoich przedstawicieli.

Problem dużej wypadkowości podczas pracy w rolnictwie 
indywidualnym jest niestety wciąż bardzo aktualny. Eduka-
cja najmłodszych oraz podnoszenie świadomości istnienia 
określonych zagrożeń występujących podczas pracy rolników 
w gospodarstwie jest pierwszym i najważniejszym działaniem 
prewencyjnym, z którego na miarę możliwości poszczególnych 
osób będą wynikały wszystkie inne.

Skład Komisji jest otwarty, co oznacza, że wszelkie podmio-
ty, instytucje, samorządy lokalne czy nawet konkretne osoby, 
którym ten problem też leży na sercu i chciałyby się zaangażo-
wać, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaprasza do współ-
pracy. Wszelkie uwagi, propozycje i sugestie zostaną przeka-
zane za pośrednictwem WIR na kolejnym posiedzeniu nowo 
utworzonej Komisji.

» Opracowanie Anna Czerwińska

Komisja ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym 
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu
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 » Aleksander Tadych, Bydło mleczne 
i opasowe, roślinny, Kościerzyn Mały, 
gm. Łobżenica, powiat Piła

 » Marek Wagner, Roślinny i zwierzęcy, 
Wiktorówko, powiat Piła

 » Piotr Krauze, Chów i hodowla bydła 
mlecznego, Nieżychowo, powiat Piła

 » Andrzej Parecki, Roślinny i zwierzęcy, 
Ujście, powiat Piła

 » Huber Michalski, Sadownictwo, Mostki 
78, powiat Konin

 » Marek Michalak, Bydło mleczne, Goli-
na Kolonia, powiat Konin

 » Mariusz Lebiedziński, Bydło mleczne, 
Lisiec Mały, powiat Konin

 » Piotr Rosiński, Bydło mleczne, Teodo-
rowo, Konin

 » Paweł Kaźmierczak, Bydło mleczno-
-mięsne, Sokołowo, Koło

 » Maciej Zając, Roślinny i zwierzęcy, 
Kiełczewek, powiat Koło

 » Jarosław Binkowski, Bydło mleczne, 
Kawęczyn, powiat Turek

 » Sławomir Maciejewski, Bydło mleczne, 
Żdżary, powiat Turek

 » Ewa Poprawska-Antczak, Sadownic-
two, Gozdów, Turek

 » Paweł Strzyżewski, Zwierzęcy i roślin-
ny, Żydowo, powiat Gniezno

 » Rafał Nowak, Trzoda chlewna, Cieśle 
Wielkie, powiat Września

 » Piotr Tomczak, Trzoda chlewna, Cieśle 
Wielkie, powiat Września

 » Roman Jerzykiewicz, Drobiarstwo, 
Rudki, powiat Września

 » Michał Czechowski, Roślinny, Grobla, 
powiat Słupca

 » Jan Lazarek, Rośliny i zwierzęcy, Po-
spólno, powiat Słupca

 » Wioletta Wilczewska, Roślinny i zwie-
rzęcy, Wacławów, Słupca

 » Krzysztof i Grażyna Michalscy, Bydło 
mleczne i opasowe, Wola Spławiecka 
18, powiat Konin

 » Jerzy Bartczak, Roślinny, sadownic-
two, Sławoszewo, powiat Konin

 » Kryspin Zydorczak Prezes Zarządu RSP 
„Pionier”, Roślinny i zwierzęcy, warzyw-
nictwo, Belęcin, powiat Wolsztyn

 » Izabela Kałek Dyrektor Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego, Bydło mleczne, Trzcianka, 
powiat Nowy Tomyśl

 » Arleta Linka, Drobiarstwo, Dębienko, 
powiat Poznań

 » Mateusz Pilch, Ogrodnictwo-borówka 
amerykańska, Pamiątkowo, Szamotuły

 » Paweł Piechota, Roślinny i zwierzęcy, 
Lubosz, powiat Międzychód

 » Sławomir Kowalski, Roślinny i zwierzę-
cy, Głażewo, powiat Międzychód

 » Elżbieta Reitzig, Bydło opasowe, Ste-
fanowo, powiat Czarnków-Trzcianka

 » Marian Olejnik, Roślinny, Krążkowy, 
powiat Kępno

 » Marek Jeziorny, Roślinny i zwierzęcy, 
Lipie, powiat Kępno

 » Hieronim Głowik, Trzoda chlewna, rośli-
ny przemysłowe, Nosale, powiat Kępno

 » Łukasz Jędrzejak, Roślinny, Kaliszko-
wice Ołobockie, Ostrzeszów

 » Robert Kinastowski, Roślinny, Ostrze-
szów, powiat Ostrzeszów

 » Łukasz Bochen, Roślinny i zwierzęcy, 
Mączniki, powiat Ostrzeszów

 » Sylwester Stekiel, Trzoda chlewna, 
roślinny, Janisławice, powiat Ostrów 
Wlkp.

 » Jolanta i Grzegorz Majchrzak, Roślin-
ny i zwierzęcy, Topola Mała, powiat 
Ostrów Wlkp.

 » Piotr Lis, Warzywnictwo, Ociąż, powiat 
Ostrów Wlkp.

 » Marek Iglik, Roślinny i zwierzęcy, Rus-
sów, powiat Kalisz

 » Ryszard i Barbara Kacperkiewicz, Trzo-
da chlewna, roślinny, Nowa Kakawa, 
powiat Kalisz

 » Jacek i Emilia Grzelak, Roślinny, Skar-
szew, powiat Kalisz

 » Bogumił i Bogusława Jankowscy, Bydło 
mleczne i opasowe, Niemiecka Wieś, 
powiat Kalisz

 » Rafał Kwaśniewski, Zwierzęcy, Łęg, 
powiat Pleszew

 » Marcin Gościniak, Bydło mleczne i opa-
sowe, Zalesie, powiat Jarocin

 » Krzysztof Majchrzycki, Bydło mleczne 
i opasowe, Ludwikowo, powiat Śrem

 » Tomasz Wawrzyniak, Trzoda chlewna, 
bydło mleczne, Nacław, powiat Kościan

 » Mirosław Wasiółka, Pieczarki, roślinny, 
Drobnin, powiat Leszno

 » Łukasz Walachowski, Trzoda chlewna, 
Górka Duchowna, powiat Leszno

 » Janusz Karaś, Nasienny, bydło mleczne 
i opasowe, Stary Sielec, powiat Rawicz

 » Małgorzata Kaczmarek, Trzoda chlew-
na, uprawy polowe, Sułkowice, powiat 
Gostyń

 » Adam Jańczak, Bydło mleczne, Wzią-
chów, powiat Gostyń

 » Łukasz Kaniewski, Roślinny i zwierzę-
cy, Wrotków, powiat Krotoszyn

 » Maria i Ryszard Snela, Bydło mleczne, 
Baszków 59, powiat Krotoszyn

 » Piotr Staszczak Małgorzata Staszczak, 
Roślinny, hodowla koni, rybacki, Łubo-
wiczki, powiat Gniezno

 » Jan Kamiński, Roślinny i zwierzęcy, 
Kiedrowo, powiat Wągrowiec

 » Tomasz Firlej, Trzoda chlewna, bydło 
opasowe, Studźce, powiat Chodzież

 » Bartłomiej Szejn, Bydło mleczne i opa-
sowe, Wyszynki, powiat Chodzież

 » Marek Oko, Zwierzęcy, Ostrówki, po-
wiat Chodzież

 » Joanna i Maciej Szudrowicz, Trzoda 
chlewna, roślinny, Tłukawy, powiat Obor-
niki

 » Jarosław Foedke, Roślinny, trzoda 
chlewna, Łaszczewiec, powiat Oborniki

Panu Romanowi Rzeszowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci


ś. p.

Ojca
Składają: Zarząd, Delegaci

i Pracownicy WIR

Panu Zbigniewowi Gąsiorowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci


ś. p.

Matki
Składają: Zarząd, Delegaci

i Pracownicy WIR
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Wielkopolski Rynek Rolny – notowania

notowania cen pRoduktów Roślinnych
Wrzesień 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania

Płat-
ność 
(dni)

Cena 
(zł)

Ps
ze

ni
ca

 k
on

su
m

pc
yj

na

ELEWATOR Gniezno 610,00

ELWEARR Kępno 14 610,00

Wawrzyniak Pleszew 14 610,00

DARHEN Słupca 620,00

Młyn Żerków G 620,00

AGRONOWAK Września 14 630,00

ELEWARR Gądki 14 630,00

GROBLA AGRI Grobla 630,00

AgroPol Opalenica 14 640,00

AGROPLON Stajkowo 650,00

BLENDING Zduny 14 650,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 650,00

Młyn Proboszczowice 14 650,00

WIPASZ Koło 14 650,00

LECHPOL Krajenka 21 660,00

KOMPLEXMłYN  Wągrowiec 14 670,00

Młyn Grygier Kościan G 670,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 670,00

J.Manyś Młyn Międzychód 14 680,00

MIXT Poniec 680,00

Młyn Środa Wlkp. 14 680,00

SZMIDT Ślesin 14 700,00

Średnia 648,18

Ps
ze

ni
ca

 p
as

zo
w

a

ELWEARR Kępno 14 540,00

ELEWARR Gądki 14 570,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 580,00

ROL-POL Uścikowo 14 580,00

ELEWATOR Gniezno 590,00

Rozalczyk Parkowo 14 590,00

GS Września 14 600,00

MŁYNPASZ Białośliwie 45 600,00

AGROPLON Stajkowo 610,00

Wawrzyniak Pleszew G 610,00

WIPASZ Koło 14 610,00

DARHEN Słupca 620,00

ELEWATOR Lasocice 620,00

LECHPOL Krajenka 21 620,00

ZSHP Złotów 14 620,00

De Heus Buk 21 625,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 625,00

DOSSCHE Kalisz 14 630,00

GROBLA AGRI Grobla 630,00

PIAST Lewkowiec 14 630,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 630,00

AgroPol Opalenica 14 640,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 640,00

BLENDING Zduny 14 650,00

Młyn Grygier Kościan G 650,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 650,00

Agri Plus - Wielkopolska p. 
Szamotuły

14 660,00

NEOROL Chrzan 14 660,00

SZMIDT Ślesin 14 670,00

Średnia 618,97

Ży
to

 k
on

su
m

pc
yj

ne

Młyn NOWICCY Kalisz 14 450,00

AGRONOWAK Września 14 470,00

BLENDING Zduny 14 470,00

MIXT Poniec 470,00

Wawrzyniak Pleszew 14 470,00

WIPASZ Koło 14 470,00

ELEWATOR Gniezno 480,00

ELWEARR Kępno 14 480,00

J. Manyś Młyn Międzychód 14 480,00

LECHPOL Krajenka 21 480,00

ELEWARR Gądki 14 490,00

Młyn Proboszczowice 14 490,00

Agri Plus - Wielkopolska p. 
Szamotuły

14 500,00

AGROPLON Stajkowo 500,00

AgroPol Opalenica 14 500,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 500,00

KOMPLEXMłYN  Wągrowiec 14 500,00

Ży
to

  
ko

ns
um

pc
yj

ne

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 500,00

Młyn Grygier Kościan G 500,00

Młyn Nowy Tomyśl sp.z o.o. 14 500,00

DARHEN Słupca 510,00

GROBLA AGRI Grobla 510,00

SZMIDT Ślesin 14 510,00

ZSHP Złotów 14 510,00

Średnia 489,17

Ję
cz

m
ie

ń 
pa

sz
ow

y

Wawrzyniak Pleszew 14 520,00

ZSHP Złotów 14 530,00

AGRONOWAK Września 14 540,00

AgroPol Opalenica 14 540,00

ELEWARR Gądki 14 540,00

PIAST Lewkowiec 14 540,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 540,00

WIPASZ Koło 14 540,00

DARHEN Słupca 545,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 550,00

Młyn Grygier Kościan G 550,00

ROL-POL Uścikowo 14 550,00

AGROPLON Stajkowo 560,00

BLENDING Zduny 14 560,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 560,00

DOSSCHE Kalisz 14 560,00

GROBLA AGRI Grobla 560,00

LECHPOL Krajenka 21 560,00

MŁYNPASZ Białośliwie 45 560,00

Rozalczyk Parkowo 14 560,00

ELEWATOR Gniezno 570,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 570,00

NEOROL Chrzan 14 570,00

Agri Plus - Wielkopolska p. 
Szamotuły

14 580,00

SZMIDT Ślesin 14 580,00

Kaszarnia P.Czarnecki Mię-
dzychód

14 590,00

Średnia 554,81

Ku
ku

ry
dz

a 
su

ch
a

GROBLA AGRI Grobla 480,00
Wawrzyniak Pleszew 14 500,00
ELEWATOR Lasocice 510,00
GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 520,00
Agri Plus - Wielkopolska p. 
Szamotuły

14 550,00

PIAST Lewkowiec 14 550,00
DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 600,00
Młyn Grygier Kościan G 620,00
AgroPol Opalenica 14 630,00
DOSSCHE Kalisz 14 640,00
DARHEN Słupca 650,00
TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 650,00
NEOROL Chrzan 14 680,00
AGRONOWAK Września 14 690,00
Średnia 590,71

Rz
ep

ak

AGRONOWAK Września 14 1400,00
GROBLA AGRI Grobla 1400,00
DARHEN Słupca 1450,00
ELEWATOR Gniezno 1450,00
ELWEARR Kępno 14 1450,00
GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 1450,00
LECHPOL Krajenka 21 1450,00
GS Września 21 1480,00
AGROPLON Stajkowo 1500,00
DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 1500,00
ELEWARR Gądki 14 1500,00
ELEWATOR Lasocice 1500,00
KOMPLEXMłYN  Wągrowiec 14 1500,00
WIPASZ Koło 14 1500,00
TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 1530,00
AgroPol Opalenica 14 1540,00
Średnia 1475,00

notowania cen pRoduktów zwieRzęcych
Wrzesień 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania

Płat-
ność 
(dni)

Cena 
(zł)

Tu
cz

ni
ki

 k
l. 

1

AGRO-HANDEL Mościszki 14 3,80

KARSTUSZ Karolewo 7 3,85

J.Teusz Złotów 14 3,90

T.Lubik  Góra 14 3,90

Zamiara & Bąkowski Gutowo 
Małe

G 3,90

Ziemniarski Dobrosołowo 14 3,90

BADURA Masłowo 14 4,00

CYRULIK Uścikowo 14 4,00

E.Barska Grębanin 14 4,00

HAŁTO Gniezno 7 4,00

HAND-MIĘS Miąskowo 14 4,00

J. Popiół Gnin 7 4,00

MRÓZ Borek Wlkp. 14 4,00

Pachura Jarocin G 4,00

ZPM Kujawa Wolsztyn 14 4,00

FARMUTIL Śmiłowo 14 4,10

ROLPASZ Strzałkowo 7 4,10

SIELETYCKI Święciechowa 14 4,10

Ubojnia Tarnówka 14 4,10

B.Jezierski Goszczanów 14 4,20

BIJER Szkaradowo 7 4,20

JUREX Szczytniki 14 4,20
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» Opracowanie: K. Pabiszczak, G. Wysocki 

Biuro WIR w Poznaniu

notowania cen śRodków pRodukcji
Wrzesień 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania Cena 

(zł)

Sa
le

tr
a 

am
on

ow
a

FARGO Tarnowo Podgórne 1200,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1220,00

LECHPOL Krajenka 1220,40

AGROL Oborniki 1230,00

Ampol-Merol Szczytniki Czerniejewskie 1230,00

DOMAX  Dobra 1230,00

SKR Międzychód 1230,00

BLENDING Zduny 1235,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 1240,00

CN Oborniki 1240,00

POLCHEM Słupca 1240,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1250,00

SEGET Leszno 1250,00

ZSHP Złotów 1250,00

CHEMIROL Wągrowiec 1275,00

CHEMIROL Okaliniec 1279,99

MULTICOLOR  Czarnków 1280,00

AGRO-SERWIS Pólko 1283,33

ROL-BUD Biniew 1320,00

ROLBUD Kotlin 1320,00

PN Wolsztyn 1340,00

MULTICOLOR Czarnków 1399,00

GS Września 1400,00

MAŁECCY Kórnik 1440,00

ROLNIK Nacław 1440,00

ANEX Wielichowo 1450,00

MINGE Granowo 1450,00

GS Baranów 1480,00

GS Golina 1490,00

GS Sp.z o.o.Opalenica 1550,00

Średnia 1315,42

M
oc

zn
ik

BLENDING Zduny 1350,00

SKR Międzychód 1350,00

ZSHP Złotów 1350,00

FARGO Tarnowo Podgórne 1400,00

Ampol-Merol Szczytniki Czerniejewskie 1430,00

DOMAX Dobra 1430,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 1440,00

CHEMIROL Okaliniec 1450,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1450,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1500,00

SEGET Leszno 1500,00

LECHPOL Krajenka 1512,00

EKO-AGRO Krobia 1520,00

AGRO - EFEKT Przybysław 1523,00

AGROL Oborniki 1540,00

CN Oborniki 1550,00

GS Golina 1560,00

ANEX Wielichowo 1600,00

MINGE Granowo 1600,00

PN Wolsztyn 1600,00

ROLNIK Nacław 1600,00

GS Baranów 1620,00

ROL-BUD Biniew 1630,00

MULTICOLOR Czarnków 1739,00

MAŁECCY Kórnik 1800,00

GS Sp.z o.o. Opalenica 1860,00

Średnia 1534,77

Tu
cz

ni
ki

 k
l. 

1
S.Tułacz Russów 14 4,20

T.Szczepaniak Gołaszyn 4,20

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 4,20

ZM Osuch Czarnków 14 4,25

Średnia 4,04

M
ł. 

ja
łó

w
ki

 >
 4

00
 k

g

HAND-MIĘS Miąskowo 14 5,00

ZUBiR Ciążeń 7 5,00

PRO AGRO Krotoszyn 7 5,60

J.Teusz Złotów 5,70

BIERNACKI Czeluścin 14 5,80

BIERNACKI Czeluścin 14 5,80

BLUTEX Kaszczor 14 5,80

ABP Poland Pniewy 7 5,90

Biernacki Ubojnia Golina 14 6,00

Galw-Mięs Osiek Mały 14 6,00

Murawscy Ubojnia Żerków 7 6,00

Ziemniarski Dobrosołowo 14 6,00

B.Jezierski Goszczanów 14 6,30

BOJER Szkaradowo 0 6,30

JUREX Szczytniki 14 6,30

PKM Duda w Hucie 14 6,30

S.Tułacz Russów 14 6,30

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 6,40

Skup Lipa 14 6,90

Skup Wymysłowo 14 7,00

Średnia 6,02

M
ł. 

by
cz

ki
 >

 4
00

 k
g

J.Teusz Złotów 5,90

Murawscy Ubojnia Żerków 7 6,00

Biernacki Ubojnia Golina 14 6,20

HAND-MIĘS Miaskowo 14 6,50

Skup Wymysłowo 14 6,50

ZUBiR Ciążeń 7 6,50

Skup Lipa 14 6,60

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 6,60

PRO AGRO Krotoszyn 7 6,63

BIERNACKI Czeluścin 14 6,70

BIERNACKI Czeluścin 14 6,70

ABP Poland Pniewy 7 6,80

Galw-Mięs Osiek Mały 14 6,80

BOJER Szkaradowo 6,90

BLUTEX Kaszczor 14 7,00

PKM Duda w Hucie 14 7,00

Ziemniarski Dobrosołowo 14 7,00

JUREX Szczytniki 14 7,20

S.Tułacz Russów 14 7,20

B.Jezierski Goszczanów 14 7,40

Średnia 6,71

O
pa

sy
 w

yb
ra

ko
w

an
e

J.Teusz Złotów 0 3,70

BLUTEX Kaszczor 14 4,00

BOJER Szkaradowo 4,50

Skup Wymysłowo 14 4,50

Skup Lipa 14 4,60

ABP Poland Pniewy 7 4,80

B.Jezierski Goszczanów 14 4,80

BIERNACKI Czeluścin 14 4,80

BIERNACKI Czeluścin 14 4,80

Murawscy Ubojnia Żerków 7 4,80

PKM Duda w Hucie 14 4,80

Biernacki Ubojnia Golina 14 5,00

HAŁTO Gniezno 7 5,00

JUREX Szczytniki 14 5,00

Z.H.JÓŻWIAKOWSKI Dama-
sławek

G 5,20

S.Tułacz Russów 14 6,30

Średnia 4,79

Po
lif

os
ka

 6
-2

0-
30

SKR Międzychód 1640,00

CHEMIROL Wągrowiec 1680,00

CN Oborniki 1700,00

FARGO Tarnowo Podgórne 1700,00

PN Wolsztyn  (Polifoska 4) 1700,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1725,00

DOMAX Dobra 1730,00

GS Ryczywół 1740,00

POLCHEM Słupca 1745,00

BLENDING Zduny 1760,00

CHEMIROL Okaliniec 1760,00

Ampol-Merol Szczytniki Czerniejewskie 1770,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1780,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 1790,00

LECHPOL Krajenka 1792,80

MULTICOLOR Czarnków 1799,00

ZSHP Złotów 1800,00

ROL-BUD Biniew 1810,00

GS Baranów 1840,00

AGRO - EFEKT Przybysław 1847,00

ANEX Wielichowo 1850,00

ROLNIK Nacław 1850,00

AGRO-SERWIS Pólko 1860,00

MINGE Granowo 1860,00

GS Golina 1896,00

GS Sp.z o.o. Opalenica 1980,00

Średnia 1784,80

W
ap

no
 m

ag
ne

zo
w

e

Koplania Odkywkowa Imielin 72,00

Z Łyczko 88,00

AGRONOWAK Września 95,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 115,00

GS Golina 130,00

SKR Ludomy 130,00

GS Strzałkowo 134,00

FARGO Tarnowo Podgórne 135,00

SKR Pobórka Wielka 135,00

SKR Oborniki 150,00

MAŁECCY Kórnik 170,00

EKO-AGRO Krobia 280,00

AGRO- SERWIS Pólko 300,00

Średnia 148,77

Pa
ra

 p
ro

si
ąt

Targowisko Czarnków 200,00

Obrót sąsiedzki gm. Rogoźno 220,00

Obrót sąsiedzki gm.Oborniki 220,00

Obrót sąsiedzki gm. Międzychód 280,00

obrót sąsiedzki Rawicz 280,00

Targowisko Gostyń 290,00

Targowisko Zagórów 290,00

K.Kwiatoń  Moraczewo 300,00

Obrót Międzysąsiedzki 300,00

Targowisko Koźminek 300,00

H.Krupiński Bogdanów 320,00

Obrót sąsiedzki gm. Łubowo 320,00

Targowisko Śmigiel 320,00

Targowisko Wągrowiec 320,00

Gosp. Rolno-Hod. Rakowo gm. Skulsk 340,00

Średnia 286,67

Ja
ło

w
ic

e 
ho

do
w

la
ne

Targowisko Czarnków 4000,00

Obrót sąsiedzki Leszno 4100,00

Obrót Międzysąsiedzki (internet) 4500,00

Obrót Sąsiedzki Gostyń 4500,00

BĄBKA Rgielew 5000,00

Jan Nowak  Szczytniki 5000,00

Średnia 4516,67
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Dla ubezpieczonych w KRUS

W dniu 29 sierpnia br. odbyły się kolejne obchody Dnia Ko-
tlina-Święto Pomidora. Współorganizatorem tej imprezy była 
Wielkopolska Izba Rolnicza.

W związku z bardzo rozpowszechnioną na terenie gminy 
Kotlin uprawą pomidora oraz znanymi w całym kraju Zakładami 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego słynącymi m.in. z pro-
dukcji ketchupu oraz innych przetworów pomidorowych pod 
marką „Kotliński Specjał” przetworów warzywnych, dań goto-
wych oraz dżemów powstała idea organizacji cyklicznego święta 
z tym warzywem w roli głównej, które to znalazło się już w stałym 
kalendarzu imprez organizowanych w gminie Kotlin.

Tegoroczna edycja zebrała wielu mieszkańców zarówno gmi-
ny Kotlin jak i powiatu jarocińskiego.

Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji m.in degusta-
cja potraw z pomidorem przygotowanych przez Panie z Kół  
Gospodyń Wiejskich, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy 
artystyczne, a na zakończenie zabawa taneczna. Publiczność 
wysłuchała koncertów m.in. „MixDance”, „Saragossa-Show” „Ju-
styna i Piotr” „Kamieniarze” oraz występu solistów poznańskich 
scen operetkowych. 

W trakcie zabawy zorganizowane zostały punkty informacyj-
ne m.in. Urzędu Gminy Kotlin, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Sta-
rostwa Powiatowego w Jarocinie, Banku Spółdzielczego w Jaroci-
nie, ARiMR, KRUS. Na stoisku Zakładu Przetwórstwa Owocowo- 

-Warzywnego w Kotlinie częstowano uczestników pysznymi 
wyrobami z pomidorów. Natomiast Kotlińskie Zrzeszenie Produ-
centów Owoców i Warzyw „POMWITRUS” rozdawało w trakcie 
festynu pomidory.

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było po-
częstować się pyszną grochówką z pomidorami ufundowaną 
i ugotowaną przez Prezesa WIR i zarazem Posła na Sejm RP 
Piotra Walkowskiego.  

Rozstrzygnięto również wiele konkursów m.in. na „Najwięk-
szego Pomidora” oraz „Na Najdziwniejszego Kształtem Pomido-
ra” czy „Wystrój Stołu”.

» Opracowanie Robert Hyżorek

Rolnicy opłacają składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników tylko za faktyczną liczbę 
dni podlegania ubezpieczeniu, dzięki czemu 
zmniejszyły się ponoszone przez nich obcią-
żenia finansowe z tego tytułu (poprzednio 
składka obejmowała cały kwartał).

Jeżeli rolnik lub członek jego rodziny 
sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, 
przysługuje mu finansowanie składek 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
ze środków budżetu państwa. Z tego 
prawa osoba uprawniona może korzy-
stać przez okres do 3 lat, nie dłużej jed-

nak niż do ukończenia przez dziecko 5 
roku życia, a w przypadku sprawowania 
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia przez dziecko 18 roku życia. Osoby 
uprawnione do wymienionego świadcze-
nia nie muszą w tym okresie rezygnować 
z prowadzenia działalności rolniczej lub 
pracy w gospodarstwie rolnym. O świad-
czenie to mogą ubiegać się również rol-
nicy, domownicy oraz członkowie ich ro-
dzin, którzy nie podlegają ubezpieczeniu 
społecznemu rolników.

Rolnik lub domownik może pozostać 
w ubezpieczeniu społecznym rolników 
w okresie objęcia ubezpieczeniem po-
wszechnym w ZUS z tytułu:

 » wykonywania umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, do której sto-
suje się przepisy dotyczące zlece-
nia,

 » powołania do rady nadzorczej.
Prawo to przysługuje pod warun-

kiem, że uzyskiwany przychód z wymie-
nionych aktywności zawodowych nie 

Święto Pomidora 2015 – Dzień Kotlina
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Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów 
specjalnych produkcji rolnej, w których powstały 
szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 
września 2015 r.  producenci rolni, którzy 
posiadają numer identyfikacyjny nadany  
w trybie przepisów o  krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności, w których gospo-
darstwach rolnych  lub działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodo-
wane przez suszę mogą składać w biurach 
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

Wysokość pomocy ustalona będzie 
jako iloczyn deklarowanej przez produ-
centa rolnego powierzchni upraw, na 
której wystąpiły szkody spowodowane 
przez suszę  oraz stawki pomocy:

1) 800 zł na 1 ha powierzchni owocują-
cych upraw drzew i krzewów owocowych, 
na której wystąpiły szkody spowodowane 
przez suszę;

2) 400 zł na 1 ha pozostałych  po-
wierzchni upraw rolnych, na której wy-
stąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli 
w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni 
upraw w gospodarstwie rolnym lub dzia-
le specjalnym produkcji rolnej, z wyłącze-
niem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczo-
nych co najmniej od jednego z następu-
jących  ryzyk: huragan, powódź, deszcz 
nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 
ziemi, lawina, susza, ujemne skutki prze-
zimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może 
otrzymać  pomocy wyższej niż  równo-
wartość 15 tys. euro.

Do pomocy zakwalifikowane będą te 
gospodarstwa rolne, w których komisje 
powołane przez wojewodę oszacowały 
straty, które spowodowały obniżenie do-
chodów  z produkcji o ponad 30 %  w po-
równaniu do  średniej produkcji z ostat-
nich trzech lat lub średniej z trzech lat 
z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu war-
tości najwyższej i najniższej.

W związku ze zgłaszanymi proble-
mami związanymi z  szacowaniem strat 

w produkcji zwierzęcej  spowodowanych  
suszą w 2015 r., które są łączone ze stra-
tami w produkcji roślinnej, zasadne jest 
korzystanie przez komisje szacujące stra-
ty z poniższego wzoru do tej części pro-
tokołu.

Ustalenie przez komisje szacujące 
straty procentowego obniżenia docho-
du spowodowanego przez suszę w 2015 
r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącz-
nie na poziomie przekraczającym 30 % 
uprawnia producentów rolnych do skła-
dania wniosków o pomoc.

Do wniosku o pomoc producenci rolni 
zobowiązani są załączyć kopię protokołu 
oszacowania  szkód. 

Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w związku z tegoroczną suszą nie 
jest wymagana adnotacja wojewody  na 
tych protokołach

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

przekroczy kwoty połowy minimalnego 
wynagrodzenia (w 2015 r. kwoty 875 zł).

Do końca grudnia 2017 r. utrzyma-
no możliwość przejścia na wcześniejszą 
emeryturę rolniczą przez kobiety, które 
ukończyły 55 lat lub mężczyzn, którzy 
ukończyli 60 lat, pod warunkiem posia-
dania 30-letniego okresu ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego oraz zaprzesta-
nia prowadzenia działalności rolniczej.

W celu złagodzenia podwyższenia 
wieku emerytalnego stworzono możli-
wość ubiegania się o częściową emeryturę 
rolniczą przez osoby, które nie osiągnęły 
ustawowego wieku emerytalnego, a po-
siadają okres ubezpieczenia emerytalno-
-rentowego (wynoszący co najmniej 35 lat 
dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) i osiągnę-
ły wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Rolnik, któremu wygasło prawo do ren-
ty strukturalnej, a nie osiągnął jeszcze wieku 
emerytalnego, może ubiegać się o okreso-
wą emeryturę rolniczą. Obecnie od 1 stycz-
nia 2013 r. mimo prowadzenia działalności 
rolniczej z małżonkiem podlegającym obo-
wiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu, renciści i emeryci w pełnym wieku 
emerytalnym mogą pobierać emeryturę lub 
rentę w pełnej wysokości.

Rolnicy uprawnieni do okresowej ren-
ty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 
mogą podejmować zatrudnienie lub inną 
działalność zarobkową, nie tracąc prawa 
do renty. Jednorazowe odszkodowanie 
w związku z wypadkiem przy pracy rolni-
czej lub rolniczą chorobą zawodową zo-
stało kilkakrotnie podwyższone i obecnie 
wynosi 700 zł za każdy procent powstałego 
uszczerbku na zdrowiu.

Umożliwiono dodatkowo osobom, 
które przyjęły na wychowanie dzieci 
do siódmego lub dziesiątego roku życia, 
otrzymanie zasiłku macierzyńskiego, 
wysokość tego zasiłku wzrosła do cztero-
krotnej kwoty emerytury podstawowej. 
Natomiast od stycznia 2016 r. będzie przy-
sługiwać zasiłek macierzyński w okresie 
od 52 do 71 tygodni (zależnie od liczby 
dzieci urodzonych przy jednym porodzie 
lub przyjętych na wychowanie), w kwocie 
1000 zł miesięcznie. Nastąpiły korzystne 
zmiany w przepisach dotyczących zasił-
ków pogrzebowych. Obecnie nie wyma-
ga się, aby zmarły członek rodziny przed 
śmiercią pozostawał na utrzymaniu rol-
nika lub emeryta bądź rencisty i spełniał 
warunki do renty rodzinnej.

» Źródło: KRUS
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powiat czaRnkowsko- 
-tRzcianecki

Radni w działaniu

Po wyborach, Rada Powiatowa Izby 
Rolniczej w Czarnkowie pracuje w nie-
co zmienionym składzie. Radę zasiliło 
5 nowych radnych. Przez 2 poprzednie 
kadencje z dużym zaangażowaniem 
radzie przewodniczył Krzysztof Grzy-
mała. Nowo wybrany przewodniczący 
Krystian Szyler, przy pełnej aprobacie 
starych członków rady zapowiedział, 
że rada będzie w przyszłości korzystała 
z doświadczeń kolegi Krzysztofa zapra-
szając go na posiedzenia. 

W dniu 22.08. b.r. odbyło się drugie 
posiedzenie rady powiatowej, na któ-
rej omawiane były zagadnienia klęski 
suszy i zbliżających się terminów świę-
ta dożynek oraz zaznaczenia na nich, 
udziału izb rolniczych. Rada zaplanowa-
ła do końca roku 2 posiedzenia. Jedno 
w październiku poświęcone produkcji 
mleka i żywca wołowego, drugie gru-
dniowe dotyczyć będzie obrotu ziemią. 
W związku ze suszą radni uczestniczą  
w pracach komisji suszowych. W gminie 
Połajewo komisja rozpatrzyła w terenie 
220 wniosków, w gminie Czarnków 200 
w gm. Drawsko 130 wn. 

W organizacji dożynek zasłużyli się 
nasi radni. Tak się złożyło, że radni gmi-
ny Połajewo Krystian Szyler i Karolina 
Bukowska byli gospodarzami dożynek 
w swojej gminie.

Radny a zarazem delegat Mariusz 
Łuczak był nie tylko organizatorem, ale 
i sponsorem wielu poczynań organiza-
cyjnych dożynek gminnych w Siedlisku.

Lilla Czerniecka skupiła się na orga-
nizowaniu oprawy artystycznej dożynek 
(korowód dożynkowy, zespół „Malwy”. 
W gminie Drawsko docenić należy zaan-
gażowanie się Mateusza Dymka. Radny 
Henryk Siemieniewski współorganizo-
wał z ogrodnikami we wsi Romanowo fe-
styn rodzinny zwyczajowo zwany „Świę-
tem kapusty”. Rolnicy na dożynkach byli 
wdzięczni przewodniczącemu K. Szyle-
rowi, że rada izby zauważyła w odległej 
i mało rolniczej gminie Drawsko młode-
go rolnika z miejscowości Piłka zgłasza-
jąc Mateusza do udziału w plebiscycie 
SuperRolnika. Będą na niego głosować. 
W plebiscycie SuperRolnika bierze rów-
nież udział delegat Mariusz Łuczak.

Karolina Bukowska z p. Ewą małżon-
ką radnego Grzegorza Ślusarczyka mani-
festują w Brukseli. Jak widać na starcie 
V kadencji radni RPIR w Czarnkowie są 
bardzo aktywni.
» Opracował: Józef Tomczak

POWIaT KaLISKI

Święto plonów powiatu kaliskiego

W dniu 6 września br. w Gminie Koź-
minek odbyło się tradycyjne święto 
plonów powiatu kaliskiego. Gospoda-
rzami tegorocznego święta był starosta 
kaliski Krzysztof Nosal, zastępca wójta 
gminy Koźminek Henryk Muszyński, 
przewodniczący Rady Gminy Koźminek 
Jacek Wolniaczyk oraz Przewodniczący 
Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łu-
czak. W samo południe w kościele pa-
rafialnym w Koźminku odbyła się msza 
święta dożynkowa w intencji rolników. 
Po mszy strażacy ochotnicy ,delega-
cje z wieńcami, starostowie dożynek 
i zaproszeni goście prowadzeni przez 
Zespół Łany oraz Zespół Koźminianki 
przeszli ulicami Koźminka na stadion 
sportowy, gdzie odbyły się dalsze uro-
czystości. 

Tegorocznymi starostami dożynek 
byli mieszkańcy gminy Koźminek: Ja-
dwiga Tarniewicz oraz Krzysztof Gry-
czyński.

Z życia Rad Powiatowych
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Starostowie dożynek przekazali na 
ręce gospodarzy chleb, jako symbol te-
gorocznych plonów, a także uroczysty 
i barwny wieniec przygotowany przez 
sołectwo Chodybki. 

Starosta Kaliski oraz Przewodniczą-
cy Rady Powiatowej WIR w Kaliszu pod-
czas swoich przemówień podziękowali 
rolnikom za trud ich pracy oraz wspo-
mnieli o trudnej sytuacji w rolnictwie 
i o ogromnych stratach spowodowa-
nych tegoroczną suszą.

Tradycyjne stoły biesiadne podczas 
dożynek przygotowały cztery sołectwa, 
które w ramach podziękowań otrzymały 
podarunki od organizatorów.

W części artystycznej dożynek 
oprócz zespołu Pieśni i Tańca Łany za-
śpiewał Zespół Śpiewaczy Koźminian-
ki, zagrała Gminna Orkiestra Dęta OSP 
w Koźminku .Gwiazdą dożynek był ze-
spół disco polo Long & Junior oraz grupa 
uczniów z formacji „Słoneczka”.

Podczas dożynek nie zabrakło 
stoiska WIR, na którym rolnicy mogli 
otrzymać prasę oraz zasięgnąć porad 
rolniczych.

» Opracowała: Katarzyna Grzelak

POWIaT KOLSKI

Szkolenie z zakresu wprowadzanych 
nowych programów pomocowych dla 
rolnictwa z budżetu 2014–2020

12 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym 
w Kole odbyło się szkolenie z zakresu 
wprowadzania nowych programów po-

mocowych dla rolnictwa z budżetu 2014-
2020, zorganizowane przez Biuro Powia-
towe WIR w Kole przy współpracy Biura 
Powiatowego ARiMR w Kole. Szkolenie 
przeprowadzone przez pracowników 
ARiMR miało na celu przybliżenie zasad 
i wymogów przyznawania pomocy z za-
kresu wprowadzania nowych progra-
mów dla rolników chcących skorzystać 
m.in. z Młodego Rolnika, Modernizacji 
gospodarstw rolnych czy Restrukturyza-
cji małych gospodarstw.

Wykładowcy szczególną uwagę 
zwrócili, że przy „Premii dla Młodego 
Rolnika” wsparcie w wysokości 100 tys. 
zł będzie wypłacane w dwóch ratach: 
I - 80% - po spełnieniu warunków przez 
beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy, a II - 20% - po realizacji bizne-
splanu. Rozliczenie dotyczyć będzie ca-
łej kwoty, z zastrzeżeniem, że minimum 
70 % rolnik musi przeznaczyć na zakup 
środków trwałych. Pozostała część może 
być wykorzystana na zakup obrotowych 
środków produkcji.

Przybliżyli zebranym, że o naborze 
nie decyduje kolejność złożenia wnio-
sku, ale punktacja, którą będzie można 
zdobyć za następujące kryteria;

 » wielkość gospodarstwa,
 » kwalifikacje zawodowe młodego 

rolnika,
 » rodzaj planowanej produkcji,
 » kompleksowość biznesplanu,
 » przetwarzanie produktów rolnych 

wytwarzanych w gospodarstwie,
 » wpływ na realizację celów przekro-

jowych,

 » różnice wieku pomiędzy przeka-
zującym gospodarstwo, a młodym 
rolnikiem,

 » udział w zorganizowanych formach 
współpracy producentów rolnych,

 » przejmowania gospodarstwa w ca-
łości lub przejmowania gospodar-
stwa z mniejszych gospodarstw.

Wyjaśnili również, kto może ubiegać 
się o przyznanie wsparcia i jakie nale-
ży spełniać warunki w ramach działań;  
Modernizacja gospodarstw rolnych i Re-
strukturyzacja małych gospodarstw.

» Opracowała: Beata Włodarczyk

powiat koniŃski

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafial-
ne w Wilczynie – 23 sierpnia 2015

W dniu 23 sierpnia 2015 r gościnna gmi-
na Wilczyn podejmowała rolników oraz 
przedstawicieli instytucji państwowych 
na Dożynkach Powiatowo-Gminno-Pa-
rafialnych. Przy pięknej pogodzie rolnicy 
i goście świętowali zakończenie tego-
rocznych żniw. Jak co roku święto to było 
okazją do uhonorowania najlepszych.

Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” 
odznaczeni zostali: Alicja Kantarowska 
– Izabelin, gmina Kramsk; Małgorzata 
Kwiecińska – Lisiec Wielki, gmina Stare 
Miasto; Marek Michalak – Golina Ko-
lonia, gmina Golina; Hubert Michalski 
– Mostki, gmina Sompolno; Marek Pie-
trzak – Ziemięcin, gmina Wierzbinek; Te-
resa Smolarek – Izabelin, gmina Kramsk. 
Odznaki w imieniu Ministra Rolnictwa 
wręczył Wicemarszałek Sejmu RP Euge-
niusz Grzeszczak. 

Jak co roku, Dożynki to też okazja 
do rozstrzygnięcia konkursu „Powiato-
wy Rolnik Roku”. Najlepszymi gospo-
darstwami roku 2015, które otrzymały 
nominacje w tym konkursie zostało 5 
gospodarstw: Danuty i Romana Augu-
styniak – Kolebki, gmina Ślesin; Agaty 
i Jerzego Bartczaków – Sławoszewo, 
gmina Kleczew; Doroty i Rafała Grze-
chowskich – Patrzyków, gmina Kramsk; 
Anny i Sławomira Jezierskich – Dąbro-
szyn, gmina Rychwał; Emilii i Marcina 
Walczaków – Szyszyn-Teodorowo, gmi-
na Ślesin. Oprócz gratulacji i dyplomów 
gospodarstwa te otrzymały nagrody. 
Jednym z fundatorów była także Rada 
Powiatowa WIR w Koninie. W jej imieniu 
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dyplomy gratulacyjne oraz upominek 
wręczyli: Jolanta Nawrocka – członek 
Zarządu WIR oraz delegaci: Barbara To-
maszewska i Jacek Biernacki.

Tradycyjnie odbył się także konkurs 
wieńców dożynkowych, w którym I miej-
sce zajęła praca Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Sławska (gmina Rzgów), II – wieniec 
przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Półwioska Starego (gmina 
Ślesin), a III – wieniec z sołectwa Kownaty 
(gmina Wilczyn).

Całą uroczystość uświetniły występy 
takich zespołów, jak: Wilczyńska Orkie-
stra Dęta, Zespół Folklorystyczny „Kru-
szynioki”, Zespół ,,Folinki”, działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wil-
czynie, Klub Seniora ,,Płomień” z Wilczy-
na, The Ukrainian Folk. 

Wielkopolska Izba Rolnicza – biuro 
w Koninie przygotowało stoisko, na którym 
rolnicy mogli otrzymać prasę rolniczą oraz 
zasięgnąć aktualnych informacji rolniczych.

» Opracowała: Elżbieta Bryl

Spotkanie Kobiet w Koninie

W związku z inicjatywą Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej jaka pojawiła się pod 
koniec 2014 roku doszło do realizacji, 
dawno planowanego spotkania grupy 
inicjatywnej Rady Kobiet Wielkopolskich.

Spotkanie odbyło się w Biurze Powiato-
wym WIR w Koninie i uczestniczyły w nim 
Elżbieta Maciejewska,  Barbara Szczurek, 
Jolanta Nawrocka,  Lidia Czarnecka oraz 
Małgorzata Twardowska. Spotkanie otwo-
rzyła Elżbieta Bryl. Poinformowała zebra-
ne uczestniczki o tematyce spotkania oraz 
dotychczas realizowanych zadaniach WIR. 
Przekazała też informacje dotyczące aktu-
alnego składu Zarządu WIR.

W trakcie dyskusji omówiono cele 
i zadania Rady ds. Kobiet i Rodziny. 
Uczestniczki spotkania ustaliły, że za-
daniem Rady powinno być wspieranie 
wielkopolskich kobiet w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, podejmowa-
nie i wspieranie działań na rzecz rozwoju 
oświaty i edukacji na obszarach wiej-
skich, propagowanie aktywnych form 
wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej, 
ochrona dziedzictwa kulturowego wsi, 
proponowanie rozwiązań sprzyjających 
tworzeniu nowych miejsc pracy, propa-
gowanie profilaktyki zdrowotnej, inicjo-
wanie i wpieranie działań promujących 
produkty lokalne i ich sprzedaż. Efektem 
tych działań byłaby szeroko rozumiana 
aktywizacja wielkopolskich kobiet.

W trakcie spotkania dokonano wybo-
ru reprezentantek do pracy w Radzie ds. 
Kobiet i Rodziny przy KRIR. Zostały nimi 
panie: Jolanta Nawrocka i Małgorzata 
Twardowska. 

Ustalono, że istnieje konieczność nada-
nia charakteru prawnego Radzie, w formie 

komisji problemowej. Zobowiązano tez Jo-
lantę Nawrocką do przekazania Zarządo-
wi propozycji utworzenia przy WIR komisji 
problemowej o nazwie Komisja ds. Kobiet 
i Rodziny oraz poszerzenie jej składu. 

Na koniec E. Bryl przekazała wszyst-
kim uczestniczkom kwestionariusz zgło-
szeniowy oraz regulamin konkursu „Ko-
biety na strat” objęty patronatem Zarzą-
du Krajowej Rady Izb Rolniczych.

» Opracowała: Elżbieta Bryl

Informacja Rady Powiatowej WIR 
w Koninie

W dniu 25 sierpnia br. obradowała 
rada powiatowa WIR w Koninie. Tema-
tem spotkania były trudności związane 
z szacowaniem strat spowodowanych 
tegoroczną suszą. Omawiane problemy 
dotyczą głównie konieczności stoso-
wania się do monitoringu suszy prowa-
dzonego przez IUNG w Puławach. Mo-
nitoring ten nie stwierdza strat w wielu 
roślinach, które znacząco ucierpiały. 
Przykładem jest kukurydza, która nawet 
w najnowszym monitoringu z dnia 21 
sierpnia nadal nie znalazła się wśród ro-
ślin, których straty można szacować. Do-
datkowy problem, to fakt, że za chwilę 
kukurydzy nie będzie na polach i wtedy 
nawet jeśli monitoring ją wykaże, będzie 
już za późno na pracę komisji. Wielkopol-
ska Izba Rolnicza także od kilku lat wnio-
skuje o rozdzielenie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej w protokołach, gdyż zsu-
mowany wynik zniekształca prawdziwy 
obraz strat w gospodarstwie. 

Gośćmi spotkania byli pracownicy 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go: Elżbieta Marcinkowska – Kierownik 
Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 



19Siewca Wielkopolski                     wrzesień–październik                    3/2015

Zbigniew Król – starszy inspektor woje-
wódzki w w/w oddziale. 

Gościem spotkania był także  Kornel 
Pabiszczak - starszy specjalista ds. ekono-
miki i marketingu Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej. Wymienieni powyżej są członkami 
zespołu koordynującego komisji do sza-
cowania strat. W spotkaniu uczestniczyli 
też: Przewodnicząca Komisji Rolnictwa 
Rady Powiatu Konińskiego i z-ca Kierow-
nika ARiMR w Koninie - Andżelika Choj-
nacka; Kierownik Zespołu Doradczego 
WODR w Koninie - Józef Gęziak, Główny 
Specjalista ds. Rolnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Koninie - Bożena Frankow-
ska oraz Karol Malinowski – radny gminy 
Sompolno, członek gminnej komisji ds. 
szacowania szkód. 

W trakcie spotkania wypracowano 
następujące wnioski: 
1. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o pre-

cyzyjne monitorowanie stanu upraw. 
Obecnie funkcjonujący monitoring 
suszy jest zły i szkodliwy. Dane, na 
których się opiera są niedokładne i nie 
obrazują faktycznego stanu upraw. 

2. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o nie 
uwzględnianie produkcji zwierzęcej 
przy obliczaniu strat spowodowa-
nych suszą. Konstrukcja protokołu 
dla gospodarstw z hodowlą zwierząt 
nie wykazuje strat suszowych, co dla 
właścicieli tych gospodarstw jest bar-
dzo krzywdzące. 

3. Wystąpić do Ministra Rolnictwa 
o ujednolicenie przepisów dla gmin 
w zakresie szacowania szkód. Obec-
nie jest dużo niejasności co do sposo-
bu i metod szacowania. Powoduje to 
frustrację i niechęć do pracy w komisji. 

4. Wykorzystać istniejącą bazę stacji 
meteorologicznych Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego, w celu bardziej 
rzetelnej oceny stanu upraw.

» Opracowała: Elżbieta Bryl

powiat kRotoszyŃski

Święto plonów w Koźminie Wlkp.

6 września 2015r. odbyły się kolejne już 
Dożynki Powiatowe. Gospodarzem te-

gorocznego święta plonów była gmina 
Koźmin Wlkp. Uczestnicy uroczystości 
zgromadzili się w kościele pod wezwa-
niem św. Wawrzyńca na uroczystej 
mszy św. Podczas mszy pobłogosła-
wiono chleb z tegorocznych zbiorów, 
który do świątyni wnieśli starostowie 
dożynek. Po mszy korowód dożynko-
wy na czele z koźmińską orkiestrą dętą 
udał się na dziedziniec zamkowy, gdzie 
odbyła się część obrzędowa. Obrzędy 
dożynkowe zaprezentował na scenie 
zespół tańca ludowego „Poligrodzia-
nie” z Poznania. 

Do zebranych przemówili Starosta 
Krotoszyński – Stanisław Szczotka oraz 
Burmistrz Koźmina Wlkp. - Maciej Brat-
borski. Tradycyjnie już delegacje powiatu 
oraz każdej z gmin odebrały dożynkowe 
chleby przy pełnych humoru przyśpiew-
kach ludowych.

Dożynki były okazją do uhonorowa-
nia osób szczególnie zasłużonych dla 
krotoszyńskiej wsi. Odznaczenia „Zasłu-
żony dla rolnictwa” otrzymali: Zych Piotr 
– Kaniew, Paterek Bogdan – Staniew, Mi-
siak Jarosław – Mokronos, Kuliński Jan 
– Gościejew, Król Tadeusz – Biały Dwór, 
Kołek Wojciech – Szymanów, Jędrzejak 
Bogdan Piotr – Staniew oraz Bachorz 
Andrzej – Tatary. 

Część artystyczną święta plonów za-
pewniły ludowe zespoły śpiewacze i ta-
neczne z powiatu krotoszyńskiego. 

Ponadto w trakcie dożynek można 
było również skorzystać z porad przed-
stawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego oraz Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, która jak co roku była 
współorganizatorem dożynek.

» Opracował: Dominika Szczotka

» Zdjęcia: P. Płócienniczak
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powiat leszczyŃski

Festiwal Starych Ciągników i Maszyn 
Rolniczych 

W dniach 22-23 sierpnia 2015 roku odbył 
się w Wilkowicach koło Leszna kolejny XVI 
Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rol-
niczych im. Jerzego Samelczaka. W tym 
roku podczas wystawy można było obej-
rzeć blisko 200 ciągników i maszyn wysta-
wionych przez członków klubów kolek-
cjonerów i zaproszonych gości z Polski, 
Niemiec, Słowacji i Węgier. Sprzyjająca 
pogoda sprawiła, że w ciągu dwóch dni 
wystawę obejrzało blisko 20.000 osób. 
Wielkopolska Izba Rolnicza była obecna 
na imprezie poprzez stoisko obsługiwane 
przez Radę Powiatową w Lesznie. Trady-
cyjnie ufundowany został również puchar 
WIR. W tym roku został wręczony przez 
Przewodniczącego RP WIR w Lesznie, 
Krzysztofa Kwiatonia panu Stanisławowi 
Sikorskiemu za długoletni aktywny udział 
w Ogólnopolskim Festiwalu Starych Cią-
gników i Maszyn Rolniczych im, Jerzego 
Samelczaka w Wilkowicach. Prestiżowe 
tytuły ,,Kolekcjoner Roku 2015” otrzyma-
li - Kazimierz Fons, Bernard Stiller i Jan 
Demczyszak. Statuetki dla wyróżnionych 
kolekcjonerów ufundował Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Imprezie jak co roku 
towarzyszyła wystawa nowego sprzętu 

rolniczego „Roltechnika” zorganizowana 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

» Opracował: Paweł Dopierała

powiat ostRzeszowski

Dożynki Powiatowo-Gminne  
w Czajkowie

W niedzielę, 23 sierpnia 2015 r. swoje 
najważniejsze święto obchodzili rolni-
cy z terenu powiatu ostrzeszowskiego. 
Tym razem barwne święto plonów od-
było się w Czajkowie, a jego organizato-
rami byli: Powiat Ostrzeszowski i Gmina 
Czajków.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w kościele parafialnym pw. 
św. Stanisława Biskupa, którą celebrował 
Ks. Karol Gibki. Po nabożeństwie koro-
wód prowadzony przez gminną orkiestrę 
dętą z Czajkowa przeszedł na stadion 
gminny, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem 
święta plonów starostowie dożynek: 
Anna Tokarek z Czajkowa oraz Andrzej 
Jędrzejak z Przytocznicy złożyli upieczo-
ny z tegorocznych zbiorów chleb na ręce 
gospodarzy: starosty ostrzeszowskiego 
Lecha Janickiego, wójta Czajkowa Hen-
ryka Plichty oraz księdza proboszcza 
Andrzeja Chrobaka. Gospodarze otrzy-

mali także z rąk Elżbiety Pilarczyk, Iwony 
Dużały, Anny Stoleckiej i Anny Sibińskiej 
godny podziwu wieniec dożynkowy au-
torstwa uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej. 
Część obrzędowa uroczystości dożyn-
kowych została poprowadzona przez 
zespół folklorystyczny Czajkowianki pod 
kierownictwem Stefana Chowańskiego.

Tradycyjnie, dożynki stały się okazją 
do wręczenia odznaczeń – na wniosek 
prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
jednocześnie posła na Sejm RP Pio-
tra Walkowskiego, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nadał odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Rolnictwa” siedmiu wy-
różniającym się rolnikom. Z rąk posła 
do Parlamentu Europejskiego. Starosty 
Lecha Janickiego i wójta Henryka Plich-
ty odznaczenia przyjęli: Marek Bednarek 
z Bobrownik, Zenon Bętkowski z Kuźnicy 
Grabowskiej, Bartłomiej Dolata z Koby-
lej Góry, Paweł Lis z Tokarzewa, Stani-
sław Pieprzka ze Szklarki Myślniewskiej, 
Tomasz Sowizdrzał z Salamonów i Ka-
zimierz Zaremba – emerytowany rolnik 
z Biskupic Zabarycznych.

Po części oficjalnej odbyła się część 
artystyczna w której atrakcją była śląska 
biesiada, „Elvis Presley Show”. 

Podczas dożynek nie mogło zabrak-
nąć stoisk z lokalnymi specjałami. Pysz-
ne potrawy oraz ciasta degustować było 
można na stoiskach wystawionych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Czaj-
ków. 

» Opracowała: Maria Deresińska

» Zdjęcia: Magdalena Sowizdrzał  

(ZD WODR w Ostrzeszowie)

POWIaT PILSKI

Czas podziękowań za plony

Koniec sierpnia to doskonały czas na 
świętowanie dożynek. Zgodnie z tra-
dycją również pilscy rolnicy zebrali się, 
żeby podziękować za zebrane plony. 
Tym razem uroczystość odbyła się 23 
sierpnia w Osieku nad Notecią w gmi-
nie Wyrzysk. Obrzęd dożynek rozpo-
częła uroczysta msza święta w kościele 
pw. św. Józefa. Następnie pod prze-
wodnictwem miejscowej Orkiestry, 
uczestnicy w barwnym korowodzie 
udali się na stadion. Oficjalnego otwar-
cia dokonali gospodarze uroczystości: 
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starosta Franciszek Tamas, burmistrz 
Wyrzyska Bogusława Jagodzińska oraz 
sołtys Osieka nad Notecią Ewa Pawla-
czyk. Starostowie dożynek w osobach: 
Elżbieta Kowalska z Gromadna, Leszek 
Kukurowski z Auguścina, Weronika Po-
demska i Marcin Smełsz z Osieka nad 
Notecią, przekazali chleb włodarzom 
a Ci z kolei podzielili i rozdali wszystkim 
zgromadzonym.

O artystyczną część obrzędu dożyn-
kowego zadbały pochodzące z Sadek 
Zespół Folklorystyczny Sadkowianie 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Jabłoneczka. 
Przepięknie zaprezentował się Zespół 
Tańca Ludowego Modraki, który działa 
przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku.

Podczas części oficjalnej nastąpiło 
wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Starosta pilski oraz wicesta-
rosta Stefan Piechocki, z upoważnienia 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi, uhono-
rowali: Jana Kozerę, Marcina Sawińskie-
go, Mieczysława Iwanka, Jerzego Ka-
rowskiego, Elżbietę Kowalską, Marcina 
Smełsza, Leszka Kukurowskiego.

Wszyscy zebrani z niecierpliwością 
oczekiwali na werdykt w konkursie na 
najpiękniejszy winiec. Pierwsze miejsce 
zajęła gmina Łobżenica, drugie gmina 
Wyrzysk, a trzecie – Białośliwie. 

A wieczorem przyszedł czas na tańce 
i zabawę. 

» Opracowała: Beata Górecka

powiat pleszewski

Wszechobecny ZIEMNIAK!

W powiecie pleszewskim niedziela 23 
sierpnia br należała do XXII Krajowych 
Dni Ziemniaka. W Marszewskim Cen-
trum Edukacyjno Wystawowym królo-
wał ziemniak. Obecny był zarówno na 

poletkach uprawowych, stoiskach wy-
stawowych, a nawet  na stołach - gdzie 
występował w formie kulinarnej. 

Firmy z „branży ziemniaczanej” pre-
zentowały  tradycyjne jak i nowe odmiany 
jadalne oraz skrobiowe ziemniaka. Obyły 
się również seminaria szkoleniowe dla 
producentów i przedsiębiorców. Tematy-
ka spotkań dotyczyła m.in. konkurencyj-
ności uprawy ziemniaków na tle innych 
gatunków roślin uprawowych, jak i sposo-
bów zmniejszania zagrożeń występowa-
nia chorób w uprawach czy występowania 
szkodników w uprawie ziemniaka.

Święto Ziemniaka połączone zostało 
z konkursem Jakości Kulinarnej nowych 
odmian ziemniaka i wyborem najsmacz-
niejszej jego odmiany oraz z Festiwalem 
Smaków „Nasze Kulinarne dziedzictwo”. 
Odwiedzający mieli możliwość degusta-
cji potraw przygotowanych przez uczest-
ników imprezy. Królowały zupy, przeką-
ski, sałatki itp. 

» Opracowała: Lidia Grzesiak–Ryszewska

powiat wRzesiŃski

Wielkopolscy rolnicy żądają ziemi na po-
większenie swoich gospodarstw rolnych

26 sierpnia br. we Wrześni odbyło się 
spotkanie Rady Powiatowej WIR we 
Wrześni z Zarządem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej oraz dyrekcją Oddziału Tere-
nowego Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Poznaniu. Tematem spotkania był ob-
rót ziemią z zasobów ANR na terenie po-
wiatu wrzesińskiego. 

Zarząd WIR na spotkaniu reprezen-
towali: Piotr Walkowski – Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, Zbigniew 
Stajkowski – Członek Zarządu WIR oraz 
Delegat na WZ KRIR Andrzej Frącko-
wiak, który jest także Członkiem Rady 
Społecznej przy ANR. Ze strony Po-
znańskiego Oddziału Terenowego Agen-
cji Nieruchomości Rolnych w spotkaniu 
uczestniczyli Pan Tomasz Dutkiewicz 
– Dyrektor Oddziału oraz p. Agnieszka 
Popow – Kierownik Sekcji Kierowania 
Zasobem O/T ANR. W spotkaniu uczest-
niczyło także kilkunastu rolników – dzier-
żawców ziemi z zasobów ANR. 

Posiedzenie otworzył Pan Kazimierz 
Kubczak – Przewodniczący Rady Powia-
towej WIR we Wrześni, który pokrótce 
scharakteryzował zebranym cel spotka-
nia, wskazując jednocześnie na genezę 
problemu. Zdaniem Przewodniczącego 
Rady Powiatowej - powodem zadrażnień 
między tutejszymi rolnikami jest złama-
nie przez ANR (w 3. przypadkach) ustaleń 
co do przebiegu i wygaszania dwuletnich 
umów dzierżawy (takie umowy zawarto 
z 18 rolnikami z tego terenu). 

Dyrektor Tomasz Dutkiewicz w od-
powiedzi przyznał po raz kolejny, że 
przedłużenie tych umów na okres 5. let-
ni było błędem strategicznym Agencji 
oraz ponownie zapewnił o gotowości 
przeanalizowania wszelkich możliwości, 
także prawnych, co do unieważnienia 
przedłużonych umów z tymi rolnikami. 
Zebrani uzyskali również zapewnie-
nie, że wszystkie dzierżawione przez 
18 rolników grunty w ilości 211,0707 ha 
powrócą do ponownego rozdyspono-
wania. Obecni na spotkaniu dzierżawcy 
uzyskali ze strony Dyrektora Dutkiewi-
cza gwarancję przedłużenia kończących 
się umów dzierżawy na kolejny okres we-
getacyjny, jednakże bez nabycia prawa 
pierwokupu.
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Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, Poseł Piotr Walkowski przedstawił 
uczestnikom spotkania stanowiska Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej w/s zaniechania 
sprzedaży przez ANR gruntów rolnych 
dzierżawcom do czasu wejścia w życie 
nowej ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego. O swoich staraniach idących 
w tym samym kierunku poinformował 
uczestników spotkania także Andrzej 
Frąckowiak.

Prezes WIR Piotr Walkowski przed-
stawił oczekiwania samorządu rolnicze-
go wobec OT ANR w Poznaniu, sprowa-
dzając je do trzech postulatów:

 » przedłużenie przez ANR dwuletnich 
dzierżaw tylko o jeden sezon wege-
tacyjny dla 15 rolników,

 » wyjaśnienie okoliczności przedłuże-
nia umów dzierżawy dla trzech rol-
ników z tytułu wejścia w programy 
rolnośrodowiskowe,

 » dołożenie wszelkich starań w celu 
wyeliminowania podobnych zdarzeń 
w przyszłości.
W trakcie spotkania poruszono rów-

nież kwestie sprzedaży gruntów będą-
cych w dzierżawie spółki Agropol. Rada 
Powiatowa WIR we Wrześni wyraziła 
swoje oburzenie sprzedażą przez ANR 
jednej spółce prawie tysiąca hektarów 
gruntów rolnych oraz pojawiającymi 
się informacjami o zamiarze sprzedaży 
kolejnych gruntów. Prezes Piotr Wal-
kowski zapowiedział przygotowanie 
stanowiska w tej sprawie, które skie-
rowane zostanie do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Nie-
ruchomości Rolnych.

» Opracował: Michał Krotoszyński

powiat międzychód

Posiedzenie Rady Powiatowej WIR  
w Międzychodzie

W dniu 7 września 2015r. odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej  WIR  
w Międzychodzie. 

Głównym tematem obrad była dzia-
łalność komisji szacujących szkody wy-
wołane przez suszę oraz zasady pomocy 
dla rolników, którzy ponieśli straty.

W posiedzeniu, oprócz członków 
Rady, wzięli też udział zaproszeni goście: 
Julian Mazurek – Starosta  Międzychodz-
ki,   Damian  Tomikowski   –  Kierownik  
Zespołu  Doradczego  ODR oraz Henryk 
Rosołek – Kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Międzychodzie.

Przewodniczący Rady Włodzimierz 
Szychowiak przedstawił szczegółowo 
treść pisma z dnia 3 września 2015r., któ-
re w imieniu Rady skierował do Wojewo-
dy Wielkopolskiego. Pismo zostało także 
przesłane do wiadomości Staroście Mię-
dzychodzkiemu oraz burmistrzom i wój-
tom z terenu naszego powiatu. W piśmie 
wskazano na liczne problemy m.in. zwią-
zane z monitorowaniem suszy rolniczej 
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa, wymogiem uwzględniania 
produkcji zwierzęcej przy szacowaniu 
poziomu strat gospodarstw rolniczych, 
kwestie szacowania szkód w gospodar-
stwach rybackich.

Kierownik Zespołu Doradczego ODR 
Damian Tomikowski omówił praktyczne 
wnioski płynące z dotychczasowego funk-
cjonowania komisji klęskowych. Zwrócił 
uwagę na konieczność pilnej nowelizacji 
rozporządzenia, na podstawie którego 
działają komisje. Wskazał też na wiele nie-
dostatków w metodyce szacowania szkód.

W toku dyskusji przypomniano, że 
identyczne uwagi były zgłaszane pod-
czas suszy w 2011r. i przez cztery lata nie 
doczekały się one realizacji. Wskazywano 
na chaos podczas powoływania składów 
komisji klęskowych, brak jednolitych 
sposobów postępowania, liczne błędy 
w metodyce szacowania szkód, brak wa-
runków techniczno-organizacyjnych dla 
pracy poszczególnych komisji.

Członkowie Rady krytycznie ocenili 
treść uchwały Rady Ministrów z dnia 31 
sierpnia 2015r. Konieczność wykazania 
przynajmniej 30% strat jest przeszkodą, 
która spowoduje, że nieliczni rolnicy pro-

wadzący tylko produkcję roślinną skorzy-
stają z tej pomocy. Równie krytycznie oce-
niono dzielenie rolników na ubezpieczo-
nych i nieubezpieczonych od co najmniej 
jednego ryzyka pogodowego, a także na 
właścicieli sadów i krzewów owocowych  
i pozostałych. Takie działanie może pro-
wadzić do skonfliktowania wiejskich spo-
łeczności.

Kierownik BP ARiMR Henryk Roso-
łek poinformował, że zostało złożonych 
1325 wniosków o dopłaty bezpośrednie, 
w tym 1277-ONW. Wprowadzono je do 
systemu informatycznego, wszystkie są 
kompletne i prawidłowe pod względem 
formalnym. Wkrótce rozpoczną się kon-
trole administracyjne tych wniosków. 
Nieustannie trwa także testowanie sys-
temu komputerowego. Planuje się, aby 
w pierwszej kolejności były weryfiko-
wane wnioski związane z programami 
rolno-środowiskowymi. Natomiast te, 
w których rolnicy nie musieli wywią-
zywać się z obowiązku zazielenienia , 
a więc dotyczące mniejszych gospo-
darstw, będą prawdopodobnie wypłaca-
ne jako pierwsze.

Do 16 września można ubiegać się 
o premie w ramach programu dla mło-
dych rolników. Dotąd nie został złożony 
żaden wniosek, przypuszczalnie należy 
się spodziewać dwóch lub trzech.

Od 11 września będzie można składać 
wnioski do Agencji w związku z uchwałą 
Rady Ministrów ws. pomocy rolnikom po-
szkodowanym przez suszę. Jest już goto-
wy  formularz wniosku w tej sprawie.

Omówił ponadto kwestie związane 
z koniecznością wysiania międzyplonów 
ścierniskowych oraz ozimych. Poinformo-
wał też o prawnych możliwościach wypeł-
nienia warunków EFA, w tym w przypad-
ku wystąpienia tzw. siły wyższej. 

Przewodniczący Rady poinformował 
o przebiegu ogólnopolskiej pielgrzymki 
rolników na Jasną Górę, podczas której 
reprezentował rolników powiatu mię-
dzychodzkiego.

Na zakończenie obrad Starosta Mię-
dzychodzki Julian Mazurek udekorował 
Przewodniczącego Rady Powiatowej 
WIR Włodzimierza Szychowiaka odzna-
ką Zasłużony dla Rolnictwa, życząc wie-
lu sukcesów zarówno w życiu osobistym, 
jak i w działaniach podejmowanych na 
rzecz środowiska wiejskiego.

» Opracował: Arkadiusz Ostrowski
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kRem z zielonego ogóRka

Zupa przygotowana została przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Czekanowa

Przepis:
 » ogórki świeże średnie (2 sztuki)
 » ziemniaki średnie (2 sztuki)
 » cebula średnia (2 sztuki)
 » serek topiony kremowy (100 gr)
 » wywar warzywny (1,5 l)
 » masło klarowane (1 łyżeczka)
 » kostki rosołowe (2 sztuki)
 » mąka (2 łyżeczki)
 » śmietana (150 ml)
 » koperek świeży (2 łyżeczki)
 » sól i pieprz do smaku

Ziemniaki i cebulę obrać i pokroić w kost-
kę, zalać wywarem i gotować 10 minut.

Dodać ogórki pokrojone w plastry, 
masło, serek i gotować 10 minut. Na-
stępnie zaprawić mąką ze śmietanką, 
dodać pokrojony koperek i wszystko 
zmiksować. Zupę doprawić do smaku 
sola i pieprzem.

Zupę podawać na ciepło z grzankami 
lub groszkiem ptysi i udekorować pla-
sterkami świeżego ogórka i gałązkami 
koperku.

Degustacja Konkursowej zupy odby-
ła się 28 kwietnia 2015 roku w sali wiej-
skiej w Czekanowie podczas warsztatów 
rękodzieła dla dzieci i młodzieży i spotka-
nia przedświątecznego.

zupa szczawiowa

Zupa przygotowana została przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś

Przepis:
 » 250 g. szczawiu,
 » 2,5 l bulionu warzywnego,
 » 30 g masła,
 » 2-3 łyżki mąki,
 » szklanka mleka lub śmietany,
 » przyprawy: sól, pieprz, magii,
 » 3 jajka ugotowane na twardo,

Szczaw umyć, odciąć korzonki i ugo-
tować w małej ilości bulionu. Masło za-
smażyć z mąką na biało, dodać szczaw, 
całość rozprowadzić bulionem i zmikso-
wać. Przed podaniem zagotować i połą-
czyć z mlekiem. Przyprawić do smaku. 
Podawać z ćwiartkami jaj.

Degustacja Konkursowej zupy odby-
ła się 29 marca 2015 roku w Rozdrażewie

zupa kopeRkowa

Zupa przygotowana została przez Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich ROZDRAŻEW

Przepis:
 » duży pęczek koperku
 » 1 młoda marchewka
 » 3 łyżki ryżu
 » 2 duże ziemniaki
 » mały kawałeczek selera
 » mała młoda pietruszka
 » 3 łyżki śmietany 18 %
 » łyżeczka mąki
 » kostka rosołowa 
 » sól, pieprz
 » opcjonalnie udko z kurczaka

Do 2 litrów gotującej się wody wrzu-
camy kostkę rosołową i 3 łyżki ryżu. Go-
tujemy około 10 minut. Po tym czasie do 
wody wrzucamy pokrojone w niewielką 
kosteczkę ziemniaki, marchewkę, seler 
i pietruszkę. Gotujemy do miękkości wa-
rzyw czyli około 10 minut. 

Następnie do zupy wrzucamy drobno 
posiekany koperek. Chwilę gotujemy po 
czym zupę zabielamy śmietaną rozmiesza-
ną z jedną łyżeczką mąki i niewielką ilością 
płynu z zupy. Całość zagotowujemy.

Zupę doprawiamy solą i pieprzem. 
Opcjonalnie do zupy możemy dodać 
ugotowaną osobno i pokrojoną w drobną 
kostkę pierś lub udko z kurczaka

Degustacja Konkursowej zupy od-
była się 31.05.2015 r. podczas spotkania 
SALVE w Koźminie Wielkopolskim

Przepisy Siewcy
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Przysłowia mądrością narodu

przysłowia na wrzesień:
 » Święty Idzi (1) całą jesień widzi.
 » Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny.
 » Gdy na Róży (4) ładnie, śnieg na pewno spadnie.
 » Gdy Melchior (7) ogrzeje, na dobre zbiory trzeba mieć nadzieję.
 » Jeśli w Maryi Narodzenie (8) nie pada, to sucha jesień się 

zapowiada.
 » Jeśli na święto Jacka (9) nie panuje plucha, zima będzie 

ciepła i sucha.
 » Gdy na Matki Bolesnej (15) pogodnie, czas siać ozime wy-

godnie.
 » Kiedy Irena (18) z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa.
 » Gdy Kleofas (25) we mgle chłodzi, mokrą zimę zwykle rodzi.
 » Pogoda Mateuszowa (21) cztery niedziele zachowa.
 » Gdy w Wacława (28) leje, strać na zbiory nadzieje.
 » Ptaki przed Michałem (29) odleciały – będzie ostry gru-

dzień cały.
 » W jesieni wczas mróz, na wiosnę prędko rychły wóz.
 » Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
 » Gdy obrodzą żołędzie, zła zima będzie.
 » Gdy wrzesień bez deszczów będzie w zimie wiatrów pełno 

wszędzie.
 » Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.
 » Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, 

ale lekka zima.
 » We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom 

we znaki.
 » Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie 

oszczędzi pluchy.

przysłowia na październik:
 » Na świętego Franciszka (4) chłop już w polu nic nie 

zyska.
 » Koło Świętej Jadwigi (16) wykopki na wyścigi.
 » Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę.
 » Święty Paweł (19) ręczy za to, jakie będzie przyszłe 

lato.
 » Gdy na Urszulę (21) mokro, mróz szybko zakuje okno.
 » Od świętych Szymona i Judy (28), spodziewaj się śnie-

gu i grudy.
 » Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa 

zima.
 » Miesiąc październik – marca obraz wierny.
 » Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.
 » Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
 » W październiku kawek gromada, słotne dni nam za-

powiada.
 » Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
 » Gdy jesień zamglona zima zaśnieżona.
 » Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, 

tyle razy wśród zimy odwilży przypadnie.
 » Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle 

łagodny.
 » W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, póź-

ną to wiosnę zapowiada.

» Wybrał i opracował: Grzegorz Wysocki
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Zielona zupa w czterdziestu odsłonach

Zupa w kolorze zielonym była przed-
miotem konkursu kulinarnego, który 
trwał od lutego do września br. W tym 
czasie w trakcie różnego rodzaju uro-
czystości, spotkań, targów czy dożynek 
odbywały się degustacje przygotowane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich, Sto-
warzyszenia, Sołectwa itp. W sumie 
w całej Wielkopolsce odbyło się ponad 
40 spotkań, w trakcie których często-
wano zieloną zupą. Pomysły na zieloną 
zupę były różne, od ogórkowej poprzez 
krem z zielonego groszku i brokułu do 

bardziej wyszukanych z pokrzywy czy 
jarmużu i topinamburu. Najciekawsze 
przepisy zamieszczone zostały na stro-
nie internetowej www.wir.org.pl  w za-
kładce zielona zupa.

Zielonej zupy będzie można spró-
bować na stoisku Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej przy scenie kulinarnej pod-
czas Targów Smaki Regionów na Tar-
gach Poznańskich, 20.09.2015 r. 

Podsumowanie Konkursu zaplano-
wane zostało na 4 października pod-
czas Jesiennych Targów Rolno-Ogrod-

niczych AGROMARSZ „Przyjazna ener-
gia w domu i zagrodzie”.

Organizatorem konkursu jest Wiel-
kopolska Izba Rolnicza przy wsparciu 
Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego 
oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
„Gospodyni. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wi-
cemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski. Patronat 
medialny objęły „Wieści dla domu”.
» Opracowała: Katarzyna Strzyż



DOŻYNKI 2015
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8 Dożynki w Koźminku (powiat kaliski), 9 Dożynki w Opatówku (powiat kaliski), 10 Dożynki w Osieku Małym (powiat kolski), 11 i 12 Dożynki we wsi Siedlisko 
(powiat czarnkowsko–trzcianecki)



WEŹ OSZCZĘDZAJĄCY KREDYT GOTÓWKOWY Z UBEZPIECZENIEM, 
A W RAMACH SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 20% SPŁACONYCH ODSETEK, 
NAWET DO 760 ZŁ ROCZNIE, WRÓCI DO CIEBIE!
Sprzedaż prem

iow
a obow

iązuje do 30 listopada 2015 r.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach sprzedaży premiowej na podstawie Regulaminu sprzedaży premiowej kredytów gotówkowych z premią dla Klientów indywidualnych w Banku BGŻ BNP 
Paribas S.A. („Regulamin”) na dzień 5.08.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 17,34% dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 16 000,00 zł, spłacanej w 48 równych miesięcznych ratach po 454,70 zł, roczna stała 
stopa oprocentowania 9,40%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 21 825,54 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 3701,66 zł, prowizja za udzielenie kredytu 695,40 zł, koszt ubezpieczenia za cały okres kredytowania 1428,48 zł. 
Jeśli zostaną spełnione warunki określone w Regulaminie, Klient otrzyma premię w wysokości 20% odsetek spłaconych za każde 12 miesięcy spłaty kredytu oraz na koniec spłaty kredytu (nie więcej niż 760 zł w roku kalendarzowym), co dla 
wskazanego przykładu wynosi 740,33 zł za cały okres spłaty kredytu (48 miesięcy).
Warunkiem otrzymania premii jest zawarcie w okresie ww. sprzedaży premiowej umowy kredytu (na okres od 12 miesięcy) oraz – za pośrednictwem Banku – umowy ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu, wypłata kredytu na rachunek 
bankowy oraz spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Kredyt jest oferowany przez Bank łącznie z kartą kredytową. Ze sprzedaży premiowej wyłączeni są Klienci korzystający z promocji Konto Aktywna Pensja.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.


