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Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych 
rodzinnego ciepła Świąt oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci w Nowym Roku.

Niech Boża Dziecina sprawi, że Święta 
będą niezapomnianym czasem spędzonym 
bez poœpiechu, trosk i zmartwień. Niech 
będą one okazją do zadumy, ale i radoœci 
z rodzinnych spotkań. Niech przyniosą 
wytchnienie od codziennego zabiegania 
oraz dadzą siłę potrzebną do sprostania 
wyzwaniom jakie przyniesie ze sobą Nowy 
2016 Rok.

      Piotr Walkowski
      Prezes Wielkopolskiej 
      Izby Rolniczej

Poznań, grudzień 2015
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Prezes Piotr Walkowski powitał wszystkich przybyłych delega-
tów i otworzył obrady Walnego Zgromadzenia. Funkcję Prze-
wodniczącej powierzono pani Jolancie Nawrockiej Przewodni-
czącej Rady Powiatowej WIR  z powiatu konińskiego, a sekre-
tarza Zbigniewowi Stajkowskiemu  Przewodniczącemu Rady 
Powiatowej WIR  powiatu gnieźnieńskiego.

W pierwszej części obrad Walne Zgromadzenie przyjęło 12 
uchwał oraz 22 wnioski zgłoszone przez Rady Powiatowe WIR 
oraz członków Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczyły: 
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 
za pierwsze półrocze, ustanowienia tytułu „Honorowy Członek 
Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej”, powołania 
Komisji do Spraw Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim, 
zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej oraz budżetu WIR. 

Z wnioskami Walne Zgromadzenie zwróciło się:
 » do Ministerstwa Środowiska o przywrócenie możliwości 

dofinansowania do wapnowania gruntów z udziałem środ-
ków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
zwłaszcza na terenach zdegradowanych przez przemysł 
paliwowo-energetyczny, m.in. na terenach wschodniej 
Wielkopolski;

 » do Zarządu WIR o pilne zwołanie na terenie Wielkopolski 
wspólnego spotkania branży producentów i przetwórców 
trzody chlewnej w celu podjęcia działań mających na celu 
rozwiązanie tragicznej sytuacji na rynku trzody chlewnej,

 » do MRiRW w sprawie zmiany przepisów krajowych w zakre-
sie monitorowania klęsk żywiołowych oraz zmiany proce-

dur w przedmiotowej sprawie w zakresie diagnozy klęski, 
obszaru obejmowania, procedur szacowania i oceny strat 
poniesionych przez poszkodowanego producenta rolnego,

 » do Krajowego Lekarza Weterynarii o udzielenie informacji 
w zakresie zagrożenia epizodycznego gronkowcem od zwie-
rząt przemieszczanych w ramach wspólnego rynku na tery-
torium RP głownie z ferm duńskich,

 » do MRiRW w sprawie zmiany rozporządzenia w zakresie 
dostosowania terminów stosowania nawozów naturalnych, 
tj. obornika, gnojowicy, gnojówki oraz ich pochodnych na 
obszarach OSN z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
klimatycznych. Informacja o terminach stosowania winna 
być uzależniona od przebiegu pogody, a terminy podawane 
przez służby RDOŚ i WODR,

 » do Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej o zapoznanie się 
z możliwością zorganizowania zakupu grupowego ubezpie-
czeń obowiązkowych i dobrowolnych dla rolników.
W drugiej części Walnego Zgromadzenia udział wzięli za-

proszeni goście: Tomasz Dutkiewicz – Dyrektor OT ANR w Po-
znaniu, Andrzej Bobrowski – Dyrektor OT ARR w Poznaniu, 
Cezary Siniecki – zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Elżbieta Kaczma-
rek – zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Rafał Klimek zastępca Dyrektor OR Agencji i Re-
strukturyzacji w Poznaniu. Mimo zaproszenia, nikt nie przybył 
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ta część spotkania poświęcona była tegorocznej suszy, 
kwestiami dotyczącymi obrotu ziemią będącą w zasobach 

W dniu 17 listopada w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się 
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej  
Izby Rolniczej
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ANR, sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz konieczności kon-
serwacji urządzeń melioracji wodnej.

Wynikiem dyskusji w powyżej przedstawionych tematach 
było wypracowanie i przyjęcie czterech stanowisk:

1.W sprawie obrotu ziemią rolną
II Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V ka-
dencji ponownie zwraca się z postulatem o bezwzględne 
wstrzymanie procedur sprzedaży gruntów powyżej 10 ha, 
pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
z wyłączeniem nieruchomości pochodzących z tzw. 30% 
i przeznaczonych do rozdysponowania dla rolników indy-
widualnych w przetargach ograniczonych, do czasu wejścia 
w życie Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalonej 
przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r. 

Wielkopolski samorząd rolniczy stoi na stanowisku, że 
wstrzymanie prowadzonych procedur sprzedaży na 1,5 miesią-
ca przed terminem obowiązywania ustawy pozwoli na realiza-
cję kierunków polityki państwa mających na celu powiększenie 
lub tworzenie gospodarstw rodzinnych. Uniknięcie szybkiego 
i niekontrolowanego procedowania sprzedaży gruntów przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych przyczyni się do ograniczenie 
nabywania ziemi rolnej w trybie bezprzetargowym, zarówno 
dzierżawcom dużych areałów, jaki i spadkobiercom byłych 
właścicieli. Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
wielokrotnie podkreślało w swoich stanowiskach, że ziemia rol-
na jest podstawowym warsztatem pracy rolników i należy ją 
chronić przed wszelkimi działaniami spekulacyjnymi. 

Jako ustawowy samorząd rolniczy oczekujemy, że Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po wcześniejszych konsultacjach 
społecznych, wyda stosowne rozporządzenia wykonawcze 
do Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa z dnia 5 
sierpnia 2015 r., co pozwoli izbie rolniczej na jej fundamental-
ne działania statutowe w tym obszarze i udział izb rolniczych 
w kształtowaniu ustroju rolnego Państwa.

2. W sprawie konieczności regularnego prowadzenia kon-
serwacji i modernizacji cieków
Członkowie II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej V kadencji, świadomi znaczenia prowadzenie racjonalnej 
gospodarki wodnej w warunkach klimatycznych Wielkopolski, 
zwracają uwagę na konieczność prowadzenia stałej konserwa-
cji koryt rzek i innych cieków. Wieloletnie ograniczenia w pro-
wadzeniu prac utrzymaniowych, w tym okresowego usuwania 
postępującego zamulenia, uniemożliwiają prowadzenie ra-
cjonalnej retencji wód i co gorsza, w przypadku wystąpienia 
opadów nawalnych, grożą wystąpieniem podtopień czy nawet 
lokalnych powodzi. Od wielu lat środki na gospodarkę wodną 
w tym prace remontowe i konserwację bieżącą rzek i meliorację 
szczegółową są bardzo małe w stosunku do potrzeb. Inwesty-
cje w racjonalne wykorzystywanie wód pozwolą w dalszej per-
spektywie na zmniejszenie skutków zbyt małej ilości opadów 
jak i ich nadmiaru. W rezultacie zmniejszy to wydatki Państwa 
na odszkodowania spowodowane niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. 

Zapis w ustawie o ochronie przyrody umożliwia wykaszanie 
dopiero po 15 sierpnia. W razie wystąpienia nadmiernych opa-
dów w wcześniejszym okresie, następują podtopienia z uwagi 

na utrudniony spływ wód spowodowany niewykoszeniem ro-
ślinności porastającej cieki wodne. 

Zapis ustawy powoduje, że zabiegi odmulania cieków wy-
magają decyzji środowiskowych a odmulanie powyżej 20 cm 
wymaga raportu oddziaływania na środowisko, co opóźnia wy-
konanie ich konserwacji oraz brak możliwości szybkiego reago-
wania na powstałe potrzeby udrażniania cieków spowodowane 
działaniem zjawisk atmosferycznych. 

Wszelkie zabiegi i konserwacje wykonywane na ciekach 
wodnych znajdujących się na obszarach Natura 2000 wymagają 
zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz raportu 
oddziaływania na środowisko. W rezultacie konieczność wyko-
nania raportu generuje dodatkowe koszty co podraża koszty 
i znacznie opóźnia wykonanie prac utrzymaniowych, a nawet 
uniemożliwia ich realizację. Sytuacja ta skutkuje wystąpieniem 
szkód w uprawach i ograniczeniem możliwości uprawy grun-
tów stanowiących niejednokrotnie jedyne źródło utrzymania 
rolnika. 

Konieczność uzyskania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska i wykonanie raportów oddziaływania na środo-
wisko spowalniają wszelkie działania związane z gospodarką 
wodną na potrzeby rolnictwa. Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku bieżących konserwacji cieków wodnych i in-
westycji związanych z retencją zbiornikową i korytową, co 
w przypadku suszy lub powodzi powoduje większe szkody. 
Organizacje ekologiczne, wykorzystując niekorzystne dla 
inwestorów prawo, oprotestowywują wszelkie inwestycje co 
w konsekwencji znacznie opóźnia, a nawet uniemożliwia reali-
zację wielu inwestycji potrzebnych do prowadzenia właściwej 
gospodarki wodnej na potrzeby rolnictwa. 

Wg przedstawionych przez organizacje ekologiczne stano-
wisk oraz głosów w dyskusji w trakcie konsultacji społecznych 
w dniu 19 października 2015r. , zakresy prac w Planach Utrzy-
mania winny zabezpieczać jedynie interesy środowiskowe bez 
uwzględnienia interesów prowadzących gospodarkę rolną na 
tych terenach. Jest to stanowisko niedopuszczalne z punktu 
widzenia rolnika – właściciela gruntów stanowiących warsztat 
jego pracy. 

Apelujemy więc o poważne traktowanie wskazywanych 
przez nas zagrożeń, szczególnie w obliczu coraz częściej wy-
stępujących w Wielkopolsce zjawisk atmosferycznych o ekstre-
malnym natężeniu. 
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3. W sprawie nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy 
państwa dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Członkowie II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej V kadencji krytycznie oceniają działania rządu RP podjęte dla 
złagodzenia negatywnych skutków suszy, która w roku bieżącym 
dotknęła obszar Polski. Administracja centralna, jak i wojewódz-
ka nie wywiązały się należycie z obowiązku rzetelnej obsługi osób 
zgłaszających szkody, niejednokrotnie przekazując informacje 
wprowadzające w błąd członków komisji i samych rolników. 

Tymczasem Wielkopolska Izba Rolnicza już w połowie czerwca 
zareagowała na napływające sygnały o wystąpieniu suszy i wysto-
sowała pismo do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o za-
rezerwowanie środków budżetowych na wypłatę odszkodowań 
oraz z prośbą o sprawną obsługę poszkodowanych rolników. W ko-
lejnym piśmie skierowanym w dniu 20 lipca do członków komisji 
klęskowych poinformowano o oferowanych formach pomocy 
oraz o procedurach obowiązujących przy szacowaniu strat. Cztery 
dni później zwrócono się do Pani Premier Ewy Kopacz z licznymi 
postulatami zmierzającymi do ujednolicenia w całym kraju proce-
dur szacowania szkód i usprawnienia pracy komisji. W kolejnym 
piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwró-
cono uwagę na konieczność włączenia komisji klęskowych do 
szacowania strat u tych rolników, którzy zamierzają skorzystać 
z innych form pomocy aniżeli kredyt na wznowienie produkcji. 
W tych przypadkach prawo nie wymaga definiowania suszy wg 
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Problem ten został także 
podniesiony w kolejnym piśmie wystosowanym do Wojewody 
Wielkopolskiego w dniu 5 sierpnia. Ponadto zwróciliśmy uwagę 
na niewłaściwy sposób obliczania utraty dochodu w wyniku klęski 
poprzez nieuwzględnianie kosztu zakupu pasz dla zbilansowania 
potrzeb paszowych poszkodowanych gospodarstw. 

Brak reakcji ze strony adresatów naszych interwencji spo-
wodował konieczność ponowienia, w piśmie do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, kwestii interpretacji wyników Monitoringu 
Suszy Rolniczej w odniesieniu do upraw nie monitorowanych, 
jak np. kukurydza, czy różnie stosowanego algorytmu oblicza-
nia obniżenia dochodu gospodarstwa. 

Najdalej idącym był wniosek wypracowany w dniu 17 sierp-
nia przez Przewodniczących Rad Powiatowych Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej do Premier Ewy Kopacz o ogłoszenie w woje-
wództwie wielkopolskim stanu klęski żywiołowej. 

Zapobieżenie wystąpieniu w przyszłości wyżej wymie-
nionych problemów z szacowaniem skutków niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski, zdaniem wiel-
kopolskiego samorządu rolniczego, wyrażonym w piśmie do 
Pani Premier z dnia 1 października br., wymaga podjęcia de-
cyzji w wielu obszarach, spośród których, jako najważniejsze, 
pozwolimy sobie wymienić następujące: 
1. Dogłębna przebudowa Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 

w Polsce, uwzględniająca z jednej strony konieczność pro-
wadzenia bardziej rzetelnych obserwacji z wykorzystaniem 
najnowszych osiągnięć techniki, z drugiej zaś uwzględnia-
jąca przebieg pogody w całym roku, z analizą poziom wód 
gruntowych i innych czynników warunkujących dostęp roślin 
uprawnych do wody. Konieczne jest także poszerzenie listy 
monitorowanych upraw uwzględniając przy tym gospodar-
cze realia, bardzo często wymuszające uprawę bardziej wy-
magających roślin na słabszych stanowiskach.

2. Stworzenie przejrzystych przepisów regulujących pracę komi-
sji szacujących szkody. Przepisy te muszą być jednolicie stoso-
wane w całym kraju. Należy przy tym wyraźnie rozgraniczyć 
sam proces szacowania szkód w terenie od prac polegających 
na wypełnianiu protokołów, dokonywaniu obliczeń, prowa-
dzeniu korespondencji itp. Konieczne jest zatem stworzenie 
komisjom zaplecza administracyjnego, ze wskazaniem źródeł 
jego finansowania. Nie można przy tym pominąć konieczno-
ści prowadzenia regularnych szkoleń członków komisji oraz 
utworzenia infolinii dla wyjaśniania wszelkich wątpliwości, 
jakie pojawiają się w trakcie prac komisji. Uprawnienia komisji 
do szacowania strat powinny być szersze, niż tylko do obsługi 
oferowanej rolnikom pomocy rządowej. Na wniosek rolnika, 
komisje winny sporządzić protokół przydatny do uzyskania 
także innych form pomocy lub też do udokumentowania wy-
stąpienia szkody np. w sytuacji zagrożenia nie wywiązania się 
z zawartych umów kontraktacyjnych.

3. Programy pomocy i kryteria dostępu do nich muszą być 
przejrzyste i odpowiednio wcześnie sformułowane, by nie 
zmieniać reguł „w trakcie gry”.

4. Konieczna jest zmiana definicji kwoty obniżenia dochodu, 
przede wszystkim poprzez ograniczenie obliczeń wyłącznie 
do działu produkcji, w którym stwierdzono skutki klęski, nie 
zaś w odniesieniu do całego gospodarstwa. Ponadto kwota ta 
winna uwzględniać dodatkowe koszty poniesione w związku 
z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
Jesteśmy głęboko przekonani, iż wprowadzenie postulowa-

nych przez nas zmian w systemie udzielania pomocy dla go-
spodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych o charakterze klęski, przyczyni się do 
ugruntowania opinii, że obowiązujące w tym względzie roz-
wiązania są przejrzyste, logiczne i sprawiedliwe. 

4.W sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku 
trzody chlewnej
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z głębokim 
niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację na rynku trzody 
chlewnej. Kryzys spowodowany reperkusjami po wykryciu wirusa 
ASF oraz embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską 
i Unię Celną, został spotęgowany przez skutki tegorocznej suszy. 

Walne Zgromadzenie zwraca się z wnioskiem do Ministra 
właściwego do spraw zarządzania Agencją Rynku Rolnego 
o wystąpienie w trybie pilnym do Komisji Europejskiej o uru-
chomienie procedur dopłat do prywatnego przechowalnictwa 
wieprzowiny na mocy przepisów prawa wspólnotowego na 
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
1306, 1308 łącznie z aktami wykonawczymi. W procedurze wy-
boru uczestnika mechanizmu należy w pierwszej kolejności 
uwzględnić przedsiębiorców i te podmioty chcące korzystać 
z wsparcia, które realizują skup żywca na potrzeby magazyno-
wania od producentów trzody chlewnej z siedzibą stada znaj-
dującą się na terytorium Polski, przy założeniu, że prosięta do 
dalszej produkcji zostały wyhodowane na terenie RP. 

Walne Zgromadzenie zwraca się z wnioskiem do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do odpowiednich organów 
w celu sprawdzenia czy na rynku trzody chlewnej nie doszło do 
zmowy cenowej pomiędzy zakładami przetwórczymi. 

Powyższe postulaty oczywiście nie wyczerpują możliwości 
działań organów polskiego państwa w obliczu sytuacji kryzysowej. 
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W dniu 17 listopada br. w trakcie obrad  
II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej V Kadencji podpisano po-
rozumienie pomiędzy WIR a Agencją 
Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu 
w sprawie  przyjęcia kryteriów i wag przy 
ocenie ofert składanych w przetargach 
ofertowych organizowanych przez Agen-

cję na sprzedaż lub dzierżawę nierucho-
mości rolnych Skarbu Państwa, które 
zostały wyłączone z umów dzierżawy 
w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 
2011 roku o zmianie ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa oraz zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382).

Ze strony WIR sygnatariuszami poro-
zumienia zostali Piotr Walkowski Prezes 
WIR oraz Bogdan Fleming Wiceprezes 
WIR, natomiast ze strony ANR Tomasz 
Dutkiewicz Dyrektor ANR OT w Poznaniu.

Podpisane porozumienie jest wynikiem 
wielomiesięcznej pracy Zespołu Robocze-
go WIR i ANR, w skład którego wchodzi 
również Andrzej Frąckowiak Przewodni-
czący Zespołu Roboczego. W dokumencie 
zawarto między innymi obowiązujące kry-
teria mające zastosowanie w przetargach 
ofert pisemnych wraz z ich procentowym 
udziałem, tj.:
1) wysokość ceny w  wypadku sprzeda-

ży lub wysokość czynszu dzierżawne-
go przy dzierżawie – 10%,

2) powierzchnia gospodarstwa rolnego 
oferenta - 30%,

3) odległość gospodarstwa rolnego 
oferenta od nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu – 30%,

4) powierzchnia nieruchomości rolnych 
kiedykolwiek nabytych od Agencji 
przez oferenta oraz nieruchomości 
rolnych dzierżawionych przez niego 
od Agencji – 30%.
Porozumienie ma charakter ramowy –

otwarty, co oznacza, że w razie powstania 
potrzeby jego zmiany lub uzupełnienia w ja-
kimkolwiek zakresie WIR i ANR przystąpią 
do wspólnych konsultacji w tym zakresie. 

» Opracowanie Barbara Idczak

Wskazują jednak dobitnie, że mimo powtarzających się co jakiś 
czas problemów na rynku, Polska nie dopracowała się dotąd wła-
snej polityki rolnej, która umożliwiałaby planowanie produkcji oraz 
stabilizowałaby ceny i tym samym dochody producentów rolnych. 

Obawiamy się, że najbliższe miesiące, które jak co roku 
charakteryzują się spadkiem cen wieprzowiny i zwiększony-
mi nakładami na jej produkcję (problem z dostępnością paszy 
z powodu suszy) pogłębią frustrację panującą wśród rolników 
i przyniosą trudną do opanowania falę niepokoju społecznego. 
Dlatego jako ustawowy samorząd rolniczy, w imieniu wielko-
polskich rolników, apelujemy do nowego Rządu oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie natychmiastowych działań 
zmierzających do stabilizacji cen na rynku wieprzowiny.

» Opracowanie Marta Ceglarek

Z głębokim żalem pożegnaliśmy


ś. p.

Kazimierza Sobczaka

Członka Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

z powiatu tureckiego w kadencjach II-IV.
Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Porozumienie z ANR w sprawie przetargów
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Na posiedzeniu w dniu 17 listopada bieżącego roku Walne 
Zgromadzenie delegatów V Kadencji Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej powołało stałą Komisję Problemową ds. Kobiet 
i Rodziny w Środowisku Wiejskim w składzie: pani Jolanta 
Nawrocka z powiatu konińskiego, pani Anna Majer z powiatu 
wągrowieckiego, pani Małgorzata Brząkała z powiatu kępiń-
skiego, pan Sławomir Szyszka z powiatu krotoszyńskiego, pan 
Szymon Tomaszewski z powiatu wolsztyńskiego, pan Adam 
Kachniarz z powiatu gnieźnieńskiego oraz pan Janusz Popiół 
z powiatu grodziskiego.

Panie, pomysłodawczynie nowej inicjatywy, wyznaczyły 
sobie do realizacji wiele zadań, spośród których najważniejsze 
to: wspieranie działań promujących produkty lokalne oraz ich 

sprzedaż, aktywizowanie społeczne i zawodowe kobiet miesz-
kających na wsi oraz rozwiązywanie problemów oświaty i edu-
kacji na obszarach wiejskich, a także podnoszenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Nowo powstała Komisja planuje podjąć współpracę z dzia-
łającymi na terenie województwa wielkopolskiego stowarzy-
szeniami i organizacjami kobiecymi. Zależy im również na 
udziale kobiet spoza WZ WIR w pracach tejże komisji.

Wielkopolska Izba Rolnicza będzie na bieżąco informować 
Państwa o podejmowanych przez Komisję inicjatywach oraz 
zapraszać  Panie do aktywnego włączania się do współpracy.

» Opracowanie Anna Czerwińska

Kurs euro na dzień 30 września br., brany do przeliczania 
stawek płatności bezpośrednich wynosi 4,2448 złotych 
za 1 euro.
Proponowane kwoty poszczególnych płatności w ramach sys-
temu wsparcia bezpośredniego w Polsce za 2015 rok przedsta-
wiają się następująco: 

Stawka jednolitej płatności obszarowej wynosi:
 » 453,70 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej 

płatności

Stawka płatności dodatkowej wynosi:
 » 171,73 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płat-

ności

Stawka płatności za zazielenienie wynosi:
 » 304,31 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej 

płatności

Stawka płatności dla młodego rolnika wynosi:
 » 258,97 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-

ności

Stawka płatności związanej do powierzchni upraw wynosi:
 » 422 zł/ ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności 

– rośliny wysokobiałkowe
 » 1408,40 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-

ności – ziemniaki skrobiowe

 » 2151,01 zł/ha powierzchni obszaru nie zatwierdzonego do 
płatności - buraki cukrowe

 » 4340,57 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-
ności – pomidory

 » 2336,53 zł/ha powierzchni z obszaru zatwierdzonego do płat-
ności – chmiel

 » 919,05 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-
ności – owoce miękkie

 » 414,09 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-
ności – len

 » 572,49 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płat-
ności – konopie włókniste

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu wynosi:
 » 4,76 zł/1 kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia
 » 3,32 zł/1 kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu 

ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego 
suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędze-
nia

Stawka płatności związanej do zwierząt wynosi:
 » 261,37 zł/ szt. zwierzęcia gatunku było domowe
 » 314,28 zł/szt. samicy gatunku bydło domowe
 » 116,56 zł/ szt. samicy gatunku owca domowa
 » 77,80 zł/ szt. samicy gatunku koza domowa

» Opracowanie Anna Czerwińska 

» Źródło ARiMR

Nowa inicjatywa w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok
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Rośliny wysiewane jesienią do zbioru lub wypasu nie mogą być 
jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne. Nie jest 
możliwe wykorzystanie poplonu ścierniskowego w terminie do 1 
października oraz poplonu ozimego w terminie do 15 lutego jako 
paszy. Natomiast po tych terminach nie ma ograniczeń co do wy-
korzystania biomasy. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie bio-
masy z pakietu Ochrona gleb i wód w wariancie międzyplony to 

wymóg zakazu wznawiania zabiegów powinien być rozumiany 
w taki sposób, iż od momentu zasiewu (który powinien nastąpić 
do dnia 15 września) odpowiednich roślin do dnia 1 marca, nie 
należy wykonywać żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym 
zbierania i przechowywania ziemiopłodów.

» Opracowanie Marta Ceglarek

dr Krzysztof Łyskawa

Dotowane ubezpieczenie upraw powoli, ale wpisało się w rzeczy-
wistość funkcjonowania polskich gospodarstw rolnych. Z jednej 
strony zwiększa się liczba hektarów objętych ochroną ubezpie-
czeniową i rolników korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. 
Od początku funkcjonowania systemu, Ministerstwo zakładało, 
że ubezpieczeniami dotowanymi zostanie objętych co najmniej 7 
mln ha upraw. Faktycznie objęta ochroną ubezpieczeniową w po-
szczególnych latach była znacznie niższa powierzchnia upraw. 
W okresie funkcjonowania ubezpieczeń dotowanych powierzch-
nia ubezpieczona wahała się od 311 740 ha w 2006r. do 3 398 811 
ha w 2013r. Od 2016r. poziom dopłaty wzrasta do 65% (Będzie 
jeszcze taniej!! (raczej)). Oczekuje się, iż już w 2016r. ubezpieczo-
nych będzie 4 mln ha, a w 2018r. zostanie osiągnięty poziom 4,5 
mln ha. Przy czym w Wielkopolsce udział rolników ubezpieczają-
cych uprawy jest jednym z najwyższych w kraju (obok Dolnoślą-
skiego, Zachodniopomorskiego i Opolskiego). W 2014r. zawarto 
142 tys. umów ubezpieczeń dotowanych upraw.

Z drugiej strony nie wzrasta liczba zakładów ubezpieczeń ofe-
rujących ubezpieczenia upraw. W chwili obecnej funkcjonują umo-
wy podpisane z trzema zakładami ubezpieczeń (umowy w sprawie 
dopłat są zawierane na rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 
grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte), tj.:

 » Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (PZU) z siedzibą 
w Warszawie,

 » Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą 
w Warszawie,

 » Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
z siedzibą w Poznaniu.
Dużo więcej jest pośredników (agentów, brokerów, banków), 

którzy na różnym poziomie przygotowania merytorycznego 

i doświadczenie w realizacji ubezpieczeń dla rolnictwa, tak na-
prawdę przynoszą produkty jednego z tych trzech towarzystw.

W konstrukcji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich zastosowano rozwiązanie, w którym faktycz-
nym biorcą dotacji z budżetu państwa są zakłady ubezpieczeń. 
Zakład ubezpieczeń może zaproponować ubezpieczenie z dopła-
tą z budżetu państwa (50% składki przekazywane jest przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konto zakładów. A od 2016r. 
będzie to 65%) pod warunkiem spełnienia trzech warunków:
b) podpisał umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w za-

kresie możliwości oferowania takich ubezpieczeń,
c) określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubez-

pieczenia nie przekraczają:
 » przy ubezpieczeniu upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku 

jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych – 
3,5% sumy ubezpieczenia upraw;

 » przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw grunto-
wych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, 
truskawek lub roślin strączkowych – 5% sumy ubezpie-
czenia; Zakłady ubezpieczeń mogą określić stawki ta-
ryfowe ubezpieczenia wyższe. W przypadku gdy stawki 
taryfowe są wyższe niż ww., ale nie przekraczają 6% 
sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek przysługują 
w wysokości odpowiednio 3,5% i 5%.

 » UWAGA: ograniczenie to nie dotyczy warzyw grunto-
wych oraz drzew i krzewów owocowych – przekrocze-
nie poziomu 6% skutkuje cały czas dotacją na poziomie 
przewidzianym w ustawie od zakładanej stawki maksy-
malnej, czyli 5%.

d) suma ubezpieczenia zaproponowana przez rolnika nie prze-
kracza maksymalnej sumy określonej w rozporządzeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biomasa z obszarów proekologicznych może być 
wykorzystana jako pasza ?

Ubezpieczenia upraw: czy jest dobrze?  
Z pewnością mogłoby być lepiej
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Najpopularniejsze wśród rolników, prawdopodobnie ze 
względu na cenę, jest ubezpieczenie od gradobicia, również 
ze względu na konieczność spełnienia wymogu ubezpieczenia 
50% areału. Ale należy zwrócić uwagę, ze nie zawsze to działa.

Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych 
w 2015r., zakłada przyznanie określonych ryczałtów tym gospo-
darstwom, które straciły więcej niż 30% przychodów w wyniku 
suszy, ale przede wszystkim spełniły wymóg ubezpieczenia 50% 
areału. Jednak w załączniku do Uchwały Rady Ministrów z dnia 31 
sierpnia 2015 r. znajduje się zapis: „Wysokość: pomocy finansowej 
będzie pomniejszona o 50% w przypadku gdy co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w go-
spodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było 
w 2015 r. ubezpieczanych od wystąpienia co najmniej  jednego 
z następujących ryzyk: (…). Natomiast ustawa z dnia 7 lipca 2005 
r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na-
kłada na rolnika wymóg ubezpieczenia „co najmniej 50% upraw, 
do których przysługuje ubezpieczenie z dopłatą skarbu państwa, 
to  jest: upraw zbóż, kukurydzy (…). Katalog upraw zawartych 
w ustawie jest szeroki, jednak nie obejmuje wszystkich „upraw 
rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk”. Między innymi brakuje tu 

roślin takich jak koniczyna, lucerna czy zioła. W konsekwencji wie-
lu rolników, który ubezpieczyli 50% swojego areału według usta-
wy i tak nie spełnia wymogów przedmiotowego rozporządzenia 
i nie uzyskało pełnej pomocy.

Składka płacona przez poszczególne gospodarstwa jest 
uzależniona od wielu czynników:

 » rodzaj uprawy,
 » województwo i powiat, w którym znajduje się uprawa,
 » zakres ubezpieczenia (jakie ryzyka rolnik chce ubezpieczyć),
 » rozszerzenia (czy rolnik chce rozszerzyć odpowiedzialność 

ustawową).
Na podstawie w/w czynników towarzystwo ubezpieczeń 

ustala tak zwaną stawkę taryfową (podawaną w procentach), 
którą należy przemnożyć przez sumę ubezpieczenia. Jak widać 
w poniższej tabeli (zestawienie stawek zebranych przez Minister-
stwo Rolnictwa) stawki za ubezpieczenia tych samych upraw, od 
tych samych zdarzeń może być bardzo zróżnicowane. Przykła-
dowo zboża ozime ubezpieczane od trzech zdarzeń (skutki złego 
przezimowania, przymrozki wiosenne i grad) to koszt od 1,8% 
do 8%. W tym roku stawki oferowane w Wielkopolsce są jednak 
znacznie niższe.

Tabela. Składka za poszczególne uprawy w zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej

Wyszczególnienie G G
Pw

G
Usp
Pw

Usp

G
H

Dn
Pi

OziL

G
Usp

H
Dn
Pi

OziL

G
Pw
H

Dn
Pi

Ozil

G
Usp
Pw
Po
H

Dn
Pi

OziL
Zboża jare 0,39-2,0

0,98-4,6
0,47-4,0

2,0-4,5
Zboża ozime 0,39-2,25 1,89-10,0 1,8-8,0 0,54-4,0 4,0-10,0 4,5-11,0
Rzepak jary

0,95-4,0 2,5-6,7
1,33-5,0

4,0-6,5Rzepak ozimy 3,62-13,0 3,6-10,0
1,33-5,0

5,5-12,0 6,0-14,0
Rzepik 2,5-13,0 4,0-10,0 5,5-12,0 6,0-14,0

Buraki cukrowe 0,39-3,6 1,0-6,0 0,34-5,0 3,0-5,5
Warzywa gruntowe 1,0-12,0 1,5-12,0

3,0-15,0 6,0-9,0
3,0-12,0 3,0-12,0 7,0-12,0 3,0-9,0

Owoce drzew i krzewów 
owocowych 5,0-12,0 7,7-15,0 5,5-15,0 9,0-14,0 9,0-15,0 10,0-16,0

 » G grad
 » Pw przymrozki wiosenne
 » Usp ujemne skutki przezi-

mowania

 » Po powódź
 » Pi piorun
 » S susza
 » H huragan

 » Dn deszcz nawalny
 » OziL obsunięcie się ziemi 

i lawiny

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich z dnia 30 maja 2014r., 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Warszawa

Ponieważ ustawa nie precyzuje minimalnej sumy ubezpie-
czenia to w przypadku ubezpieczenia zbóż lub kukurydzy od gra-
du składka może być na 1 ha mniejsza niż przewidziana w usta-
wie kara za brak ubezpieczenia od co najmniej 1 ryzyka (2 euro).

Kryteria porównania ofert na ubezpieczenie upraw
Dokując wyboru zakładu ubezpieczeń, który będzie realizował 
ochronę naszych upraw należy zwrócić uwagę na to czy dany za-
kład ubezpieczeń stosuje w swoich warunkach udział własny i czy 
można go wykupić. Standardowo udział własny to 10% szkody. Przy 
stracie na skutek gradu 20% plonu na 20ha rzepaku, przy wartości 
plonu 6 000zł (4 tony x 1500zł) oznacza to, że odszkodowanie zosta-
nie pomniejszone o 2400zł (przy pełnej wartości szkody 24 000zł).

Drugim elementem jest sposób ustalania sumy ubezpiecze-
nia. Po ostatnich zmianach warunków można powiedzieć, że 
we wszystkich towarzystwach suma ubezpieczenia na 1 hektar 

jest przede wszystkim związana z deklaracją rolnika o plonie 
i cenie możliwej do uzyskania. Ale jeżeli przesadzimy z zakła-
danym plonowaniem (więcej niż 20-30%) to odszkodowanie bę-
dzie wypłacone według tego co rzeczoznawca uzna jako plon 
faktyczny do uzyskania na polu.

W związku ze zmianami technologicznymi i agrotechniczny-
mi zmieniają się też parametry stosowane przez zakłady ubez-
pieczeń do określenia szkody. Szczególnie widać to w odnie-
sieniu do skutków złego przezimowania. Jeszcze 3-4 lata temu 
zakłady uważały, że liczba roślin rzepaku po zimie na poziomie 
mniejszym niż 25 szt. na m2 nie pozwala na uzyskanie zadawa-
lającego plonu i wypłacało odszkodowanie. Dziś musi tych roślin 
być mniej niż 18 szt., a nawet 15 szt. w zakresie roślin hybrydo-
wych. Ważny jest również sposób pomiaru szkód realizowany 
przez zakład ubezpieczeń: ilość i sposób pobierania próbek do 
obliczenia szkody (na całości pola, czy tylko na części). 
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W jakim kierunku z ubezpieczeniami dla rolnictwa?
Na podstawie dotychczasowych obserwacji tego rynku wydaje 
się, że konieczne jest wprowadzenie wielu zmian do krajowego 
systemu ubezpieczeń dotowanych upraw. Zmiany prawa mogą 
dotyczyć konstrukcji samego produktu (niwelowanie udziałów 
własnych) oraz oceny przygotowania zakładów ubezpieczeń do 
oferowania tych ubezpieczeń. 

Jednak siłą funkcjonowania organizacji rolniczych jest ich 
udział nie tylko w fazie ustalania regulacji prawnych, ale rów-

nież w oferowaniu takich ubezpieczeń. Włoskie organizacje 
rolnicze – ASNACODI, po 30 latach funkcjonowania ubezpie-
czeń dotowanych, same stawiają warunki jakie powinny speł-
niać warunki ubezpieczenia i jakie powinny być za to pobiera-
ne składki. A dodatkowo dotacja do zawieranych kontraktów 
jest kierowana właśnie do tych organizacji, a nie bezpośrednio 
do zakładów ubezpieczeń.

Ruszyła druga tura wizytacji gospodarstw, 
które ubiegają się o tytuł Wielkopolskiego 
Rolnika Roku 2015. Na tym etapie pozostały 
już tyko 32 gospodarstwa, z nich wybrana 
zostanie nominowana 20, a później 10 laure-
atów tegorocznej, XV edycji Konkursu. Dwu-
osobowe zespoły składające się z członków 
Kapituły wizytują gospodarstwa i dokonują 
szczegółowej oceny, by wybrać te najlepsze 
z najlepszych. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski wraz z Przewodniczącym Kapituły 
Konkursu, Rektorem Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu Grzegorzem Skrzypcza-
kiem odwiedzili 8 października gospodarstwa 
z terenu Południowej Wielkopolski.

Poniżej zamieszczamy listę 32 gospo-
darstw, które na tym etapie Konkursu rywa-
lizują o ten zaszczytny tytuł:

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

 » Kazimierz Wotzka, Sadownictwo, Pobór-
ka Wielka, powiat Piła

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

 » Huber Michalski, Sadownictwo, Mostki 
78, powiat Konin

 » Marek Michalak, Bydło mleczne, Golina 
Kolonia, powiat Konin

 » Mariusz Lebiedziński, Bydło mleczne, Li-
siec Mały, powiat Konin

 » Maciej Zając, Roślinny i zwierzęcy, Kieł-
czewek, powiat Koło

 » Jarosław Binkowski, Bydło mleczne, Ka-
węczyn, powiat Turek

 » Ewa Poprawska-Antczak, Sadownictwo, 
Gozdów, Turek

 » Paweł Strzyżewski, Zwierzęcy i roślinny, 
Żydowo, powiat Gniezno

 » Roman Jerzykiewicz, Drobiarstwo, Rud-
ki, powiat Września

 » Jan Lazarek, Rośliny i zwierzęcy, Pospól-
no, powiat Słupca

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

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

 » Arleta Linka, Drobiarstwo, Dębienko, po-
wiat Poznań

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

 » Elżbieta Reitzig, Bydło opasowe, Stefa-
nowo, powiat Czarnków-Trzcianka

 » Hieronim Głowik, Trzoda chlewna, rośliny 
przemysłowe, Nosale, powiat Kępno

 » Łukasz Jędrzejak, Roślinny, Kaliszkowice 
Ołobockie, Ostrzeszów

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

 » Jolanta i Grzegorz Majchrzak, Roślinny 
i zwierzęcy, Topola Mała, powiat Ostrów 
Wlkp.

 » Ryszard i Barbara Kacperkiewicz, Trzoda 
chlewna, roślinny, Nowa Kakawa, powiat 
Kalisz

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

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

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

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

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

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

 » Jan Kamiński, Roślinny i zwierzęcy, Kie-
drowo, powiat Wągrowiec

 » Marek Oko, Zwierzęcy, Ostrówki, powiat 
Chodzież

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

 » Jarosław Foedke, Roślinny, trzoda chlew-
na, Łaszczewiec, powiat Oborniki
Do tegorocznej edycji zgłoszono 63 rol-

ników z 29 powiatów. Laureatów poznamy 
podczas uroczystej gali 13 marca 2016 roku 
w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

» Opracowanie Katarzyna Strzyż

W gospodarstwie Państwa Majchrzaków w Topoli 
Małej (powiat ostrowski)

Gospodarstwo Państwa Jędrzejaków Kaliszkowice 
Ołoboczne (powiat kaliski)

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku  
wkracza w decydującą fazę
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Jerzy Gnerowicz – Regionalny Związek Pszczelarzy Wiel-
kopolski Południowej w Kaliszu.

Dokładnie 9 listopada br. to czterdzieści lat od powołania w Ka-
liszu regionalnej struktury Polskiego Związku Pszczelarskiego 
- wówczas Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Rocznicę tę 
świętowali w niedzielę 27 września br. przedstawiciele wszyst-
kich istniejących kół pszczelarskich należących wówczas do 
tego związku. 

Po likwidacji w 1998 roku dawnych 49 województw organi-
zacja przyjęła nazwę Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielko-
polski Południowej w Kaliszu, nadal utrzymując w kręgu swego 
oddziaływania także te koła pszczelarzy, które znalazły się poza 
granicami Wielkopolski, a więc Koło Pszczelarzy w Sycowie (wo-
jewództwo dolnośląskie) oraz oba koła pszczelarzy w powiecie 
wieruszowskim (województwo łódzkie), tj.: Koło Pszczelarzy 
w Wieruszowie i Koło Pszczelarzy w Wójcinie. Pozostanie tych 
kół w ramach RZP WP w Kaliszu zapisać można na konto dobrej 
pracy wszystkich dotychczasowych zarządów tej organizacji.  

Zaproszenie na uroczyści jubileuszowe przyjęli: wiceprezy-
dent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Piotr Krawczyk, poseł 
do PE - Andrzej Grzyb, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i po-
seł na Sejm - Piotr Walkowski, Starosta i Wicestarosta Kaliski: 
Krzysztof Nosal i Jan Kłysz, Wicestarosta Ostrowski, Tomasz 
Ławniczak oraz dyrektor poznańskiego oddziału ARR, Andrzej 
Bobrowski. W spotkaniu tym uczestniczył ponadto prezes sło-
wackiej organizacji pszczelarskiej w miejscowości Vel’ké  Ul’a-
ny, Miloš Pagač. 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w intencji 
pszczelarzy i ich rodzin w Bazylice św. Józefa oraz złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.  Następnie na 
wspólnej biesiadzie w asyście jedenastu sztandarów związko-
wych nastąpiło podsumowanie dorobku minionego okresu.

Obecnie organizacja kaliska zrzesza prawie ośmiuset pszcze-
larzy skupionych w dwudziestu trzech terenowych kołach. Są oni 
właścicielami prawie 19 tys. rodzin pszczelich. W wielu regionach 
kraju i Europy ubywa pszczół z każdym rokiem. O pszczoły trze-
ba więc dbać z coraz większą starannością. Także owady, które 
żyją w stanie dzikim masowo wymierają z powodu niszczenia ich 
naturalnych stanowisk oraz stosowania szkodzących im środków 
chemicznych, m.in. pestycydów. Na szczęście pszczoły miod-
ne, pomimo że w ostatnich 30 latach w zależności od regionu 
ubyło ich od 40 do 50 proc., mają swoich wiernych strażników. 
Troszczą się oni o ich zdrowie i dbają o wzrost stanu liczebnego 
pasiek. Sprzyjać temu mają szkolenia i kursy organizowane dla 
pszczelarzy. Kwalifikacje i wiedza pszczelarzy są ważne nie tylko 
ze względu na wytwarzany przez pszczoły miód. Nie należy tracić 
z pola widzenia faktu, iż ok. 30 proc. światowej produkcji żyw-
ności zawdzięczamy zapylaniu przez pszczoły kwitnących upraw 
nasiennych, przemysłowych, plantacji sadowniczych oraz innych 
upraw, jak lnu, gryki itp.  

Wypełnianie zadań wynikających z racji posiadanych pasiek 
ułatwiają pszczelarzom stowarzyszenia pszczelarskie. Zgod-
nie ze statutem kaliskiego związku zarząd nie tylko realizuje 
zadania w dziedzinie upowszechniania oświaty pszczelarskiej 
i postępu organizując kursy, szkolenia, wycieczki, prowadząc 
sprzedaż czasopism i książek pszczelarskich. Od roku 1985 
prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której ułatwia 
członkom zaopatrywanie się w środki do produkcji pszczelar-
skiej np. węzę, lekarstwa, słoiki, zakrętki, narzędzia i drobny 
sprzęt pszczelarski; sprawia, że bezpośredni zakup uli i sprzętu 
pszczelarskiego staje się rzeczą prostą, a sprzedaż bezpośred-
nia produktów pasiecznych łatwiejszą.  

Związek dawno już opanował obowiązujące zasady współ-
pracy z rządową Agencją Rynku Rolnego i nauczył się pozy-
skiwać dla pasieczników środki przeznaczane na wspieranie 
pszczelarstwa za pośrednictwem Agencji. Pozyskane tą dro-
gą środki trafiają do pszczelarzy zrzeszonych w Regionalnym 
Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu. 
W latach 2004-2014 osiągnęły kwotę 3 milionów 298 tys. zł, co 
w skali regionu jest wymierną pomocą. W planach Agencji na 
rok gospodarczy 2014/2015 zadysponowano dla pszczelarzy 
zrzeszonych w kaliskiej organizacji 420,2 tys. zł i tylko od nich 
zależy, jak te środki wykorzystają. 

W grudniu minionego roku rewidenci Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dokonali kontroli prawidłowości wydatkowania 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego. 
Objęto nią kwoty przyznane na zakup lawet do przewozu rodzin 
pszczelich na pożytki i sprzętu pszczelarskiego (miodarki, odstoj-
niki, stoły do odsklepiania, suszarki do obnóży, topiarki do wo-
sku, urządzenia do kremowania miodu) oraz sprzęt stanowiący 
elementy składowe, jak: zasilacze, reduktory, stojaki. Skontro-
lowano także wydatkowanie środków przeznaczonych na zakup 
leków do zwalczania warrozy. W trakcie przeprowadzonej kon-
troli kontrolujący sprawdzili 100 procent faktur objętych refun-
dacją oraz dokonali wybiórczej kontroli w kilku gospodarstwach. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokonanych rozliczeniach. 

Czterdziestoletnie dzieje Regionalnego Związku Pszcze-
larzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu obfitowały w wiele 
wydarzeń ważnych dla członków i całej organizacji. Nie sposób 
wymienić tu wszystkich. Niewątpliwie za najważniejsze uznać 
należy zorganizowanie w 1988 roku VI Ogólnopolskich Dni 
Pszczelarza w Ostrowie Wielkopolskim. 

Przyznane pszczelarzom z okazji jubileuszu przez Zarząd 
Główny PZP oraz władze samorządowe Wielkopolski odznacze-
nia są jedynie skromnym wyrazem uznania za ich trud związany 
z utrzymaniem pasiek oraz ich oddanie pszczołom. Bo pszczo-
ły, podobnie jak inne zwierzęta, trzeba rozumieć, poznać ich 
zwyczaje, wymagania i biologię i umieć z nimi współistnieć tak, 
by mogły bez przeszkód spełniać przypisaną im w przyrodzie 
rolę zapylaczy i by przy okazji pozyskiwać od pszczelich rodzin 
cenne produkty. 

Rubinowy jubileusz kaliskich pszczelarzy
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Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona - uważanego za ojca 
współczesnego pszczelarstwa - ustanowionym przez Polski 
Związek Pszczelarski i nadawanym za wybitne zasługi na polu 
pszczelarstwa uhonorowano: Antoniego Jarmuszczaka, Werne-
ra Żurka i Ryszarda Samocia.

Podczas uroczystości kilkunastu pszczelarzom wręczono 
także Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki Polskiego Związku 
Pszczelarskiego. Ponadto Odznakę „Za zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego” otrzymał Prezes Koła Pszczelarzy w Ple-
szewie, Ryszard Nowaczyk.

Najwyższe odznaczenie pszczelarskie otrzymał również 
inż. Miloš Pagač, który na tę uroczystość przybył z Margaritą 
Šarikovą. Zapytany o kontakty kaliskich pszczelarzy z pszcze-
larzami ze Słowacji stwierdził, że trwają już 32 lata i złożyły się 
na nią takie wydarzenia, jak: wymiana doświadczeń, wzajemne 
zapraszanie się na szkolenia, konferencje naukowe, wystawy, 
okolicznościowe zjazdy, a także koleżeńskie odwiedziny oraz 
utrzymywanie osobistych przyjacielskich więzi.  

Niespodzianką dla wielu uczestników i gości jubileuszo-
wego spotkania okazało się wręczone im okolicznościowe wy-
dawnictwo, którego autorem jest piszący te słowa. Ukazanie 
się tej monografii drukiem było możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu tego przedsięwzięcia przez grono instytucji i osób, 
m.in. przez Zarząd i osobiście przez prezesa WIR. 

W publikacji zatytułowanej „Wielkopolska miodem płyną-
ca” – będącej swoistą kroniką działalności związku w latach 
1975-2015, zostały przytoczone najważniejsze wydarzenia 

z czterdziestoletnich dziejów kaliskiej organizacji pszczelar-
skiej – od czasu PRL, poprzez transformację ustrojową, aż do 
chwili obecnej. 

Wydawnictwo to było okazją do zaprezentowania sylwetek 
najofiarniejszych działaczy pszczelarskich tego okresu oraz 
przełomowych wydarzeń w dziejach stowarzyszenia, m.in. 
podjęcia i systematycznego rozwijania działalności gospodar-
czej, pozyskania środków na zakup lokalu, kultywowania trady-
cji pszczelarskich, akcji promujących produkty pszczele i wielu 
innych działań. Czytelników, którzy pragną pogłębić wiedzę 
z zakresu historii Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielko-
polski Południowej w Kaliszu odsyłam więc do tej lektury. 
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NotoWaNia ceN produKtóW rośliNNych
Listopad 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania

Płat-
ność 
(dni)

Cena 
(zł)

Ps
ze

ni
ca

 k
on

su
m

pc
yj

na

ELWEARR Kępno 14 610,00

ELEWARR Gądki 14 620,00

DARHEN Słupca 630,00

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 630,00

LECHPOL Krajenka 21 640,00

Młyn Żerków G 640,00

AGRONOWAK Września 14 650,00

AGROPLON Stajkowo 650,00

AgroPol Opalenica 14 650,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 650,00

Młyn Grygier Kościan G 650,00

Młyn Proboszczowice 14 650,00

GROBLA AGRI Grobla 660,00

ELEWATOR Gniezno 665,00

BLENDING Zduny 14 670,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 670,00

J.Manyś Młyn Międzychód 14 680,00

Młyn ZALESIE Doruchów 14 680,00

Młyn Środa Wlkp. 14 700,00

Średnia 652,37

Ps
ze

ni
ca

 p
as

zo
w

a

ELWEARR Kępno 14 540,00

ELEWARR Gądki 14 560,00

ROL-POL Uścikowo 14 580,00

Rozalczyk Parkowo 14 590,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 600,00

AGROPLON Stajkowo 610,00

ELEWATOR Gniezno 610,00

GS Września 14 610,00

LECHPOL Krajenka 21 620,00

MŁYNPASZ Białośliwie 45 620,00

DARHEN Słupca 630,00

DROS Dobieszczyzna 14 630,00

Młyn Grygier Kościan G 630,00

AgroPol Opalenica 14 640,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 640,00

ELEWATOR Lasocice 640,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 640,00

NEOROL Chrzan 14 640,00

PASZOWIT Giżyce 14 640,00

PIAST Lewkowiec 14 640,00

ZSHP Złotów 14 640,00

DE HEUS Buk 21 650,00

SKR Golina 650,00

DOSSCHE Kalisz 14 655,00

Agri Plus Wielkopolska 
Szamotuły

14 660,00

GROBLA AGRI Grobla 660,00

Młyn NOWICCY Kalisz 14 660,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 660,00

SZMIDT Ślesin 14 670,00

BLENDING Zduny 14 690,00

Średnia 630,17

Ży
to

 k
on

su
m

pc
yj

ne

Młyn NOWICCY Kalisz 14 470,00

ELEWATOR Gniezno 480,00

ELWEARR Kępno 14 480,00

Młyn Grygier Kościan G 480,00

ELEWARR Gądki 14 490,00

Agri Plus Wielkopolska 
Szamotuły

14 500,00

AGRONOWAK Września 14 500,00

AGROPLON Stajkowo 500,00

AgroPol Opalenica 14 500,00

DARHEN Słupca 500,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 500,00

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 500,00

J. Manyś Młyn Międzychód 14 500,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 500,00

LECHPOL Krajenka 21 500,00

Młyn Nowy Tomyśl sp.z o.o. 14 500,00

Młyn Proboszczowice 14 500,00

ZSHP Złotów 14 500,00

GROBLA AGRI Grobla 510,00

SZMIDT Ślesin 14 510,00

BLENDING Zduny 14 520,00

Młyn Niedżwiady 14 520,00

Młyn ZALESIE Doruchów 14 540,00

Średnia 500,00

Ję
cz

m
ie

ń 
pa

sz
ow

y

ELEWARR Gądki 14 510,00

Elewator Wawrzyniak Pleszew 14 520,00

PASZOWIT Giżyce 14 540,00

AgroPol Opalenica 14 550,00

Młyn Grygier Kościan G 550,00

ROL-POL Uścikowo 14 550,00

ZSHP Złotów 14 550,00

AGROPLON Stajkowo 560,00

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 560,00

MŁYNPASZ Białośliwie 45 560,00

Rozalczyk Parkowo 14 560,00

BLENDING Zduny 14 570,00

ELEWATOR Gniezno 570,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 570,00

LECHPOL Krajenka 21 570,00

NEOROL Chrzan 14 570,00

PIAST Lewkowiec 14 570,00

Agri Plus Wielkopolska 
Szamotuły

14 580,00

AGRONOWAK Września 14 580,00

DARHEN Słupca 580,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 580,00

DROS Dobieszczyzna 14 580,00

SKR Golina 580,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 580,00

DOSSCHE Kalisz 14 590,00

GROBLA AGRI Grobla 600,00

Młyn Niedźwiady 14 600,00

Kaszarnia P.Czarnecki Mię-
dzychód

14 610,00

Średnia 567,50

Ku
ku

ry
dz

a 
su

ch
a

GOLPASZ Grabowo Królewskie 14 630,00

AgroPol Opalenica 14 640,00

De Heus Buk 21 650,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 650,00

Młyn Grygier Kościan G 650,00

AGRONOWAK Września 14 660,00

DOSSCHE Kalisz 14 660,00

MŁYNPASZ Białośliwie 45 660,00

NEOROL Chrzan 14 660,00

PIAST Lewkowiec 14 660,00

SKR Golina 660,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 660,00

DROS Dobieszczyzna 14 680,00

PASZOWIT Giżyce 14 680,00

GROBLA AGRI Grobla 700,00

Średnia 660,00

Rz
ep

ak

ELWEARR Kępno 14 1450,00

AGROPLON Stajkowo 1500,00

DE HEUS Grodzisk Wlkp. 21 1500,00

ELEWARR Gądki 14 1500,00

AgroPol Opalenica 14 1540,00

AGRONOWAK Września 14 1580,00

ELEWATOR Lasocice 1580,00

LECHPOL Krajenka 21 1580,00

DARHEN Słupca 1588,00

ELEWATOR Gniezno 1610,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 1620,00

GROBLA AGRI Grobla 1640,00

Średnia 1557,33

NotoWaNia ceN produKtóW zWierzęcych
Listopad 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania

Płat-
ność 
(dni)

Cena 
(zł)

Tu
cz

ni
ki

 k
l. 

1

HAŁTO Gniezno 7 3,40

HAND-MIĘS Miąskowo 14 3,50

ROLPASZ Strzałkowo 7 3,60

Ziemniarski Dobrosołowo 14 3,60

FARMUTIL Śmiłowo 14 3,70

KR Broniszewice 7 3,70

Pachura Jarocin G 3,70

S.Tułacz Russów 14 3,70

SIELETYCKI Święciechowa 14 3,70

SKR Gizałki 7 3,70

Zamiara & Bąkowski Gutowo 
Małe

G 3,70

B.Jezierski Goszczanów 14 3,80

BIERNACKI Czeluścin 14 3,80

BOJER Szkaradowo 7 3,80

JUREX Szczytniki 14 3,80

T.Szczepaniak Gołaszyn 3,80

Ubojnia Tarnówka 14 3,80

ZPM Kujawa Wolsztyn 14 3,80

BADURA Masłowo 14 3,90

J.Teusz Złotów 14 3,90

Osuch Czarnków 14 3,90

ZM Krawiec Doruchów 7 3,90

Wielkopolski Rynek Rolny – notowania
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» Opracowanie: K. Pabiszczak, G. Wysocki 

Biuro WIR w Poznaniu

NotoWaNia ceN środKóW produKcJi
Listopad 2015

Pro-
dukt Miejsce notowania Cena 

(zł)

Sa
le

tr
a 

am
on

ow
a

AMPOL - MEROL Borzykowo 1210,00

Ampol-Merol Szczytniki Czerniejewskie 1210,00

FARGO Tarnowo Podgórne 1210,00

POLCHEM Słupca 1210,00

LECHPOL Krajenka 1220,40

AGROL Oborniki 1230,00

CN Oborniki 1240,00

GS Baranów 1240,00

Talaga Doruchów 1240,00

Z.H-U.  Kramsk 1240,00

ZSHP Złotów 1240,00

DOMAX  Dobra 1250,00

EKO-AGRO Krobia 1250,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1250,00

SEGET Leszno 1250,00

SKR Międzychód 1260,00

ROLMEX Cielcza 1270,00

CHEMIROL Okaliniec 1275,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1275,00

BLENDING Zduny 1280,00

GS SCH Jarocin 1280,00

ROL-BUD Biniew 1280,00

ROLBUD Kotlin 1280,00

ROLBUD Kwileń 1280,00

ROLNIK Orchowo 1280,00

AGRO-SERWIS Pólko 1283,33

GS Golina 1320,00

ANEX Wielichowo 1340,00

PN Wolsztyn 1340,00

ROLNIK Nacław 1380,00

MULTICOLOR  Czarnków 1399,00

GS Września 1400,00

MINGE Granowo 1400,00

MAŁECCY Kórnik 1440,00

WOL - AGRO Karpicko 1480,00

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

Średnia 1293,96

M
oc

zn
ik

ZSHP Złotów 1370,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 1390,00

POLCHEM Słupca 1390,00

Ampol-Merol Szczytniki Czerniejewskie 1393,00

BLENDING Zduny 1400,00

GS Baranów 1400,00

Talaga Doruchów 1400,00

LECHPOL Krajenka 1404,00

DOMAX Dobra 1410,00

SKR Międzychód 1420,00

CHEMIROL Okaliniec 1450,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1450,00

ROLNIK Orchowo 1480,00

Z.H-U.  Kramsk 1480,00

ROLBUD Kwileń 1500,00

SEGET Leszno 1500,00

AGRO - EFEKT Przybysław 1501,00

EKO-AGRO Krobia 1520,00

AGROL Oborniki 1540,00

ANEX Wielichowo 1550,00

CN Oborniki 1550,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1550,00

GS Golina 1560,00

MINGE Granowo 1580,00

FARGO Tarnowo Podgórne 1600,00

PN Wolsztyn 1600,00

ROLNIK Nacław 1600,00

ROL-BUD Biniew 1630,00

WOL - AGRO Karpicko 1700,00

MULTICOLOR  Czarnków 1739,00

MAŁECCY Kórnik 1800,00

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

Średnia 1522,41

Tu
cz

ni
ki

 k
l. 

1
E.Barska Grębanin 14 4,00

KARSTUSZ Karolewo 7 4,00

T.Lubik  Góra 14 4,00

AGRO-HANDEL Mościszki 14 4,10

CYRULIK Uścikowo 14 4,10

J.Popiół Gnin 7 4,20

Średnia 3,81

M
ł. 

ja
łó

w
ki

 >
 4

00
 k

g

HAND-MIĘS Miąskowo 14 5,00

SOBKOWIAK Siedlec 5,60

BLUTEX Kaszczor 14 5,80

Viki Łagów Kielce 14 5,80

ABP Poland Pniewy 7 5,90

Galw-Mięs Osiek Mały 14 6,00

J.Teusz Złotów 6,00

Murawscy Ubojnia Żerków 7 6,00

SKR Gizałki 7 6,00

Skup Wymysłowo 14 6,00

BIERNACKI Czeluścin 14 6,20

BIERNACKI Czeluścin 14 6,20

PRO AGRO Krotoszyn 7 6,20

PKM Duda w Hucie 14 6,40

B.Jezierski Goszczanów 14 6,50

Biernacki Ubojnia Golina 14 6,50

JUREX Szczytniki 14 6,50

S.Tułacz Russów 14 6,50

Skup Lipa 14 6,50

Ziemniarski Dobrosołowo 14 6,50

ZUBiR Ciążeń 7 6,50

BOJER Szkaradowo 7,00

KR Broniszewice 7 7,00

Średnia 6,20

M
ł. 

by
cz

ki
 >

 4
00

 k
g

J.Teusz Złotów 6,00

Murawscy Ubojnia Żerków 7 6,00

Viki Łagów Kielce 14 6,30

HAND-MIĘS Miaskowo 14 6,40

Biernacki Ubojnia Golina 14 6,50

BIERNACKI Czeluścin 14 6,75

BIERNACKI Czeluścin 14 6,75

ABP Poland Pniewy 7 6,80

Galw-Mięs Osiek Mały 14 6,80

PRO AGRO Krotoszyn 7 6,90

ZM Krawiec Doruchów 7 6,90

PKM Duda w Hucie 14 7,00

SKR Gizałki 7 7,00

Skup Lipa 14 7,00

Skup Wymysłowo 14 7,00

KR Broniszewice 7 7,20

SOBKOWIAK Siedlec 7,20

ZUBiR Ciążeń 7 7,20

S.Tułacz Russów 14 7,30

B.Jezierski Goszczanów 14 7,40

JUREX Szczytniki 14 7,40

BLUTEX Kaszczor 14 7,50

BOJER Szkaradowo 7,50

Ziemniarski Dobrosołowo 14 7,50

Średnia 6,93

O
pa

sy
 w

yb
ra

ko
w

an
e

BLUTEX Kaszczor 14 4,00

J.Teusz Złotów 4,00

SKR Gizałki 7 4,00

BIERNACKI Czeluścin 14 4,50

BIERNACKI Czeluścin 14 4,50

Skup Wymysłowo 14 4,50

Skup Lipa 14 4,60

ABP Poland Pniewy 7 4,80

Murawscy Ubojnia Żerków 7 4,80

PKM Duda w Hucie 14 4,80

PRO AGRO Krotoszyn 7 4,80

Viki Łagów Kielce 14 4,80

B.Jezierski Goszczanów 14 5,00

Biernacki Ubojnia Golina 14 5,00

BOJER Szkaradowo 5,00

HAŁTO Gniezno 7 5,00

JUREX Szczytniki 14 5,00

KR Broniszewice 7 5,00

Średnia 4,67

Po
lif

os
ka

 6
-2

0-
30

SKR Międzychód (Polifoska 4) 1580,00

ZSHP Złotów 1600,00

Ampol-Merol Szczytniki Czerniejewskie 1663,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 1690,00

BLENDING Zduny 1690,00

POLCHEM Słupca 1690,00

CN Oborniki (Polifoska M-MAKS) 1700,00

PN Wolsztyn (Polifoska 4) 1700,00

GS Ryczywół (Polifoska M-MAKS) 1740,00

FARGO Tarnowo Podgórne 1750,00

CHEMIROL Okaliniec 1770,00

CHEMIROL Wrząca Wielka 1770,00

DOMAX Dobra 1780,00

Jackowski i Sikora Środa Wlkp. 1780,00

ANEX Wielichowo 1790,00

LECHPOL Krajenka 1792,00

ROLNIK Nacław 1800,00

Talaga Doruchów 1800,00

ROL-BUD Biniew 1820,00

ROLBUD Kwileń 1820,00

MINGE Granowo 1840,00

Z.H-U.  Kramsk 1840,00

AGRO-SERWIS Pólko 1860,00

EKO-AGRO Krobia 1880,00

GS Golina 1896,00

GS Baranów 1900,00

MAŁECCY Kórnik 1900,00

SEGET Leszno 1900,00

MULTICOLOR  Czarnków 1939,00

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

Średnia 1788,67

W
ap

no
 m

ag
ne

zo
w

e

Koplania Odkywkowa Imielin 72,00

Z Łyczko 90,00

AGRONOWAK Września 95,00

ROLBUD Kotlin 95,00

AMPOL - MEROL Borzykowo 115,00

GS Golina 130,00

SKR Ludomy 130,00

SKR Nowa Wieś Gm. Przemęt 130,00

GS Strzałkowo 134,00

FARGO Tarnowo Podgórne 135,00

SKR Pobórka Wielka 135,00

SKR Oborniki 150,00

MAŁECCY Kórnik 170,00

Średnia 121,62

Pa
ra

 p
ro

si
ąt

Targowisko Czarnków 200,00

Obrót sąsiedzki gm. Rogoźno 220,00

Obrót sąsiedzki gm.Oborniki 220,00

Targowisko Września 260,00

Targowisko Koźminek 270,00

M.Zadłużny Aleksandria 280,00

Obrót Międzysąsiedzki 280,00

Obrót sąsiedzki gm. Łubowo 280,00

Obrót sąsiedzki, gm. Międzychód 290,00

Targowisko Gostyń 290,00

K. Kwiatoń  Moraczewo 300,00

Targowisko Ostrzeszów 300,00

Targowisko Śmigiel 300,00

Obrót sąsiedzki gm. Wolsztyn 320,00

Targowisko Zagórów 320,00

A.K.Gospodarczykowie Rakowo 340,00

Średnia 279,38

Ja
ło

w
ic

e 
ho

do
w

la
ne Targowisko Czarnków 4000,00

Obrót sąsiedzki pow. Leszno 4100,00

Obrót sąsiedzki pow. Gostyń 4500,00

BĄBKA Rgielew 5000,00

JUREX Szczytniki 5000,00

Obrót sąsiedzki (internet) 5200,00

Średnia 4633,33
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W trakcie spotkania poznaliśmy laureatów konkursu 
w trzech kategoriach:
1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospo-

darstwie rolnym
 » I miejsce: CHATA MIŁKOWSKA Paulina Czubaszewska, po-

wiat czarnkowsko – trzcianecki,
 » II miejsce: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE ZIELO-

NE ZACISZE Danuta i Henryk Borowczykowie, powiat średzki,
 » III miejsce: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KOŃ-

SKA ZAGRODA Danuta i Sylwester Jóźwiak, powiat kolski,
 » Wyróżnienie: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 

OSTRÓWEK Ewa i Andrzej Krzyżosiak, powiat wągrowiecki,
 » Wyróżnienie: GOSPODARSTWO KWIEJCE KARPNIKI Alek-

sandra Ratajczak, powiat czarnkowsko–trzcianecki,
2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim

 » I miejsce: OSADA NAD GOPŁEM Danuta Wietrzykowska, 
powiat koniński,

 » II miejsce: SIEDLISKO BORUJA NOWA Monika Anna Witek, 
powiat nowotomyski,

 » III miejsce: GOŚCINIEC JAROSZEWSKIE WZGÓRZE Tomasz 
Sobieraj, powiat międzychodzki,

 » Wyróżnienie: DĘBOWE ZACISZE Magdalena Adamek, po-
wiat turecki,

3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeu-
tycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące 
tradycje i walory wsi

 » I miejsce: FOLWARK WĄSOWO Piotr Wieła, powiat nowo-
tomyski,

 » II miejsce: U HANKI Hanna Maćkowska, powiat wolsztyński,
 » Wyróżnienie: OŚRODEK REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ 

„Dębina” Marcin Zwieńczak powiat czarnkowsko – trzcianecki,
 » Wyróżnienie: MRÓWKORAJ Lena Zawadka, powiat koniński
 » Kapituła Konkursu zdecydowała także o przyznaniu nagrody 

specjalnej dla obiektu WÓJTOSTWO prowadzonego przez 
Wiesławę Kowalską w powiecie wrzesińskim.
Gratulacje laureatom konkursu złożył poseł i zarazem Prezes 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Po wręczeniu nagród 
uczestnicy spotkania obejrzeli film podsumowujący IX edycję kon-
kursu, który najlepiej oddał cel konkursu, czyli prezentacje miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, chrakteryzujących się niepowtarzalnym 
klimatem, polską gościnnością oraz oferujących idealne warunki do 
wypoczynku. Na zakończenie, korzystając z gościnności gospoda-
rzy: Burmistrza Kłodawy oraz Prezesa Spółki Kopalnia Soli KŁODA-
WA S.A., uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania Kopali 

Soli, gdzie na poziomie 750 metrów pod powierzchnią ziemi wydo-
bywana jest sól o unikatowej różowej barwie.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 48 obiektów z terenu całej 
Wielkopolski. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marka 
Bera Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Woje-
wództwa Wielkopolskiego wytypowała 30, które zostały pod-
dane wizytacji przez członków Kapituły. Kapituła Konkursu do-
konuje oceny w oparciu o następujące kryteria związane z es-
tetyką obiektu, ofertą turystyczną oraz związkiem z tradycją 
wiejską, regionem i miejscowym folklorem. Laureaci konkursu 
otrzymują nagrodę finansową oraz zostają objęci działaniami 
promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Zgodnie z regulaminem, kandy-
datów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie 
miast i gmin, starostowie, organizacje agroturystyczne i tu-
rystyczne oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje 
społeczno – zawodowe rolników a także Lokalne Grupy Działa-
nia programu LEADER. Do konkursu mogą się również zgłaszać 
samodzielnie właściciele obiektów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się 
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

KateGoria ii obieKt 
bazy NocleGoWeJ 
o charaKterze  
WieJSKim

I MIEJSCE 
OSADA NAD GOPŁEM, 
Danuta Wietrzykowska 
Łuszczewo, 62–560 Skulsk, 
kom. +48 603 966 988
GMiNA SKulSK/POWiAt 
KONińSKi
Niebanalne i komfortowo 
urządzone domki z bali po-
kryte gontem osikowym nad 
legendarnym Jeziorem Go-
płem, to wyjątkowe miejsce 
dla osób spragnionych wy-
poczynku blisko natury. Na urokliwym terenie dla gości przy-
gotowano między innymi łowisko, które z pewnością zadowoli 

6 listopada w Domu Górnika w Kłodawie miało miejsce uroczyste podsumowanie IX edycji konkursu na 
najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Celem Konkursu organizowanego od 
2007 roku jest popularyzacja i promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku. Organizatorem 
Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu i Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej.

Turystyka wiejska w Wielkopolsce
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miłośników wędkarstwa, chatę grillową i miejsce na ognisko, 
a dla najmłodszych plac zabaw. Aktualnie na terenie obiektu 
znajdują się trzy domki o swojskich nazwach: Kogut, Koza oraz 
Baranek. To idealne miejsce na rodzinny wypad lub romantycz-
ne spotkanie we dwoje z dala od miejskiego zgiełku. Okolice 
Osady nad Gopłem sprzyjają spacerom, wypadom rowerowym, 
a jesienią można zapuścić się do okolicznych lasów na grzyby. 
Wiele możliwości aktywnego wypoczynku daje malownicze je-
zioro, dziewiąte pod względem wielkości w Polsce, które warto 
podziwiać z poziomu kajaka. 

KateGoria i  – GoSpodarStWo aGroturyStyczNe 
W fuNKcJoNuJącym GoSpodarStWie rolNym

I MIEJSCE 
CHAtA MiŁKOWSKA, Paulina Czubaszewska 
Miłkowo 61 D, 64 – 720 lubasz, kom.+48 604 550 195
www.chatamilkowska.pl
GMiNA luBASZ/ POWiAt CZARNKOWSKO–tRZCiANECKi
Chata Miłkowska stanęła w urokliwym zakątku Puszczy No-
teckiej. To idealne miejsce na rodzinne wakacje, pokolenio-

we spotkania, ka-
meralne przyjęcia, 
czy weekendowy 
wypad. Właściciele 
szczególnie dbają 
o potrzeby rodzin 
z małymi dziećmi: 
specjalnie dla dzie-
ci przygotowany 
został kącik z kredkami, klockami, książeczkami i grami plan-
szowymi, natomiast okoliczne tereny zachęcają do zabaw 
w podchody, chowanego, ciuciubabkę… Na dzieci czeka tak-
że zwierzyniec z przyjacielsko nastawionymi czworonogami. 
Chata Miłkowska to również idealne miejsce dla miłośników 
przyrody. Poruszając się po leśnych szlakach pieszych, kon-
nych i rowerowych, można natknąć się na mieszkańców po-
bliskiej puszczy: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, czy dzikie 
ptactwo. Latem przylatują tutaj bociany i żurawie, a jesienią 
lasy pełne są grzybów. Wieczorami wytchnienia można szukać 
w cieple ogniska.

» Opracowanie Katarzyna Strzyż

Wielkopolscy rolnicy przeszkoleni w zakresie 
„Modernizacji gospodarstw rolnych”

Od 7 do 22 października odbył się cykl szkoleń kierowanych do 
potencjalnych beneficjentów programów PROW 2014-2020. 
Szkolenia przeprowadzone we wszystkich 31 powiatach Wiel-
kopolski i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie ze 
szkoleń skorzystało 3,5 tysiąca rolników. Celem spotkań była 
promocja działań z jakich będzie można skorzystać w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, 
główny nacisk położony został na omówienie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. 

Szkolenia zorganizowane zostały w ramach porozumienia 
z dnia 31 lipca zawartego między Prezesem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Piotrem Walkowskim, Dyrektorem OT Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotrem Łykowskim oraz Ryszar-
dem Jaworskim Dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Zgodnie z przyjętymi założeniami od 19 października 
do 17 listopada można składać wnioski o wsparcie realizacji ope-
racji mających na celu: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji 
mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego.

Pomoc przyznawana będzie do wysokości limitu w zależno-
ści od obszaru, w którym planowana jest inwestycja: 500 tys. zł 
na rozwój produkcji mleka i bydła mięsnego oraz 900 tys. zł na 
rozwój produkcji trzody chlewnej. Pomoc przyznana zostanie 
w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją lub wyposażeniem budynków inwen-
tarskich bądź magazynów paszowych w gospodarstwach, w któ-

rych jest prowadzona produkcja zwierzęca. Według zapowiedzi 
ministra rolnictwa w styczniu przewidywany jest kolejny nabór 
wniosków, wtedy też można będzie składać wnioski na realizacje 
operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wpro-
wadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji i poprawą jej jakości oraz zwiększeniem warto-
ści dodanej produktu. Tutaj przewidziany limit to 200 tys. zł. 
Wspólne spotkania rolników, członków WIR - potencjalnych be-
neficjentów działań, służb doradczych oraz pracowników ARiMR 
zaowocowały licznymi uwagami do rozwiązań przyjętych w roz-
porządzeniu. W wyniku dyskusji, jakie odbywały się w trakcie 
szkoleń, nasuwają się zastrzeżenia co do procedury wydawania 
rozporządzeń wprowadzających poszczególne działania. Z uwa-
gi na zbyt krótki okres przeznaczony na konsultacje projektów 
rozporządzeń mamy odczynienia z licznymi niedociągnięciami, 
które ujawniły się w trakcie analizowania indywidualnych spraw. 
Wydaje się konieczne, aby wydłużyć czas przeznaczony na kon-
sultacje tak istotnych projektów rozporządzeń do co najmniej 
dwóch miesięcy. W tym czasie powinny się odbywać spotkania 
informacyjne, które dałyby możliwość zapoznania się z propono-
wanymi rozwiązaniami oraz sprawdzenia jak w praktyce będzie 
wyglądać ich realizacja. W przypadku, kiedy ujawnią się jakieś 
niedociągnięcia będzie jeszcze możliwość zmiany zapisów tak, 
by dać szanse skorzystania ze wsparcia na sprawiedliwych zasa-
dach, zgodnych z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej.

» Opracowanie Katarzyna Strzyż
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PoWiat 
czarNKoWSKo-trzciaNecKi
Zagadnienia związane z produkcją mleka 
w powiecie Czarnkowsko-trzcianeckim
Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej 
w Czarnkowie z 06.11.2015 poświęcone było 
produkcji mleka w powiecie Czarnkowsko- 
trzcianeckim jak też najważniejszym w tym 
zakresie problemom na rynku krajowym. 

Powyższe zagadnienia omówiła za-
proszona na posiedzenie pani Zofia Just 
wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Czarnkowie. W odniesieniu do kwot 
mlecznych, dowiedzieliśmy się że za prawie 
6 % przekroczenie limitów produkcji mleka 
w ostatnim roku kwotowym polscy rolnicy 
wpłacą do unijnej kasy kwotę 659,8 mln zł. 
Opłata karna za kilogram wyprodukowane-
go ponad limit mleka wyniosła 90,89złza 
100kg mleka. UE wyraziła zgodę na rozło-
żenie kar na 3 nieoprocentowane raty w ra-
mach pomocy „de minimis (limit de minimis” 
wynosi 15 tys. euro na 3lata). W OSM Czarn-
ków cała kwota (opłata) przez dostawców 
OSM Czarnków wynosi 5.302.394zł. Z tego 
do końca września 2015 r. OSM wpłaciła 
2.364.338,90 zł. Od kwietnia, po zniesieniu 
kwot, produkcja mleka w całej UE zazna-
czyła tendencje wzrostowe. Przewiduje się 
że skup mleka w 2015 r. może być większy 
o 2,5%, pomimo zmniejszenia produkcji 
w związku z wysokimi karami za przekro-
czenie limitów produkcyjnych. Do OSM 
Czarnków mleko dostarcza 529 dostawców. 
Z tego 367 dostawców pochodzi z powiatu 
Czarnkowsko–Trzcianeckiego. W miesiącu 
październiku skupiliśmy 5.907.591lt, a za 10 
m-cy bieżącego roku 55.079253 ltr. Z tego 
z powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego to 
odpowiednio 3523.962 ltr i 34.420.102 ltr

Ceny mleka w skupie w UE w euro/100kg 
w średniej ważonej.

Sierpień 
2014

Styczeń 
2015

Sierpień 
2015

UE 28 36,92 31,84 29,56
Niemcy 37,09 31,52 27,78
Polska 30,18 28,55 26,54

Według GUS Polska

Ceny skup mleka we wrześniu 2015 roku 
wyniosła 108,78zł/hl. Dla porównania we wrze-
śniu 2014 roku wyniosła 124,68 zł./hl. W mie-
siącu wrześniu najwyższa cena za mleko woj. 
Podlaskie -117,23 zł/hl. Najniższe ceny to woje-
wództwa: świętokrzyskie - 99,62zł/hl, łódzkie 
- 99,87zł/hl, kujawsko-pom - 101,15zł/hl. Na 
pierwszą połowę 2015 roku stan krów w Pol-
sce wynosił 2.279 tys. sztuk. Według prognoz 
w drugiej połowie 2015 r. ze względu na niskie 
ceny mleka i malejącą opłacalność stan krów 
może zmniejszyć się o 3 % do około 2.180 tys. 
Maleje też poziom krów mamek do 165,2  tys 
sztuk. OSM Czarnków Przy skupie 5.389.077ltr 
– średnia cena skupu to 1,18zł/l. Rok wcześniej 
5292534 – cena 1,2 zł./l Październik 2015 Skup 
5407.000ltr. Średnia cena to brutto 1,5 lzł/litr. 
Rok wcześniej 5.101.369-cena 1,3 zł/l Wielkość 
skupu mleka w OSM ma tendencje wzrosto-
we. W październiku skup mleka zwiększył się 
o 6% w porównaniu do października 2014. 
Podobnie w Polsce, lecz mniejszy. We wrze-
śniu 2015 r. meldunkowy skup mleka wg GUS 
wyniósł 872,2mln litrów i był o o,8% większy 
w porównaniu do września 2014r. Najwięcej 
producentów mleka jest kolejno w gminie 
Połajewo, Czarnków, Lubasz. Mamy już pro-
ducentów mleka o produkcji milionowej (P. 
Przemysław Jagła). W tej wiodącej oborze 
pod względem produkcji, nowoczesnego 
utechnicznienia wprowadza się trzeci robot 
udojowy. W powiecie powstają kolejne 3fermy 
mleczne z automatycznym dojem pozwalają-
cym hodowcy skupić się na najważniejszym 
zadaniu jakim jest zarządzanie stadem. W za-
kończeniu pani prezes uświadomiła zebranym 
zależność wysokości produkcji, możliwość 
zbytu z zapotrzebowaniem konsumenta. Dla 
utrzymania produkcji, a przede wszystkim jej 
wzrostu potrzebne jest zrozumienie miejsco-
wego konsumenta o zakupie, a nawet promo-
waniu produktów pochodzących z własnego 
terenu. Tylko takie zachowanie lokalnej spo-
łeczności zwiększy produkcję, co doprowadzi 
do utrzymania, a nawet tworzenia nowych 
stanowisk pracy. Polska musi wyprowadzić 30 
% przetworzonej produkcji. Nie jest to łatwe 
biorąc pod uwagę, że do Polski wchodzą takie 
firmy jak „ALDI”, „LIDL”

OSM Czarnków jest w sieci sklepów „Bie-
dronka”. Produkujemy w czystej etykiecie bez 
konserwantów takie produkty jak „Zuzia”, 
Kaszki, Jogurt. Ocena mleka jest prowadzona 
rzetelnie. Mleczarnia jest w stanie przerobić 
dużo więcej! -tylko konsument musi to kupić!

Kończąc tę część narady Przewodniczą-
cy Krystian Szyler bardzo serdecznie podzię-
kował pani Zofii Just Prezes OSM za szcze-
gółowe i zrozumiałe przedstawienie bieżą-
cych problemów produkcji, przetwórstwa 
i zbytu jak też uświadomienia zebranym ich 
wzajemnej korelacji rzutującej na wielkość 
produkcji, czym najbardziej są zaintereso-
wani rolnicy producenci mleka.
» Opracowanie Józef tomczak

poWiat GrodziSKi
Obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości
W dniu 10 listopada br., odbyły się obchody 
Narodowego Święta Niepodległości, orga-
nizowane przez samorząd powiatu grodzi-
skiego. Uroczystość 97 rocznicy odzyskania 
niepodległości rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Grodzisku Wlkp., z udziałem kom-
panii honorowej 5 Lubuskiego Pułki Artylerii 
z Sulechowa, Grodziskiej Orkiestry Dętej oraz 
chóru LOJS z grodziskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. 

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod 
Pomnik Wdzięczności, gdzie przedstawiciele 
samorządów, służb mundurowych i organi-
zacji złożyły wiązanki kwiatów. 
» Opracowanie Katarzyna Szudra-Borowczak

poWiat KaliSKi 
Szkody łowieckie w powiecie kaliskim
W dniu 13 listopada br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Brzezinach odbyło się szkolenie 
z zakresu szacowania szkód łowieckich. Or-
ganizatorem szkolenia była Rada Powiato-
wa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. 
Na szkolenie zostali zaproszeni: Krzysztof 
Kwiatoń -przewodniczący Rady Powiatowej 
WIR w Lesznie, Tomasz Busza- kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Kaliszu, Ma-
rek Przybylski - przewodniczący Zarządu 

Z życia Rad Powiatowych
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Okręgowego Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Kaliszu, członkowie kół łowieckich 
oraz rolnicy z powiatu kaliskiego. Szkolenie 
rozpoczęło się powitaniem zebranych gości 
przez przewodniczącego Rady Powiatowej 
WIR w Kaliszu pana Mieczysława Łuczaka.

Po krótkim wstępie pan Tomasz Busza 
przedstawił program składania wniosków 
w związku ze suszą. Kierownik KRUS poin-
formował, kiedy można składać wnioski o ulgi 
i umorzenia w opłacaniu składek na ubezpie-
czenie społeczne rolników. Pojawiły się rów-
nież pytania ze strony rolników w sprawie 
wcześniejszych emerytur. Szkolenie na temat 
szacowania szkód łowieckich poprowadził pan 
Krzysztof Kwiatoń. Uczestnicy szkolenia do-
wiedzieli się, kiedy i w jaki sposób mogą ubie-
gać się o odszkodowanie za straty spowodo-
wane przez dzikie zwierzęta, do kogo należy 
zgłosić szkody oraz jak odbywa się procedura 
szacowania szkód przez upoważnionych do 
tego przedstawicieli obwodów łowieckich. 
Pan Krzysztof Kwiatoń zwrócił uwagę jak 
powinny wyglądać prawidłowo wypełnione 
protokoły oględzin, ostatecznego szacowa-
nia szkody i ponownego szacowania, gdyż na 
podstawie tych dokumentów jest wypłacane 
odszkodowanie. Rolnicy i myśliwi biorący 
udział w szkoleniu chętnie dyskutowali z pro-
wadzącym oraz zadawali pytania dotyczące 
sposobu szacowania szkód oraz podstaw, na 
jakiej wyliczana jest kwota odszkodowania. 
Wykładowca podkreślił, że każdy członek 
Rady Powiatowej WIR posiada stosowne za-
świadczenie, upoważniające do uczestnic-
twa w szacowaniu szkód. Krzysztof Kwiatoń 
podczas szerokiej dyskusji z zebranymi wie-
lokrotnie podkreślał konieczność znajomości 
przez rolników przysługujących im praw, ale 
także i obowiązków. Wykładowca zaznaczył, 
że oprócz podstaw prawnych i prawidłowo 
wypełnionej dokumentacji liczy się również 
dobra wola rolnika i przedstawicieli obwodów 
łowieckich a także chęć wzajemnej współpra-
cy. Wszystkie zainteresowane osoby zaprasza-
my na stronę internetową Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej do zakładki Szkody w rolnictwie, na 
której znajdują się niezbędne informacje w za-
kresie szacowania szkód łowieckich.
» Opracowanie Katarzyna Grzelak

poWiat KolSKi
Delegaci WiR na Sesji Ekologicznej 
w Grzegorzewie
10 listopada br. w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Grzegorzewie odbyła się Sesja 
Ekologiczna „Rolnictwo*Środowisko*Żyw-
ność*Zdrowie” zorganizowana przez Wielko-

polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Po-
znaniu – Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. 
W sesji wzięli udział rolnicy specjalizujący się 
w ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali; 
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole 
Michał Wróblewski, Delegaci Mirosław Sera-
finowicz (Koło) i Krzysztof Kałużny (Turek). 
W trakcie sesji specjalista branżowy WODR 
Elżbieta Dryjańska przeprowadziła wykłady na 
następujące tematy: „Rolnictwo ekologiczne 
w liczbach”, „Działanie: Rolnictwo ekologicz-
ne w PROW 2014- 2020”, „O czym rolnik eko-
logiczny winien wiedzieć i pamiętać”, „Jakość 
żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie 
człowieka”, „Nowe unijne regulacje dotyczą-
ce rolnictwa ekologicznego”,  „Regulacje za-
chwaszczenia w uprawach ekologicznych”, 
„Jak uporządkować dokumenty w gospodar-
stwie rolnym?”,„Dobre przykłady w rolnictwie 
ekologicznym”.W czasie spotkania został pod-
sumowany konkurs „Najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne”, którego laureatem w kategorii 
ekologia-środowiska zostało gospodarstwo 
ekologiczne Marka Górczewskiego z Rosochy 
powiat kolski. Gospodarstwo liczy 9,06 ha 
w tym użytki rolne 8,46ha, na którym upra-
wiane są zboża (owies, jęczmień, pszenica) 
i gryka, jako surowiec zielarski. W kategorii 
ekologiczne gospodarstwo towarowe laure-
atem zostało gospodarstwo Eko-Farma Lu-
bień. Nagrody osobiście wręczył dyrektor OT 
ARR w Poznaniu pan Andrzej Bobrowski. Sesja 
ekologiczna była doskonałym miejscem na de-
gustację produktów ekologicznych (nalewki, 
żurawina, ogórki, kapusta) oraz sposobem na 
wymianę informacji, spostrzeżeń i doświad-
czeń, dyskusji na temat prowadzenia gospo-
darstwa oraz handlu detalicznym i sprzedaży 
bezpośredniej żywności ekologicznej.
» Opracowanie Beata Włodarczyk

poWiat KrotoSzyŃSKi
Na ludowo w Nowej Wsi
Tegoroczny przegląd zespołów ludowych 
ukazał żywiołowość folkloru w regionie, bo-
gactwo zespołów śpiewaczych oraz ich troskę 
o tradycyjny repertuar, wykonanie i dbałość 
o strój. 18 października w Nowej Wsi odbył 
się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych KGW, którego współorganiza-
torem było Biuro Powiatowe Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Krotoszynie. Starosta Kroto-
szyński - Pan Stanisław Szczotka , witając ze-
społy i przybyłych gości, podkreślił, jak ważną 
rolę pełnią zespoły śpiewacze i koła gospodyń 
wiejskich, w świadomym kontynuowaniu tra-
dycji kultury ludowej na „Ziemi Krotoszyń-

skiej”. To właśnie dzięki takim inicjatywom 
regionalny folklor nadal żyje i może się roz-
wijać. Do rywalizacji przystąpiło sześć zespo-
łów śpiewaczych oraz dziesięciu solistów. Po 
wysłuchaniu programów artystycznych, ko-
misja kierując się kryteriami zawartymi w Re-
gulaminie XV Przeglądu Ziemi Krotoszyńskiej 
2015 postanowiła przyznać następujące 
miejsca:W kategorii zespołów śpiewaczych: 
I miejsce - Zespół „Łagiewniczanie” – puchar 
Starosty Krotoszyńskiego, II miejsce – Zespół 
„Kalina” – puchar Wójta Gminy Rozdrażew, 
III miejsce – Zespół „ Biadkowianki” – puchar 
Przewodniczącego Powiatowej Rady WIR. 
W kategorii kapel, solistów śpiewaków, in-
strumentalistów, opowiastki i satyry ludowej 
nagrody rzeczowe otrzymali: Pani Krystyna 
Krawczyk – zespół „Kalina”, Pani Józefa Mar-
ciniak – zespół „Kobierzanki”, Pani Jagoda 
Woźniak – zespół „Łagiewniczanie”, Pani 
Elżbieta Flajszer – zespół „Biadkowianki”, 
Pani Halina Wałęsa – zespół „Kalina”, Pani 
Czesława Jarysz – zespół „Kobierzanki”, Pani 
Ewa Aleksandrzak – zespół „Biadkowianki”, 
Pani Maria Pierunek – zespół „Lutogniewia-
cy”, Pani Bolesława Mielicka – zespół „Biad-
kowianki”, Pan Henryk Krzyżoszczak – zespół 
„Łagiewniczanie”. Specjalne podziękowania 
wraz z okolicznościowym grawertonem i bu-
kietem kwiatów, Pan Stanisław Szczotka zło-
żył na ręce głównego organizatora przeglądu 
Pani Kazimierze Bardzik, dodając iż zasługu-
je na specjalne wyrazy uznania w krzewieniu 
i kultywowaniu kultury ludowej w naszym 
regionie. Wszystkie zespoły oraz soliści za-
prezentowali się znakomicie, a wspaniała 
atmosfera wprawiała wszystkich w dobry 
nastrój. Zadaniem przeglądu było spotkanie 
się i wspólne muzykowanie zespołów oraz 
ukazanie przemian zachodzących w kultu-
rze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a przede 
wszystkim „Ocalenie od zapomnienia”
» Opracowanie Dominika Szczotka

poWiat leSzczyŃSKi
Posiedzenie Rady Powiatowej WiR 
w lesznie
Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 23.09.2015 
w Lesznie, w auli Zespołu Szkół Rolniczo-Bu-
dowlanych. Uczestniczyli w nim radni oraz 
zaproszeni goście: Janusz Perski kierownik 
BP ARiMR w Lesznie, Marek Kmiećkowiak 
kierownik ZD WODR w Lesznie, Wioletta 
Kmiećkowiak specjalista WODR. Spotkanie 
połączone było ze spotkaniem środowisko-
wym WODR. W czasie obrad M. Kmiećkowiak 
przedstawił program działań WODR w Pozna-
niu oraz statystyki działań zrealizowanych 
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przez ZD WODR w Lesznie. Pani W. Kmieć-
kowiak omówiła zagadnienia zazieleniania, 
programu rolnośrodowiskowo-klimatyczne-
go oraz działań PROW planowanych na 2015 
rok. Następny z wykładowców Pan J. Perski 
przedstawił informacje na temat płatności 
obszarowych, naboru wniosków w programie 
Młody Rolnik oraz Modernizacja Gospodarstw. 
Wyjaśnił również kwestie składania wniosków 
o udzielenie pomocy finansowej związanej ze 
stratami z powodu suszy. Temat ten wywo-
łał dyskusję związaną z problemami komisji 
gminnych dotyczącymi wypełniania protoko-
łów oraz niejasnymi przepisami w tym wzglę-
dzie.W związku z planami organizacji szkoleń 
dotyczących programu Modernizacji Go-
spodarstw Radni ustalili termin spotkania na 
8.10.2015, godz. 10.00, aula ZSRB w Lesznie.
» Opracowanie Paweł Dopierała

poWiat pilSKi
O szkodach w rolnictwie 
w Kosztowie
Dnia 21 września 2015 r. w sali wiejskiej 
w Kosztowie odbyło się posiedzenie Rady 
Powiatowej WIR. W spotkaniu uczestniczyli 
również rolnicy z gminy Wyrzysk oraz za-
proszeni goście. Głównymi tematami zgro-
madzenia były szkody łowieckie oraz szkody 
powstałe w wyniku suszy. Na wstępie głos 
zabrał nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory 
pan Krzysztof Gromaczkiewicz, który wyraził 
opinię, iż zwierzyna w pilskich lasach jest nie-
doszacowana. W związku z powyższym nie 
można dokładnie określić planów odstrzału. 
Wyraził nadzieję, iż zmianę spowoduje pla-
nowana na przyszły sezon nowa inwentary-
zacja, która pokaże faktyczne stany zwierząt. 
Szkody w lesie są dotkliwsze niż na polach. 
Tak naprawdę interesy rolników i leśników są 
zbieżne. Nadleśnictwo nie prowadzi polityki 
populacyjnej, której celem jest zwiększenie 
liczebności zwierząt. Jeśli okaże się, że zwie-
rzyny jest więcej niż wynikało z poprzednich 
inwentaryzacji, można będzie zwiększyć od-
strzał. Liczy na współpracę z kołami łowiec-
kimi. Obecni na zebraniu przedstawiciele kół 
łowieckich „Bażant” i „Żubr” zaapelowali do 
rolników o pomoc w grodzeniu pól oraz zakła-
daniu pastuchów i elektrolizatorów. Zwrócili 
się też z prośbą do nadleśniczego o niekara-
nie kół za nie wykonanie planów łowieckich. 
Zgromadzeni rolnicy wyrazili opinię, że koła 
niechętnie z nimi współpracują. Zdarza się, że 
nie reagują na wnioski o oszacowanie szkód. 
Większość gospodarzy uważa, że odszko-
dowania powinien wypłacać skarb państwa. 
Jeszcze więcej emocji wywołała sprawa od-

szkodowań za szkody spowodowane przez 
suszę. Wszyscy zgodzili się, że obowiązujące 
przepisy nijak się mają do rzeczywistości. 
Szczególne kontrowersje budzi fakt ogłasza-
nia stanu suszy w oparciu o raporty IUNG. 
Jak wiarygodne mają być wyniki minitoringu 
suszy w powiecie pilskim, gdy stacje pomia-
rowe znajdują się najbliżej w Szamotułach 
bądź Szczecinku. Członkowie komisji skar-
żą się na niedokładne wytyczne wojewody 
oraz bałagan informacyjny. Najbardziej jed-
nak poszkodowani będą rolnicy posiadający 
zwierzęta, gdyż prawdopodobnie sposób 
liczenia strat w gospodarstwach spowoduje, 
iż nie przekroczą oni 30% progu, który gwa-
rantuje otrzymanie pomocy z państwa. Tak 
więc szumnie ogłaszana przez Ministerstwo 
pomoc trafi tylko do nielicznych. 
» Opracowanie Beata Górecka

poWiat pleSzeWSKi
XVi Festiwal Wielkopolskiej 
Pyry w Brzeziu 
Już po raz szesnasty odbył się FESTIWAL 
Wielkopolskiej Pyry 2015 w Brzeziu.” Pyra” 
w Brzeziu to już tradycja i to ona królowała 
pod różnymi postaciami. Panie z KGW Brze-
zie przygotowały m.in. sałatkę ziemniacza-
ną z pieczarkami, ziemniaczane kotlety , 
ziemniaczane pączki, ziemniaczane palusz-
ki, gzik z koperkiem itd. 

Festiwal stał się doskonałą okazją do ry-
walizacji między dziećmi a dorosłymi, którzy 
mogli zmierzyć się w licznych ziemniacza-
nych konkurencjach. 

Agromarsz 2015
4 października 2015 r. odbyły się corocz-
ne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ 
w Marszewie. Targi o charakterze rolno-
-ogrodniczym połączone zostały z Wielkopol-
skimi Dniami Energi, wykładami, konsultacja-
mi, poradami i pokazami. Cykliczna impreza 
zgromadziła olbrzymie grono zainteresowa-
nych z całej Wielkopolski. Lokalni wystawcy 
oferowali drzewa ozdobne i owocowe, wino-
rośle, cebule kwiatowe, byliny itp. Olbrzymia 
gama produktów, wyrobów wikliniarskich, 
tekstylnych itp. została przedstawiona na 
kiermaszu. Jak zwykle sprzęt rolniczy cie-
szył oko nie tylko tych starszych, ale i tych 
najmłodszych zwiedzających. Oprócz do-
znań wzrokowych można było posmakować 
„Zielonej Zupy” przygotowanej przez Posła 
na Sejm RP Piotra Walkowskiego w związku 
z rozstrzygnięciem konkursu „ Na najsmacz-
niejszą zieloną zupę”. 
» Opracowanie lidia Ryszewska

poWiat pozNaŃSKi
Konkurs BHP w gospodarstwie
W dniu 6 listopada 2015 roku w Technikum 
Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Po-
znaniu Samodzielny Referat Prewencji, Re-
habilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR 
KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs ze 
znajomości zasad bezpiecznej pracy w go-
spodarstwie rolnym dla uczniów kształcą-
cych się w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa. Do współudziału i zasiadania 
w komisji konkursowej zaproszono przed-
stawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz szkoły w której 
odbywał się konkurs. Konkurs, przebiegał 
w trzech etapach. W etapie I, do którego 
przystąpiło 36 uczniów, uczestnicy musieli 
odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Do 
następnego etapu zakwalifikowało się 5 
uczniów, którzy zdobyli największą ilość 
punktów.  Etapem II była część praktyczna. 
Przedstawiciele szkoły przygotowali zestaw: 
ciągnik rolniczy zagregowany z prasą, któ-
ry został pozbawiony pewnych elementów 
gwarantujących bezpieczeństwo pracy. Za-
daniem 5 finalistów było omówienie stwier-
dzonych zagrożeń. W III etapie piątka fina-
listów odpowiadała na pytania ustne. Każ-
dy z uczestników odpowiadał na 3 pytania 
postawione przez komisję. Po zsumowaniu 
punktów za odpowiedzi ustne oraz dodaniu 
wyników z poprzednich dwóch części kon-
kursu, komisja ustaliła kolejność miejsc jakie 
zajęli finaliści. Ostateczne wyniki konkursu 
prezentowały się następująco: I miejsce – 
Łukasz Bruszyński, II miejsce – Arkadiusz 
Kubiak, III miejsce – Hubert Michalak, IV 
miejsce – Jakub Lota, V miejsce – Maciej 
Ossowski. Laureatom wręczono nagrody 
w postaci elektronarzędzi –  szlifierek  ką-
towych  i wiertarko-wkrętarki z zestawami 
ochron osobistych, (I, II, IV miejsce – nagro-
dy fundował KRUS, miejsce III – nagroda od 
Państwowej Inspekcji Pracy). Wszyscy laure-
aci otrzymali upominki od sponsorów szko-
ły, tj. firmy Kuhn i Agromarketu Jaryszki oraz 
od Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Upomin-
kami od Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które 
ufundowała Rada Powiatowa WIR w Pozna-
niu, były torby podróżne. Z ramienia WIR 
gratulacje oraz nagrody wręczył Dyrektor 
Biura Grzegorz Wysocki. Na zakończenie 
spotkania głos zabrali przedstawiciele szko-
ły, którzy podziękowali za zorganizowanie 
i udział w konkursie wszystkim jego uczest-
nikom. W podobnym tonie wypowiedzieli 
się przedstawiciele Kasy oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy dziękując uczniom za liczny 
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udział w spotkaniu, które zaowocuje więk-
szą wiedzą dotyczącą bezpiecznej pracy 
w rolnictwie. 
» Opracowanie Marta Ceglarek na podstawie 

informacji Ot KRuS Poznań.

poWiat SzamotulSKi
Spotkanie w Kaźmierzu oraz Otorowie 
dotyczące gruntów z Zasobu Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa 
14 października br. w Kaźmierzu dzięki 
uprzejmości Wójta Kaźmierza Zenona Gałki 
odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące 
możliwości powiększenia gospodarstw ro-
dzinnych z Zasobu Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa. W późniejszych godzinach 
odbyło się spotkanie w Otorowie w gminie 
Szamotuły dotyczące tego samego tematu. 
Spotkania zorganizował Andrzej Frąckowiak 
Przewodniczący Rady Powiatowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, Dele-
gat do KRIR i jednocześnie Przewodniczący 
Zespołu ds. Współpracy z ANR. W obradach 
uczestniczyli również: Delegaci WIR Z Gmin 
Szamotuły i Kaźmierz, Andrzej Grzeszczyk 
Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, 

Andrzej Żybura Kierownik Biura Powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Małgorzata Kurczewska Kierow-
nik Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gmin Szamotuły oraz Leszek 
Dudek Technik Doradca Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego ZD Szamo-
tuły. Spotkanie dotyczyło w szczególności 
omówienia możliwości wydzierżawienia z za-
sobów ANR 189 ha gruntów wydzielonych 
z Obiektu Rolnego Sokolniki Wielkie, które 
wróciły Zasobu ANR na koniec września br. 
Procedura wyłączenia tych gruntów prze-
dłużyła się ze względu na pismo Rady Gminy 
Kaźmierz z prośbą o możliwość zamiany dzia-
łek przeznaczonych do wydzielenia. Obowią-
zujące prawo nie pozwala jednak na takie 
działania, w związku z powyższym do Zaso-
bu ANR wróciły pierwotnie wskazane przez 
dzierżawcę nieruchomości. A. Frąckowiak 
przedstawił zebranym mapy ze wskazaniem 
na konkretne działki oraz wyjaśnił zasady 
organizacji przetargów ofert pisemnych. Ze-
spół wypracował z Dyrekcją ANR takie zasa-
dy i kryteria przetargów ofertowych, aby były 
one korzystne dla rolników zamieszkujących 

najbliżej oferowanych gruntów, ale co naj-
ważniejsze, aby cena nie była już determinu-
jącą wygranie przetargu. Zdaniem członków 
zespołu jest to rozwiązanie, które pozwoli 
na realizację aktualnych kierunków polityki 
państwa, mających na celu powiększenie lub 
tworzenie gospodarstw rodzinnych. W dniu 
12 października br. odbyło się w siedzibie ANR 
spotkanie Zespołu WIR ds. współpracy z ANR, 
na którym szczegółowo omówiono i dopre-
cyzowano aplikację pozwalającą na przepro-
wadzenie przetargów ofertowych zgodnie 
z przyjętymi wagami i kryteriami. Uczestni-
czący w spotkaniu rolnicy zgodnie stwierdzili 
konieczność podziału działek o wielkości 13-
16 ha na mniejsze tak, aby były one dostępne 
dla większej liczby zainteresowanych osób. 
A. Frąckowiak otrzymał upoważnienie do 
działania w tym kierunku w imieniu rolników, 
aby zwiększyć dostępność gruntów przezna-
czonych do dzierżawy, poprzez podzielenie 
ich na mniejsze areały, oczywiście tam gdzie 
jest to technicznie możliwe. 

» Opracowanie Barbara Idczak

Konkurs na Najsmaczniejsza zieloną  
zupę rozstrzygnięty

Zupa w kolorze zielonym była przedmiotem konkursu kulinarnego, 
który trwał od lutego do września br. W tym czasie w trakcie różne-
go rodzaju uroczystości, 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 częstowano 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 naszej stronie internetowej w zakładce „zielona zupa”. 

W uroczystym podsumowaniu Konkursu udział wzięli: Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP 
i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski i Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich GOSPODYNI 
irena Frąszczak, a także Członkowie Zarządu WIR Jolanta Na-
wrocka oraz Zbigniew Stajkowski. 

Laureatami Konkursu na Najsmaczniejsza zieloną zupę zo-
stali: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew, KGW Wyki, 
KGW Granowiec, KGW Szydłowo, KGW Nowa Wieś, KGW Budy, 
KGW Czekanów, Stowarzyszenie Forum Kobiet Powiatu Ple-
szewskiego, KGW Pomocno, Zdzisława Ostrowska, KGW ZIEL-

4 października podczas Jesiennych Targów w Marszewie (powiat pleszewski) odbyło się podsumowanie oraz wrę-
czenie nagród w Konkursie na Najsmaczniejszą zieloną zupę. Spotkanie połączone było z degustacją konkurso-
wych zup przygotowanych przez laureatów konkursu. 
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Zadaniem wędkarzy karpie to niesłychanie 
sprytne, waleczne i trudne do przechytrze-
nia ryby. Hodowcy zachwalają ich walory 
smakowe i odżywcze i starają się, żeby karp 
popularnością dorównał łososiowi norwe-
skiemu, tymczasem przeciętny konsument 
o karpiu przypomina sobie przed Bożym 
Narodzeniem. Na świecie odławia się ok 
200 tysięcy ton karpia rocznie. W Polsce 
połowa odławianych ryb słodkowodnych 
to właśnie karpie. Nasz kraj znajduje się 
w czołówce produkcji karpia w Europie, ale 
jego spożycie jest wciąż zaskakująco małe. 

Karp dziki tzw. sazan znany jest od 
VI wieku p.n.e., początkowo występował 
w zlewiskach mórz Egejskiego, Czarne-
go, Kaspijskiego i Aralskiego. Wykazuje 
on dużą zdolność przystosowywania się 
różnych warunków środowiska, dzię-

ki czemu wcześnie został udomowiony 
i rozprzestrzeniony na pięciu kontynen-
tach. Najwcześniej, już w V wieku p.n.e., 
karpia udomowiono w Chinach, w Euro-
pie dopiero około 350 roku p.n.e. Rozkwit 
hodowli karpia nastąpił w średniowieczu. 
Duże zasługi w upowszechnieniu hodowli 
karpia miały zakony Cystersów. Surowa 
reguła klasztoru cysterskiego nakładała 
post przez większość dni w roku, zakonni-
cy w tym czasie spożywali ryby, by ich nie 
brakowało zaczęli sami je hodować. Przy 
klasztorach powstały całe gospodarstwa 
stawowe, w których hodowano właśnie 
karpie. Na ziemiach polskich karp hodo-
wany jest od XII wieku, wtedy to powstały 
wielkie gospodarstwa stawowe w dolinie 
Baryczy, w pobliżu Milicza i Przygodzic 
oraz w okolicach Oświęcimia i Zatora. 
Z czasem hodowle karpi zyskiwały na 
popularności, już nie tylko zakonnicy ale 
także możnowładcy zainteresowani byli 
ich hodowlą. Powstały skupiska stawów 
w dorzeczach górnej Wisły i Odry oraz 
środkowej Bzury. Z inicjatywy króla Zyg-
munta Augusta powstało działające do 
dziś gospodarstwo w Knyszynie. 

Dzikie karpie różniły się od tych, które 
dzisiaj są hodowane, ich ciała były smuklej-
sze i pokryte w całości łuską. W wyniku prac 

selekcyjnych powstały trzy odmiany kar-
pia: karp pełnołuski, karp bezłuski (golec), 
oraz polska odmiana - karp lustrzeń zwany 
królewskim. Karp jest rybą długowieczną, 
może żyć ponad 20 lat, jednak z wiekiem 
rośnie coraz wolniej. Ryby przeznaczo-
ne do sprzedaży są najczęściej trzyletnie. 
Poza hodowlą karp żyje głównie w wodach 
stojących lub wolno płynących, odżywia się 
drobnymi zwierzętami wodnymi, za któ-
rymi ryje w mule zbiornika, w ten sposób 
przyczyniając się do użyźniania wody. 

Karp w hodowli
Karp jako ryba hodowlana ma wiele za-
let: małe zapotrzebowanie na tlen, od-
porność na wahania temperatury, karp 
dobrze znosi zarówno gorące lata jak 
i mroźne zimy. Nie jest drapieżnikiem, 
więc może być hodowany w stawach 
mieszanych, z innymi rybami, szybko ro-
śnie żywiąc się zarówno sztucznymi pa-
szami jak i pokarmem naturalnym z dna 
zbiornika, zimą zapada w letarg ograni-
czając znacznie potrzeby żywieniowe.  
Karpie hoduje się w systemie dwu lub 
trzy letnim, aby zapewnić optymalne wa-
runki do wzrostu, hodowcy umieszczają 
ryby w różnych rodzajach stawów dosto-
sowanych do wieku, wielkości i stadium 

Karp

NICZKI, KGW Zwola, Sołectwo Porowity, KGW Trzcielin, Stowa-
rzyszenie SPORT NA PLUS oraz Restauracje Gusto Food&Wine, 
KGW w Opatówku, KGW Chełmce oraz Gospodarstwo Agrotury-
styczne “Dom nad zalewem” - Violetta Wawszczak i Magdalena 
Kaczmarek. Wszyscy laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowy 
grawerton oraz voucher na wyjazd studyjny do Parlamentu Euro-
pejskiego ufundowany przez Europosła Andrzeja Grzyba. Ponad-
to laureaci, którzy wzięli udział w dodatkowym pokazie degu-
stacyjnym podczas gali finałowej otrzymali nagrody współfinan-
sowane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego. Dodatkowo przyznana została nagro-
da dla najaktywniejszego uczestnika konkursu, którą otrzymało 
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew. Stowarzyszenie 
zgłosiło do Konkursu dziewięć rożnych zielonych zup i zorgani-
zowało dziewięć degustacji, w tym degustacje na Targach Sma-
ki Regionów 20 września w Poznaniu. Organizatorzy przekazali 
podziękowania dla Pani Wiesławy Witaszak Kierownika Centrum 

Edukacyjno – Wystawowego WODR w Marszewie oraz Pana 
Ryszarda Jaworskiego Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego za wsparcie organizacji Konkursu. Organiza-
torem konkursu była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu 
Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego oraz Stowarzyszenia Ko-
biet Wiejskich „Gospodyni. Patronat honorowy nad Konkursem 
objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski. Patronat medialny objęły „Wieści dla domu”. Dodatkową 
atrakcją przygotowaną dla uczestników Targów była zupa z zie-
lonego groszku na żołądkach drobiowych przygotowana przez 
Prezesa WIR Piotra Walkowskiego oraz Członka Zarządu WIR 
Zbigniewa Stajkowskiego. Gorąca zupa, ugotowana w kuchni 
polowej cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedza-
jących Targi, w sumie rozdano aż tysiąc porcji. 

» Opracowanie Katarzyna Strzyż
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ich rozwoju. Przez cały okres hodowli 
ryby przenosi się ze stawu do stawu to 
tzw. system przesadkowy, który został 
opracowany w XIX w. przez śląskiego 
hodowcę Tomasza Dubisza. Początko-
wo karpie były wpuszczane do stawu 
i odławiane z niego po 5-7 latach chowu. 
Tomasz Dubisz zaważył, że młode karpie 
przyrastają szybciej w stawach płytszych 
i lepiej nagrzewających się. Bazując na 
swoich obserwacjach opracował system 
chowu karpia z wykorzystaniem różnych 
kategorii stawów, który jest stosowany 
do dziś. W systemie przesadkowym wy-
różniamy kilka rodzajów stawów. 

Na początek tarliska, to stawy, które 
służą do rozrodu ryb: składania ikry oraz 
zapładniania jaj przez samce. Używa-
ne są w maju lub czerwcu przez około 2 
tygodnie. Stawy te charakteryzują się 
możliwością szybkiego spuszczenia i na-
puszczenia wody, ich dno obsadza się 
trawami, co ułatwia przyklejanie się ikry. 
Większość gospodarstw rybackich produ-
kuje samodzielnie materiał zarybieniowy 
do swoich zbiorników. Najpierw wybie-
rane są prawidłowo rozwinięte i zdrowe 
ryby: samice „ikrzyce” oraz samce „mle-
czaki”. Karpie uchodzą za bardzo płodne 
ryby, jedna 5-letnia ikrzyca jest w stanie 
wyprodukować około 350 000 sztuk wy-
lęgu, 8-letnia nawet 500 000 sztuk. Tarło 
rozpoczyna się wiosną, kiedy woda osią-
gnie temperaturę ok 18°C i ta tempera-
tura musi się utrzymać przez kilka dni. 
Na tarliska wpuszcza się odpowiednio 
dobrane komplety; pojedyncze (1 ikrzy-
ca i dwa mleczaki), podwójne (2 ikrzyce 
i 3 mleczaki) lub potrójne (3 ikrzyce i 4 
mleczaki). Po tarle na trawach tarliska 
znajduje się mnóstwo zapłodnionej ikry, 

która jest bardzo wrażliwa na wahania 
temperatury. Narybek po zakończeniu 
pobierania pokarmu z woreczka żółtko-
wego zostaje wyłowiony i przeniesiony 
do stawu o nazwie przesadka pierwsza, 
gdzie pozostaje przez około 4-6 tygodni. 
W przesadkach pierwszych umieszczany 
narybek żywi się tylko pokarmem natu-
ralnym. W pierwszej dekadzie lipca małe 
karpie o masie około 4g, które nazywamy 
narybkiem letnim, przenoszone są do 
przesadek drugich, stawów większych 
i odpowiednio głębszych. W tych stawach 
ryby przebywają do późnej jesieni, skąd 
odławia się je i przenosi do tzw. zimo-
chowów czyli małych głębokich stawów 
z mineralnym dnem gdzie spędzają zimę. 
Karpie na tym etapie nazywane są naryb-
kiem jesiennym, ich masa w zależności od 
sposobu żywienia wynosi od 50-150g/szt. 

Na wiosnę drugiego roku karpie, nazy-
wane kroczkiem, wpuszcza się do stawów 
kroczkowych, gdzie przebywają do kolej-
nej jesieni. W tym czasie osiągają masę 
około 250g. Zimę karpie znów spędzają 
w zimochowach a na wiosnę trzeciego 
roku obsadza się kroczkiem stawy towa-
rowe. Stawy towarowe zajmują najwięk-
szą powierzchnie w gospodarstwie sta-
wowym, ryby przebywają w tych stawach 
do późnej jesieni, kiedy to są odławiane 
i trafiają do magazynów, a następnie do 
sprzedaży. Po trzech latach chowu karpie 
osiągają masę 1,8-2,5kg. W międzyczasie 
część ryb zostaje wyselekcjonowana na 
potrzeby gospodarstwa, z nich powsta-
nie stado tarłowe. Gospodarstwa rybac-
kie wyposażone są w stawy selekcyjne 
i tarlakowe służące do wychowu tarlaków 
i selektów oraz tzw. magazyny gdzie prze-
chowuje się ryby.

Karp królewski z przygodzickich stawów
Gospodarstwo Rybackie w Przygodzicach 
to największy obiekt stawowy w Wielko-
polsce powstały już w XIII wieku. W XVIII 
wieku Przygodzice posiadały 118 stawów 
i sadzawek, których łączna powierzchnia 
wynosiła ok. 700 ha. Przez dziesięciole-
cia struktura stawów zmieniała się, wie-
le z nich z biegiem lat przestało istnieć, 
przed drugą wojną światową pobudowa-
no kilka nowych stawów, co w połącze-
niu z powojenną rekultywacją pozwoliło 
na osiągnięcie powierzchni stawów ok 
750 ha. Obecnie w skład gospodarstwa 
rybackiego w Przygodzicach wchodzi 55 
stawów, największy to Trzcielin Wielki, 
który zajmuje powierzchnię 111,78 ha. 
W gospodarstwie rybackim w Przygodzi-
cach prowadzona jest produkcja karpia 
w systemie trzyletnim. Gospodarstwo 
jest całkowicie samowystarczalne w za-
kresie materiału zarybieniowego. Marek 
Trzcieliński i Wiesław Michalski, właścicie-
le gospodarstwa rybackiego w Przygodzi-
cach, postawili na chów ekologiczny kar-
pia. Reżim technologiczny i stosowanie 
wyłącznie rodzimych zbóż do skarmiania 
wpływają na wysoką jakość ryb z przygo-
dzickich stawów. Karp królewski z Przy-
godzic jest wysoko ceniony ze względu 
na swoje walory smakowe i dietetyczne. 
Mięso karpia jest średniotłuste, delikatne 
i soczyste ponadto bogate w nienasycone 
kwasy tłuszczowe (omega), łatwo przy-
swajalne białko, witaminy B1, B6, B12, 
PP oraz składniki mineralne. Warto pod-
kreślić, że karpie z Przygodzic nie mają 
nieprzyjemnego zapachu, co jest zasługą 
niezmulonego podłoża. Oprócz karpia 
w gospodarstwie odławia się także szczu-
paka, lina, karasia i okonia.

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi świętami. 
Spotykamy się wtedy w gronie rodziny, przyjaciół przy świątecz-
nym stole, przy choince. Jest to czas pełen ciepła serdeczności, 
wszyscy są dla siebie mili. Konflikty odchodzą na boczny tor. Cie-
szymy się choinką, prezentami, czasem wolnym, świętowaniem 

i możliwością spędzenia czasu z bliskimi. Święta te mają bardzo 
rodzinny charakter. Pierwsza zdawkowa informacja o świętach 
pochodzi z roku 356. Data Bożego Narodzenia przeniesiona zo-
stała z 6 stycznia na 25 grudnia. Obecnie 6 stycznia obchodzi się 
Święto Trzech Króli. Obchodzenie Wigilii Świąt Bożego Narodze-

Święta Bożego Narodzenia
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nia jak i obecny charakter Świąt upowszechnił się dopiero XVIII 
wieku. Data Świąt ma znaczenie symboliczne jako rodzącego 
się Chrystusa jako światłości zwyciężającej ciemności grzechu. 
Z obchodami tychże świat wiąże się wiele tradycji, zwyczajów. 
Wiele gestów, nawet potraw znajdujących się na wigilijnym stole 
ma swoją symbolikę. „Vigilia” z języka łacińskiego oznacza czas 
oczekiwania. Jest to czas przygotowania do wielkich świąt, zwią-
zanym z postem i wstrzemięźliwością. Zgodnie ze zwyczajem na 
stole najczęściej znajduje się 12 potraw, co ma później zaowoco-
wać obfitością w następnym roku. Natomiast liczba gości powinna 
być parzysta. Do pięknej tradycji należy obecność na stole pustego 
nakrycia, czekającego na niespodziewanego przybysza. Wigilijną 
tradycją jest również dzielenie się opłatkiem przed rozpoczęciem 
uroczystej wieczerzy. Symbolizuje to gotowość do dzielenia się 
chlebem z innymi, do wybaczenia wszelkich urazów i do pojed-
nania. Do najbardziej typowych i tradycyjnych potraw wieczerzy 
wigilijnej należą: barszcz z buraków, zupa grzybowa, karp w róż-
nych postaciach, kompot z suszonych owoców, kluski z makiem, 
pierogi, kapusta, ryby, groch, fasola, kutia, jabłka, orzechy, miód. 
Zwyczajem jest umieszczanie na wigilijnym stole ryby, głównie 
karpia. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. 
Ryby podczas wieczerzy wigilijnej były gwarancją zdrowia i dostat-
ku, a karp - obfitości i siły. Przynajmniej jedna potrawa musiała 
zawierać mak, by w przyszłym roku zapewnić sobie pomyślność, 
bogactwo, a także potomków. Grzyby miały zapewnić szczęście 
oraz dostatek. Miód  był symbolem obfitości, szczęścia i miłości. 
Spożywany w dniu wigilii miał zapewnić przychylność sił nadprzy-
rodzonych, a także pomyślność i długie życie. Orzechy od wieków 
symbolizują tajemnicę, pieniądze i płodność. Sianko pod obrusem. 
Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbo-
lizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie. Dawniej ustawiani także 
w kątach izby snopy zboża. Miało to zapewnić urodzaj i dobrobyt.

Innym tradycyjnym elementem wigilii jest choinka, czyli 
drzewko iglaste, zwykle świerk lub jodła. Zwyczaj ubierania 
choinki przybył do Polski z Niemiec. Po uroczystej kolacji, skła-
daniu życzeń, obdarowaniu się prezentami zwykle idzie się 
do kościoła na Pasterkę, którą najczęściej rozpoczyna kolęda 
„Wśród nocnej ciszy”

Świąteczna atmosfera panująca dookoła nas, sprawia, iż je-
steśmy bardziej otwarci i życzliwi dla innych. Boże Narodzenie 
to niezwykły okres dla wszystkich, bez względu na odległość, 
czy klimat. Wyjątkowa atmosfera towarzysząca temu świętu 
sprawia, że ludzie z różnych zakątków świata ulegają magicz-
nemu nastrojowi. W poszczególnych krajach tradycje i zwycza-
je różnią się między sobą, jednak wszędzie Boże Narodzenie 
obchodzone jest uroczyście. U naszych zachodnich sąsiadów 
w Niemczech i jest zupełnie inaczej. Okres przedświąteczny ma 

w niemieckiej tradycji ogromne znaczenie. Świąteczne wieńce 
i kalendarze adwentowe oraz pieczone w domach ciasteczka 
są dla niemieckich rodzin tradycyjnymi elementami Świąt Bo-
żego Narodzenia. Wiesza się wówczas kalendarz adwentowy, 
każdego dnia można odsłonić jedno okienko, w którym znaj-
duje się coś słodkiego, zatem dzieci szczególnie czekają na ten 
moment. Na drzwiach wejściowych zaś zawiesza się wieniec 
adwentowy. Najbardziej uroczystym momentem jest świątecz-
ny obiad, a głównym daniem jest pieczona gęś. Po posiłku nasi 
zachodni sąsiedzi rozpakowują prezenty. Charakterystycznym 
przysmakiem, który pojawia się na niemieckich stołach podczas 
świąt Bożego Narodzenia jest ciasto Stollen, kształtem przypo-
minające nowo narodzone dzieciątko zawinięte w becik.

W Austrii okres kilku tygodni poprzedzających Święta Bo-
żego Narodzenia Miasta i wioski wyglądają wtedy jak bajkowe 
krainy, mieniące się kolorowymi światełkami, pachnące choin-
ką, piernikiem i grzanym winem. Na austriackim stole Wigilijnym 
króluje indyk, choć w zależności od regionu spożywane są też 
inne potrawy. W Wiedniu podaje się karpia, a w Karyntii - pieczo-
na kaczkę. Do świątecznych przysmaków należą m.in.: pierniki, 
wino z korzeniami, gorące kasztany i pieczone migdały. Bardzo 
popularne jest też ciasto z mleka, mąki, soli, masła i miodu. Nie-
odłącznym elementem świąt są kolędy, a najsłynniejsza z nich 
„Cicha noc, święta noc” powstała właśnie w Austrii, w małej wio-
sce Oberndorf koło Salzburga w grudniu w 1988 roku.

Do bożonarodzeniowych zwyczajów Szwecji należy deko-
rowanie domostw świątecznymi ornamentami: figurkami św. 
Mikołaja, aniołkami, gwiazdkami. Okres świąteczny trwa tu od 
pierwszej niedzieli Adwentu aż do 13 stycznia. Świąteczne drzew-
ko dekoruje się najczęściej kilka dni przed Wigilią, prawdziwy-
mi świeczkami oraz zabawkami ze słomy i siana. W Szwecji do 
wigilijnej kolacji zasiada się tak jak w Polsce, ale dość szybko, 
bo około godziny piętnastej, gdyż pierwsza gwiazdka na niebie 
pojawia się dość szybko. Na wigilijnym stole oprócz tradycyjnych 
potraw z ryb podaje się słodki chlebek pachnący cynamonem 
i goździkami, przypominający trochę nasz polski piernik. Trady-
cyjną skandynawską potrawą wigilijną jest przede wszystkim ryż 
z migdałami, a najpopularniejszym symbolem świąt - prosiak.

» Opracowanie Marta Ceglarek
» Teksty źródłowe www.archiwum-ukie.polskawue.

gov.pl/, /www.bibliotekawszkole.pl/, /www.spedy-
cje.pl/, /www.edukacja.edux.pl/, Korzeń A.: Jeden 
Bóg, różnorodność zwyczajów. Scenariusz spotka-
nia opłatkowego „Biblioteka w Szkole”  2005 nr 10, B 
Ogrodowska Święta Polskie, tradycja i obyczaj, www.
echodnia.eu/swietokrzyskie/turystyka/europa/art/.
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WiGiliJNa zupa GrzyboWa
5-7 dkg suszonych prawdziwych grzybów 
zalewamy 2 l letniej wody i gotujemy 
na małym ogniu pod przykryciem. Gdy 
grzyby zmiękną  dodajemy sporo włosz-
czyzny bez kapusty oraz 10 ziarenek 
czarnego pieprzu. Po dodaniu włoszczy-
zny zupę gotujemy przez 25-30 minut.
 Do klarownej przelanej przez gęste sito 
zupy, posolonej do smaku i ewentualnie 
nieco zaostrzonej odrobiną soku cytry-
nowego, dodajemy ugotowane i pokro-
jone w cieniutkie paseczki grzyby. Zupę 
można zaciągnąć śmietaną. 
Mariola Wosińska – Koło Gospodyń Wiejskich z Rozdrażewa

pierNiczKi trWaŁe JolKi
Składniki:

 » 1 kg mąki
 » 1 kostka palmy 
 » 1,5 szkl. Cukru
 » 3 jaja
 » 1 żółtko i ubita piana z 1 białka
 » 3 łyżki kakao
 » 4 dkg przyprawy do piernika
 » 0,25 l śmietany kremówki słodkiej
 » 3 łyżeczki sody
 » 0,25 l miodu

Wykonanie:
Margarynę, cukier, kakao, przyprawę 
i miód rozpuścić. W trakcie ogrzewania 
dodawać po jednym jajku ciągle miesza-

jąc, następnie żółtka i ubitą pianę. Śmie-
tanę wlać do gotującej masy i na końcu 
sodę ( sodę można rozpuścić w śmietan-
ce). Należy użyć dużego garnka, gdyż 
masa po dodaniu sody powiększa swą 
objętość 3 –krotnie.  Na końcu dodać 
mąkę i bardzo intensywnie mieszać. 
Ciasto musi się gotować, co wymaga 
siły, ale dzięki temu można je przecho-
wywać w chłodnym miejscu nawet przez 
miesiąc. Najlepsze ciasteczka wychodzą 
pieczone po tygodniu.
Jolanta Nawrocka 

Karp W SoSie WiNNym 
Składniki:

 » żywy karp o wadze do 1,5kg
 » 4 duże pieczarki
 » cebula
 » łyżeczka masła 
 » marchew
 » korzeń pietruszki
 » 1/2 średniej wielkości selera
 » biała część pora
 » duża cebula 
 » 2 i 1/2 szklanki czerwonego, wytraw-

nego wina
 » kilka ziaren pieprzu
 » 4 ziarna ziela angielskiego 
 » sól 
 » pieprz 
 » kopiasta łyżka miasta
 » duża łyżka mąki
 » 0,5 kg najmniejszych pieczarek

Wykonanie:
Karpia, po oczyszczeniu, patroszymy, 
odrzucamy oczy, suszymy, nacieramy 
lekko wewnątrz i zewnątrz przyprawa-
mi, odstawiamy w chłodne miejsce. Na 
maśle smażymy bardzo drobno posie-
kaną cebulę i 4 pieczarki, przyprawiamy, 

chłodzimy. Karpia nadziewamy chłod-
nym farszem, zszywamy lub spinamy 
szpadkami, układamy w rynience. Jarzy-
ny ucieramy na tarce z dużymi otwora-
mi, cebulę siekamy, jarzynami posypu-
jemy rybę, zalewamy szklanką wody i 2 
szklankami wina, dodajemy przyprawy, 
stawiamy na niewielkim ogniu i gotu-
jemy bez przykrycia przez około 30 mi-
nut (czas gotowania zależy od wielkości 
ryby). Wywar, w którym ryba się gotuje, 
powinien w połowie wyparować. 
Ugotowanego karpia wyjmujemy, ukła-
damy w naczyniu do zapiekania. Jarzyny 
z pozostałym wywarem przecieramy przez 
perlonowe sito. Z mąki i masła robimy lek-
ko brunatną zasmażkę, rozprowadzamy 
przetartym wywarem, dodajemy wino 
(1/2 szklanki, gdy trzeba, doprawiamy sos 
do smaku. Gęstym sosem polewamy przy-
gotowanego do zapiekania karpia i wsta-
wiamy na 20 min. do nagrzanego piekar-
niki. Oddzielnie, na maśle, smażymy małe 
pieczarki (powinny lekko zbrunatnieć). 
Zapieczoną rybę wykładamy na podłużny 
półmisek, przybrany zieleniną, dzielimy na 
zgrabne porcje, obkładamy pieczarkami. 
Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie

tradycyJNy Groch z KapuStą
Składniki:

 » 0,2 kg niełuskanego grochu
 » 0,5 kg kapusty kiszonej
 » 5 łyżek oliwy
 » liść laurowy
 » 3 owoce ziela angielskiego
 » pieprz

Wykonanie:
Na 24 godziny przed Wigilią wsypać 
groch do miski i zalać zimną wodą. Na-
stępnego dnia wodę odlać, zalać nową 
i gotować do miękkości około godziny 
na małym ogniu. Kapustę pokroić dość 
drobno, dodać liść laurowy, ziele angiel-
skie oraz oliwę. Gotować do miękkości, 
dolewając co pewien czas trochę wody.
 Ugotowaną kapustę doprawić pieprzem 
do smaku. Groch połączyć z kapustą 
i wymieszać. Podawać na gorąco
Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie

Wybrała Marta Ceglarek

Przepisy Siewcy
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przysłowia na listopad:
 » Gdy na święto Wszystkich Świętych (1) ziemia skrzepła, to będzie 
zima ciepła.

 » Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert (3) z lasu cały 
obiad daje.

 » Na święto Teodora (9) zapełnione gumno i komora.
 » Jeżeli liście przed Marcinem (11) nie opadają, to mroźną zimę 
przepowiadają.

 » Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga zima.
 » Jeśli na Marcina sucho, to Gody (25.12) z pluchą.
 » Gdy pogoda w Ofiarowanie (21), ostra zima nastanie.
 » Święta Katarzyna (25) pokazuje, jaką pogodę nam styczeń zgotuje.
 » Kiedy Zdzisiek (28) rano szroni, zima jest w zasięgu dłoni.
 » Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
 » Jak listopad ciepły – marzec mrozem przewlekły. Gdy listopad 
mroźny, to lipiec nie groźny.

 » W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz.
 » Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi 
zapowiadają.

 » Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.
 » Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami.

przysłowia na grudzień:
 » Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała.
 » Gdy w Barbarę (4) pada – zima ostra się zapowiada. Barbara po 
wodzie – Święta po lodzie.

 » W Mikołaja (6), gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka będzie.
 » Święta Łucja (13) dnia przykróca.

 » Gdy ciepło na Dominika (20), ostra zima nas dotyka.
 » Na święty Tomasz (21) dzień się z nocą sili, mniej nocy, więcej dnia 
będzie po chwili.

 » Jak Jan Apostoł (27) ośnieżony, św. Józef (19.03) już zielony.
 » Gdy w Ewangelistę chmury, będą plonów góry.
 » Czy rok był suchy, czy było błoto, nigdy w Sylwestra (31) nie będzie 
padało złoto.

 » Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.
 » Grudzień jaki, czerwiec taki.
 » Im więcej w grudniu pogody, tym więcej wiosną wody.
 » Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.

przysłowia na boże Narodzenie:
 » Jeśli dzień Wigilijny (24) pogodny, będzie roczek urodny.
 » Wigilia piękna, a jutrzenka jasna, będzie stodoła ciasna.
 » Wigilia jasna, święty Jan (27) ciemny, obiecują rok przyjemny.
 » Jak w Wigilię gwiazdy świecą, kury dobrze jajka niesą.
 » Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie.
 » Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
 » W dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.
 » Pogoda na Wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie zmienia.
 » Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.
 » Gdy w Boże Narodzenie (25) pola są zielone, na Wielkanoc będą 
śniegiem przywalone.

 » Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na luty nam się szykuje.
 » Jak przymrozki na Szczepana (26), będzie wiosna od Damiana (27.02).

» Wybrał i opracował Grzegorz Wysocki

PiONOWO:
11-A Z gwary nędzny/kiepski.
2-K Cynk.
3-A Produkt wytwarzany przez 

pszczoły.
4-E Kartofel.
6-A Obchodzi imieniny 14 lutego.
6-I Opowiadanie w „Medalionach” 

Nałkowskiej.
8-A Np. maziowa
8-I Odbijane w górach.
10-A Okrycie wierzchnie.
10-K Rad.
12-A Rozpuszczalna kawa  

zbożowa.
12-F Numida Meleagris.

POZiOMO:
A-1 Pora roku.
A-6 Zbieranie ziemniaków.
B-5 Sód.
C-1 Zabicie zwierzęcia.
C-6 Powieść Prusa.
E-8 Rozprawka zawiera:  …….., 

rozwinięcie, podsumowanie.
F-1 Pomarańczowy leczniczy kwia-

tek.
H-1 Mickiewicz.
I-10 Katolicki Uniwersytet Lubelski.
J-3 Pole winogron.
L-1 Np. drogowy.
L-7 Może być prawna lub psycholo-

giczna.

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

HASŁO:

2-C 6-K 12-B 2-C 9-A 5-J 6-G

Przysłowia mądrością narodu

Krzyżówka



„Klucz do Polskiej Spiżarni” to nagroda honorowa przyznawa-
na osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla wspie-
rania kulinarnego dziedzictwa, promocji i budowy rynku pro-
duktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych. Tegorocznym 
laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został Piotr Wal-
kowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który nagrodę 
otrzymał z rąk Zofii Szalczyk Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztofa Grabowskiego 
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. 
„Klucze do Polskiej Spiżarni” przyznawane są przez Polska 
Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego osobom, które pie-
lęgnują i promują dziedzictwo kulinarne swoich regionów oraz 
wspierają wytwórców produktów tradycyjnych i lokalnych.

Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie „Klu-
czy do Polskiej Spiżarni” miało miejsce podczas tegorocznych 
Tragów Smaki Regionów na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski od 
lat z wielką pasją i zaangażowaniem promuje polską kuchnie 
i produkty regionalne. W trakcie tegorocznych Targów Smaki 
Regionów odbył się zorganizowany przez Wielkopolska Izbę 
Rolniczą pokaz kulinarny, w trakcie którego przygotowa-
ne została zupa szczawiowa, kompot z mirabelek oraz karp 
z przygodzickich stawów w złotej panierce. W ubiegłym roku, 
także podczas Smaków Regionów odbyła się promocja świni 
złotnickiej. 

4 października podczas Jesiennych Targów Ogrodniczych 
w Marszewie Prezes WIR Piotr Walkowski otrzymał zaszczyt-
ny tytuł Ambasadora Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego Wielkopolska” Prezes WIR Piotr Walkowski jest pierw-

szą osobą, która otrzymała to wyróżnienie, jego nadanie to 
forma symbolicznego podziękowania za ogromną pracę na 
rzecz rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, 
którą Prezes Walkowski wykonał i nadal wykonuje.

» Opracowanie Katarzyna Strzyż

Prezes WIR z Kluczem do Polskiej Spiżarni
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