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P onad 1200 uczestników wigilij-
nego spotkania przywitali Sy-
gnaliści z Klubu Myśliwskiego 

nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim oraz 
Zespół Muzyki Dawnej „Effasci-
nato” działający przy raszkowskim 
ośrodku kultury. W imieniu organi-
zatorów przybyłych gości – delegacje 
z wszystkich powiatów Wielkopolski 
– przywitali prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz 
burmistrz gminy i miasta Raszków 

Jacek Bartczak. Spotkanie przebie-
gało zgodnie z wielkopolską tradycją 
wieczerzy wigilijnej, dlatego na sa-
mym początku uczestnicy wspólnie 
zmówili modlitwę „Przy stole wigi-
lijnym” oraz podzielili się opłatkiem, 
składając sobie życzenia. 

O tradycjach, symbolach i obrzę-
dach związanych z Bożym Naro-
dzeniem opowiedziała Teresa Palacz 
z wielkopolskiego oddziału Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa, bogate 

tradycje kulinarne wieczerzy wigilij-
nej przybliżyli Witold Wróbel z Pol-
skiej Akademii Smaku oraz Juliusz 
Podolski, ekspert w dziedzinie ku-
linariów. O muzyczną oprawę świą-
tecznego spotkania zadbali wokaliści 
z raszkowskiego zespołu „Trema”. 
Najważniejszym punktem uroczy-
stości była wspólna wieczerza. Na 
stołach znalazły się tradycyjne wi-
gilijne potrawy przygotowane pod 
okiem Ambasadora Europejskiej Sie-
ci Dziedzictwa Kulinarnego Wiel-
kopolska Piotra Walkowskiego. Był 
m.in. barszcz z uszkami, kapusta 
z grochem, karp, śledź w śmietanie 
oraz makiełki. 

Po wieczerzy nadszedł czas na 
wręczenie odznaczeń „Ordery Ser-

ca – Matkom Wsi”. To jedyne w swo-
im rodzaju wyróżnienie przyznawa-
ne jest paniom – mieszkankom wsi 
w podziękowaniu za ich postawę łą-
czącą działalność społeczną z troską 
o rodzinę. 

Odznaczone panie to wzorowe 
matki, żony, gospodynie, ale tak-
że działaczki społeczne zasłużone 
w pracy na rzecz mieszkańców swojej 
wsi i gminy. 

W ramach spotkania odbył się tak-
że pokaz rękodzieła. Wystawę ręcz-
nie wykonanych ozdób oraz kartek 
świątecznych przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Jaskółek. 
Podsumowano także konkurs na 
szopkę bożonarodzeniową. 

Katarzyna STRZYŻ

Cicha noc – wigilijne spotkanie 
środowisk wiejskich w Raszkowie

5 grudnia po raz siódmy odbyła się Wielkopolska Wieczerza 
Wigilijna Środowisk Wiejskich. Tym razem goście z całego woje-
wództwa przybyli do Raszkowa, gdzie na sali sportowo-widowi-
skowej zasiedli do uroczystej kolacji. Organizatorami spotkania 
były Wielkopolska Izba Rolnicza oraz gmina i miasto Raszków. 
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Wielkopolska Izba Rolnicza  
– budżet na 2016 rok zatwierdzony

Walne Zgromadzenie WIR na 
posiedzeniu 17 grudnia ub.r. 
przyjęło budżet na 2016 rok. 
Od 1 stycznia zarząd realizuje 
wydatki zgodnie z przyjętym 
planem, który zakłada docho-
dy w wysokości 3 926 000 zł, 
natomiast wydatki w kwocie 
4 126 000 zł. 

W alne Zgromadzenie przyjęło 
również uchwałę dotyczącą 
zamknięcia budżetu w roku 

2015 oraz poszerzenia składu Komi-
sji ds. Rodziny i Kobiet w Środowisku 
Wiejskim. Dokonano także zmiany 
regulaminu Komisji Rewizyjnej.

W związku z przypadającym 
w 2016 roku Jubileuszem 120-lecia 
istnienia izb rolniczych na ziemiach 
polskich Walne Zgromadzenie przy-
jęło uchwałę w sprawie podpisania 
porozumienia z Dolnośląską Izbą 
Rolniczą, Kujawsko-Pomorską Izbą 
Rolniczą, Izbą Rolniczą w Opolu 
i Lubuską Izbą Rolniczą w celu pod-
jęcia działań na rzecz wspólnych ob-
chodów Jubileuszu.

W drugiej części obrad Walnego 
Zgromadzenia WIR uczestniczyli 
zaproszeni goście: honorowy prezes 
WIR Józef Waligóra, prezes KRIR 
Wiktor Szmulewicz oraz prezes 
K-PIR Ryszard Kierzek, a także byli 
delegaci WIR IV kadencji.

Prezes Piotr Walkowski w krót-
kim wystąpieniu przedstawił obecne 
realia społeczno-polityczne wynika-
jące ze zmiany ekipy rządowej.

– Czekając na wprowadzenie w ży-
cie zmian zapowiadanych przez po-
lityków PiS w trakcie kampanii wy-
borczej, musimy zdać sobie sprawę, 
że minister rolnictwa i rozwoju wsi 
potrzebuje czasu na ocenę sytuacji 
w resorcie i przygotowanie działań 
zgodnych z koncepcją rządu pani 
premier Beaty Szydło – powiedział 
prezes Walkowski. 

– Tymczasem wstrzymana zo-
stała sprzedaż ziemi z zasobów 
Agencji Nieruchomości Rolnych, 
przyjęto memorandum w sprawie 
opóźnienia wejścia w życie usta-
wy o ustroju rolnym z 1 stycznia 
na 30 kwietnia 2016 roku, nawet do 
kwietnia opóźnione zostaną wypłaty 
dopłat bezpośrednich z powodu nie-
dostosowania systemu informatycz-
nego, opóźniają się także terminy 

wejścia w życie rozporządzeń wyko-
nawczych dotyczących działań PRO-
W-u na lata 2014–2020. Musimy po-
czekać na ogłoszenie programu przez 
ministra Krzysztofa Jurgiela i podjąć 
współdziałania z resortem w spra-
wach rozwiązywania problemów na-
szych rolników. Mamy do czynienia 
z trudną sytuacją w większości dzia-
łów produkcji rolniczej, rynki rolne 
są rozregulowane, a dochody rolni-
ków ciągle spadają. Musimy podjąć 
debatę dotyczącą zadań, jakie mają 
przed sobą izby rolnicze w Polsce, 
przyjąć priorytety działań. Musimy 
przede wszystkim zacząć od nas sa-
mych i najpierw każdy powinien so-
bie odpowiedzieć na pytanie „Co ja 
jako delegat mogę dać rolnikom po-
przez moje działania w Izbie?”. Do-

piero potem mamy prawo oczekiwać, 
że Izba da coś nam. Chciałbym, aże-
by nasza dzisiejsza debata wskazała, 
jak izby mają służyć swoim rolnikom 
– dodał Piotr Walkowski.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolni-
czych Wiktor Szmulewicz w swoim 
wystąpieniu odniósł się do bieżącej 
sytuacji w rolnictwie, przedstawia-
jąc problemy wyrażane między inny-
mi we wcześniejszych stanowiskach 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej prze-
słanych do KRIR, Sejmowej Komisji 
Rolnictwa, do byłego ministra rol-
nictwa oraz obecnego szefa resortu.

Omówił również zasady funk-
cjonowania KRIR oraz kwestie jej 
współpracy z parlamentem, rządem 
i innymi organizacjami rolniczy-
mi. Prezes Szmulewicz odpowiadał 

również na pytania zadawane przez 
członków Walnego Zgromadzenia 
WIR.

Prezes Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej Ryszard Kierzek od-
niósł się do zorganizowanej w Toru-
niu Konferencji Przewodniczących 
Rad Powiatowych, która pokazała 
potrzeby wymiany poglądów mię-
dzy delegatami poszczególnych izb. 
Spotkanie w Toruniu i wypracowa-
ne podczas niego wnioski wyraźnie 
wskazały na konieczność określenia 
priorytetów w działaniach izb oraz 
wykazały duży potencjał delegatów 
w ich codziennych działaniach w po-
wiatach i gminach, w których zostali 
wybrani. Istnieje potrzeba wykorzy-
stania umiejętności i doświadczeń 
delegatów w bezpośrednim działa-
niu w terenie. Izba musi być blisko 
rolnika, blisko jego warsztatu pracy 
i pomagać mu w rozwiązywaniu jego 
problemów, współtworząc korzystne 
regulacje prawne. 

Prezes Kierzek poparł ideę współ-
pracy izb nie tylko poprzez Krajową 
Radę Izb Rolniczych i zadeklarował 
przystąpienie do porozumienia za-
proponowanego przez Zarząd WIR, 
dotyczącego wspólnej organizacji ob-
chodów Jubileuszu istnienia izb rol-
niczych na ziemiach polskich.

Na potrzebę współdziałania dla 
dobra polskiego rolnictwa w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę prezes 
Józef Waligóra. Izby rolnicze mają 
dostateczne doświadczenie potrzeb-
ne do tego, by wskazywać na moż-
liwości rozwiązywania problemów 
polskiej wsi.

Na zakończenie obrad prezes Piotr 
Walkowski i przewodnicząca Komi-
sji ds. Kobiet i Rodziny w Środowi-
sku Wiejskim Jolanta Nawrocka zło-
żyli wszystkim życzenia w imieniu 
Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej i podzielili się z uczestnikami 
spotkania opłatkiem.

Przewodniczący Walnego Zgro-
madzenia Zbigniew Stajkowski, po 
przyjęciu wniosków zgłoszonych 
przez rady powiatowe, zamknął ob-
rady Walnego Zgromadzenia WIR 
i zaprosił wszystkich na wspólny 
posiłek. Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość skosztowania karpia kró-
lewskiego ze stawów w Przygodzi-
cach w różnych odsłonach kulinar-
nych.  
 Biuro WIR
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Na pierwszym planie Komisja ds. Rodziny i Kobiet w Środowisku Wiejskim

Od lewej: Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Józef 
Waligóra – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej I Kadencji; Zbigniew Staj-
kowski – członek zarządu WIR, Ryszard Kierzek – prezes Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych
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Zarys historii  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W tradycji wielkopolskiej wsi 
na trwałe zapisały się doko-
nania samorządu rolnicze-
go, który powstał na tych zie-
miach już w okresie między-
wojennym. U progu Jubile-
uszu 20. rocznicy wznowienia 
działalności Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej warto przypo-
mnieć jej historię.

Izby rolnicze są instytucjami pu-
bliczno-prawnymi samorządu go-
spodarczego rolnictwa. Pierwsze 

izby powstały w krajach skandy-
nawskich na przełomie XVIII i XIX 
wieku, ale najważniejszą rolę w two-
rzeniu samorządu rolniczego ode-
grały Francja i Niemcy. Powstanie 
izb wiąże się z trudną sytuacją ów-
czesnego rolnictwa. Powszechnie 
zostały wprowadzone w Królestwie 
Prus ustawą z 30 czerwca 1894 r., 
w dobie ciężkiego kryzysu w rol-
nictwie europejskim, jako obrona 
interesów rolnictwa zagrożonego 
importem taniego zboża amerykań-
skiego. W latach 1920–1938 powoła-
no izby rolnicze w większości kra-
jów europejskich.

Pierwsza izba rolnicza na zie-
miach polskich powstała w Poznaniu 
w grudniu 1895 r. W zaborze pru-
skim izby obejmowały terytorium 
jednej prowincji, dlatego też działały 
tu cztery izby rolnicze: poznańska, 
pomorska, wrocławska i wschodnio-
pruska. Zadaniem ówczesnych izb 
było współdziałanie z administra-
cją rządową, doskonalenie prawa go-
spodarczego, reprezentacja i obrona 
interesów rolnictwa i leśnictwa, za-
kładanie i prowadzenie szkół rolni-
czych, popieranie postępu technicz-
nego w produkcji rolnej.

Polacy z terenu Wielkopolski po-
czątkowo do idei powołania izb rol-
niczych nie odnosili się z entuzja-
zmem. Powodem było zdominowa-
nie organów izby przez rolników 
niemieckich (wśród 9 członków za-
rządu rolnicy wielkopolscy mieli tyl-
ko 3 przedstawicieli) oraz obawa, że 
działalność izb ograniczy znaczenie 
istniejących już na terenie Wielko-
polski innych organizacji, tj. dzia-
łających od 1866 r. kółek rolniczych 
czy o 5 lat starszego od nich – Pol-
skiego Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego.

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. rozpoczął się 
nowy rozdział w historii izb rolni-
czych. W Wielkopolsce wiązało się 
to ze spolonizowaniem pruskich izb 
rolniczych i dostosowaniem ustawo-
dawstwa pruskiego do aktualnej sy-
tuacji politycznej i społeczno-gospo-
darczej państwa polskiego. Przejęcie 
izby rolniczej przez władze polskie 
miało miejsce 20 stycznia 1919 r. na 
mocy dekretu Naczelnej Rady Lu-
dowej. Przejmując izbę, Polacy ob-
sadzili swoimi urzędnikami stano-
wiska zajmowane wcześniej przez 
Niemców, ale pozostawili dawną 
strukturę wydziałów. 

W pierwszym okresie działalności 
zlikwidowano istniejący system pa-
tronacki kółek rolniczych, włącza-
jąc je do bezpośredniej działalno-
ści izby. Przejęto również cieszący 
się dużym uznaniem w środowisku 
rolników polskich Poradnik Gospo-
darski, który stał się wspólnym or-
ganem kółek rolniczych i izb rolni-
czych. Z inicjatywy izby poszerzono 
działalność oświatową o zorganizo-
wane nowe towarzystwa, tj.: Zwią-
zek Konia Szlachetnego, Związek 
Wielkopolskich Hodowców Trzody 
Chlewnej, Towarzystwo Ogrodni-

cze, Związek Bartników i Związek 
Hodowców Drobiu.

W II Rzeczypospolitej Konstytu-
cja z marca 1921 r., obok samorządu 
terytorialnego, gwarantowała istnie-
nie samorządu gospodarczego. Za-
sadnicze znaczenie dla rozwoju sa-
morządu rolniczego w Polsce miało 
jednak Rozporządzenie Prezyden-
ta RP o izbach rolniczych z dnia 
22 marca 1928 r. Wtedy to izba rol-
nicza została zdefiniowana jako jed-
nostka samorządu gospodarczego 
i osoba publiczno-prawna działająca 
na obszarze jednego województwa 
i w granicach ustaw państwowych 
oraz własnego statutu. Istota samo-
rządowego charakteru izb rolniczych 
polegała na wykonywaniu przez nie 
praw zwierzchnich w stosunku do 
członków, których przynależność do 
izb rolniczych była obligatoryjna. 
Izby miały charakter powszechny 
i dlatego mogły reprezentować inte-
resy wszystkich rolników i bronić ca-
łego rolnictwa. Głównym celem izb 
rolniczych, określonym w rozporzą-
dzeniu, było zorganizowanie zawodu 
rolniczego (do rolnictwa zaliczano 
wówczas także leśnictwo, rybactwo, 
ogrodnictwo, hodowlę zwierząt oraz 
inne gałęzie wytwórczości związanej 

z gospodarstwem rolnym). Rozporzą-
dzenie określało, że do zakresu dzia-
łania izb rolniczych należy przedsta-
wicielstwo i ochrona interesów rol-
nictwa, samodzielne przedsiębranie 
w granicach obowiązujących prze-
pisów prawa, środków w zakresie 
wszechstronnego popierania rolnic-
twa oraz wykonywania czynności po-
wierzanych izbom rolniczym przez 
ustawy i rozporządzenia, współdzia-
łanie z władzami rządowymi i samo-
rządowymi we wszystkich sprawach 
dotyczących rolnictwa.

Wprowadzenie instytucji izb rol-
niczych na obszarze całego państwa 
doprowadziło do powstania w okre-
sie międzywojennym 13 izb: war-
szawskiej, łódzkiej, lubelskiej, kie-
leckiej, białostockiej, wileńskiej, po-
leskiej, wołyńskiej, lwowskiej, kra-
kowskiej, śląskiej, wielkopolskiej 
i pomorskiej, które współpracowały 
ze sobą w ramach dobrowolnej cen-
trali samorządu rolniczego, jaką 
był Związek Izb i Organizacji Rol-
niczych Rzeczypospolitej Polskiej 
z siedzibą w Warszawie.

Rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z 27 października 

>dokończenie na str. 4
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Obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej trzeciej kadencji
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1932 r. przyniosło kolejne rozszerze-
nie kompetencji izb rolniczych. Pod-
kreślony został ich istotny cel: zor-
ganizowanie zawodu rolniczego oraz 
współdziałanie w dziedzinie rolnic-
twa, a więc coś więcej niż jedynie re-
prezentowanie interesów gospodar-
czych. W rozporządzeniu zapisano, 
że izby współdziałają z władzami rzą-
dowymi i samorządowymi we wszyst-
kich sprawach dotyczących rolnic-
twa, a szczególnie przy wykonywaniu 
przez te władze nadzoru nad działal-
nością powiatowych samorządów te-
rytorialnych i zapewnieniu jednolito-
ści prowadzonej przez te samorządy 
akcji w dziedzinie rolnictwa. Nakre-
ślono również ważny odcinek współ-
pracy samorządu rolniczego z pań-
stwem – właściwe władze rządowe 
miały przesyłać izbom rolniczym do 
zaopiniowania projekty ustaw przed 
skierowaniem ich na drogę obrad 
ustawodawczych oraz projekty rozpo-
rządzeń mających doniosłe znaczenie 
dla rolnictwa, jeżeli tylko interes pu-
bliczny lub pilność sprawy nie stanie 
temu na przeszkodzie.

Prężną działalność izb rolniczych 
przerwał wybuch II wojny światowej. 

W okresie okupacji izby wojewódzkie 
zostały zlikwidowane. Okupanci po-
zostawili jedynie istniejące biura po-
wiatowe, które wykorzystywano jako 
jednostki ściągające od rolników na-
łożony przez okupanta kontyngent.

Po zakończeniu wojny, już w mar-
cu 1945 r. rozpoczęła swoją dzia-
łalność Wojewódzka Izba Rolnicza 
w Poznaniu, otwierając wydziały: 
Ogólny, prowadzący sprawy finan-
sowe i personalne, Produkcji Roślin-
nej, Produkcji Zwierzęcej i Oświaty 
Rolniczej. Aby usprawnić pracę izby 
w powiatach, zorganizowano 27 Po-
wiatowych Biur Rolnych – delega-
tur izby działających w Wielkopol-
sce – i 12 na obszarze Ziemi Lubu-
skiej. Ich zadaniem była opieka nad 
zagospodarowaniem terenu, doradz-
two fachowe oraz wykonywanie prac 
zleconych przez czynniki państwo-
we. W biurach izb pracowało wielu 
fachowców, którzy prowadzili prace 
w działach: rolniczym, hodowlanym, 
ogrodniczym, pszczelarskim, ochro-
ny roślin i gospodarstwa domowego. 
Opiekowali się m.in. gospodarstwa-
mi, które powstały w wyniku refor-
my rolnej, prowadzili kwalifikowa-
nie ziemiopłodów, pomoc w roz-
dziale ziarna siewnego i nawozów 

sztucznych, opiekę nad in-
wentarzem żywym, zapisy 
bydła i trzody chlewnej do 
ksiąg hodowlanych oraz 
licencjonowanie ogierów 
i klaczy.

Obok izby poznańskiej 
działalność prowadziły 
także inne izby rolnicze, 
jednak niektóre z nich, 
np. warszawska, kielec-
ka i białostocka, pozosta-
ły jedynie na etapie or-
ganizacyjnym. Pracę izb 
rolniczych utrudniały 
przeszkody natury poli-
tycznej. Nowa władza za-
rzucała samorządowi rol-
niczemu między innymi, 
że w przeszłości popierał 
gospodarstwa obszarni-
cze, zaniedbując drob-
nych rolników, a w związ-
ku z parcelacją folwarków 
stracił rację bytu. Rze-
czywiste przesłanki były 
jednak inne: Wojewódzka 
Izba Rolnicza w Poznaniu 
zajmowała się aktywnie 
wdrażaniem postępu rol-
niczego na wsi poznań-
skiej, we wszystkich jego 
możliwych formach, pod-
nosząc tym samym prestiż 
i rangę zawodu rolnika, 
dlatego stała się dla ów-
czesnej władzy niewygod-

na. Ostatecznie izby zostały zlikwi-
dowane dekretem Rady Ministrów 
z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu 
izb rolniczych, który wszedł w życie 
10 października 1946 r. Zadania izb 
rolniczych zostały przekazane w tym 
akcie prawnym pozostającemu pod 
kontrolą komunistów Związkowi Sa-
mopomocy Chłopskiej. Jemu został 
również przekazany majątek izb rol-
niczych powstały po umorzeniu ich 
zobowiązań.

Przemiany roku 1989 odrodziły 
nadzieje środowiska rolniczego na 
wznowienie działalności własne-
go samorządu, po 50-letnim okre-
sie niebytu w czasach PRL. Efektem 
kilkuletnich starań była uchwalona 
14 grudnia 1995 r. ustawa o izbach 
rolniczych, która stworzyła podsta-
wy prawne do przeprowadzenia de-
mokratycznych wyborów i wyłonie-
nia organów samorządu rolniczego. 
Znamienne, że ustawę uchwalono 
w setną rocznicę powstania pierw-
szej izby rolniczej na ziemiach 
polskich.

W 1996 roku poparcie dla idei 
przywrócenia izb rolniczych w Pol-
sce wielkopolscy rolnicy wyrazili po-
przez najwyższą w kraju frekwencję 
w wyborach do izb. Zgodnie z usta-
wą izby powstały w każdym z 49 ów-
czesnych województw. Od tego cza-
su w izbach rolniczych zaszło wiele 

zmian. Do początku 1999 roku na 
terenie Wielkopolski działało 5 nie-
zależnych izb rolniczych: kaliska, 
konińska, leszczyńska, pilska i po-
znańska. W wyniku reformy admi-
nistracyjnej kraju połączyły się na 
nadzwyczajnym walnym zgroma-
dzeniu 10 lutego 1999 r. i utworzyły 
Wielkopolską Izbę Rolniczą. Walne 
Zgromadzenie WIR liczyło wówczas 
428 delegatów, co utrudniało prowa-
dzenie obrad.

Sytuację zmieniła Nowelizacja 
ustawy o izbach rolniczych z dnia 
21 czerwca 2001 r. i dwustopniowe 
wybory z 8 grudnia 2002 r. Wtedy to 
wybrano 31 rad powiatowych WIR. 
Po ich ukonstytuowaniu się wybrano 
z każdej przewodniczącego i delega-
ta. W ten sposób powstało 62-osobo-
we Walne Zgromadzenie. Spośród 
jego członków wyłoniony został pię-
cioosobowy zarząd izby. Ponadto po-
wołano komisje: rewizyjną, budżeto-
wą i statutową.

Obsługą administracyjną zarządu 
i Walnego Zgromadzenia zajmuje 
się Wojewódzkie Biuro Izby, które 
znajduje się w Poznaniu, w siedzibie 
Zespołu Szkół Rolniczych. Wielko-
polska Izba Rolnicza jako pierwsza 
w Polsce utworzyła biura powiato-
we, co stało się wzorem dla innych 
izb rolniczych. Biura powiatowe 
zajmują się obsługą poszczególnych 

Składy Zarządu Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej
Zarząd WIR I kadencji:
Józef Waligóra prezes
Stanisław Pietrzak wiceprezes
Zbigniew Gąsior członek zarządu
Ireneusz Krupka członek zarządu
Henryk Tylman członek zarządu
Zarząd WIR II kadencji:
Krzysztof Nosal prezes
Mirosław Potrawiak wiceprezes
Zbigniew Gąsior członek zarządu
Henryk Tylman członek zarządu
Bogdan Wlekły członek zarządu
Zarząd WIR III kadencji:
Piotr Walkowski prezes
Michał Wróblewski wiceprezes
Bogdan Fleming członek zarządu
Zbigniew Gąsior członek zarządu
Krzysztof Kwiatoń członek zarządu
Zarząd WIR IV kadencji:
Piotr Walkowski prezes
Bogdan Fleming wiceprezes
Zbigniew Gąsior członek zarządu
Krzysztof Kwiatoń członek zarządu
Krzysztof Przygoński członek zarządu
Zarząd WIR V kadencji:
Piotr Walkowski prezes
Bogdan Fleming wiceprezes
Jerzy Kostrzewa członek zarządu
Jolanta Nawrocka członek zarządu
Zbigniew Stajkowski członek zarządu

>dokończenie ze str. 3

dr Aleksander Hrabia Szembek Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w la-
tach 1919 – 1920
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rad powiatowych WIR. Stanowią 
istotny łącznik pomiędzy rolnika-
mi, członkami rad powiatowych 
i zarządem izby.

Pierwsze lata działalności samo-
rządu rolniczego wskazały, że jest 
to instytucja rozwojowa i niezwykle 
potrzebna słabo zorganizowanemu 
środowisku rolniczemu. Działalność 
izby, określanej mianem domu czy 
ostoi rolników, dobrze wpisuje się 
w różnego rodzaju inicjatywy po-
dejmowane na rzecz rozwiązywania 
problemów wsi i rolnictwa. Przez 
minione 20 lat zbudowano od pod-
staw struktury izb rolniczych, wy-
tyczono programy działania, utwo-
rzono biura z dobrze wyposażonym 
zapleczem technicznym, stworzono 
płaszczyzny współpracy z różny-
mi instytucjami – od lokalnych do 
centralnych.

Od 1996 roku przez Wielkopol-
ską Izbę Rolniczą przewinęło się 
1287 delegatów wszystkich V ka-
dencji oraz 114 pracowników. Przez 
te V kadencji Izba miała 3 prezesów, 
a w zarządach pracowało 16 osób.

Rolniczy samorząd jest sposo-
bem przedstawiania własnych, rol-
niczych interesów wobec państwa 
i innych grup społecznych. Izby rol-
nicze świadczą pomoc organizacyj-
ną, materialną, a także finansową 

na rzecz rozwoju go-
spodarstwa, doradz-
twa, podwyższenia 
wiedzy i umiejętności 
gospodarowania, or-
ganizowania oświaty 
oraz szkół rolniczych. 
W swoim działaniu 
samorząd rolniczy jest 
niezależny od pań-
stwa, co gwarantują 
mu odpowiednie za-
pisy ustawowe. Samo-
dzielność samorządu 
rolniczego podlega 
ochronie sądowej. Sa-
morząd rolniczy jest 
niezależny od innych 
samorządów, organizacji społecz-
nych i partii politycznych.

Samodzielność, niezależność 
i obligatoryjne członkostwo to jed-
no, a brak należnych kompetencji 
i władztwa administracyjnego – dru-
gie. Działacze izbowi od początku 
podkreślali niedostateczne kompe-
tencje samorządu rolniczego w sto-
sunku do oczekiwań rolników. Więk-
szość zadań skupia się wokół wyda-
wania opinii, które i tak nie mają 
mocy wiążącej, lub występowania 
z wnioskami, które są bardzo róż-
nie traktowane przez administrację 
państwową i samorządową. Są i takie 

zadania, jak choćby: 
przyznawanie tytu-
łów kwalifikacyjnych 
w zakresie rolnictwa 
czy inicjowanie po-
wstawania nowych 
szkół i zmian w pro-
gramach nauczania, 
które nie są realizo-
wane z powodu bra-
ku odpowiednich 
przepisów wykonaw-
czych w tym zakresie. 
Owszem, izby mogą 
wykonywać zadania 
zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej 
przekazane ustawami 

lub na podstawie porozumień z wła-
ściwymi organami administracji rzą-
dowej. Niestety, jak dotąd, admini-
stracja państwowa niechętnie pozba-
wia się władzy, swoich uprawnień 
i przeznaczonych na te cele środków.

Kolejne apele o zwiększenie kom-
petencji izb rolniczych nie znaj-
dują posłuchu w kręgach decyzyj-
nych. Tracą na tym zarówno rolni-
cy, jak i same izby. Dowodem może 
być chociażby słaba frekwencja 
w ostatnich wyborach do rad po-
wiatowych izb rolniczych, które od-
były się 31 maja 2015 r. To błędne 
koło i samonapędzający się mecha-

nizm można w pewien sposób zni-
welować poprzez pracę u podstaw 
i jeszcze większe zaangażowanie, 
zarówno zarządu, pracowników, jak 
i samych delegatów. Jednak bardziej 
widoczne efekty przyniosłoby przy-
dzielenie konkretnych kompetencji 
stanowiących izbom – na wzór roz-
wiązań francuskich czy niemiec-
kich. Wszystko po to, by izby mogły 
wreszcie wypłynąć na szersze wody 
swojej działalności.

Obecnie samorząd rolniczy stoi 
w ważnym punkcie historii. Człon-
kowie izb rolniczych oczekują nowe-
lizacji ustawy dającej izbom szersze 
możliwości działania.

Mimo 50-letniej przerwy w dzia-
łalności członkowie samorządu rol-
niczego i ich wybrani przedstawicie-
le mają przeświadczenie o ciągłości 
prac oraz kontynuacji dzieła izb rol-
niczych powstałych w okresie mię-
dzywojennym. Sięganie do chlubnej 
tradycji i bogatych doświadczeń po-
przedników nadal stanowi inspira-
cję do działania obecnych izb rolni-
czych. Aby jednak współczesne izby 
mogły rozwinąć skrzydła i dorów-
nać świetności izb przedwojennych, 
potrzebna jest nowelizacja obecnej 
ustawy o izbach rolniczych i zwięk-
szenie ich kompetencji.

Grzegorz WYSOCKI

Józef Waligóra – prezes 
Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej i Krajowej Rady Izb 
Rolniczych I Kadencji
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U roczystą konferencją samorząd 
rolniczy rozpoczął obchody Ju-

bileuszu 120-lecia powstania pierw-
szej na ziemiach polskich izby rol-
niczej oraz 20-lecia reaktywacji izb 
rolniczych. W przeddzień 130. rocz-
nicy urodzin patrona Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej hrabiego Alek-
sandra Szembeka w Siemianicach, 
w jego rodzinnej miejscowości (po-
wiat kępiński) odbyło się spotkanie 
poświęcone historii izb rolniczych 
na ziemiach polskich. W spotkaniu 
udział wzięły delegacje samorzą-
du rolniczego z całej Wielkopolski 
oraz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolni-
czej, Lubuskiej Izby Rolniczej i Izby 
Rolniczej w Opolu – w sumie ponad 
250 osób.

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w intencji dr. Aleksandra hr. 
Szembeka w 130. rocznicę urodzin, 
którą odprawił ks. bp Łukasz Buzun. 
Po mszy świętej delegacje przedsta-
wicieli samorządu rolniczego, sa-
morządu województwa oraz przyby-
li goście złożyli wiązanki kwiatów 
na grobie dr. Aleksandra hr. Szem-
beka przy kościele p.w. św. Idziego 
w Siemianicach. Następnie uczest-
nicy spotkania przenieśli się do Za-

jazdu Wielkopolskiego, gdzie od-
była się konferencja, podczas któ-
rej zaproszeni goście mogli usłyszeć 
o początkach samorządu rolniczego 
w Wielkopolsce i jego współtwórcy 
Aleksandrze Szembeku. O jego dzia-

łalności politycznej oraz zasługach 
całego rodu Szembeków opowiedział 
w wykładzie pt. „Hrabia Aleksander 
Szembek – ludowy hrabia” Paweł 
Grzesiak, doktorant Uniwersytetu 
Opolskiego. 

Spotkanie było okazją do wyróż-
nienia osób zasłużonych dla rolnic-
twa działających na terenie powia-
tu kępińskiego. Odznaki honorowe 
„Zasłużony dla rolnictwa” wręczo-
no Ilonie Skibie oraz Pawłowi Sta-
siakowi, natomiast Medalionem im. 
dr. Aleksandra hr. Szembeka za dzia-
łalność na rzecz rolnictwa i rozwoju 
wsi odznaczono Iwona Gałeckiego, 
Stanisława Niechciała, Jana Sarnow-
skiego oraz Tadeusza Szlezyngiera.

Organizatorem konferencji była 
Wielkopolska Izba Rolnicza przy 
wsparciu wicemarszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego Krzysztofa Gra-
bowskiego i wójta gminy Łęka Opa-
towska Adama Kopisa oraz Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko-
-Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubu-
skiej Izby Rolniczej i Izby Rolniczej 
w Opolu. Konferencja rozpoczyna 
cykl spotkań, konferencji nauko-
wych, prelekcji, wystaw oraz innych 
wydarzeń, które zorganizowane zo-
staną w 2016 roku. Spotkania będą 
miały na celu nie tylko przybliżenie 
historii samorządu rolniczego, ale 
i ukazanie różnorodności polskiego 
rolnictwa oraz wypracowanie kierun-
ków działań na przyszłość. 

Katarzyna STRZYŻ

Obchody 120-lecia izb rolniczych na ziemiach polskich

25 lat Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej
D ziewiątego stycznia 2016 roku 

w podpoznańskim Rosnówku 
odbyła się uroczysta gala z okazji Ju-
bileuszu 25-lecia istnienia Wielko-
polskiego Związku Hodowców Trzo-
dy Chlewnej. W uroczystości udział 
wzięli hodowcy zrzeszeni w ramach 
związku oraz przedstawiciele insty-
tucji, firm i mediów współpracują-
cych i wspierających związek w cią-
gu ćwierćwiecza jego działalności. 

Otwierając uroczystość, obecny 
prezes WZHTCh Grzegorz Maj-
chrzak przybliżył okoliczności po-
wstania oraz zarys działalności 
związku. W swoim wystąpieniu 
szczególne słowa podziękowania 
skierował do działaczy, którzy 25 lat 
temu zdecydowali o potrzebie powo-
łania do życia tej organizacji, a także 
dotychczasowym władzom, osobom 
i instytucjom wspierającym działal-
ność związku. 

W trakcie uroczystości nastąpi-
ła prezentacja sztandaru Wielkopol-
skiego Związku Hodowców Trzody 
Chlewnej, który ufundowany zo-
stał dla upamiętnienia Jubileuszu. 
Po wbiciu pamiątkowych gwoździ 
przez jego fundatorów sztandar zo-
stał poświęcony przez księdza An-

drzeja Pateckiego, kanonika Kapi-
tuły Kontrkatedralnej w Ostrowie 
Wielkopolskim.

Jubileuszowe spotkanie było tak-
że okazją do wręczenia odznaczeń 
członkom związku, którzy przez 
25 lat aktywnie działali na rzecz orga-
nizacji. Wręczono odznaczenia „Za-
służony dla Rolnictwa” nadane przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi na 
wniosek prezesa WIR Piotr Walkow-
skiego oraz odznaczenia przyznane 

przez związek – złote, srebrne i brą-
zowe medale „Zasłużony dla Wielko-
polskiego Związku Hodowców Trzo-
dy Chlewnej”. Zarząd związku skie-
rował także podziękowania dla insty-
tucji wspierających jego działalność. 
Podziękowanie za patronat i pomoc 
w organizacji Jubileuszu w imieniu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej ode-
brał prezes Piotr Walkowski. 

Mając na uwadze wieloletnią, po-
myślną współpracę między Wiel-

kopolskim Związkiem Hodowców 
Trzody Chlewnej a Wielkopolska 
Izbą Rolniczą, zarząd WIR podjął 
uchwałę o nadaniu WZHTCh Meda-
lionu Honorowego im. dr. Aleksan-
dra hr. Szembeka za działalność na 
rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielko-
polskiej. Odznaczenie wręczyli pre-
zes WIR Piotr Walkowski oraz An-
drzej Frąckowiak, delegat do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych.

Katarzyna STRZYŻ

Zarząd Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej wraz z zaproszonymi gośćmi
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W konferencji uczestniczyli: Krzysztof Grabowski – wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego, Andrzej Grzyb – poseł do PE, Adam Kopis – wójt 
gminy Łęka Opatowska, Piotr Walkowski – prezes WIR, Józef Waliogóra 
– honorowy prezes KRIR i WIR, Leszek Grela – prezes Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, Tadeusz Ziółkowski – wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej, Stanisław Madej – wiceprezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Marek 
Froelich – wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu oraz Zbigniew Gąsior – czło-
nek zarządu WIR I, II, III i IV kadencji
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Jak produkować mięso drobiowe 
w 2016 roku?

We wtorek 8 grudnia ub.r. we 
francuskim Loudeac odby-
ła się zorganizowana z inicja-
tywy Regionalnej Izby Rolni-
czej Bretanii Międzynarodowa 
Konferencja Drobiarska „Jak 
produkować mięso drobiowe 
w 2016 roku?”.

W ielkopolską Izbę Rolniczą 
na konferencji reprezento-
wała delegacja pod prze-

wodnictwem Romana Rzeszowskie-
go – delegata na Walne Zgromadze-
nie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
i członka zarządu Polskiego Związku 
Zrzeszeń Hodowców i Producentów 
Drobiu, któremu towarzyszyli eks-
perci w zakresie produkcji drobiu: 
Andrzej Danielak – prezes Polskiego 
Związku Zrzeszeń Hodowców i Pro-
ducentów Drobiu oraz Anna Zubków 
– członek zarządu tegoż Związku, 
przedstawicielka polskiego drobiar-
stwa w COPA-COGECA.

W konferencji uczestniczyli ho-
dowcy drobiu, przedstawiciele do-
radztwa, środowisk naukowych zwią-
zanych z produkcją drobiu, a także 
firm współpracujących z hodowcami. 
Spotkanie otworzył przewodniczą-
cy Komisji Drobiarstwa Regional-
nej Izby Rolniczej w Bretanii Didier 
Goubil. Pierwsza część konferencji 
dotyczyła oceny sytuacji w produkcji 
drobiu we Francji, zakładania hodow-
li oraz wymogów środowiskowych 
z nią związanych. W popołudniowej 
części spotkania rozmawiano o za-
rządzaniu hodowlą i produkcji mięsa 
drobiowego w Europie. Z dużym za-
interesowaniem uczestnicy konferen-
cji przysłuchiwali się wystąpieniom 

polskiej delegacji. Andrzej Danielak 
omówił dynamikę produkcji drobiu 
i mięsa drobiowego w Polsce na prze-
strzeni ostatnich 10 lat. Scharaktery-
zował strukturę organizacyjną nasze-
go drobiarstwa, wskazał na rolę wol-
nego rynku i swobody decyzji inwe-
storów w powstawaniu nowych ferm. 

Rozmawiano o koniunkturze na 
produkcję drobiu we Francji i w Pol-
sce oraz o perspektywach rozwoju 
branży drobiarskiej. Polska delega-
cja z zainteresowaniem przyjęła in-
formacje o rynkach zbytu na kurcza-
ki w krajach arabskich. Francuscy 
hodowcy na Bliski Wschód wysyłają 
kurczaki o wadze ok. 1,3 kg.

Zarówno w Bretanii, jak i w Polsce 
hodowcy borykają się z podobnymi 

problemami, produkcja drobiu odby-
wa się w oparciu o te same normy unij-
ne, które nakładają obowiązek pro-
wadzenia ciągłej rejestracji wszyst-
kich wymaganych parametrów zwią-
zanych z produkcją oraz stosownych 
ewidencji i dokumentacji.

Francuscy hodowcy zwrócili uwa-
gę, że we Francji kładzie się duży 
nacisk na ochronę środowiska – po-
bierane są próby wody i gleby na 
zawartość substancji chemicznych 
(azotanów, azotynów, fosforanów), 
ze względu na częstsze przekrocze-
nia ich dopuszczalnych wartości 
możliwość budowy nowych ferm 
jest ograniczana. W tych już istnie-
jących budynki gospodarskie mają 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat 
i wymagają modernizacji. Hodowcy 
mogą się ubiegać o wsparcie ze środ-
ków unijnych na modernizację swo-
ich obiektów. Dofinansowywane są 
m.in. inwestycje polegające na zakła-
daniu posadzek betonowych w kur-
nikach. Francuscy hodowcy mają 
również problemy z zachorowalno-
ścią na zapalenie podeszwy u kurcząt 
rzeźnych (pododermatitis). Nad roz-
wiązaniem tego problemu z hodow-
cami współpracuje Główny Instytut 
Drobiarstwa. W trakcie konferencji 
przedstawione zostały wyniki badań 
dotyczące przyczyn problemu. Upa-
truje się ich w wentylacji obiektów, 
jakości ściółki, paszy oraz składzie 

chemicznym i kwasowości wody. 
Zwrócono także uwagę na predys-
pozycje genetyczne niektórych mie-
szańców kurcząt, które zwiększają 
ryzyko zachorowań. 

W trakcie rozmów podsumowują-
cych konferencję francuscy hodow-
cy zwracali uwagę na niższe koszty 
produkcji drobiu w Polce oraz ko-
nieczność zharmonizowania rozwo-
ju polskiego drobiarstwa z francu-
skim. O tym, jak to osiągnąć, będzie 
okazja porozmawiać już w maju br., 
kiedy to będziemy gościć przed-
stawicieli francuskich hodowców 
w Wielkopolsce.

Według danych udostępnionych 
przez Agencję Rynku Rolnego, 
w pierwszej połowie 2015 roku kra-
jowa produkcja mięsa drobiowego 
wzrosła o 12% i osiągnęła 1,4 mln 
ton, do końca 2015 roku prognozo-
wano wzrost o kolejne 7%. Wzrost 
produkcji drobiu spowodowany jest 
wzrostem eksportu żywca, mięsa 
oraz przetworów drobiowych. We-
dług danych ARR eksport produk-
tów drobiowych w 2015 roku wy-
niósł 1 mln ton i był o 17% wyższy 
niż w 2014 roku. Eksperci przewidu-
ją dalszy wzrost eksportu produktów 
drobiowych, na co wpływ ma konku-
rencyjność naszych cen na rynkach 
Unii Europejskiej oraz rosnący po-
pyt ze strony państw Azji i Afryki.

Roman RZESZOWSKI
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Polska delegacja wraz z organizatorami konferencji

Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i francuskimi hodowcami drobiu
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  
– działania na 2016 rok  

w województwie wielkopolskim
Już w pierwszym kwartale 2016 
roku rozpocznie się realizacja 
operacji przyjętych w ramach 
I etapu Planu Operacyjne-
go KSOW na lata 2016–2017. 
W trwającym do końca listopa-
da 2015 roku naborze zgłoszo-
no w Wielkopolsce 61 propo-
zycji operacji na łączną kwotę 
3 088 937,03 zł brutto. 

Z godnie z zapisami Planu Dzia-
łania KSOW na lata 2014–2020 
do planu operacyjnego zgła-

szane mogą być projekty o zasięgu 
lokalnym, regionalnym i ponadre-
gionalnym wpisujące się w ramy na-
stępujących działań:

 ■ szkolenia i działania na rzecz two-
rzenia sieci kontaktów dla lokal-
nych grup działania (LGD), w tym 
zapewnianie pomocy technicznej 
w zakresie współpracy międzyte-
rytorialnej i międzynarodowej;
 ■ ułatwianie wymiany wiedzy po-
między podmiotami uczestni-
czącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich oraz wymiana i rozpo-
wszechnianie rezultatów działań 
na rzecz tego rozwoju;
 ■ promocja współpracy w sektorze 
rolnym i realizacji przez rolników 
wspólnych inwestycji;
 ■ organizacja i udział w targach, wy-
stawach tematycznych na 
rzecz prezentacji osią-
gnięć i promocji polskiej 
wsi w kraju i za granicą;
 ■ aktywizacja mieszkań-
ców wsi na rzecz podejmo-
wania inicjatyw służących 
włączeniu społecznemu, 
w szczególności osób starszych, 
młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych 
osób wykluczonych społecznie;
 ■ identyfikacja, gromadzenie i upo-
wszechnianie dobrych praktyk 
mających wpływ na rozwój obsza-
rów wiejskich;
 ■ promocja zrównoważonego rozwo-
ju obszarów wiejskich.
Każda zgłoszona operacja zosta-

ła poddana ocenie formalnej, ocenie 
w zakresie zgodności z działaniami 
i celami KSOW oraz priorytetami 

PROW, a także ocenie merytoryczno-
-finansowej. W ten sposób powstała 
lista rankingowa do dwuletniego pla-
nu operacyjnego, która przedstawio-
na została do opinii Wojewódzkiej 
Grupie Roboczej do spraw KSOW, 
a następnie do akceptacji przez Za-
rząd Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolska Izba Rolnicza wspól-
nie z partnerami wystąpiła o realiza-
cję następujących projektów: 

 ■ „Śniadanie wielkanocne – wielko-
polska tradycja” – spotkanie odbę-
dzie się na terenie powiatu gnieź-
nieńskiego; wezmą w nim udział 
osoby aktywnie działające na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich; spo-
tkanie będzie miało na celu przy-
bliżenie tradycji i obrzędów zwią-

zanych ze świętami Wielkiej 
Nocy na wielkopolskiej wsi;
 ■ „Wieczerza wigilijna – kultywowa-
nie tradycji bożonarodzeniowych” 
– spotkanie ma na celu przybli-
żenie wielkopolskich tradycji 
bożonarodzeniowych;
 ■promocja zrównoważonego roz-
woju poprzez kultywowanie tra-
dycji, rozwój przedsiębiorczości 
oraz rozwój osobisty kobiet ze 
środowisk wiejskich – w ramach 
projektu odbędzie się dwudnio-
we szkolenie dla kobiet powyżej 
40. roku życia zamieszkałych na 
terenach wiejskich; tematy szko-

lenia obejmować będą zagadnie-
nia związane ze sprzedażą bezpo-
średnią oraz motywacją do rozwo-
ju osobistego;
 ■ „Sołtys liderem unowocześniania 
wielkopolskiej wsi” – w ramach 
projektu zorganizowanych zosta-
nie pięć spotkań szkoleniowych 
dla sołtysów; będą w nich uczest-
niczyć przedstawiciele organizacji 
i instytucji działających w otocze-
niu rolnictwa oraz osoby zaangażo-
wanie w działania LGD oraz miej-
scowych stowarzyszeń; tematyka 
spotkań koncentrować się będzie 
wokół Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i działań LGD;
 ■ „Wielkopolska mlekiem i miodem 
płynąca” – hasło wystawy odwołu-
je się do różnorodności wielkopol-
skiego rolnictwa i tę różnorodność 
chcemy pokazać poprzez organi-
zację wystawy; do udziału w niej 
i zaprezentowania swojej ofer-
ty zaproszeni zostaną przetwórcy 
i rolnicy zajmujący się sprzedażą 
bezpośrednią; 
 ■ aktywizacja rolników w zakre-
sie zrzeszania się oraz realizacji 
wspólnych inwestycji w gospodar-
stwach rolnych – dwudniowe szko-
lenie dla rolników.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

powołana została do życia wraz z roz-
poczęciem realizacji Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013, który finansowany był 
przez Europejski Fundusz na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tak-

że w obecnej perspektywie zabezpie-
czone zostały środki na ten cel. Idea 
działania Krajowych Sieci Obsza-
rów Wiejskich polega na wykorzy-
staniu wartości dodanej, jaka powsta-
je w wyniku współpracy podmiotów 
działających na obszarach wiejskich. 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich we 
wspólnych działaniach łączy partne-
rów reprezentujących różne środowi-
ska społeczne i sektory gospodarcze. 
Partnerami KSOW mogą być urzę-
dy administracji państwowej, samo-
rządy województw, powiatów, gmin, 
organizacje branżowe, spółdzielcze, 
izby rolnicze, instytuty resortowe, 
podmioty gospodarcze, organizacje 
pozarządowe, jednostki doradztwa 
rolniczego, służby ochrony przyrody, 
lokalne grupy działania, szkoły śred-
nie i wyższe, osoby fizyczne. 

 Katarzyna STRZYŻ
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umWielkopolska Izba Rolnicza, prowadzić będzie szkolenia „Aktywizacja rolników w zakresie zrzeszania się 

oraz realizacji wspólnych inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Inwestycje takie mają głęboki sens, zwłaszcza 
w przypadku zakupu drogich maszyn, m.in. uprawowych
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