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Fora rolnicze – luty–marzec 2016

12 lutego, Tłoki (powiat wolsztyń-
ski). Tematem przewodnim było 
wsparcie dla producentów trzody 
i mleka – warunki oraz procedury 
składania wniosków do ARR.

24 lutego, Krzywiń (powiat kościań-
ski). Tematyka spotkania koncen-
trowała się wokół budowy kopalni 
odkrywkowej Oczkowice i zagrożeń 
z nią związanych.

22 lutego, Damasławek (powiat wą-
growiecki). Poruszano między inny-
mi temat pieniędzy przeznaczonych  
na rolnictwo w nowym budżecie 
Unii Europejskiej.

18 lutego, Golina (powiat koniń-
ski). Omawiano problemy związane 
z szacowaniem szkód w rolnictwie 
w związku z opóźnieniami w weryfi-
kacji tzw. protokołów suszowych.

26 lutego, Sławoszew (powiat jaro-
ciński). Głównym tematem był obrót 
ziemią oraz zagadnienia związane z  
odnawialnymi źródłami energii na 
terenach wiejskich.

23 lutego, Pysząca (powiat śrem-
ski). Omawiano problemy związane 
z ograniczeniem potencjału rolnicze-
go na gruntach obszarów szczególnie 
narażonych na odpływ azotu.

19 lutego, Marszew (powiat pleszew-
ski). Omawiano m.in. sytuację szko-
ły rolniczej w Marszewie, wobec, 
której pojawiły się plany przekazania 
pod nadzór MRiRW.

29 lutego, Oborniki (powiat obor-
nicki). Dyskutowano o możliwo-
ściach zagospodarowania nierucho-
mości z zasobów ANR oraz sytuacji 
na rynkach rolnych.

8 marca, Koźmin Wielkopolski 
(powiat krotoszyński). Rozmawiano 
o ogólnej sytuacji na rynkach rolnych 
i instrumentach wsparcia z Agencji 
Rynku Rolnego.

7 marca, Szkaradowo, 9 marca 
Dębnie Polskie (powiat rawicki). 
Rozmawiano o kredytach w związku 
z ubiegłoroczną suszą i opóźnienia-
mi w dopłatach bezpośrednich.̀

15 lutego, Leszno, 19 lutego, Bolę-
ciń Nowy, 24 luteg,o Włoszakowice 
(pow. leszczyński). Przedstawiciele  
agend rolniczych przekazywali in-
formacje o sprawach bieżących.

23 lutego, Rzęszkowo (powiat pil-
ski). Modernizacje gospodarstw oraz 
budowa linii energetycznej na odcin-
ku Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewi-
na to główne tematy spotkania.

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć życzenia ciepłych, pogodnych świąt, pełnych nadziei i wzajemnej życzliwości. 
Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen spokoju i wytchnienia od codziennych obowiązków i trosk, a atmosfera radości ze spotkań  

przy wielkanocnym stole oraz czerpania z bogatych tradycji wielkanocnych pozostanie z nami na długie tygodnie.
Piotr Walkowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
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Debata dotycząca obrotu ziemią 
w Wielkopolsce

Zasady gospodarowania 
nieruchomościami rolnymi 
z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa były tema-
tem debaty, która odbyła 
się 17 lutego br. w Piekarach 
w gminie Gniezno. Jak pod-
kreślali organizatorzy, sala, 
w której się odbyło spotkanie, 
nie miała jeszcze tylu gości, 
co udowadnia, że tematyka 
debaty nie była przypadkowa. 

L icznie przybyli rolnicy podkre-
ślali, że bez możliwości powięk-
szenia warsztatu pracy, jakim 

jest ziemia, są pozbawieni szansy na 
rozwój gospodarstw. Niepokój zebra-
nych rolników budziły również zapo-
wiadane od 1 maja br. zmiany w usta-
wie o ustroju rolnym i niejasności 
z nią związane. 

Spotkanie prowadził Andrzej 
Frąckowiak, delegat do KRIR, prze-
wodniczący Rady Społecznej przy 
Agencji Nieruchomości Rolnych OT 
w Poznaniu. Ze względu na istotę 
tematyki debaty Zarząd Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej był reprezento-
wany przez wszystkich jego człon-
ków. Ze strony ANR OT w Poznaniu 
przybyli dyrektor Oddziału Tereno-
wego Wojciech Perczak oraz zastęp-
ca dyrektora Tomasz Dutkiewicz 
wraz z Waldemarem Kalembą, pra-
cownikiem ANR. 

Pierwsza część spotkania zorga-
nizowana dla przewodniczących rad 
powiatowych WIR poświęcona była 
zagadnieniom związanym z praca-
mi członków samorządu rolniczego 
w komisjach przetargowych. Piotr 
Walkowski, prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, zwracał uwagę, że 
delegaci WIR są stroną społeczną 
w komisjach i ich praca jest niezwy-
kle ważna. Ze względu na zaufa-
nie społeczne oraz posiadaną wie-
dzę są ważnym ogniwem, które po-
zwala przeciwdziałać zjawisku tzw. 
słupów i spekulacyjnemu obrotowi 
ziemią. 

Zdaniem Andrzeja Frąckowiaka 
niezwykle istotną kwestią w pracach 
delegatów jest również wiedza na te-
mat przygotowania przez rolników 
dokumentacji przetargowej i ich 
oceny. Waldemar Kalemba apelował 
o dokładne sprawdzenie poprawno-

ści składanej dokumentacji z ogło-
szeniem o przetargu. 

Wśród najczęściej spotykanych 
błędów wyróżnić można:

 ■ brak podpisów na dokumentach;
 ■ brak potwierdzenia za zgodność 
z oryginałem załączonych kopii 
dokumentów, np. poświadczenia 
kwalifikacji. Poświadczenie za 
zgodność można uzyskać w siedzi-
bie ANR OT w Poznaniu (Sekcja 
Zagospodarowania Zasobem, pię-
tro IV);
 ■ brak klauzuli pod dokumentacją 
ofertową: „Jestem świadomy/świa-
doma odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadcze-
nia”; pod klauzulą wymagany jest 
podpis;
 ■nieprawidłowe miejsce złożenia 
dokumentów kwalifikacyjnych – 
dokumenty należy złożyć w siedzi-
bie ANR OT w Poznaniu (ul. Fre-
dry 12) w zamkniętej kopercie 
z odpowiednim opisem;
 ■nieprawidłowe miejsce złożenia 
oferty – dokumentację ofertową 
należy składać w Kancelarii Nota-
rialnej Paulina Jabłońska, ul. Fre-
dry 1/14, z odpowiednim opisem 
koperty; ANR ponosi pełen koszt 
aktu notarialnego.
Jak podkreślał Tomasz Dutkie-

wicz, przyjęte zasady organizacji 
przetargów ofertowych są bardzo 

przejrzyste i transparentne. Oczy-
wiście mogą ulec zmianie, ale tylko 
dla całego województwa. Na wniosek 
izby można również odstąpić od or-
ganizacji przetargu ograniczonego 
ofertowego na rzecz przetargu ust-
nego. Jest to możliwe w przypadku 
terenów, do których nabycia nie ma 
chętnych, np. łąki.

W drugiej otwartej części deba-
ty uczestnicy spotkania mieli moż-
liwość bezpośredniego wyjaśnienia 
nurtujących ich problemów i pytań 
z przedstawicielami ANR. Oma-
wiano konkretne problemy związa-
ne z obrotem ziemią w Wielkopol-
sce. Rolnicy z gminy Gołańcz pytali 
o grunty pochodzące ze zlikwidowa-
nych PGR-ów, będące we władaniu 
Grupy Rolnik. Niepokój rolników 
budzi sposób przejmowania przez tę 
spółkę gruntów. Tomasz Dutkiewicz 
wyjaśnił, że do 2010 r. istniała możli-
wość przejęcia dzierżawy poprzez ce-
sję zadłużenia. Tak też było w przy-
padku Grupy Rolnik. Działanie ta-
kie zostało zakwestionowane przez 
Najwyższą Izbę Kontroli i obecnie 
nie jest to prawnie dopuszczalne, po-
nieważ grunty odebrane dłużnikom 
wracają do ponownego rozdyspono-
wania. Zgodnie z ustawą z 3 grudnia 
2011 r. Grupa Rolnik miała możli-
wość wyłączenia 30% gruntów będą-
cych w dzierżawie i uzyskałaby moż-

liwość przedłużenia umowy dzierża-
wy bądź wykupu. Ze strony spółki 
nie było takiej deklaracji, w związku 
z powyższym po zakończeniu umo-
wy dzierżawy grunty zostaną rozdys-
ponowane wśród rolników.

Agencja Nieruchomości Rolnych 
zobowiązała się na wniosek Rady Po-
wiatowej w Gnieźnie do wyjaśnienia 
spraw związanych z dzierżawą nieru-
chomości rolnych w obrębie Przysie-
ka w gminie Mieleszyn. 

Rada Powiatowa WIR w Słupcy 
prosiła o wyjaśnienie sposobu po-
działu działek przeznaczonych do 
przetargów ograniczonych ofert pi-
semnych na dzierżawę. Zgodnie 
z decyzją Rady Społecznej przy ANR 
i WIR działki dzieli się w miarę moż-
liwości na części o wielkości zbliżo-
nej do średniej powierzchni grun-
tów rolnych w województwie, czyli 
13,43 ha. Jeżeli powierzchnia dział-
ki przeznaczonej do rozdysponowa-
nia jest większa, każdorazowo zasię-
gana jest opinia izby rolniczej i rady. 
W wielu przypadkach ukształtowa-
nie terenu, klasa bonitacyjna, brak 
dojazdu uniemożliwiają podział na 
mniejsze areały.

Delegaci RP WIR w Poznaniu po-
stulowali uwagę, aby oferenci biorący 
udział w w przetargach ofertowych 
otrzymywali zwrotną informację, 
która oferta wygrała, wraz ze wska-
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Andrzej Frąckowiak zaznaczył, że szczególne niebezpieczeństwo niesie za sobą zapis możliwości wyrażenia zgody 
przez ministra rolnictwa na sprzedaż nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi



SIEWCA WIELKOPOLSKI 3Nr 3 (137) marzec 2016

zaniem liczby uzyskanych punktów 
w poszczególnych kryteriach oraz 
punktów uzyskanych przez innych 
oferentów przetargu, bez podania 
nazwisk, np.: „Oferta nr 3 uzyskała 
następującą liczbę punktów w po-
szczególnych kryteriach: odległość 
XX, powierzchnia XX, cena XX 
itd.”. Jak wyjaśnił Tomasz Dutkie-
wicz, niemożliwe jest podanie w in-
formacji o wynikach przetargu ja-
kichkolwiek nazwisk ze względu na 
ochronę danych osobowych. Jesli na-
tomiast chodzi o punkty w poszcze-
gólnych kryteriach, informacja taka 
jest podawana.

Rolnicy z powiatu wrzesińskiego 
prosili o wyjaśnienie sprawy prze-
dłużonych dzierżaw rolnikom pod 
programy rolnośrodowiskowe. Zda-
niem rolników było to ze strony 
rolników swego rodzaju wyłudze-
nie, a ANR dokonała tego wbrew 
ustaleniom. Kolejne pytanie doty-
czyło respektowania przez ANR 
wcześniejszych porozumień z Izbą 
dotyczących gospodarki grunta-
mi w powiecie wrzesińskim. Za-
stępca Dyrektora ANR przyznał, że 
w tym przypadku Agencja popełni-
ła błąd. Oczywiście wszystkie usta-
lenia z Izbą w tym temacie są waż-
ne. W umowach rolników, o których 
mowa, są zapisy o braku możliwości 
przedłużenia terminów dzierżaw, 
w związku z powyższym tereny te 
w okresie jesiennym zostaną rozdys-
ponowane wśród rolników. ANR jest 
również obecnie na etapie wyjaśnia-
nia oświadczeń wskazanych osób 
o programach rolnośrodowiskowych 
w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

Kolejne pytanie dotyczyło dyspo-
nowania przez ANR gruntami, któ-
re mogłyby stanowić rekompensatę 
za grunty przeznaczone przez rolni-
ków pod budowę zbiornika małej re-
tencji w Gozdowie. Zgodnie z infor-
macjami, jakie przekazał Waldemar 
Humięcki, prezes ANR, w trakcie 
debaty na targach Polagra, prawdo-
podobnie będzie istniała taka moż-
liwość. Oddział Terenowy Agencji 
prosi o składanie w tej sprawie wnio-
sków, które zostaną przekazane do 
prezesa. Będzie wtedy możliwość or-
ganizacji przetargu z preferencją dla 
osób, które utraciły grunty pod bu-
dowę zbiornika.

Wielu rolników zainteresowanych 
było wyjaśnieniem spraw związa-
nych z bezumownym użytkowaniem 
gruntów z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Zdaniem zgroma-
dzonych w wielu przypadkach nieru-
chomości użytkowane są bez umów 
przez wiele lat, szczególnie dotyczy 
to rolników posiadających duże are-

ały, a ANR nic nie robi w tej sprawie. 
Jak przyznał Tomasz Dutkiewicz, 
bezumowne użytkowanie jest bardzo 
dużym problemem, ale ANR robi co 
tylko jest możliwe, oczywiście w gra-
nicach obowiązującego prawa, aby 
grunty wróciły do Zasobu. Obecnie 
są złożone trzy pozwy procesowe ze 
strony dłużników, ale i także ze stro-
ny ANR. Sprawy są więc rozciągnię-
te w czasie.

Rada Powiatowa w Słupcy zaape-
lowała do dyrektora ANR, aby spra-
wy powiatu słupeckiego nadal były 
rozpatrywane w Sekcji Zamiejscowej 
Gospodarowania Zasobem w Maliń-
cu, gdyż zgodnie z otrzymanymi in-
formacjami powiat ma podlegać pod 
ANR OT w Poznaniu. Ze względu na 
odległość będzie to bardzo uciążliwe 
dla rolników. Dyrekcja ANR przy-

chyliła się do prośby rolników.
Wiele kontrowersji budził również 

nadzór właścicielski Agencji nad rol-
nikami, którzy dzierżawią nierucho-
mości zabudowane. W opinii uczest-
ników spotkania agencyjne budynki 
są celowo doprowadzane do ruiny 
i często burzone, a rolnicy ci są bez-
karni. Tomasz Dutkiewicz wyjaśnił, 
że często wynika to z faktu, że bu-
dynki, o których mowa, bardzo czę-
sto nie mogą być użytkowane gospo-
darczo ze względu na niespełnianie 
norm. Oczywiście nie znaczy to, że 
mają być celowo niszczone i z takimi 
dzierżawcami umowy zostają zerwa-
ne. Osobnym problemem są budynki 
będące pod nadzorem konserwator-
skim bądź wpisane do rejestru zabyt-

ków. Jest to duży problem i obciąże-
nie dla ANR.

Wszyscy zebrani zgodnie stwier-
dzili, że problem tzw. słupów może 
wrócić, ale w innym wymiarze. Rol-
nicy już teraz zauważają, że bardzo 
często osoby posiadające duże are-
ały pozbywają się ich, aby umożli-
wić sobie udział w przetargu i zdo-
bycie maksymalnej liczby punktów. 
Bardzo często dochodzi również do 
sytuacji podstawiania rolników po-
siadających mniejsze gospodarstwa 
z gmin objętych przetargami bądź 
gmin sąsiednich.

Bardzo obszernie podczas deba-
ty omawiano również projekt usta-
wy o ustroju rolnym, która ma wejść 
w życie 1 maja br. Posłanka Paulina 
Hennig-Kloska zaznaczyła, że po-
mysł obrony ziemi przed wykupem 

jest słuszny, ale wprowadzana usta-
wa nie powinna działać przeciwko 
rolnikom. Apelowała o szerokie kon-
sultacje wśród organizacji rolniczych 
w tej sprawie, gdyż jest sporo we-
wnętrznych sprzeczności w ustawie. 
Andrzej Frąckowiak zaznaczył, że 
szczególne niebezpieczeństwo niesie 
za sobą zapis możliwości wyrażenia 
zgody przez ministra rolnictwa na 
sprzedaż nieruchomości, jeżeli jest 
to uzasadnione względami społecz-
no-gospodarczymi. Zdaniem izby 
rolniczej brakuje zapisu o koniecz-
ności wyrażenia opinii przez izby 
i inne organizacje rolnicze. Plusem 
ustawy jest natomiast możliwość sta-
rania się o ziemię przez młodych rol-
ników. Obecnie obowiązująca ustawa 

nie daje młodym gospodarzom ta-
kiej możliwości. Samorząd rolniczy 
wielokrotnie zgłaszał ten problem. 
Uzasadniano, że z jednej strony rząd 
wspiera młodych rolników poprzez 
dotacje unijne, a z drugiej istnieją za-
pisy ustawowe, które uniemożliwiają 
rozwój takich gospodarstw. Zygmunt 
Matuszczak, delegat do WZ z Mię-
dzychodu, zwrócił uwagę, że pro-
ponowane zapisy wprowadzają zbyt 
dużą ingerencję w prawo własności.

Zarząd WIR podziękował Toma-
szowi Dutkiewiczowi, obecnie za-
stępcy dyrektora ANR OT w Pozna-
niu, za dotychczasowa współpracę. 
Jak podkreślał Andrzej Frąckowiak, 
bez przychylności i pełnego zaanga-
żowania pana Dutkiewicza w spra-
wy ziemi na terenie Wielkopolski nie 
udałoby się wypracować zasad prze-

targów ofert pisemnych, na których 
obecnie wzorują się inne wojewódz-
twa i które zostały zapisane w projek-
cie ustawy o ustroju rolnym, a także 
rozwiązać pozytywnie wielu proble-
mów związanych z obrotem ziemią 
w naszym województwie.

Spotkanie w Piekarach udowodni-
ło, że możliwa jest spokojna i rzeczo-
wa dyskusja w tak trudnym temacie 
jak obrót ziemią. Nie wszyscy rolni-
cy mieli możliwość zabrania głosu ze 
względów czasowych, ale organiza-
torzy debaty mają nadzieję, że wiele 
palących i problematycznych spraw 
zostało omówionych. Pokazuje to 
również, że spotkania takie powinny 
odbywać się cyklicznie. 

Barbara IDCZAK 

Wielu rolników zainteresowanych było wyjaśnieniem spraw związanych z bezumownym użytkowaniem gruntów 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
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Płatności bezpośrednie – zmiany we wniosku
W tym roku zasadnicze warunki 

ubiegania się o dopłaty bezpo-
średnie nie ulegają zmianie. Jest jed-
nak kilka nowości, na które należy 
zwrócić uwagę.

Wnioski o przyznanie płatności 
należy składać w terminie od 15 mar-
ca do 16 maja 2016 r. (15 maja 2016 r. 
to niedziela). Możliwe jest złożenie 
wniosku po tym terminie, nie póź-
niej niż do 10 czerwca 2016 r. Jednak 
w takim przypadku kwota płatności, 
do której rolnik byłby uprawniony, 
zostanie pomniejszona o 1% za każdy 
dzień roboczy opóźnienia. 

Do wniosku dla każdej działki 
ewidencyjnej, na której deklarowa-
ne są działki rolne, należy dołączyć 
załączniki graficzne z wrysowanymi 
działkami rolnymi.

Beneficjent ubiegający się o płatno-
ści bezpośrednie do gruntów wcho-
dzących w skład Zasobów Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa jest zo-
bowiązany posiadać tytuł prawny 
do wnioskowanego gruntu (umowa 
dzierżawy).

Rolnik, który nie może zrealizo-
wać praktyki zazielenienia w zakre-
sie utrzymania obszarów proeko-
logicznych (EFA), może w każdym 

momencie dokonać zmiany elementu 
proekologicznego. 

Rolnicy nie mogą wnioskować 
o uznanie za rolnika uczestniczą-
cego w systemie dla małych gospo-
darstw. Możliwe jest jedynie wystą-
pienie z tego sytemu. W przypadku 
wystąpienia z systemu dla małych 
gospodarstw rolnik będzie podlegał 
wszystkim obowiązkom i warun-
kom do przyznania danej płatności, 
w tym obowiązkowi przestrzegania 
norm i wymogów wzajemnej zgod-
ności. Maksymalna kwota płatności 
dla małych gospodarstw wynosi nie 
więcej niż równowartość w złotych 
kwoty 1 250 euro.

Zmiany w formularzu 
wniosku o przyznanie 

płatności
We wniosku został wprowadzony 

jeden checkbox dla płatności JPO, 
płatności za zazielenienie i płatności 
dodatkowej.

We wniosku rolnik może ubiegać 
się dodatkowo o przyznanie premii 
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej 
w ramach PROW 2014–2020.

W części VII wniosku (Oświad-
czenie o powierzchni działek ewi-

dencyjnych), dotyczącej powierzch-
ni niezgłoszonej do płatności, rolnik 
musi wskazać rodzaj użytkowania 
i jego powierzchnię (kolumna 12. 
– powierzchnia trwałych użytków 
zielonych niezgłoszonych do płat-
ności, kolumny 13. i 14. dotyczą 
upraw prowadzonych na gruntach 
ornych niezgłoszonych do płatności 
– należy podać nazwę uprawy i jej 
powierzchnię).

W części VIII (Oświadczenie 
o sposobie wykorzystywania działek 
rolnych) kolumny 6. i 7. dotyczą po-
wierzchni deklarowanej do płatności 
ONW. Rolnik zobowiązany jest wpi-
sać w kolumnie 6. oznaczenie obsza-
ru ONW, tj.: ONW_1 – obszar ONW 
typu nizinnego strefa nizinna I;  
ONW_2 – obszar ONW typu nizin-
nego strefa nizinna II; ONW_3 – ob-
szar ONW typu górskiego; ONW_4 – 
obszar ONW typu ze specyficznymi 
utrudnieniami. Natomiast w kolum-
nie 7. należy wpisać powierzchnię 
położoną na danym obszarze ONW, 
w ramach działki rolnej w granicach 
działki ewidencyjnej.

W przypadku ubiegania się o płat-
ności związane do zwierząt do wnio-
sku należy obowiązkowo dołączyć 

oświadczenie o zwierzętach zade-
klarowanych do płatności, którego 
wzór dostępny jest na stronie inter-
netowej oraz w biurach powiatowych 
ARiMR.

We wniosku o przyznanie płatno-
ści na 2016 rok rolnik może ubiegać 
się o przyznanie:

 ■ jednolitej płatności obszarowej, 
płatności za zazielenienie, płatno-
ści dodatkowej, 
 ■ płatności dla młodych rolników,
 ■ płatności w ramach dobrowolnego 
wsparcia związanego z produkcją, 
 ■ płatności niezwiązanej do tytoniu,
 ■ płatności dla obszarów z ograni-
czeniami naturalnymi lub inny-
mi szczególnymi ograniczeniami 
(PROW 2014–2020),
 ■ płatności rolnośrodowiskowo-kli-
matycznej (PROW 2014–2020),
 ■ płatności ekologicznej (PROW 
2014–2020),
 ■ płatności rolnośrodowiskowej 
(PROW 2007–2014),
 ■wypłatę pomocy na zalesianie 
(PROW 2007–2013), 
 ■ premii pielęgnacyjnej i premii za-
lesieniowej (PROW 2014–2020).

Źródło:  
MRiRW, ARiMR, CDR

BBNP-1st-Agromechanika-210x146.indd   1 17.02.2016   11:50



SIEWCA WIELKOPOLSKI 5Nr 3 (137) marzec 2016

Już niedługo premia dla młodych rolników
W ielkopolska Izba Rolnicza za-

chęca wszystkich rolników, 
którzy nie ukończyli 40. roku życia 
oraz posiadają odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe, do zapoznania się 
z ogólnymi warunkami wypłaty pre-
mii dla młodych rolników, dostęp-
nymi na stronie internetowej Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz do kontaktu z do-
świadczonymi doradcami, świadczą-
cymi pomoc w zakresie przygotowa-
nia całej dokumentacji potrzebnej do 
przedłożenia w ARiMR w celu uzy-
skania niniejszej pomocy finansowej. 

W zakresie ubiegania się o „Pre-
mie dla młodych rolników” plano-
wane są następujące zmiany:

 ■wydłużenie z 12 do 18 miesięcy 
okresu, w którym można rozpo-
cząć urządzanie gospodarstwa rol-
nego przed dniem złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy;
 ■ zmiana sposobu liczenia terminu 
18 miesięcy na spełnienie wymogu 
w odniesieniu do definicji aktyw-
nego zawodowo rolnika – zamiast 
„od dnia rozpoczęcia urządzania 
gospodarstwa” proponowany jest 
zapis „od dnia następującego po 
dniu, w który upływa termin 9 mie-
sięcy, liczony od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy”;

 ■ zmiana podejścia w kwestii defi-
niowania dnia rozpoczęcia urzą-
dzania gospodarstwa, w przypad-
ku gdy dziedziczy je osoba nie-
pełnoletnia – zamiast „za dzień 
rozpoczęcia urządzania gospo-
darstwa uznaje się dzień uzyska-
nia przez nią pełnoletności” pro-
ponuje się zapis dający możliwość 
wyboru późniejszej z dat, pozwa-
lającej na zakwalifikowanie się 
do naboru o premię dla młodego 
rolnika: dzień osiągnięcia przez 
daną osobę wieku 18 lat lub dzień 
uprawomocnienia się postanowie-
nia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku albo zarejestrowania przez 
notariusza aktu poświadczenia 
dziedziczenia”;
 ■ doprecyzowanie przepisu odno-
śnie warunku kwalifikowalności 
w zakresie wielkości fizycznej go-
spodarstwa – proponuje się aby 
pomoc mogła być przyznana oso-
bie fizycznej, która w terminie 
najpóźniej 9 miesięcy od dnia do-
ręczenia decyzji o przyznaniu po-
mocy, rozpoczęła jako kierujący 
prowadzenie działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym o łącznej 
powierzchni użytków rolnych, tj. 
gruntów ornych, sadów, łąk trwa-
łych, pastwisk trwałych, gruntów 

rolnych zabudowanych, gruntów 
pod stawami i gruntów pod rowa-
mi równej co najmniej powierzch-
ni minimalnej, którą stanowi śred-
nia powierzchnia gruntów rolnych 
w gospodarstwie rolnym w kraju 
lub w województwie (w zależności 
od województwa w którym położo-
ne jest gospodarstwo);
 ■ określenie identycznych warun-
ków pomocy dla wnioskodawców 
i ich małżonków, w tym przypad-
ku również  proponuje się zamianę 
terminu – z 12 na 18 miesięcy
 ■ umożliwienie dokonania pew-
nych czynności, wcześniej niedo-
zwolonych, jak np. wystąpienie do 
ARiMR o wypłatę płatności bez-
pośrednich przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie premii dla 
młodego rolnika;
 ■ umożliwienie realizacji przez bene-
ficjentów „Premii dla młodych rol-
ników” operacji typu „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” PROW 
2014–2020 przez osoby wspólnie 
wnioskujące, poprzez uzupełnie-
nie listy wyjątków od zasady, iż 
gospodarstwo młodego rolnika nie 
może stanowić przedmiotu współ-
własności lub współposiadania;
 ■ obniżenie progu punktowego, od 
którego przyznawana będzie po-

moc, z co najmniej 15 na co naj-
mniej 12 pkt, co pozwoli na zapew-
nienie optymalnego systemu wy-
boru najlepszych projektów;
 ■ uelastycznienie rozwiązań doty-
czących harmonogramu naboru 
wniosków o przyznanie pomo-
cy poprzez wprowadzenie moż-
liwości przeprowadzenia nabo-
rów w pierwszym lub drugim 
kwartale roku kalendarzowego, 
a w przypadku naboru planowa-
nego w 2016 roku, skrócenie mi-
nimalnego terminu na podanie do 
publicznej wiadomości ogłoszenia 
o naborze z 30 do 14 dni.
Wszystkie wymienione powyżej 

punkty mają charakter orientacyjny, 
co oznacza, że do czasu braku poda-
nia do publicznej wiadomości infor-
macji o nowelizacji rozporządzenia 
regulującego zasady naboru i przy-
znawania „Premii dla młodych rol-
ników”, żaden z powyższych zapisów 
nie może zostać uznany za wiążący.

Opracowano na podstawie projektu 
rozporządzenia ministra rolnictwa 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu „Premie 
dla młodych rolników” objętego PROW 

2014–2020

Propozycje zmian prawa łowieckiego w zakresie szacowania szkód
W sejmie trwają parce nad po-

selskim projektem zmian 
w ustawie o prawie łowieckim. Pro-
jekt przewiduje wprowadzenie no-
wych zasad szacowania i wypłacania 
odszkodowań za szkody łowieckie. 
Obecnie kompetencje w tym zakre-
sie mają przedstawiciele kół łowiec-
kich, a w myśl nowych rozwiązań 
zadania przekazane zostaną wojewo-
dom. Szkody wyrządzone w uprawach 
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sar-
ny oraz przy wykonywaniu polowań 
będą zgłaszane wójtowi, który następ-
nie fakt wystąpienia szkody zgłosi do 
wojewody. Ten ustali wartość szkody 
i wypłaci odszkodowanie.

Projekt zakłada również powołanie 
funduszu odszkodowawczego w celu 
zabezpieczenia środków na wypłatę 
odszkodowań za szkody łowieckie, 
którego dysponentem będzie wojewo-
da. Środki gromadzone w funduszu 
pochodzić będą ze składek zarządców 
bądź dzierżawców obwodów łowiec-
kich, darowizn i zapisów oraz dotacji 
z budżetu państwa. Zaproponowa-
ne rozwiązania mogą ulec zmianie 
w ciągu dalszych prac legislacyjnych.

 oprac. Paweł Dopierała

Schemat postępowania przy ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu wystąpienia 
szkód łowieckich według projektu poselskiego (PiS)
Powstanie szkody

Poszkodowany składa wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania do 
właściwego ze względu na wystąpienie szkód wójta, burmistrza lub prezydenta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie.

Wojewoda informuje właściciela lub posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, a w razie 
potrzeby – również przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej o terminie dokonania 
oględzin i szacowania szkód, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania informacji o powstaniu tych szkód.

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje wojewoda niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód sporządza się protokół, zawierający w szczególności informacje o wysokości 
poniesionych szkód.

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma prawo wnieść zastrzeżenia 
do treści protokołu w zakresie wielkości szkody lub proponowanej wysokości wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu protokołu do podpisu.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń w zakresie proponowanej wysokości wynagrodzenia za szkody właściciel albo posiadacz 
gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może w terminie 14 dni od dnia wniesienia tych 
zastrzeżeń przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na 
miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą. 

Zastrzeżenia wniesione do protokołu wraz z dołączoną opinią rzeczoznawcy wojewoda rozpatruje w terminie 7 dni od dnia ich 
wniesienia.

Wysokość odszkodowania ustala, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda, na podstawie protokołu oszacowania szkód 
oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona.

Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę jest ostateczna. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, 
na których zostały wyrządzone szkody, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z tej decyzji może, 
w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego. Nie ma możliwości mediacji w urzędach 
gmin.
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Zakaz stosowania białka GMO  
w żywieniu zwierząt w Polsce  

bez alternatywy dla śruty sojowej?
Artykuł 15 Ustawy z 22 lipca 
2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 
144, poz. 1045) wprowadza 
zakaz wytwarzania, wprowa-
dzania do obrotu i stosowa-
nia w żywieniu zwierząt pasz 
genetycznie zmodyfikowa-
nych oraz organizmów gene-
t ycznie mody fikowanych 
przeznaczonych do użytku 
paszowego. Dotychczas dwu-
krotnie nowelizowano usta-
wę, przesuwając termin jej 
wejścia w życie, ostatecznie 
na dzień 1 stycznia 2017 r. 

O bawa konsumentów przed 
żywnością genetycznie mo-
dyfikowaną jest uzasadnio-

na. Nowoczesna biotechnologia jest 
dziedziną młodą i nie dysponujemy 
długoterminowymi danymi odno-
śnie do wpływu takich roślin na śro-
dowisko i zdrowie człowieka, a także 
nie mamy wystarczającej wiedzy na 
temat efektów inżynierii genetycz-
nej w perspektywie kilku pokoleń. 
Jednak czy wprowadzenie w Polsce 
zakazu skarmiania zwierząt pasza-
mi z udziałem GMO rzeczywiście 
ochroni konsumentów przed żywno-
ścią genetycznie modyfikowaną?

Polscy rolnicy zmuszeni będą do 
kupna drogich pasz albo zlikwido-
wania chowu i hodowli. Natomiast 
do polskiego konsumenta beż żad-
nych ograniczeń będzie trafiać tań-
sze mięso, wyprodukowane w kra-
jach UE, pochodzące od zwierząt 
karmionych paszami genetycznie 
modyfikowanymi.

Skutkiem wejścia zakazu stosowa-
nia pasz z udziałem GMO w życie 
mogą być także wysokie sankcje fi-
nansowe ze strony Unii Europejskiej. 
Z ekspertyzy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych z 2010 r. polska usta-
wa paszowa (2006) jest niezgodna 
z prawem Unii Europejskiej. Żaden 
kraj Unii i poza nią nie uchwalił tak 
rygorystycznej ustawy paszowej. 

Polska sprowadza około 2 mln 
ton śruty sojowej rocznie. Śruta so-
jowa jest najpopularniejszym źró-
dłem białka w mieszankach treści-
wych dla zwierząt monogastrycz-
nych. Import surowca w przybliże-
niu w 70% pokrywa krajowe zapo-

trzebowanie na surowce białkowe. 
Około 60% importowanej soi jest 
wykorzystywane do produkcji pasz 
dla drobiu, 20% – dla trzody, a 10% 
– dla bydła. Śruta sojowa, którą ku-
pujemy głównie w Argentynie, jest 
genetycznie modyfikowana. Obec-
nie soja non-GMO jest o blisko 14% 
droższa od stosowanej powszechnie 
soi genetycznie modyfikowanej. Je-
śli w Polsce zostałby wprowadzony 
zakaz stosowania soi GMO, popyt 
na soję niemodyfikowaną wzrósłby 
o 2 mln ton rocznie, co spowodowa-
łoby znaczny wzrost jej ceny. 

Niewątpliwie korzystna jest po-
pularyzacja siewu soi w warunkach 
krajowych, ale należy pamiętać, że 
jest to w naszym kraju nowa uprawa, 
której rolnicy ciągle się uczą. Wy-
hodowanie odmiany o skróconym 
okresie wegetacji, niższych wymaga-
niach termicznych i mniejszej wraż-
liwości na długość dnia spowodo-
wało coraz większe zainteresowanie 
uprawą tej rośliny. W 2015 r. w Pol-
sce uprawiano ją na obszarze oko-
ło 20 tys. ha. Do tej pory przeszko-
dą w uprawie soi był także problem 
z przetwórstwem i skupem.

Podstawową zaletą poekstrakcyj-
nej śruty sojowej jest to, że nie ma 
ograniczeń procentowych udziału 
tego komponentu w diecie zwierząt. 
Podczas procesu tostowania substan-
cje antyżywieniowe w niej obecne 
zostają prawie w całości dezaktywo-
wane. Cechuje ją wysoka zawartość 
białka – od 44 do 48%, i stosunkowo 
mała zawartości włókna – 7%, naj-
niższa cena rynkowa w przeliczeniu 
na białko oraz dostępność dużych, 
jednolitych partii materiału paszo-
wego. Wzrost zużycia śruty sojowej 
do produkcji mieszanek paszowych 
dla zwierząt wystąpił po 2004 r. i był 
spowodowany głównie zakazem sto-
sowania mączek mięsno-kostnych 
w żywieniu zwierząt, wprowadzo-
nym w związku z profilaktyką scho-
rzenia BSE u bydła. Import mączek 
mięsnych i mięsno-kostnych przed 
2004 r. (około 300 tys. t) i produk-
cja krajowa (200–250 tys. t) stanowi-
ły około 30–40% białka niezbędnego 
do bilansowania mieszanek paszo-
wych dla drobiu i świń. 

W opinii ekspertów Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, gdyby w naszym kra-

ju zaczął obowiązywać zakaz impor-
tu genetycznie modyfikowanej śruty 
sojowej, możliwości jej zastąpienia 
innymi komponentami byłyby bar-
dzo ograniczone, a zwłaszcza przy 
korzystaniu przez hodowców z pasz 
przemysłowych. Źródła białka kra-
jowego są tylko częściową alternaty-
wą dla poekstrakcyjnej śruty sojowej, 
a to ze względu na pewne ogranicze-
nia w zastosowaniu. 

Poekstrakcyjna śruta rzepako-
wa i makuch rzepakowy są dobrą 
paszą dla tuczników i bydła, nato-
miast należy ograniczać ich zasto-
sowanie w żywieniu młodych zwie-
rząt, zwłaszcza prosiąt oraz drobiu. 
W porównaniu do śruty sojowej pa-
sze rzepakowe zawierają mniej lizy-
ny, a stężenie aminokwasów egzo-
gennych jest znacznie mniejsze niż 
w soi. Zawierają dużą ilość włókna 
pokarmowego obniżającego straw-
ność białka, tłuszczu i wchłanianie 
aminokwasów oraz kwasów tłuszczo-
wych w jelicie cienkim. IHAR w Po-
znaniu prowadzi zaawansowane ba-
dania nad uprawą mieszańcowych 
odmian rzepaku o mniejszym stop-
niu włókna.
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Polska ustawa paszowa jest najbardziej rygorystyczna w UE
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Nasiona roślin strączkowych 
(groch, peluszka, bobik, łubiny) 
mogą być stosowane w żywieniu dro-
biu i trzody chlewnej maksymalnie 
w udziale do około 10–15% mieszan-
ki treściwej – ze względu na obecność 
inhibitorów enzymów trawiennych, 
trypsyny i chymotrypsyny oraz tani-
ny i hemoaglutyniny. Rynek roślin 
strączkowych w Polsce dynamicznie 
rośnie. Od roku 2008 do 2014 po-
wierzchnia plantacji roślin strączko-
wych się podwoiła. Najdynamiczniej 
zmieniła się powierzchnia plantacji 
kwalifikowanych łubinu wąskolist-
nego. Są też wysokobiałkowe mate-
riały paszowe pochodzące w prze-
ważającej mierze z importu, mogące 
stanowić uzupełnienie śruty sojowej 
w mieszankach paszowych dla zwie-
rząt, takie jak: śruta arachidowa, 
śruta słonecznikowa, gluten kukury-
dziany, suszony wywar gorzelniany 
(35% białka ogólnego), mączka rybna, 
drożdże pastewne. 

Śruta arachidowa ma zbliżoną za-
wartość białka do śruty sojowej. Jest 

to jednak białko ubogie w amino-
kwasy egzogenne. Co prawda, nie 
zawiera substancji antyodżywczych, 
jakkolwiek może w niej występować 
aflatoksyna B₁ powstająca w wyso-
kiej temperaturze i wilgotności po-
wietrza krajów, w których uprawiane 
są orzeszki ziemne. 

Śruta słonecznikowa otrzymywana 
jest z nasion słonecznika o różnym 
stopniu odłuszczenia i odtłuszcze-
nia, więc jej wartość pokarmowa jest 
zmienna i silnie zróżnicowana. Ze 
względu na znaczną zawartość włók-
na, w tym pektyn i arabinoksylanów, 
śruta słonecznikowa charakteryzu-
je się gorszą od soi przyswajalnością 
aminokwasów. 

Gluten kukurydziany to materiał 
paszowy pozyskiwany z odolejonych 
kiełków kukurydzy przeznaczonej 
do produkcji skrobi. Gluten zawiera 
około 68% białka ogólnego. Charak-
teryzuje się dużą zawartością lizy-
ny i metioniny. Import tego surow-
ca otrzymanego z roślin non-GMO 
przy znaczącym wzroście upraw ku-

kurydzy GMO na świecie może oka-
zać się kosztowny.

Suszony wywar kukurydziany za-
wiera około 35% białka ogólnego. Za-
grożeniem podczas stosowania wy-
waru w żywieniu zwierząt jest ska-
żenie wywaru gorzelnianego toksy-
nami pleśniowymi występującymi 
w zbożach, w tym w kukurydzy pod-
dawanej przetwarzaniu na alkohol.

Mączka rybna to atrakcyjna pa-
sza białkowa zawierająca 60–70% 
tego składnika. Nie zaleca się jed-
nak przekraczania jej udziału w mie-
szankach paszowych ze względu na 
możliwość wystąpienia posmaku ry-
biego w jajach i mięsie, związanego 
z odkładaniem długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych mączki rybnej 
w tych produktach.

Drożdże, podobnie jak śruta so-
jowa, zawierają dużo białka boga-
tego w lizynę, a uboższego w argi-
ninę, dlatego zaleca się stosowanie 
tego aminokwasu, także metioniny, 
jako dodatku paszowego w mieszan-
kach o znacznej zawartości drożdży. 

Czynnikiem ograniczającym stoso-
wanie drożdży w żywieniu zwierząt 
są kwasy nukleinowe w nich zawarte, 
prowadzące do tworzenia się dużej 
ilości kwasu moczowego, a tym sa-
mym – kamicy moczanowej.

Z punktu widzenia wartości ży-
wieniowej nie ma zatem możliwości 
całkowitego zastąpienia śruty sojo-
wej innymi źródłami białka pasz-
owego, zwłaszcza u brojlerów oraz 
prosiąt i warchlaków. 

Szkody i zagrożenia ekonomicz-
ne wynikające z ograniczenia w Pol-
sce produkcji pasz przemysłowych 
oraz produkcji mięsa i przetworów 
– głównie drobiowych, wpłyną ne-
gatywnie na gospodarkę rolno-żyw-
nościową oraz ekonomikę ogólnogo-
spodarczą. Problem żywności GMO 
można rozwiązywać stopniowo bez 
wprowadzania tak ostrych restrykcji, 
które w nieodwołalny sposób mogą 
zniszczyć polski sektor trzody chlew-
nej i drobiarski. 

Maria D. 
(literatura u autora)

Laureaci IX edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki  
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Położone wśród pól, z dala od 
zgiełku, Gospodarstwo Agrotu-

rystyczne Końska Zagroda, to uro-
kliwe miejsce dla osób ceniących 
sobie spokój i kontakt z przyrodą. 
Do dyspozycji gości jest rozległy te-
ren zielony ze stawem oraz salą ko-
minkowo-jadalną zapewniającą miłą 
atmosferę także podczas niepogo-
dy. Coś dla siebie znajdą miłośnicy 
rowerów oraz wędkowania, ale naj-

bardziej zadowoleni będą miłośnicy 
koni, bowiem na terenie gospodar-
stwa funkcjonuje Szkółka Jeździecka 
Końska Zagroda. 

Końska Zagroda to również pikni-
ki jeździeckie, pobyty weekendowe 
i wakacyjne, warsztaty oraz szkole-
nia. Gospodarze polecają pyszną, do-
mową kuchnię a posiłki przygotowy-
wane są z produktów z własnego go-
spodarstwa.  q

Gościniec Jaroszewskie Wzgórze 
położony na Pojezierzu Między-

chodzko-Sierakowskim to wymarzo-
ne miejsce na odpoczynek i obcowanie 
z naturą. Gościniec zapewnia komfor-
towe noclegi, udostępnia  restaura-
cję, salę barową i bankietową, ogród 
zimowy, saunę, bilard, siłownię, salę 
telewizyjną, parking, jak również sa-
modzielną kuchnię dla gości. Osoby, 
które lubią mocne wyzwania, mogą 

pod okiem  profesjonalnych instruk-
torów wziąć udział w szkoleniu jazdy 
samochodem terenowym w trudnym 
terenie, rajdach na quadach, spróbo-
wać pierwszych kroków w nurkowa-
niu,  w spływie kajakowym Drawą. 
Gościniec Jaroszewskie Wzgórze to 
także wspólne ogniska, jazda konna, 
przejazdy bryczkami, wyjścia na krę-
gielnię, kameralne koncerty muzycz-
ne, grzybobrania... q

Gościniec Jaroszewskie Wzgórze, Tomasz Sobieraj 
Grobia 60, 64-410 Sieraków, gmina sieraków/ powiat międzychodzki

tel. +48 609 331 332, www.jaroszewskiewzgorze.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Końska Zagroda, Danuta i Sylwester Jóźwiak 
Bierzwienna Krótka 61, 62-650 Kłodawa, gmina kłodawa/powiat kolski

tel. +48 63 273 15 31, +48 697 228 633, www.agro-bierzwienna-krotka.noclegiw.pl

Kategoria II
Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim  

– III miejsce

Kategoria I
Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym 

– III miejsce
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Z a tym staropolskim powiedze-
niem kryje się nie tylko wiara 

w wyjątkowość świąt Wielkiej Nocy, 
ale także zobowiązanie, by prze-
żyć ten czas zgodnie z tradycją, nie 
szczędząc wysiłku w przygotowanie 
siebie i swojego otoczenia na święta. 
Z Wielkanocą wiąże się wiele religij-
nych i ludowych obrzędów. Niektóre 
z nich z czasem uległy zatarciu, war-
to więc w przedświątecznym okresie 
poświęcić chwilę i je poznać. Opra-
cowanie pt. „Tradycje wielkanocne 
dawniej i dziś”, które zamieszczone 
zostało na stronie internetowej WIR 
(www.wir.org.pl) zawiera wiele inte-
resujących informacji związanych 
z tym najważniejszym i najstarszym 
świętem chrześcijaństwa, obchodzo-
nym na pamiątkę Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. 

Od soboru w Nicei (325 r.) świę-
ta Wielkiej Nocy obchodzimy 

w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca (tj. mię-
dzy 21 marca a 25 kwietnia). Obcho-
dy religijne Wielkanocy poprzedza 
czterdziestodniowy Wielki Post, 
który kończy Wielki Tydzień i uro-
czystości Triduum Paschalnego. 

Święto Zmartwychwstania Pań-
skiego rozpoczyna odbywająca się 
wczesnym rankiem procesja i msza 

święta zwana rezurekcją, następnie 
w rodzinnym gronie spożywamy 
uroczyste śniadanie wielkanocne. 

Połączenie liturgii kościelnej 
i obrzędowości ludowej stanowi 
o wyjątkowości tego świąteczne-
go okresu. Radość ze Zmartwych-
wstania Pańskiego przeplata się 
z radością z budzącej się do życia 
przyrody. 

Niedziela Wielkanocna kończy 
okres czterdziestodniowego Wiel-
kiego Postu, nie dziwi wiec, że świę-
towaniu Wielkanocy towarzyszą 
także bogate tradycje kulinarne. 
Wszystkich zainteresowanych nimi 
zapraszamy w Niedzielę Palmową 
na Śniadanie Wielkanocne Środo-
wisk Wiejskich, które odbędzie się 
w Kiszkowie. q

Wielkopolski Rolnik Roku 

Nie każdej niedzieli Wielkanoc
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W niedzielę 13 marca br. pod-
czas uroczystej gali poznali-

śmy laureatów XV edycji konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku. Uroczy-
stość, w której wzięli udział laure-
aci wraz z rodzinami, samorządow-
cy oraz przedstawiciele środowisk 
wiejskich, odbyła się w Sali Ziemi na 
Terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

W tegorocznej edycji do konkur-
su zgłoszonych zostało 63 rolników 
z 29 powiatów, którzy następnie 
poddani zostali wnikliwej ocenie 
przez kapitułę konkursu. Oceniano 
organizację gospodarstw, osiągane 
efekty ekonomiczne, perspektywy 
rozwoju, a także infrastrukturę, wy-
posażenie oraz estetykę obejścia. Po 
kilku miesiącach, w trakcie których 
odbyły się wizytacje gospodarstw, 
jury wytypowało 20 najlepszych rol-
ników jako nominowanych w kon-
kursie, a spośród nich wskazało  

10 laureatów, którzy otrzymali ty-
tuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015 
oraz statuetkę Siewcy. 

Organizatorem konkursu jest sa-
morząd województwa wielkopol-
skiego. W skład kapituły wchodzą 
m.in. profesorowie, rolnicy, a tak-
że przedstawiciel konwentu staro-
stów, którzy kompleksowo przyglą-
dają się gospodarstwom. Kapitule 
konkursu przewodniczy profesor 
Grzegorz Skrzypczak, rektor Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, z ramienia WIR w pracach 
kapituły uczestniczy prezes Piotr 
Walkowski. 

Laureatami XV edycji konkursu 
zostali:

 ■Agata i Grzegorz Krasoń, rozsady 
warzyw, Święta, powiat złotowski,
 ■Kazimierz Wotzka, sadownictwo, 
Pobórka Wielka, powiat pilski,
 ■Hubert Michalski, sadownictwo, 
Mostki 78, powiat koniński,

 ■Marek Michalak, bydło mleczne, 
Golina Kolonia, powiat koniński,
 ■Arleta Linke, drobiarstwo, Dę-
bienko, powiat poznański,
 ■Wioletta i Łukasz Jędrzejakowie, 
roślinny, Kaliszkowice Ołobockie, 
powiat ostrzeszowski,
 ■ Jolanta i Grzegorz Majchrzako-
wie, roślinny i zwierzęcy, Topola 
Mała, powiat ostrowski,
 ■Emilia i Jacek Grzelakowie, ro-
ślinny, Skarszew, powiat kaliski,
 ■ Jan Kamiński, roślinny i zwierzę-
cy, Kiedrowo, powiat wągrowiecki,
 ■ Joanna i Maciej Szudrowiczowie, 
trzoda chlewna, roślinny, Tłuka-
wy, powiat obornicki.
Pozostali nominowani to:
 ■Roman Jerzykiewicz, drobiarstwo, 
Rudki, powiat wrzesiński,
 ■ Jan Lazarek, roślinny i zwierzęcy, 
Pospólno, powiat słupecki,
 ■ Izabela Kałek, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, by-
dło mleczne, Trzcianka, powiat 
nowotomyski,
 ■Elżbieta Reitzig, bydło opasowe, 
Stefanowo, powiat czarnkowsko-
-trzcianecki, 
 ■Hieronim Głowik, trzoda chlew-
na, rośliny przemysłowe, Nosale, 
powiat kępiński,
 ■Ryszard i Barbara Kacperkiewicz, 
trzoda chlewna, roślinny, Nowa 
Kakawa, powiat kaliski, 
 ■Mirosław Wasiółka, pieczar-
ki, roślinny, Drobnin, powiat 
leszczyński,
 ■ Janusz Karaś, nasienny, bydło 
mleczne i opasowe, Stary Sielec, 
powiat rawicki,
 ■Marek Oko, zwierzęcy, Ostrówki, 
powiat chodzieski,
 ■ Jarosław Foedke, roślinny, trzo-
da chlewna, Łaszczewiec, powiat 
obornicki. 

Oprac. Katarzyna STRZYŻ


