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Jubileusz 20-lecia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w subregionie konińskim

7 maja 2016 r. na terenie 
Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kaczkach Średnich (powiat 
turecki) samorząd rolniczy 
w Wielkopolsce zainauguro-
wał obchody rocznicowe. 

J ubileusz 20-lecia Izby Rolniczej 
subregionu konińskiego (powia-
ty: kolski, koniński, słupecki 

i turecki) był okazją do uczczenia re-
aktywacji izb rolniczych oraz wska-
zania ich najważniejszych dokonań.

Uroczystość rozpoczęła się odśpie-
waniem „Roty”, wprowadzeniem na 
scenę pocztów sztandarowych oraz 
zaproszeniem gospodarzy uroczysto-
ści: Jolanty Nawrockiej, członka za-
rządu Welkopolskiej Izby Rolniczej 
(przewodniczącej RP w Koninie), 
Marka Pańczyka, przewodniczące-
go Rady Powiatowej WIR w Turku, 
Michała Wróblewskiego i Stanisła-
wa Plesińskiego, przewodniczących 
RP WIR w Kole i Słupcy oraz Piotra 
Walkowskiego, prezesa WIR.

Uroczystego otwarcia Jubileuszu 
dokonał Marek Pańczyk, następnie 
zabrał głos Piotr Walkowski.

Słowa do licznie przybyłych go-
ści skierował Józef Waligóra, hono-
rowy prezes WIR, który podsumo-
wał 20 lat działalności izb, wskazu-
jąc na sukcesy, ale i bolączki, w tym 
niewielkie kompetencje samorzą-
du. Apelował o nieustawanie w dą-
żeniach do ustanowienia większych 
kompetencji, gdyż silny samorząd 
jest rolnikom potrzebny i powinien 
funkcjonować na wzór niemiecki 
i francuski.

Uroczystość jubileuszowa była 
okazją do zaprezentowania sztanda-
ru Rady Powiatowej WIR w Turku. 
Zgodnie z tradycją sztandar musi 
mieć swoich „ojców”. I tak, chrzest-
nymi zostali prezes Piotr Walkowski 
oraz Marek Pańczyk. Sztandar zo-
stał ufundowany przez Radę Powia-
tową Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w Turku V kadencji.

Uroczystość była okazją do wyróż-
nienia najbardziej zasłużonych dla 

WIR osób Medalionem im. Alek-
sandra hr. Szembeka za działalność 
na rzecz rolnictwa. Wręczone zostały 
również odznaczenia honorowe „Za-
służony dla rolnictwa” oraz specjal-
nie przygotowane na tę okazję Meda-
liony 20-lecia WIR.

W części artystycznej swoje umie-
jętności przedstawili uczniowie Ze-

społu Szkół Rolniczych w Kaczkach 
Średnich. Na scenie wystąpił też ze-
spół ludowy „Chodowskie Nutki”.

W uroczystości wzięło udział 
400 osób, które przy grillu i muzyce 
miały okazję do wspomnień i biesiady. 
 Elżbieta BRYL, Beata WŁODARCZYK 

Obszerna relacja na stronie www.wir.org.pl
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Symboliczne przekazanie sztandaru Rady Powiatowej WIR w Turku 

W uroczystości uczestniczyli delegaci WIR  wszystkich kadencji z powiatów: konińskiego, tureckiego, 
kolskiego i słupeckiego 

Józef Waligóra, honorowy prezes WIR, podsu-
mował 20 lat działalności Izby
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Jubileuszowe obchody w Sielinku
W sobotę 21 maja br. na tere-
nie gminy Opalenica odbyły 
się uroczyste obchody Jubi-
leuszu 20-lecia reaktywowa-
nia izb rolniczych dla subre-
gionu poznańskiego. Uro-
czystość zgromadziła prawie 
500 osób, przede wszystkim 
byłych i obecnych delegatów 
z powiatów: gnieźnieńskiego, 
wrzesińskiego, szamotulskie-
go, średzkiego, śremskiego, 
poznańskiego, międzychodz-
kiego. nowotomyskiego oraz 
grodziskiego.

O bchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą odprawio-
ną w kościele pod wezwaniem 

św. Mateusza w Opalenicy przez ks. 
kanonika Sławomira Grośty – dusz-
pasterza rolników archidiecezji po-
znańskiej. Dary ołtarza w postaci 
chleba specjalnie wypieczonego na tę 
okazję oraz kosza z płodami rolnymi 
wielkopolskich rolników przekazał 
członek zarządu WIR i przewodni-
czący RP WIR w Grodzisku Wlkp. 
Jerzy Kostrzewa wraz z przedsta-
wicielkami zespołu „Kłosy”. Uro-
czystość uświetnił sztandar Wielko-
polskiej Izby Rolniczej, który nieśli 
w poczcie sztandarowym członkowie 
Grodziskiej Rady Powiatowej WIR.

Dalsze obchody uroczystości 
20-lecia odbyły się w Centrum Wy-
stawowo-Szkoleniowym w Sielinku. 
Tę część spotkania rozpoczęła od-
śpiewana uroczyście, wspólnie z Ze-
społem Folklorystycznym „Kłosy”, 
pieśń patriotyczna „Rota”. Uroczy-
stość otworzył prezes Piotr Walkow-
ski, a gości powitał Jerzy Kostrzewa.

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi: Józef Waligóra – 
pierwszy prezes Poznańskiej, a póź-

niej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
senator Jan Filip Libicki, Zofia Szal-
czyk, przewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Bogdan 
Fleming, dyrektor Agencji Rynku 
Rolnego w Poznaniu i wiceprezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jerzy 
Jaworski, zastępca dyrektora Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Marek Beer, dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Wielkopolskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego, Romuald Buczkow-
ski, pierwszy dyrektor Biura Poznań-
skiej i Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
oraz Ireneusz Kozecki, starosta no-
wotomyski, który od czerwca 2007 r. 
do grudnia 2014 także pełnił funkcję 
Dyrektora Biura WIR.

Prezes Józef Waligóra w skrócie 
przedstawił historię reaktywowania 
Poznańskiej Izby Rolniczej i WIR. 
Jako pierwsza Ustawą o izbach rol-
niczych z dnia 14 grudnia 1995 roku 

powołana do życia została Poznań-
ska Izba Rolnicza. Wybory odby-
ły się 2 czerwca 1996 roku. W skład 
pierwszego zarządu weszli: Józef Wa-
ligóra – prezes, Wojciech Kulczyński 
– wiceprezes oraz członkowie: Tade-
usz Kłos, Zofia Szalczyk i Mirosław 
Potrawiak. Delegatem do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych został wybrany 
Bogdan Fleming. Stanowisko dyrek-
tora biura powierzono Romualdowi 
Buczkowskiemu, który od podstaw 
organizował zaplecze administra-
cyjne i pracę Poznańskiej Izby Rol-
niczej. Nie było skąd brać przykładu, 
bo byliśmy pierwsi. Pierwszym pra-
cownikiem Izby była koleżanka Ola 
Adamczyk, której już dziś nie ma 
wśród nas. Po reformie administra-
cyjnej kraju powstała Wielkopolska 
Izba Rolnicza oraz zostały utworzo-
ne biura powiatowe. Wielkopolskie 
rozwiązania stały się wzorcem prze-
jętym przez inne izby w kraju.

Dalej Prezes Waligóra odniósł 
się do obecnej sytuacji i politycz-
nych zawirowań oraz zadał pytanie 
„Quo vadis, Polsko?” które głośno 
zadźwięczało w uszach uczestników 
spotkania. Kończąc swoje wystąpie-
nie, prezes Waligóra wyraził życze-
nie, żeby Wielkopolska Izba Rolni-
cza świeciła jak słońce na niebie dla 
wielkopolskich i polskich rolników, 
wskazując jasną i prostą drogę, którą 
należy iść.

Tak podniosła uroczystość była 
wspaniałą okazją do uhonorowania 
i wyróżnienia w sposób szczególny 
osób, które swoją postawą i działa-
niem na rzecz wielkopolskich rolni-
ków przez 20 lat wpisały się trwale 

w historię wielkopolskiego samorzą-
du rolniczego.

Uroczystość stała się okazją do 
uhonorowania najbardziej zasłu-
żonych  w działalności na rzecz sa-
morządu rolniczego. Wręczono: Od-
znaczenie Honorowe „Zasłużony dla 
rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzi-
nie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków 
i odznaczenie Medalion im. dr Alek-
sandra hr.o Szembeka oraz Medalio-
ny Okolicznościowe wybite z okazji 
20-lecia wielkopolskiego wamorządu 
rolniczego. 

Na koniec części oficjalnej prezes 
Piotr Walkowski podziękował człon-
kom samorządu rolniczego za wkład 
w budowę wielkopolskiego samorzą-
du rolniczego, za dbałość o interesy 
wielkopolskich i polskich rolników. 
Z dumą możemy stwierdzić, że Wiel-
kopolska Izba Rolnicza na przestrze-
ni 20 lat swojej działalności zapisała 
się na kartach historii naszego rodzi-
mego rolnictwa.

Część biesiadną jubileuszu uświet-
niły występy Zespołu „Kłosy”, kaba-
retu „To my” i kapeli „Po zagonach”.

Spotkanie było nie tylko okazją 
do podsumowania 20 lat działań sa-
morządu rolniczego w subregionie 
poznańskim, ale przede wszystkim 
do wzajemnego spotkania po latach. 
Był czas na wspominanie początków 
działalności izby rolniczej, refleksji 
nad tym, co udało się osiągnąć, a cze-
go nie, jak również na zastanowienie 
się, w jakim kierunku powinien dalej 
zmierzać samorząd rolniczy.

Marta CEGLAREK

Pełna relacja na stronie www.wir.org.pl
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Odznaczeni Honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” wraz z zarządem Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Jubileusz zgromadził wielu obecnych i byłych delegatów Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej
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Polska wieś i rolnictwo  
– problemy, zagrożenia, szanse

Wykład wprowadzający wy-
głosił redaktor naczelny 
„Top Agrar Polska” Ka-

rol Bujoczek. W swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę między innymi na 
sytuację na rynku mleka po uwol-
nieniu kwot mlecznych. Dynamicz-
nie zwiększyła się podaż. Produkcja 
jest zdecydowanie wyższa od kon-
sumpcji. Wzrost kon-
sumpcji to około 2% 
rocznie, zaś produkcji 
– 5%. Rynki rolne są 
rynkami nadpodażo-
wymi. Sytuację pogar-
sza niska cena surow-
ca. Obecnie niektó-
re polskie mleczarnie 
płacą poniżej 70 gr za 
litr mleka. Uregulowa-
nie tego rynku to, zda-
niem redaktora, zada-
nie organizacji rolni-
czych. Na rynku zbóż 
natomiast obserwuje-
my ceny niższe niż w roku ubiegłym. 
Tylko rzepak wykazuje tendencje 
wzrostowe. O wysokości produkcji 
zdecyduje przede wszystkim pogoda. 
Jeżeli plony zbóż na świecie będą do-
bre, niestety nie możemy spodziewać 
się wzrostu cen. Na zmagającym się 
z kryzysem rynku trzody chlewnej 
pozostaną tylko duże, wydajne fermy. 
Natomiast jak dotąd dość stabilne są 
ceny wołowiny.

„Rozwój systemów instytucjonal-
nego wsparcia rolnictwa” – to temat 
wystąpienia dr Zofii Szalczyk, która 
podkreślała konieczność promocji 
polskiej żywności. W krajach takich 
jak Indie, Australia czy Nowa Zelan-
dia jesteśmy postrzegani jako kraj, 
który odniósł sukces w eksporcie 
żywności, jednak na ich rynkach po-
jawiają się stosunkowo nieduże ilości 
produktów polskiego rolnictwa.

W czasie ostatnich 20 lat nastąpił 
dynamiczny rozwój polskiego rol-
nictwa. Wykształciło się także szereg 
instytucji wspierających rolnictwo, 
powstały nowe mechanizmy finanso-
we służące rolnictwu funkcjonujące 
przy wsparciu finansów publicznych. 
Mamy 5 mln euro nadwyżki handlu 
z zagranicą. W roku 2050 prognozu-

je się wzrost ludności 
na świecie o 2 mld, 
przy spadku liczby 
Europejczyków o bli-
sko 150 mln. Ogólny 
wzrost liczby ludno-
ści wiąże się z potrze-
bą wyprodukowania 
większej ilości żywno-
ści. Najważniejsze wy-
zwanie stojące przed 
polskim rolnictwem 
to budowanie strate-
gii sprzedaży polskich 
produktów na ryn-
kach trzecich – podsu-

mowała Zofia Szalczyk.
Kolejny temat przedstawił 

prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Wystą-
pienie zatytułowane „Rolnictwo Pol-
skie na tle rolnictwa Unii Europej-
skiej – stan i perspektywy” koncen-
trowało się wokół próby odpowiedzi 
na dwa zasadnicze pytania: Czy rol-
nictwo współczesne jest w stanie za-
pewnić bezpieczeństwo żywnościo-
we obecnie i w przyszłości? oraz Czy 
przy realizowaniu postulatów bezpie-
czeństwa żywnościowego jest możli-
we jego zróżnicowanie i trwały roz-
wój? Polskie rolnictwo to 13% wszyst-
kich gospodarstw Unii Europejskiej 
gospodarujących na 8% powierzchni 
użytków rolnych UE. W Polsce przy-
pada znacznie mniej użytków rolnych 
na jedną osobę zatrudnioną w rolnic-
twie (około 7,5 ha) niż w Danii czy 
Luksemburgu (30–40 ha). Profesor 

stwierdził, że niedomogi polskiego 
rolnictwa wynikają przede wszyst-
kim ze struktury wielkości gospo-
darstw. Za naszą zachodnią granicą 
gospodarstwa powyżej 50 ha to 60–
90% gospodarstw, a w Polsce mniej 
niż 1/3. Podobnie jest z rozdrobnie-
niem stad trzody chlewnej. W Danii 
wszystkie stada trzody liczą powyżej 
1000 szt. Kolejnym problemem, na 
jaki wskazał profesor Poczta, jest zbyt 
mała liczba przedsiębiorstw przemy-
słu spożywczego.

Dzięki środkom 
ze Wspólnej Polityki 
Rolnej uzyskaliśmy ja-
kość produktów, jakiej 
nigdy dotąd nie osią-
galiśmy. Mamy też 
dodatnie saldo han-
dlu z zagranicą (na po-
ziomie 7,6 mln euro). 
Zmniejszyła się tak-
że liczba gospodarstw 
o powierzchni poniżej 
30 ha, a liczba gospo-
darstw powyżej 30 ha 
w latach 2004–2014 
się podwoiła. Jednak 
w skali kraju to nie-
spełna 5,4% wszystkich gospodarstw.

Następny temat: „Polski sektor rol-
no-żywnościowy w kontekście zawar-
cia transatlantyckiego porozumienia 
handlowo-inwestycyjnego TTIP” 
przedstawiła dr hab. Karolina Paw-
lak z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. 

– Unia Europejska chroni swój 
rynek 2,5 razy silniej aniżeli USA. 
Unia nakłada najniższe taryfy cel-
ne przede wszystkim na produkty, 
których nie można wyprodukować 
w Europie z uwagi na uwarunkowa-
nia klimatyczne czy położenie geo-
graficzne. Najwyższe cła UE stosuje 
do takich produktów, jak: ryby, sko-
rupiaki, mięczaki, tytoń i wyroby 
tytoniowe czy produkty młynarskie. 
Na większość produktów sprowa-

dzanych do USA cła 
są niskie. Ich obniże-
nie lub całkowite usu-
nięcie nie spowoduje 
nadmiernego napływu 
produktów. Natomiast 
w Europie redukcja ta-
ryf celnych spowoduje 
duży napływ produk-
tów w konkurencyj-
nych cenach. W świe-
tle negocjowanej umo-
wy transatlantyckiej 
nie należy spodziewać 
się pełnej liberalizacji 
handlu – stwierdziła 
prelegentka. – Jednak 
obawy mogą budzić 

dysproporcje potencjałów rolnictwa 
polskiego i amerykańskiego. 

Ostatnim tematem konferencji była 
„Sytuacja dochodowa w rolnictwie 
wobec procesów liberalizacji w han-
dlu międzynarodowym na świecie”, 
którą przedstawił dr inż. Tomasz 

Pod takim tytułem 23 maja br. Wielkopolska Izba Rolnicza zor-
ganizowała konferencję w Centrum Wystawowo-Szkolenio-
wym w Sielinku. Do udziału w niej zaproszeni zostali naukow-
cy z Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli rektorzy obu uczel-
ni oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woź-
niak. W konferencji, będącej częścią Ogólnopolskiego Forum 
Przewodniczących Rad Powiatowych Izb Rolniczych, wzięli 
udział delegaci z województw: dolnośląskiego, kujawsko-po-
morskiego, lubelskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego 
i wielkopolskiego.

>dokończenie na str. 4
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Konferencja zgromadziła delegatów z sześciu województw: dolnośląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Piotr Walkowski, prezes 
WIR

Doktor Zofia Szalczyk, 
przewodnicząca Sej-
m i k u  Wo je w ó d z t w a 
Wielkopolskiego
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Berbeka z Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. Zwrócił szcze-
gólną uwagę na te rynki, które mogą 
w znacznym stopniu ucierpieć na li-
beralizacji. Są to rynki zbóż, mięsa, 
cukru i roślin oleistych. 

–Nasze dodatnie saldo eksportu 
traci na znaczeniu, ponieważ udział 
produktów eksportowanych z Pol-
ski jest nikły w skali globalnej. Moc-
ną stroną polskiego rolnictwa jest 
jego brak zadłużenia. Dochód rolni-
czy w przeliczeniu na gospodarstwo 
wzrasta, ale jest to wynik koncentra-
cji produkcji. Udział dopłat unijnych 
w dochodach polskich gospodarstw 
wynosi około 50%. W rolnictwie 
amerykańskim tkwią niewykorzysta-
ne rezerwy. Według Eurostatu zwięk-
szenie nawożenia w USA i Kanadzie 
po wejściu w życie umowy TTIP 
i CETA przełoży się na zmniejszenie 
dochodowości rolników UE o 5% – 
stwierdził dr Tomasz Berbeka.

Drugiego dnia konferencji dysku-
towano o aktualnej sytuacji w rolnic-
twie. W toku dyskusji wypracowano 
stanowisko w sprawie porozumienia 
TTIP, które skierowa-
ne zostało do ministra 
rolnictwa i rozwoju 
wsi.

W mediach bran-
żowych coraz częściej 
pojawiają się informa-
cje o dobiegających 
końca negocjacjach 
Kompleksowej Umo-
wy Gospodarczo -
-Handlowej (CETA) 
UE z Kanadą oraz 
Transatlantyckiego 
Partnerstwa Handlo-
wo-Inwestycyjnego 

(TTIP) z USA. Jak za-
pewniają przedstawi-
ciele polskiego rządu, 
negocjacje przebiega-
ją ze szczególną sta-
rannością, czego efek-
tem jest m.in. ochro-
na wrażliwego dla UE 
sektora rolnego. Jed-
nocześnie jesteśmy in-
formowani o przyjętej 
w negocjacjach libera-
lizacji stawek celnych 
we wzajemnym obro-
cie handlowym. Do-
tyczyć to będzie także 
produktów rolno-spo-
żywczych, choć niektóre ich gru-
py objęte będą kilkuletnim okresem 
przejściowym.

Mimo to jesteśmy zaniepokoje-
ni brakiem przejrzystości negocjacji 
w ramach TTIP. Niejednoznaczne 
jest też stanowisko UE w kwestii zna-
cząco różnych standardów produkcji 
żywności w Europie i w USA. Oba-
wiamy się, że w warunkach obowią-
zywania umów nie uda się powstrzy-
mać napływu na europejski rynek 
żywności modyfikowanej genetycz-

ne, zawierającej pozo-
stałości hormonalnych 
specyfików stymulują-
cych produkcję mięsa.

Przede wszystkim 
jednak, jako polscy 
rolnicy, których ro-
dzinne gospodarstwa 
zostały konstytucyjnie 
uznane za podstawę 
ustroju rolnego pań-
stwa, jesteśmy pełni 
obaw o konkurencyj-
ność naszej produkcji 
wobec wielkoobszaro-
wego i przemysłowego 

rolnictwa zza oceanu. 
Czy otwarcie rynku 
na produkty rolnictwa 
amerykańskiego nie 
odbędzie się naszym 
kosztem? 

Pragniemy podkre-
ślić, że w kwestii bra-
ku przekonania do 
korzyści płynących 
z TTIP nie jesteśmy 
odosobnieni. Masowe 
protesty przeciwni-
ków TTIP odbyły się 
nie tylko w Londy-
nie, Hanowerze, Berli-
nie, lecz nawet w No-

wym Jorku. Także prezydent Fran-
cji oświadczył, że na obecnym etapie 
jego państwo jest zdecydowanie prze-
ciwne porozumieniu. 

Apelujemy do polskiego rządu 
o wnikliwą analizę zapisów porozu-
mień CETA oraz TTIP i wyrażenie 
dla nich poparcia jedynie w sytuacji 
nabycia absolutnej pewności, że będą 
korzystne dla rolnictwa i całej pol-
skiej gospodarki. W przeciwnym ra-
zie zwracamy się o dokonanie anali-
zy finansowych skutków partnerstwa 
dla rodzimego rolnic-
twa i zapewnienie pie-
niędzy na rekompen-
satę strat, na które już 
dzisiaj zwracają uwagę 
analitycy.

Podczas konferencji 
przyjęte zostały wnio-
ski dotyczące obro-
tu ziemią rolną, które 
wiążą się z konieczno-
ścią doprecyzowania 
zapisów ustawy oraz 
poszerzeniem kompe-
tencji izb rolniczych 
w zakresie opiniowa-

nia i czynnego udziału ich przed-
stawicieli w procesie obrotu ziemią. 
W kwestii zapowiadanych zmian 
w prawie wodnym uczestnicy konfe-
rencji wyrazili zdecydowany sprze-
ciw wobec wprowadzenia opłat za 
korzystanie z wód, które w znaczą-
cy sposób zwiększą koszty produkcji 
w sektorze roślinnym i zwierzęcym. 
Opłaty za korzystanie z wód rolni-
cy traktują jako dodatkowy podatek 
związany z ich działalnością. 

Wskazano także na potrzebę re-
dukcji liczebności zwierzyny łownej 
oraz przyspieszenia rozpoczęcia polo-
wań na dziki. Odniesiono się do pla-
nów UE wycofania z produkcji kilku-
dziesięciu substancji czynnych środ-
ków ochrony roślin, w tym glifosatu, 
co zdaniem rolników nie przyczyni 
się do ochrony środowiska, a spowo-
duje konieczność powtarzania zabie-
gów mniej skutecznymi środkami. 
Wskazano na konieczność doprecy-
zowania ustawy o sprzedaży bezpo-
średniej i zlikwidowania zawartych 
w niej niespójności w kwestiach po-
datkowych i sanitarnych oraz wpro-
wadzenia obowiązku oznakowania 
ruchomych pasiek, by umożliwić 

uprzedzenie ich wła-
ściciela o planowa-
nych zabiegach z uży-
ciem środków ochrony 
roślin.

Przyjęte w trakcie 
konferencji wnioski 
będą przedmiotem 
dyskusji na spotkaniu 
zarządów izb rolni-
czych w ministerstwie 
rolnictwa, które zapla-
nowane zostało na 15 
czerwca br.

Marta CEGLAREK

>dokończenie ze str. 3

Prawo łowieckie – nowelizacja ustawy
Rozróżnienie szkód łowieckich 

i tych wyrządzonych przy wyko-
nywaniu polowania, przekazanie 
szacowania szkód wojewodom oraz 
powstanie funduszu, z którego mają 
być wypłacane odszkodowania to 
najważniejsze założenia noweliza-
cji Prawa łowieckiego. Nowe prawo 
zostało przyjęte przez Sejm 21 maja. 
Ustawa ma obowiązywać od 2017 r.

Zgodnie z założeniami projektu, 
za szkody w uprawach i płodach rol-
nych wyrządzone przez dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny, w tym przez 
te zwierzęta w przypadku objęcia ich 
całoroczną ochroną, odpowiadać bę-
dzie Skarb Państwa. Od 1 stycznia 
ich szacowaniem zajmą się komisje 
działające przy wojewodzie. Wystą-

pienie szkody właściciel lub dzier-
żawca gruntu będzie zgłaszał do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
ten przekaże zgłoszenie wojewodzie. 
Oględziny przeprowadzone zostaną 
nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania wniosku. Przy szacowa-
niu szkody będą mogli być obecni 
myśliwi i przedstawiciele izb rolni-
czych. Z oględzin sporządzony zo-
stanie protokół. Jeśli któraś ze stron 
wniesie zastrzeżenia dotyczące wiel-
kości szkody, będzie możliwość spo-
rządzenia opinii rzeczoznawcy wska-
zanego przez izbę rolniczą (w termi-
nie 7 dni). Na rozpatrzenie zastrze-
żeń do protokołu wojewoda ma 7 dni. 
Na podstawie protokołu wojewoda 
ustala wysokość odszkodowania. Jeśli 

wojewoda uwzględni wielkość szko-
dy wskazaną w opinii rzeczoznawcy, 
przysługiwać będzie zwrot kosztów 
za jej przygotowanie do wysokości 
wskazanej w rozporządzeniu.

Decyzja wojewody dotycząca wy-
sokości odszkodowania jest ostatecz-
na. Stronie niezadowolonej z decyzji 
pozostaje wnieść powództwo do sądu 
w ciągu miesiąca od doręczenia. Od-
szkodowanie powinno być wypłacone 
niezwłocznie, nie później niż 30 dni 
od uprawomocnienia się decyzji.

Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi 
o odpowiedzialność za szkody po-
wstałe podczas polowania. Tak jak 
do tej pory, odpowiedzialność spo-
czywać będzie na dzierżawcy lub za-
rządcy obwodu łowieckiego i w tym 

przypadku szkody będą szacowane 
przez ich przedstawicieli, a docho-
dzenie ich naprawienia podlegać bę-
dzie przepisom Kodeksu cywilnego.

Projekt ustawy zakłada także po-
wstanie funduszu odszkodowawcze-
go. Fundusz ma być zasilany z rocz-
nych składek płaconych przez koła 
łowieckie, a także z darowizn i zapi-
sów oraz dotacji z budżetu państwa. 
Wysokość składek ustalana będzie 
w oparciu o liczbę zwierząt w rocz-
nym planie łowieckim.

Jeżeli odszkodowania będą więk-
sze niż fundusz, wojewoda pokryje 
różnicę z budżetu. Szacuje się, że ze 
składek będzie pochodziło 87 mln 
zł, dopłata budżetowa wyniesie około 
30 mln zł rocznie. q

Profesor Walenty Poczta, 
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

Doktor Karolina Pawlak, 
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

Doktor Tomasz Berbeka, 
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu 
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W odpowiedzi na pismo 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych Oddział  Terenow y 
w Poznaniu Zarząd Wielko-
polskiej Izby Rolniczej wysto-
sował stanowisko w spra-
wie wytycznych dotyczących 
zasady oceny kryteriów ofert 
pisemnych w przetargach 
ograniczonych dla rolników 
indywidualnych na dzierżawę 
lub sprzedaż nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa. Zagadnienie było 
również omawiane na posie-
dzeniu Rady Społecznej przy 
ANR, na którym samorząd rol-
niczy reprezentował Andrzej 
Frąckowiak, delegat do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych.

W szyscy przedstawiciele or-
ganizacji rolniczych bio-
rących udział w spotkaniu 

poparli potrzebę organizacji przetar-
gów ofertowych w naszym regionie. 
Podkreślano, że wypracowane zasady 
pozwalają na sprawiedliwe rozstrzy-
gnięcie postępowań. Dzięki współ-
pracy pomiędzy organizacjami rol-
niczymi udaje się szybko wyłapywać 
wszelkie nieprawidłowości podczas 
przetargów  i wprowadza się działa-
nia przeciwdziałające, jak np. ogra-
niczenie wysokości maksymalnego 
oferowanego czynszu, czy też ilość 
wydzierżawianych działek w po-
szczególnym rozdaniu. Priorytetową 
sprawą jest również informowanie 
uczestników przetargu o jego wyni-
kach. Rada zdecydowała, że przetar-
gi ofert pisemnych będą podstawową 
formą przetargową w Wielkopolsce, 
natomiast w uzasadnionych przy-
padkach poparty będzie wniosek 
o przetargi ustne licytacyjne.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej w swoim piśmie zwrócił uwagę 
na marginalizowanie organizacji rol-
niczych i czynnika społecznego w tak 
ważnej kwestii, jakim jest  ustalenie 
sprawiedliwych i obiektywnych re-
gulacji dotyczących organizacji prze-
targów ofertowych. Zgodnie z pi-
smem ANR, uzgodnieniom podlegać 
będzie obowiązywanie kryterium nr 
5, które ma charakter fakultatywny, 
oraz dowolne kryterium nr 6 uzgod-

nione z radą terenową. Zdaniem sa-
morządu rolniczego kryteria i wagi 
obligatoryjne są nie do przyjęcia 
w przedstawionym kształcie.

Najwięcej kontrowersji budzi kry-
terium dotyczące intensywności pro-
dukcji zwierzęcej w gospodarstwie 
oferenta. W Wielkopolsce liczba go-
spodarstw zajmujących się produk-
cją zwierzęcą stanowi mniej niż 25% 
ogółu gospodarstw w województwie. 
Przyjęcie tego punktu w ocenie ofert 
będzie stanowiło preferencję dla tej 
grupy i osłabi możliwości rozwoju 
oraz konkurencyjność pozostałych 
gałęzi wielkopolskiej produkcji rol-
niczej. Zdaniem WIR istnieje rów-
nież realne zagrożenie „handlu” pro-
dukcją zwierzęcą, tj. celowego prze-
pisywania stad i ich rejestracji w celu 
uzyskania większej liczby punktów 
przez rolników nieposiadających 
zwierzęta. Ocena tego kryterium ma 
odbywać się na podstawie obsady 
inwentarza żywego w sztukach du-
żych, według średniorocznej obsady 
za poprzedni rok lub według stanu 
na dzień 1 stycznia roku, w którym 
organizowany jest przetarg, przy 
czym informacja powinna zostać wy-
dana lub potwierdzona przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Obserwując problemy 
Systemu Identyfikacji i Rejestracji 

Zwierząt, jakie  pojawiły się w trak-
cie udzielania nadzwyczajnej pomo-
cy dla hodowców trzody chlewnej, 
można wywnioskować, że podobne 
nieprawidłowości w ewidencji pro-
wadzonej przez ARiMR będą do-
tyczyły wydawania informacji na 
potrzeby przetargów ofertowych, 
a w świetle możliwości przepisywa-
nia stad zwierząt przez rolników spo-
woduje to jeszcze większe problemy 
związane z weryfikacją faktycznego 
stanu posiadanego inwentarza. We-
dług samorządu rolniczego ocena 
powinna uwzględniać średnią pro-
dukcję za ostatnie 3 lata, co pozwoli 
na długookresową weryfikację tego 
kryterium i pozwoli uniknąć działań 
niepożądanych.

Wielkopolska Izba Rolnicza za-
uważa również problemy związane 
z oceną kryterium dotyczącego mło-
dego rolnika, który może otrzymać 
aż 20–25 pkt. Problemem w tym wy-
padku może być fakt przepisywania 
lub przekazywania młodemu rolni-
kowi w dzierżawę gruntów w celu 
uzyskania wysokiej punktacji w kry-
terium powierzchni użytków rol-
nych w gospodarstwie, gdzie mak-
symalną liczbę punktów otrzymują 
oferty o powierzchni równiej co naj-
mniej 1 ha do powierzchni prefero-
wanej. W takim przypadku możli-

we jest uzyskanie dodatkowych 15–
25 pkt przy przekazaniu przez np. ro-
dziców 5 ha użytków rolnych. Istot-
ną sprawą są w tym wypadku rów-
nież kwalifikacje rolnicze, jakie musi 
posiadać młody rolnik. Zgodnie 
z art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grud-
nia 1995 roku o izbach rolniczych, 
do zadań izby należy w szczególno-
ści prowadzenie listy rzeczoznawców 
oraz przyznawanie tytułów kwalifi-
kacyjnych w zakresie rolnictwa, na 
zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Tymczasem dotychcza-
sowe działania ANR honorują po-
świadczenie kwalifikacji rolniczych 
młodego rolnika przez wójtów, bur-
mistrzów czy też sołtysów. 

Kryterium dotyczące odległości 
gospodarstwa rolnego oferenta od 
wydzierżawianej lub zbywanej nieru-
chomości Zasobu i nieprawidłowości 
wynikających z jego oceny były już 
wielokrotnie omawiane z ANR OT 
Poznań i zdaniem WIR przyjęto za-
sady, które w sposób jednolity i spra-
wiedliwy pozwalały na ocenę tego 
kryterium. Powrót do pomiaru od-
ległości w linii prostej na podstawie 
mapy cyfrowej, jak proponuje ANR, 
pozwoli na pomiar odległości np. 
przez jezioro, cmentarz, park czy au-

Przetargi ofertowe  
– nowe, lepsze zasady oceny?
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Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała zaproszenie do ministra rolnictwa do udziału w debacie dotyczącej obrotu 
ziemią rolniczą

>dokończenie na str. 6
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Współpraca hodowców drobiu  
z Bretanii i Wielkopolski

Wizyty w gospodarstwach 
rodzinnych i dużych fer-
mach drobiu, mieszalniach 
pasz oraz udział w konferen-
cji dotyczącej perspektyw 
rozwoju branży drobiarskiej 
to tylko kilka punktów wizy-
ty delegacji z Regionalnej 
Izby Rolniczej Bretanii, która 
od 16 do 20 maja przebywała 
w Wielkopolsce. 

Wielkopolska Izba Rolnicza 
oraz Regionalna Izba Rol-
nicza w Bretanii wspólnie 

realizują projekt zakładający wy-
mianę doświadczeń w zakresie pro-
dukcji drobiu między francuskimi 
i polskimi producentami. W skład 
delegacji, która odwiedziła Wielko-
polskę, weszli delegaci do Bretoń-
skiej Izby Rolniczej trudniący się 
produkcją drobiu oraz pracowni-
cy administracyjni Izby. Delegacji 
przewodniczył Didier Goubil, prze-
wodniczący Komisji Drobiarstwa 
w Regionalnej Izbie Rolniczej Bre-
tanii, mer gminy Poullaouen. 

Delegacja odwiedziła gospodar-
stwa Zofii i Romana Rzeszowskich 

tostradę. W takim przypadku logicz-
ne jest, że przejazd rolnika przez tego 
typu obiekty jest niemożliwy! Człon-
kowie samorządu rolniczego uczest-
niczący w pracach komisji przetar-
gowych wielokrotnie zgłaszali sytu-
acje, gdy rolnicy wskazywali w linii 
prostej odległość np. 2 km od naj-
bliższej wysuniętej granicy działki 
wchodzącej w skład gospodarstwa do 
najbliższej wysuniętej granicy nie-
ruchomości wystawianej do przetar-
gu. Tymczasem po drogach publicz-
nych odległość ta była kilkukrotnie 
większa. Sprawiedliwość oceny tego 
kryterium na wskazanych zasadach 
jest nielogiczna i krzywdząca dla rol-
ników faktycznie zamieszkujących 
w pobliżu oferowanej w przetargu 
działki.

Rada Społeczna w trakcie burz-
liwych obrad, po przegłosowaniu 
przyjęła następujące kryteria oceny 
ofert i ich wagi:

 ■ odległość gospodarstwa rolnego 
oferenta od wydzierżawianej lub 

zbywanej nieruchomości Zasobu – 
30 pkt; zdecydowano, że zostanie 
utrzymana dotychczasowa zasa-
da pomiaru odległości po drogach 
publicznych;
 ■ powierzchnia nieruchomości rol-
nych nabytych lub wydzierżawio-
nych z Zasobu – 30 pkt;
 ■ intensywność produkcji zwie-
rzęcej w gospodarstwie oferenta 
– 20 pkt; 
 ■młody rolnik – 25 pkt.
 ■ powierzchnia użytków rolnych 
w gospodarstwie rodzinnym rolni-
ka – 25 pkt;
 ■ oferowany czynsz dzierżawny/cena 
zakupu – 5 pkt.
Przedstawiciel samorządu rolni-

czego zaproponował przyjęcie do-
datkowego kryterium, które dotyczy 
weryfikacji na miejscu przez komisję 
przetargową przygotowanej przez po-
tencjalnych dzierżawców/nabywców 
analizy ekonomicznej gospodarstwa 
wraz z jego potencjałem, przy czym 
punktacja w tym wypadku powinna 
wynosić minimum 30 pkt. W związ-
ku z krytyczną opinią izby rolniczej 

dotyczącą kryteriów odnoszących się 
do produkcji zwierzęcej i młodego 
rolnika jako odrębnych kryteriów, 
aspekty te powinny zostać włączo-
ne do oceny gospodarstwa na miej-
scu i dodatkowo punktowane. Pro-
pozycja została przyjęta przez Radę 
Społeczną.

Zdaniem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w sytuacji narzucenia za-
sad organizacji przetargów oferto-
wych trudno jest mówić o uzgod-
nieniach pomiędzy organizacjami 
rolniczymi a ANR. Kwestia pozo-
stawienia do ustalenia tylko jed-
nego z kryteriów, w którym liczba 
przyznanych ofercie punktów wy-
nosi maksymalnie 10 pkt w całym 
postępowaniu ofertowym, naszym 
zdaniem jest zaprzepaszczeniem do-
tychczasowej pracy na rzecz polskie-
go rolnictwa wszystkich organizacji 
rolniczych biorących udział w nor-
malizacji rozdysponowania gruntów 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. 

Wielkopolska Izba Rolnicza nie 
bierze odpowiedzialności za skutki, 

z jakimi wiąże się przyjęcie wska-
zanych kryteriów i wag, ponieważ 
organizacje rolnicze nie mają wła-
ściwie wpływu na ich kształt. Ocze-
kiwaliśmy większego zaufania do 
naszych przedstawicieli biorących 
udział w pracach zespołów robo-
czych powołanych przy ANR. Nasze 
doświadczenia wynikające z dotych-
czasowej współpracy przy pracach 
komisji przetargowych powodują, że 
społeczni członkowie tych organów 
w ostatnim okresie wyrażają coraz 
mniejszą wolę prac w komisjach. 

Samorząd rolniczy czyni stara-
nia o organizację debaty wielkopol-
skich rolników z ministrem rolnic-
twa poświęconej obowiązującej Usta-
wie z dnia 14 kwietnia 2016 roku 
o wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw i konsekwencji z niej 
wynikających. Obecnie oczekuje-
my na odpowiedź resortu rolnictwa 
na zaproszenie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.

Barbara IDCZAK

>dokończenie ze str. 5

Spotkanie z właścicielami ubojni drobiu Dromico w Kaliszkowicach Ołobocznych, opowiadali oni o preferencjach 
polskich konsumentów oraz rynkach zbuytu
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oraz Romany i Mariana Dolatów. 
Prowadzona jest w nich hodow-
la kurczaków oraz gęsi. Ze strony 
gości padały pytania o organizację 
pracy w gospodarstwie, koszty pro-
dukcji oraz perspektywy rozwoju 
gospodarstw. Pytano także o do-
stępne programy pomocowe skiero-
wane do hodowców drobiu. Następ-
nie delegacja odwiedziła mieszalnie 
pasz Rolmark-Kowalczyk w Choj-
niku, zakład produkcyjny Agrifirm 
w Topoli Wielkiej oraz wytwórnie 
pasz Tasomix, która zaliczana jest 
do liderów polskiego przemysłu 
paszowego. W trakcie spotkań po-
ruszano temat produkcji pasz i do-
stosowania ich do potrzeb żywie-
niowych zwierząt w różnych fazach 
chowu. Członkowie delegacji pyta-
li przede wszystkim o efektywność 
pasz oraz ich jakość i bezpieczeń-
stwo dla konsumentów. 

W drugim dniu wizyty uczest-
nicy delegacji wzięli udział w zor-
ganizowanej przez WIR konferen-
cji „Perspektywy rozwoju produk-
cji drobiarskiej w UE ze szczegól-
nym uwzględnieniem potencjału 
produkcyjnego Francji i Polski”. 
Poszczególne segmenty konferen-
cji dotyczyły bezpieczeństwa wa-
runków zoohigienicznych i nad-
zoru weterynaryjnego na fermach 
drobiu, funkcjonowania grup pro-
ducenckich zrzeszających drobia-
rzy oraz sytuacji na rynkach zby-
tu. W trakcie dyskusji rozmawiano 
o organizacji francuskich związ-
ków i zrzeszeń drobiarskich oraz 
przyszłości drobiarstwa w Euro-
pie w perspektywie wejścia w ży-
cie umowy o wolnym handlu TTIP 
i wzrostu importu tańszego drobiu 
z Brazylii i USA.

Delegacja odwiedziła także uboj-
nie drobiu Dromico w Kaliszkowi-
cach Ołobocznych, gdzie w trakcie 
rozmów z właścicielami firmy pa-

dały pytania o rynki zbytu drobiu 
oraz preferencje polskich konsu-
mentów w zakresie spożycia mięsa 
drobiowego. 

W kolejnym dniu wizyty delega-
cja odwiedziła zlokalizowane koło 
Słupi i Gniezna fermy brojlerów De 
Heus oraz uczestniczyła w niefor-
malnych spotkaniach z producenta-
mi drobiu, Zarządem i delegatami 
WIR.

Wielkopolska Izba Rolnicza od 
lat aktywnie współpracuje z Izbą 
Rolniczą w Bretanii. W grudniu 
ubiegłego roku producenci drobiu 
z Wielkopolski uczestniczyli w Lo-
udeac w Międzynarodowej Konfe-
rencji „Jak produkować mięso dro-
biowe”. Wtedy to narodził się po-
mysł zaproszenia delegacji francu-
skiej do Wielkopolski. 

W Polsce w 2015 r. produkcja 
mięsa drobiowego wynosiła pra-
wie 3 mln ton, z czego ponad mi-
lion trafił na rynki europejskie. 
Polskie mięso drobiowe należy do 
najtańszych w Unii Europejskiej. 
Import mięsa drobiowego do Unii 
w 2015 roku wzrósł o 3,2%, nato-
miast nastąpił spadek w eksporcie 
o 0,9% w porównaniu z 2014 ro-
kiem. Kraje, z których UE impor-
tuje najwięcej mięsa drobiowego, 
to Brazylia, Tajlandia i Ukraina. 
Główne kierunki eksportowe zaś to 
RPA i Arabia Saudyjska. 

Prognozy dla przemysłu drobiar-
skiego na rok 2016 są korzystne – 
spodziewany jest kolejny wzrost 
produkcji drobiu zarówno w Polsce, 
jak i w krajach Unii Europejskiej. 
Wyjątkiem są Niemcy, gdzie pro-
dukcja jest zmniejszana ze względu 
na wprowadzanie zmian technolo-
gicznych korzystniejszych dla śro-
dowiska. Przekształcenia te wyni-
kają z coraz większej świadomości 
konsumentów oraz presji ekologów.

Katarzyna STRZYŻ

Spotkanie na pierwszej w Polsce referencyjnej fermie brojlerów kurzych powstałej z inicjatywy firmy De Heus

W gospodarstwie Bartosza Przybylskiego, który współpracuje z firmą De Heus

W gospodarstwie państwa Rzeszowskich w Uciechowie
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Targi Rolnicze „Wiosna 2016” w Gołaszynie

Po raz dziewiąty za sprawą wiosen-
nych targów rolniczych Gołaszyn 

stał się rolniczym i ogrodniczym 
centrum Wielkopolski. Regionalne 
Targi Rolnicze „Wiosna 2016” odby-
ły się 21 i 22 maja w Centrum Edu-
kacyjno-Wystawienniczym w Goła-
szynie i jak co roku były doskonałą 

okazją do spotkania przedstawicieli 
firm działających w branży rolniczej 
i ogrodniczej z rolnikami oraz miesz-
kańcami Wielkopolski.

Organizatorami Targów byli Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Wielkopolska Izba Rolnicza, 
gmina Bojanowo, Starostwo Powia-
towe w Rawiczu oraz Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Bojanowie.

Wśród tegorocznych wystawców 
znaleźli się reprezentanci najwięk-
szych firm z branży maszynowej, 
paszowej, nawozowej oraz przed-
siębiorstwa zajmujące się produk-
cją i dystrybucją środków ochrony 
roślin. Zwiedzający mogli podzi-
wiać ekspozycję firm z takich dzie-
dzin, jak technologia, technika czy 
produkcja rolnicza, mając przy tym 
możliwość obejrzenia sprzętu z bli-

ska i zadania pytań jego dystrybuto-
rom. W trakcie targów miało miejsce 
wręczenie odznaczeń „Zasłużony 
dla rolnictwa” nadanych na wnio-
sek prezesa Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Piotra Walkowskiego przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
Honorowe odznaczenia otrzymali: 
Krzysztof Kasprzak, Mieczysław 
Kurzawa, Stanisław Leciejewski, 
Stefan Mielcarek, Józef Olejniczak, 
Leszek Piotrowski, Jan Szponik oraz 
Piotr Wybierała.

Targi były także okazją do podsu-
mowania regionalnego etapu ogól-
nokrajowego konkursu „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne” oraz konkur-
su plastycznego dla dzieci pt. „Bez-
piecznie na wsi – niebezpieczne 
atrakcje w wakacje”. Organizatorem 
obu konkursów jest Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 

Dużym zainteresowaniem odwie-
dzających targi cieszyły się  stoiska 
informacyjne instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa oraz firm do-
radczych. Dla pasjonatów ogrodnic-
twa przygotowano kiermasz kwiatów 
i krzewów, ponadto każdy z przyby-
łych miał możliwość przyjrzenia się 
uprawom na poletkach demonstra-
cyjnych. Uczestnicy targów mogli 
również obejrzeć wystawę gołębi, 
papug, królików i kur. Targom, jak 
co roku, towarzyszyły występy arty-
styczne zespołów folklorystycznych. 

Trzeciego września podczas im-
prezy „Wielkopolska wieś zaprasza” 
na terenie Centrum Edukacyjno-
-Wystawienniczego w Gołaszynie 
odbędą się uroczystości jubileuszowe 
z okazji 20-lecia istnienia Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w subregionie 
leszczyńskim. q

Święto 
Pieczarki 

w Wielichowie
T egoroczne Święto Pieczarki odby-

ło się w dniach 21–22 maja 2016 r. 
Ta dwudniowa impreza, która odbyła 
się już po raz dwudziesty drugi, ma 
na celu podkreślenie związku mia-
sta i gminy Wielichowo z produkcją 
pieczarek. Ze względu na dużą licz-
bę producentów pieczarek Wielicho-
wo bywa nazywane niekoronowaną 
stolicą pieczarki. Gwiazdą sobotnie-
go wieczoru była Cleo z DJ i tancer-
kami, natomiast w sobotę odbył się 
koncert zespołu Boys. Wielkopolska 
Izba Rolnicza po raz pierwszy wzięła 
udział w Święcie Pieczarki. Na swo-
im stoisku rozdawała darmowe lody 
dzieciom, które uczestniczyły w ko-
rowodzie pieczarkowym.

Katarzyna SZUDRA-BOROWCZAK

 

ZRYWANIE KACZORA 
 
 

godz. 1530 zapisy 

godz. 1600 rozpoczęcie zawodów 

godz. 1700 wręczenie nagród 

godz. 1800 biesiada  

 
Udział w zawodach jest bezpłatny 

 

TOWARZYSKI SPARING  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
Konkurs Super Amator wysokość 30-50 cm (zwykły) 

Konkurs mini LL wysokość 70 cm (dwufazowy) 

godz. 1100 odprawa zawodników 

godz. 1200 rozpoczęcie zawodów 
 

Zgłoszenia do dnia 19. 06.2016  
pod nr tel.: 570-205-205 lub na adres e-mail: stajniatrzcieliny@onet.eu 

wpisowe w konkursie 30zł 
 

ZRYWANIE KACZORA 
ŚWIĘTO KONIA 

Stajnia Trzcieliny - 26 czerwca (niedziela)   
 

ZAPRASZAJĄ: 
 

Wielkopolska Izba Rolnicza 
Ośrodek Jeździecki Stajnia Trzcieliny 
Wójt Gminy Przygodzice 
Wielkopolski Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 
Powiatowe Koło Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni Wielkopolskich 
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Podczas targów wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” Laureaci konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz „Bezpiecznie  na wsi” 


