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Co dalej z wodami?
W dniu 31 maja br. Wielko-
polska Izba Rolnicza wraz 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopol-
skiego zorganizowała konfe-
rencję poświęconą Gospoda-
rowaniu zasobami wodnymi 
w Wielkopolsce. 

Konferencję otworzył Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, który w imieniu organiza-
torów, tj. Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy-
witał zgromadzonych uczestników. 
Poprosił o kilka słów wprowadze-
nia do dyskusji Wicemarszałka Pana 
Krzysztofa Grabowskiego, który po-
informował, że wejście w życie usta-
wy Prawo wodne planowane jest na 1 
lipca 2017 r. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego współuczestniczy 
w finansowaniu wielu przedsięwzięć 
wodnych. Przeznacza ze swojego bu-
dżetu znaczne środki na utrzymanie 
i budowę urządzeń wodnych, melio-
rację, spółki wodne itp. Pomysł tej 
konferencji zrodził się w świetle pla-
nowanych zmian, które w znacznym 
stopniu zmienią zarządzanie gospo-
darką wodną w Polsce.

Pierwszym omawianym tematem 
była nowelizacja ustawy Prawo wod-
ne, którą omówiła pani Agnieszka 
Klorek-Bartkowiak z Wielkopolskie-
go Zarządu i Melioracji Wodnych 
w Poznaniu. Jesienią ubiegłego roku 
projekt Prawa wodnego trafił do Sej-
mu. W ubiegłym tygodniu odbyło się 
I czytanie i projekt został skierowa-
ny do 3 komisji sejmowych. Noweli-
zacja tej ustawy ma na celu nową or-
ganizację zarządzania wodami. Pod-
miotem zarządzającym będzie Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie. Zakłada się zmiany w pra-
wach właścicielskich. Szeroko zosta-

ły omówione zasady powoływania 
władz, zarządów, dyrektorów jedno-
stek PGW Wody Polskie. Omówione 
zostały również dochody instytucji 
oraz role Ministra Środowiska, Pre-
zesa i dyrektorów, a także Państwo-
wej Rady Gospodarki Wodnej jako 
organu doradczego.

Kolejnym tematem była sprawa 
tzw. Obszarów Szczególnie Narażo-
nych na zanieczyszczenia związka-
mi azotu ze źródeł rolniczych, któ-
ry omówił pan Krystian Piechowiak 
z Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
wodnej wyznacza obszary OSN we-
ryfikowane co cztery lata. Nakła-
da się również programy działania 
- wynika to z ustawy prawo wodne 
z art. 47. Dyrektor RZGW w dro-

dze rozporządzenia określa wody 
wrażliwe i dla każdego z obszarów 
opracowuje program działań. Dy-
rektywa azotanowa mówi, że co czte-
ry lata takie obszary się weryfikuje. 
W tej chwili realizujemy czwarty 
cykl OSN-owy 2016–2020. 

Komisja Europejska zwracała 
uwagę, że jest za mało wyznaczo-
nych obszarów OSN, że Polska po-
winna być objęta cała obszarami 
OSN. Na początku Komisja podej-
mowała nieformalne kroki, przed-
stawiciele Komisji przyjeżdżali do 
Polski i przyglądali się, Komisja pi-
sała pisma. W 2010 r. Komisja pod-
jęła formalne kroki i powiedziała, 
że Polska narusza przepisy Dyrek-
tywy Azotanowej. W roku 2011 Ko-
misja Europejska wystąpiła do Try-
bunału Europejskiego z wnioskiem, 

że Polska narusza przepisy dyrekty-
wy azotanowej. Trybunał Europejski 
wydał wyrok i w tej chwili jest taka 
sytuacja, że Polska przegrała. Komi-
sja udowodniła, że poprzez niepełne 
wyznaczanie obszarów OSN, a tym 
samym programów działań, Polska 
uchybiła działaniom ciążącym na 
niej z mocy art. 3 dyrektywy. Ko-
misja zarzuciła także Polsce niepeł-
ne i niewystarczające wyznaczenie 
wód wrażliwych oraz niebranie pod 
uwagę wszystkich punktów pomiaro-
wych. Polska jest krajem rolniczym 
i powinna być cała objęta obszarem 
OSN. Dyrektorzy RZGW weryfikują 
OSN co cztery lata na kolejny okres 
planistyczny. Zastanawiamy się, czy 
weryfikować, czy wdrażać II wariant. 

> dokończenie na str. 2
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Jest jeszcze wiele niewiadomych w projektowanym nowym prawie wodnym – podkreślali licznie przybyli uczest-
nicy spotkania
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W projekcie prawa wodnego zakłada 
się objęcie całego kraju jednym pro-
gramem, bez wyznaczania wód wraż-
liwych. Analiza wód przez oddział 
wrocławski IMGW wykazała, że cały 
region wodny Warty należy objąć 
obszarem OSN. W związku z takim 
stanem rzeczy na początku 2017 r. 
ukazało się rozporządzenie Dyrekto-
ra RZGW określające obszary OSN 
– obejmujące całą Wielkopolskę. Nie 
ma dla tych obszarów rozporządze-
nia określającego program działań. 
Trwają prace nad jednym progra-
mem działań dla wszystkich RZGW. 
Pracuje się nad tym, aby zapisy planu 
nie były bardzo uciążliwe dla rolni-
ków. Nowy plan będzie zawierał ele-
menty programów, które obowiązy-
wały, a reszta będzie zliberalizowana. 
Będą różne terminy nawożenia dla 
różnych regionów kraju uwzględnia-
jące okresy wegetacyjne. Będą rów-
nież wyłączenia od realizowania wy-
mogów programu dla obszarów OSN.

Na pytanie zadane przez Prezesa 
Piotra Walkowskiego – czy projekt 
zadań dla rolników gospodarujących 
na OSN-ach był z nimi konsultowa-
ny, padła odpowiedź, że najpierw się 
przygotowuje projekt, a potem się 
konsultuje, aby było nad czym dys-
kutować.

Obecnie prace konsultacyjne są 
wstrzymane z uwagi na to, że nie ma 
jeszcze nowych przepisów.

Prezes Walkowski podkreślił, iż 
takie zaniechanie od samego począt-
ku konsultacji z rolnikami, których 
dotyczy to bezpośrednio, może spo-
wodować duże szkody dla rolnictwa, 
ale nie tylko – bo i również dla spo-
łeczeństwa. Prezes wyraził obawy, że 
projekt do konsultacji zostanie prze-
kazany samorządowi rolniczemu 
z bardzo krótkim terminem na zgło-
szenie uwag, podobnie jak to było 
w przypadku projektu ustawy Prawo 
wodne w ubiegłym roku.

Rolnicy obecni na sali pytali czy 
przy tworzeniu zasad gospodaro-
wania obowiązujących na terenach 
OSN wzorowano się na innych pań-
stwach UE, gdzie wymagania nie 
są tak wygórowane jak te stawiane 
przez polskie instytucje. Dla przy-
kładu podano Niemcy, Francję czy 
Austrię. Uczestnicy spotkania zapo-
znali się również ze stanowiskiem 
Walnego Zgromadzenia Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwiet-
nia br. w sprawie rozszerzenia stre-
fy OSN oraz stanowiskiem KRIR 
z dnia 22 maja br. Wielkopolska Izba 
Rolnicza wystosowała również pismo 
do Premier Beaty Szydło w sprawie 
konsekwencji dla rolników w związ-

ku z dodatkowymi wymogami na ob-
szarach OSN – materiał ten również 
otrzymali uczestnicy konferencji.

Ponadto w czerwonym numerze 
Top Agrar Polska został opisany te-
mat uznania całej Polski jako obsza-
ru szczególnie narażonego na zanie-
czyszczenia azotem ze źródeł rolni-
czych i wynikające z tego obciążenia 
finansowe dla rolników. 

Dyrektor Wielkopolskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak 
omówił stan realizacji inwestycji 
wodnych w Województwie Wielko-
polskim. 

W 2013 roku opracowano pro-
gram potrzeb inwestycyjnych w za-
kresie gospodarki wodnej w rolnic-
twie. Program został zaakceptowa-
ny przez Wojewodę Wielkopolskiego 
oraz Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego 01.10.2013 roku. Potrze-
by w zakresie inwestycji oszacowano 
łącznie na 2,34 mld zł. Wybrane in-
westycje na lata 2017-2022 to: Zbior-
nik Wielowieś Klasztorna na rzece 
Prośnie, Zbiornik retencyjno-p.pow.
Rokosowo (gm. Rokosowo), Zbior-
nik retencyjno-p.pow. Laskownica 
(gm. Gołańcz), Zbiornik retencyjno-
-p.pow. Kamieniec (gm. Kamieniec), 
Zbiornik retencyjno-p.pow. Uzarze-
wo na rz. Cybinie (gm. Swarzędz), 
Zbiornik retencyjno-p.pow. Sepien-
ko (gm. Kościan), Modernizacja wa-
łów na terenie subregionu konińskie-
go (powiaty Konin, Turek, Słupca, 
Koło), Polder Golina, Międzynaro-
dowa Droga Wodna E-70, Przywró-
cenie ciągłości hydromorfologicz-
nej i ekologicznej rzek Wełny, Samy, 
Rgilewki, Modernizacja pompowni 
Biała (gm. Trzcianka).

Największą inwestycją jest w tej 
chwili zbiornik Wielowieś Klasztor-
na. Obecnie czekamy na uruchomie-
nie środków na realizację jego bu-
dowy. Projekt ten został wpisany na 
Rządową Listę Projektów Strategicz-
nych. Jednak jest szereg wątpliwości, 
czy po reformie „Wody Polskie” będą 
mogły realizować przygotowane in-
westycje.

Mamy wprowadzony zintegro-
wany system monitorowania po-
wodziowego, który umożliwia stałe 
badanie poziomu wód w rzekach. 
Jest 295 punktów monitorowania. 
Odczyty są przekazywane bezpo-
średnio do serwerów, a sytuacja 
jest analizowana na bieżąco. Jest to 
pierwsze w Polsce, pionierskie roz-
wiązanie pod nazwą „Zintegrowany 
system monitorowania i sterowania 
urządzeniami przeciwpowodziowy-
mi województwa wielkopolskiego”. 
Uruchomienie systemu przyczynia 
się do zminimalizowania skutków 
klęsk żywiołowych, takich jak mię-
dzy innymi powódź, podtopienia, 
susze. Umożliwia także, z odpowied-
nim wyprzedzeniem, we współpracy 
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego, podejmo-
wanie skoordynowanych działań 
związanych z ochroną przeciwpowo-
dziową ludności. Stały monitoring 
nie tylko ułatwia nadzór nad po-
szczególnymi obiektami, ale powala 
na wykrycie zagrożenia powodzio-
wego oraz awarii. Umożliwia rów-
nież nadzorowanie przepompow-
ni, zbiorników retencyjnych, samo-
dzielnych budowli piętrzących, od-
cinków obwałowań, oddalonych od 
siebie nawet o kilkadziesiąt kilome-
trów. Celem całego przedsięwzięcia 

jest kontrola stanu wód oraz dozór 
i możliwość szybkiego reagowania 
w sytuacjach zagrożenia – podkre-
ślił Dyrektor A. Błochowiak.

Pan Dyrektor Marek Beer mó-
wił między innymi o możliwościach 
uzyskania dofinansowania przez 
spółki wodne na prace konserwa-
cyjne i naprawy urządzeń melioracji 
szczegółowych. Obecnie są zareje-
strowane 332 spółki, ale aktywnych 
jest ok. 150. Jako samorząd możemy 
dofinansować 40% prac i inwesty-
cji. Muszę powiedzieć, że samorzą-
dy województwa wielkopolskiego 
i łódzkiego były pionierami w kraju 
w kwestii dofinansowywania dzia-
łań podejmowanych przez spółki 
wodne. Taki stan rzeczy zmobilizo-
wał inne instytucje do dofinansowy-
wania spółek, w tym również Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki. Na 
początku był to 1 mln zł, a obecnie 
jest to już kwota sięgająca 8 mln zł. 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego przeznacza w swoim budżecie 
2 mln  zł na dofinansowanie spółek 
wodnych. Obejmuje ono między in-
nymi roboty konserwacyjne, napra-
wy szczegółowych urządzeń melio-
racyjnych oraz budowę i remonty 
zastawek. 

Ostatni temat, który został przed-
stawiony, to zagrożenia powodziowe 
w Wielkopolsce. Temat ten omówiła 
pani Magdalena Żmuda, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

Pani Dyrektor podkreśliła, że Re-
gion Wodny Warty to nie tylko Wiel-
kopolska. To obszar nieco większy. 
RZGW jest zobowiązane do opraco-
wania planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, map ryzyka powo-
dziowego oraz oceny ryzyka powo-
dziowego.

Dalej w swym wystąpieniu Pani 
Dyrektor pokreśliła znaczenie 
Zbiornika Jeziorko, który nie tyl-
ko spłaszcza falę powodziową, ale 
też w razie suszy podtrzymuje życie 
biologiczne w rzece Warcie poniżej 
zbiornika. Zbiornik ten wymaga już 
generalnego remontu. Obecnie stan 
wody w rzece Warcie utrzymuje się 
strefie stanów niskich i średnich i na 
razie nie ma zagrożenia powodzio-
wego. 

W imieniu rolników regionu ko-
nińskiego pytania zadała pani Elż-
bieta Bryl; między innymi dlaczego 
w miesiącach zimowych zbiornik jest 
napełniany zamiast obniżania pozio-
mu wody, a w kwietniu czy maju, gdy 
następuje ryzyko intensywnych opa-
dów, jest pełny i nie może przyjąć 
nadmiaru wody.

Pani Dyrektor odpowiedziała, 
że w miesiącach zimowych zbior-
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Obecnie jest opracowywany program działań dla obszarów OSN obejmują-
cy cały kraj – jak powiedział Krystian Piechowiak z RZGW w Poznaniu
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Problem szkód łowieckich jest 
dość powszechny w Wielko-
polsce. Nasilenie szkód w upra-
wach i zasiewach jest równo-
ległe z gwałtownym wzro-
stem cen produktów rolnych, 
przez co wymiar ekonomicz-
ny szkód na polach jest niepo-
równanie większy niż w latach 
poprzednich. 

Coraz więcej gospodarstw rolnych 
uznaje szkody wyrządzane przez dzi-
kie zwierzęta jako ważny czynnik 
ograniczający swobodę podejmowa-
nia decyzji i wpływający na wielkość 
i opłacalność produkcji. Nierzadko 
można się spotkać z sytuacją konflik-
tową na linii rolnik – myśliwy, dlate-
go Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 
z Polskim Związkiem Łowieckim 
i w porozumieniu z Konwentem Sta-
rostów Województwa Wielkopolskie-
go organizuje cykl spotkań pod na-
zwą Fora Rolniczo-Łowieckie. Spo-
tkania odbędą się do końca czerwca 
w każdym powiecie Wielkopolski. 
Poniżej zamieszczamy relacje ze spo-
tkań, które już się odbyły.

Kępno, 10 maja 
Pierwsze spotkanie odbyło się 

w powiecie kępińskim w Sali sesyj-
nej starostwa powiatowego w Kęp-
nie. Spotkanie poprowadził Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, wyjaśniając założenia 
organizacji tego typu spotkań. Jak 
podkreślił, problemy gospodarki 
łowieckiej są dość często powodem 
konfliktów lokalnych, dlatego Fora 
Rolniczo-Łowieckie mają stać się 
płaszczyzną do współpracy w zakre-
sie ochrony użytków rolnych przed 
szkodami powodowanymi przez 
zwierzynę łowną, a także miejscem 
wymiany uwag w zakresie dotych-
czasowej współpracy pomiędzy my-
śliwymi a rolnikami. Pierwszym po-
ruszonym zagadnieniem była kwe-
stia przedłużania umów dzierżaw 
obwodów łowieckich. Marek Oreś, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Leśnictwa i Rolnictwa po-

informował, jakie koła podpisały 
umowę ze starostą kępińskim oraz 
jakie kwoty z tego tytułu trafią do 
budżetu poszczególnych gmin. Za-
stępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Syców Marian Wesoły przedsta-
wił dane dotyczące liczby zwierzy-
ny łownej na dzień 10 marca 2017 r. 
oraz plany hodowlano-łowieckie na 
terenie powiatu kępińskiego, które 
zakładają zwiększenie odstrzałów 
zwierzyny łownej grubej w sezonie 
2016/2017. Prezes WIR Piotr Wal-
kowski podkreślił, że rolnicy coraz 
częściej notują straty w swoich upra-
wach, które – jak twierdzą – są spo-
wodowane znacznym wzrostem licz-
by zwierzyny łownej, dlatego apelują 
o zwiększone odstrzały. Zapropono-
wał także, aby usprawnić system po-
wiadamiania myśliwych o pojawie-
niu się żerujących zwierząt w oko-
licach ich upraw oraz o terminach 
zasiewów w miejscach szczególnie 
narażonych. Przedstawiciele kół ło-
wieckich odnieśli się do kilku pro-
blematycznych spraw. W ich opinii 
na myśliwych ciążą zbyt duże zo-
bowiązania, podkreślił, że szacowa-
nie strat wykonują na własny koszt. 
Często również z własnej kieszeni 
pokrywają koszty podnoszenia swo-
ich kwalifikacji w zakresie wyceny 

strat. Wymienili także zapisy usta-
wy łowieckiej, które w praktyce nie 
są przestrzegane. Poruszony został 
problem szkód wyrządzonych przez 
zwierzęta objęte ochroną. Ogromne 
straty w uprawie kukurydzy pono-
szą właściciele gruntów położonych 
przy zakładzie zagospodarowania 
odpadów, gdzie stada wron i kruków 
wyjadają zasiane ziarna. Znacznie 
więcej jest też w uprawach szkód 
spowodowanych przez bobry. Powia-
towy Lekarz Weterynarii Waldemar 
Gruszewski przedstawił aktualną 
sytuację epizootyczną dotyczącą wy-
stępowania przypadków ASF oraz 
ptasiej grypy w Polsce. Podziękował 
myśliwym za bardzo dobrą współ-
pracę z pracownikami Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii. Jak pod-
kreślił lek. wet. Zbigniew Klimczak, 
bioasekuracja ma kluczowe znacze-
nie w walce z ASF, dlatego również 
myśliwym przypomniał kilka pod-
stawowych zasad, które mają na celu 
zapobieganie afrykańskiemu pomo-
rowi świń. 

W podsumowaniu uczestnicy wy-
razili nadzieję, że dzięki tego typu 
spotkaniom współpraca środowiska 
rolniczego i myśliwskiego zacieśni 
się z obopólną korzyścią.

Maria DERESIŃSKA 

Turek, 15 maja
W poniedziałek 15 maja w Zespole 

Szkół Rolniczych w Kaczkach Śred-
nich odbyło się Forum Rolniczo-Ło-
wieckie. Jego uczestnicy dyskutowali 
m.in. o stanie gospodarki łowieckiej, 
liczebności zwierzyny i szacowaniu 
szkód. Myśliwi wyjaśniali rolnikom, 
że nie działają „na gwizdnięcie’’ i nie 
mogą strzelać do wszystkiego, rolni-
cy natomiast prosili, by łowczy za-
częli sprawnie realizować plan od-
strzału, nie jeździli terenówkami po 
cudzych łąkach, a także o to, by na 
ocenę szkód powstałych na polach 
nie przyjeżdżali ledwo chodzący 
emeryci. Pojawiły się też postulaty, 
by posłowie zajęli się sprawą relacji 
rolników z myśliwymi, a nie skupiali 
się wiecznie na IPN-ie czy mieszaniu 
w finansowaniu OSP. – Dajcie chło-
pom flinty! – nawoływał jeden z rol-
ników. – Wyłapta, wytrujta, żeby nic 
po polu nie chodziło. Są i takie opi-
nie – mówił myśliwy, przytaczając 
kontrowersyjne propozycje rozwście-
czonych rolników.

Cały czas czekamy na ustawę nowe 
prawo łowieckie, która miała obowią-
zywać już od pierwszego stycznia. 
Do tej chwili nikt nie zna jasnych re-
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nik przyjmuje nadmiar spływającej 
wody, by nie wystąpiły podtopie-
nia i powodzie. W czasie gdy nie ma 
nadmiaru wody opadowej, zbiornik 
jest systematycznie opróżniany do 
poziomu określonego w instrukcji. 
Jednak rolnicy się z tym nie zgadza-
ją, gdyż pola poniżej zbiornika są 
zalane przez zbyt długi okres czasu. 

Uważają, że zbiornik wyrządza wię-
cej szkody niż pożytku.

Konferencję podsumował Pre-
zes Piotr Walkowski, który powie-
dział, że celem konferencji było 
przybliżenie zmian, jakie nas cze-
kają w temacie gospodarowania wo-
dami. Nie poruszono jeszcze wielu 
tematów, między innymi opłat za 

korzystanie z wód i sposobów na-
liczania opłat. Temat został tylko 
omówiony ogólnie, zostało zasy-
gnalizowanych wiele kwestii. Nale-
ży pilnie śledzić proces legislacyjny 
i zgłaszać uwagi.

Niestety temat ten jest jakby na ra-
zie w zawieszeniu. Wiemy, że czekają 
nas duże przeobrażenia jeżeli chodzi 

o gospodarowanie wodami. Jednak 
na obecnym etapie procedowania 
nowej ustawy jest jeszcze zbyt wiele 
niewiadomych.

Na koniec, obecny na spotka-
niu Wicemarszałek Województwa 
Krzysztof Grabowski podziękował 
wszystkim za udział w spotkaniu 
i dyskusję.  WIR

Fora Rolniczo-Łowieckie

> dokończenie na str. 4
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guł i jak miałoby to wyglądać – mó-
wił, witając gości forum, przewodni-
czący Marek Pańczyk.

Marek Tyrański wyjaśniał, że 
w Polsce mamy ok. 120 000 my-
śliwych, a kraj podzielony jest na 
49 okręgów łowieckich. Okręg ko-
niński obejmuje swym zasięgiem zie-
mie dawnego województwa koniń-
skiego. Na tym terenie zrzeszonych 
jest ok. 1 400 myśliwych. Dzierża-
wionych jest tutaj 76 obwodów ło-
wieckich, o łącznej powierzchni 
400 000 ha. Szacowanie szkód ło-
wieckich to trudne zadanie, często 
dochodzi do konfliktów z rolnikami. 
Właśnie dlatego myśliwi z pewnym 
optymizmem przyjęli pomysł władz 
kraju zakładający, iż powstanie tzw. 
fundusz odszkodowawczy, a szko-
dy szacować będą przede wszystkim 
przedstawiciele wojewody. Niestety, 
szkód łowieckich nie da się uniknąć. 
Pomysł funduszu odszkodowawczego 
był niezły, ale politykom to nie wy-
szło. Przedstawiciel Polskiego Związ-
ku Łowieckiego wyjaśniał rolni-
kom, że myśliwi nie mogą samowol-
nie wpływać na ilość zwierzyny. Nie 
mogą chwytać za broń tylko dlatego, 
że ktoś zadzwoni, że na jego polu jest 
dzik i trzeba go zastrzelić. – Są wielo-
letnie plany hodowlane, tworzone raz 
na 10 lat. Są też roczne plany łowiec-
kie. Zdaniem reprezentanta PZŁ nie 
można mówić o tym, że mamy zbyt 
wiele dzików. – Ubiegłoroczna in-
wentaryzacja, przeprowadzona na po-
lecenie ministra środowiska w całym 
kraju wykazała, że spełniamy normę. 
Jest statystycznie 0,5 dzika na kilo-
metr kwadratowy, 5 sztuk na tysiąc 
hektarów obwodu łowieckiego. Nie 
ma przerostu populacji dzika w na-
szym okręgu konińskim, w tutejszych 
powiatach. Odmienne zdanie miała 
grupa uczestniczących w Forum rol-
ników. Mówili oni o tym, że widuje 
się grupy dzików i nie jest to wspo-
mniana skala 0,5 sztuki na kilometr. 
– U nas tej zwierzyny nie ubywa! Jej 
przybywa. Na terenie działania Koła 
Łowieckiego „Sokół” w Tuliszkowie 
przybywa dziczyzny. Przybywa na 
taką skalę, że podchodzą na 2 metry 
do budynków. Jeden z myśliwych wy-
jaśnił, dlaczego rolnikom wydaje się, 
że dzików jest u nas sporo: – Ekspan-
sja dzika w okresie siewu kukurydzy 
jest nieobliczalna. Podczas szacowa-
nia pogłowia dzika na naszym terenie 
ta ilość mieści się w normach. Trzeba 
jednak mieć na uwadze to, że w okre-
sie wysiewu kukurydzy dziki potra-
fią pokonać 20–30 kilometrów, zrobić 
tutaj szkodę i wrócić do swojego miej-
sca zalegania.

Marek Pańczyk prosił, by jednak 
próbować dogadywać się z myśliwy-
mi i nie szukać rozstrzygnięcia w są-
dzie, ponieważ jest to marnowanie 
czasu i pieniędzy. Lepiej znaleźć po-
rozumienie szybciej. Ponadto prze-
wodniczący Marek Pańczyk nama-
wiał do kontaktowania się z Wielko-
polską Izbą Rolniczą w sytuacjach, 
gdy istnieje zjawisko lekceważących 
zachowań myśliwych z danego koła, 
złego wywiązywania się z obowiąz-
ków. 

Przemysław TOMCZAK

Ostrzeszów, 19 maja
W powiecie ostrzeszowskim spo-

tkanie w ramach tego cyklu odbyło 
się dnia 19 maja 2017 r. w Sali sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w Ostrze-
szowie. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotr Walkowski poinformował, 
że do końca marca Wielkopolska Izba 
Rolnicza wydawała opinie w sprawie 
przedłużenia umów dzierżaw obwo-
dów łowieckich kołom łowieckim. 
Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Ostrzeszowie zaopinio-
wała 12 obwodów łowieckich, któ-
rych obszar znajduje się w przewa-
żającej części w granicach admini-
stracyjnych powiatu ostrzeszowskie-
go: 6 z nich to obwody polne, drugie 
tyle stanowią obwody leśne. Prezes 
WIR Piotr Walkowski zaapelował 
do rolników, którzy mają problemy 
we współpracy z myśliwymi związa-
ne z zaistniałymi szkodami czy też 
zabezpieczaniem upraw o zgłasza-
nie ich do biur powiatowych izby. 
Podkreślił, że posiadając konkretne 
argumenty, Rada Powiatowa będzie 
mogła rzetelniej podejmować decy-
zję w trakcie opiniowania działań 
kół. Prezes Piotr Walkowski zwró-
cił się do rolników i myśliwych, by 
ich współpraca nie kończyła się tylko 

na kontaktach po wystąpieniu strat 
w uprawach, ale przede wszystkim 
by polegała na zabezpieczaniu pło-
dów rolnych przed zwierzyną łow-
ną. To stanowisko podzielił również 
Przewodniczący Zarządu Okręgowe-
go Polskiego Związku Łowieckiego 
w Kaliszu Marek Przybylski. Zazna-
czył, że obie strony powinny dołożyć 
starań, aby ograniczać powstawanie 
szkód. Częstym błędem popełnia-
nym przez użytkowników łąk jest 
przyciąganie dzików poprzez pozo-
stawianie skoszonej masy zielonej 
stanowiącej idealne środowisko do 
rozwoju larw, owadów. Poruszył rów-
nież kwestie zapowiadanej noweli-
zacji prawa łowieckiego. Padło wiele 
propozycji, jednak do dziś nie wiado-
mo, w jakim kształcie ustawa zosta-
nie przegłosowana. Wyraził nadzie-
ję, że trud, jaki wkłada Polski Zwią-
zek Łowiecki w zachowanie opty-
malnej równowagi ekosystemu zosta-
nie doceniony i nowe przepisy prawa 
nie potraktują kół łowieckich w spo-
sób dla nich krzywdzący. Podczas 
spotkania została poruszona tematy-
ka gospodarki łowieckiej. Informa-
cji na jej temat udzielił Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Przedborów Wojciech 
Bąk. Wszystkie obwody łowieckie 
położone na terenie powiatu ostrze-
szowskiego (jest ich 18) podlegają ad-
ministracyjnie pod 4 nadleśnictwa: 
Przedborów, Syców, Antonin i Ta-
czanów. Gospodarka łowiecka pro-
wadzona jest zgodnie z założeniami 
hodowlanymi wynikającymi z Rocz-
nych Planów Łowieckich i Wielolet-
nich Łowieckich Planów Hodowla-
nych na okres 01.04.2007–31.03.2017, 
zatwierdzanych przez nadleśnicze-
go i Okręgowy Związek Łowiecki 
po uzgodnieniach z wójtami, bur-
mistrzami, na terenie których gmin 
leży obwód łowiecki. Rolnicy jedno-
głośnie wypowiadali się, że plano-

wane odstrzały są niewystarczające. 
Od kilku lat gwałtownie rośnie po-
pulacja zwierząt dzikich, które spo-
tykane są w uprawach całymi stada-
mi liczącymi nawet do 60 sztuk. Po-
dawano także przypadki żerowania 
w uprawach żyta stada ok. 20 jeleni. 
Jeśli chodzi o współpracę z kołami, 
to oceny rolników są bardzo rozbież-
ne. W niektórych obwodach rolnicy 
i myśliwi wspólnie zapobiegają szko-
dom, w innych myśliwi są bezradni 
ze względu na limit odstrzału zwie-
rzyny, a jeszcze inne koła łowieckie 
współpracują niechętnie. Straty wy-
rządzone przez zwierzynę zalicza-
ną do łownej to nie jedyny problem 
rolników. Zwrócono uwagę na liczne 
stada dzikich ptaków, m.in. żurawi, 
niszczących owoce ich pracy. Przed-
stawiciele izb rolniczych poruszyli 
również temat szkód wyrządzonych 
przez zwiększającą się z roku na rok 
populację bobrów. Piotr Walkowski 
nawiązując do problemów szkód wy-
rządzonych przez ptaki objęte ochro-
ną poinformował, że Wielkopolska 
Izba Rolnicza zwróciła się z tym pro-
blemem do Ministra Środowiska. 

Na zakończenie uczestnicy wyrazili 
nadzieję, że tego typu spotkania osią-
gną zamierzony cel i w znaczącym 
stopniu poprawią współpracę środo-
wiska rolniczego i myśliwskiego.

Maria DERESIŃSKA

Pleszew, 24 maja
Podczas spotkania wskazano na 

sprecyzowanie przepisów dotyczą-
cych szacowania szkód łowieckich. 
Podkreślano, iż często myśliwi są sę-
dziami w swojej własnej sprawie i że 
jest to konflikt interesów. Myśliwi 
jednak działają zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa. Zdaniem 
uczestników spotkania to Państwo 
winno być płatnikiem za wyrządzo-
ne przez zwierzynę łowną szkody, 
gdyż ono kreuje politykę łowiecką 
i w związku z tym musi brać za nią 
odpowiedzialność również finan-
sową. Zwrócono również uwagę na 
problem szkód wyrządzanych przez 
bobry. Wnioskowano o wyłączenie 
populacji bobra spod ścisłej ochrony. 
Problem często stanowi wataha psów 
wałęsających się po polach, która ata-
kuje również zwierzynę łowną. Ape-
lowano o powrót do przepisów mó-
wiących o nakładaniu na właścicieli 
psów obowiązku ich chipowania. 

Lidia RYSZEWSKA

Kalisz, 24 maja
Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej Piotr Walkowski poinformo-
wał, że do końca marca Wielkopol-
ska Izba Rolnicza wydawała opinie 
w sprawie przedłużenia umów dzier-

> dokończenie ze str. 3
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żaw obwodów łowieckich kołom ło-
wieckim. Rada Powiatowa Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Kaliszu za-
opiniowała 14 obwodów łowieckich, 
których obszar znajduje się w prze-
ważającej części w granicach admi-
nistracyjnych powiatu kaliskiego: 
9 z nich to obwody polne wydzier-
żawione przez Starostę Kaliskiego, 
4 stanowią obwody leśne wydzierża-
wione przez Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Po-
znaniu, 1 jest wydzierżawiony przez 
Prezydenta Miasta Kalisza. Rocz-
ny plan łowiecki to inwentaryzacja 
i ustalenie wielkości do 30 procent 
pozyskania zwierzyny. Jak jest po-
trzeba to należy więcej odstrzeliwać, 
oby tylko nie powodowało to zupeł-
nego wyniszczenia. Następna pozy-
cja to dziki, zinwentaryzowano ich 
344 sztuki na wiosnę, zakładając, że 
przyrost ich będzie około 150 pro-
cent. W planowaniu zwierzyny gru-
bej, czyli przy odstrzale jest zawsze 
margines błędu, że można strzelić 10 
procent mniej lub więcej. Po zinwen-
taryzowaniu lisów w powiecie kali-
skim na 880 sztuk, z czego do od-
strzału jest przeznaczone 617 sztuk. 
Rolnicy skarżą się na ilość bobrów 
w powiecie, ale dotychczas nie było 
możliwości odstrzału tej zwierzyny. 
Od września do końca lutego odbę-
dą się polowania na bobry, ponieważ 
po wielu staraniach wydał na to de-
cyzję Regionalny. Podczas dyskusji 
poruszono również problem kruków 
i szkód, jakie wyrządzają. Wynikła 
też prośba, aby była możliwość za-
kupu środków odstraszających szko-
dniki. Wpłynął też wniosek, żeby 
przynajmniej dwa razy w roku pre-
zesi kół łowieckich uczestniczy-
li w spotkaniach sesji samorządów, 
żeby do ludzi docierała wiedza o my-
ślistwie. Prezes WIR Piotr Walkow-
ski zaznaczył, że coraz więcej w gro-

nie myśliwych jest rolników i zachę-
cał członków Izby Rolniczej, żeby 
nie tylko polować, ale w ten sposób 
chronić też plantacje. Pani Bur-
mistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak 
w swoim wystąpieniu powiedziała, 
że brakuje edukacji i że trzeba mó-
wić, że myśliwi oprócz tego, że strze-
lają do zwierzyny, wykonują jeszcze 
bardzo dobrą pracę dla lasu. Potrze-
ba rozsądku pomiędzy rolnikami 
a myśliwymi i odwrotnie. Zaproszo-
ny na spotkanie Powiatowy Lekarz 
Weterynarii Joanna Kokot Ciszew-
ska przedstawiła, w jaki sposób na-
leży zabezpieczać miejsca, w któ-
rych odbyło się polowanie, ponieważ 
przez cały czas zagrożenie afrykań-
skim pomorem istnieje. Piotr Wal-
kowski, nawiązując do problemów 
szkód wyrządzonych przez ptaki ob-
jęte ochroną poinformował, że Wiel-
kopolska Izba Rolnicza zwróciła się 
z tym problemem do Ministra Śro-
dowiska.

 Katarzyna GRZELAK

Wolsztyn, 29 maja.
Głównymi tematami poruszanymi 

na spotkaniu były:
 ■ stan gospodarki łowieckiej na tere-
nie powiatu,
 ■ liczebność zwierzyny łownej,
 ■współpraca rolników, leśników 
i myśliwych w zakresie ochrony 
plantacji przed szkodami spowo-
dowanymi przez zwierzynę łowną,
 ■ szacowanie szkód łowieckich. 
Uczestnicy posiedzenia stwierdzili 

zgodnie, że państwo, jako właściciel 
całej zwierzyny w stanie wolnym, 
powinno także ponosić odpowie-
dzialność finansową i uczestniczyć 
w pokrywaniu szkód łowieckich wy-
rządzonych przez tę zwierzynę, gdyż 
koła łowieckie nie są w stanie same 
pokryć wszystkich strat z tego tytu-
łu. Ważną sprawą są zmiany, jakie 

powinny nastąpić na liście zwierząt 
i ptaków chronionych powodujących 
coraz więcej strat, a nie zaliczanych 
do zwierzyny łownej. Dotyczy to 
np. bobrów niszczących infrastruk-
turę urządzeń wodnych czy wały 
przy ciekach wodnych, co powoduje 
zalewanie użytków rolnych, a tak-
że kruków niszczących często całe 
plantacje kukurydzy po wschodach. 
Zebrani oczekują, że nowa ustawa 
łowiecka i nowe zasady szacowania 
szkód zmienią istniejący stan rze-
czy, będzie mniej konfliktów na li-
nii rolnicy – myśliwi, a współpraca 
i zrozumienie pozwolą ograniczyć 
straty powodowane przez zwierzynę 
łowną. Rozmawiano także na temat 
zagrożeń związanych z chorobą ASF 
i postępowaniem pozwalającym za-
bezpieczyć stada trzody i dziki przed 
rozprzestrzenianiem się choroby. 
Uczestnicy posiedzenia RP WIR wy-
razili potrzebę ponownego spotkania 
w szerszym gronie po ukazaniu się 
i przyjęciu nowych ustaw dotyczą-
cych łowiectwa, szacowania szkód 
łowieckich i pokrywania strat z nimi 
związanych.

Wojciech KAZUBSKI

Oborniki, 31 maja
Szkody łowieckie to przewod-

ni temat spotkania które odbyło się 
31 maja br. w Obornikach. Na terenie 
powiatu od kilku lat zwierzyna leśna 
wyrządza szkody w płodach rolnych, 
co było przyczyną konfrontacji rolni-
ków i przedstawicieli kół łowieckich. 
Na terenie powiatu koła łowieckie 
dzierżawią 8 obwodów polnych. Za-
znaczył, że są koła, które współpra-
cują dobrze, ale będąc na szacowa-
niu spotkał się również z zaniżaniem 
wysokości odszkodowań. Wicepre-
zes Bogdan Fleming stwierdził, że 
wysokość odszkodowania musi być 
adekwatna do rzeczywistości. W nie-

których rejonach województwa wi-
dać brak porozumienia rolników 
z myśliwymi. Dodał, że my, rolni-
cy, jesteśmy skazani na współpracę 
z kołami łowieckimi, dlatego pro-
si o życzliwość i zrozumienie dwie 
strony. Przewodniczący Zarządu 
Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliń-
ski wspomniał o nowelizacji ustawy, 
która miała wejść w życie na począt-
ku tego roku. Projekt podoba się rol-
nikom, bo zakłada szacowanie szkód 
łowieckich przez niezależnych rze-
czoznawców, po wyliczeniach stwier-
dzono, że koszty specjalistów prze-
kraczają zakładany budżet. Obecnie 
trwają prace nad zmianami w prawie 
łowieckim i ostatecznie jeszcze nie 
wiadomo, kto będzie szacował, mu-
simy jeszcze trochę poczekać. Pan 
Zieliński zaznaczył, że jeżeli rolnik 
nie otrzyma odszkodowania za szko-
dy do 30 dni, to prosi o informację 
o takim zdarzeniu. Nadleśniczy Ja-
cek Szczepanik przedstawił szcze-
gółowe dane o ilości zwierząt wy-
stępujących w Nadleśnictwie Obor-
niki. Teren obejmuje również część 
powiatu szamotulskiego. W sierpniu 
została przeprowadzona obserwacja 
jeleni, które wyliczono na 336 sztuk. 
Natomiast z inwentaryzacji jaką po-
siada nadleśnictwo, jeleni jest około 
670. Zwierzęta przemieszczają się i są 
to kilometrowe odcinki, co powodu-
je trudności w ustaleniu pogłowia. 
Pan Szczepanik oznajmił że u nas 
również pojawiły się wilki, przez co 
jelenie i sarny łączą się w ogromne 
stada. Pokazał film, jak wilk wędro-
wał z pożywieniem w lesie. Wszyscy 
uczestnicy spotkania są zgodni, że na 
terenie powiatu obornickiego jest za 
dużo dzików, saren i jeleni, redukcja 
pogłowia jest konieczna, co wpłynie 
na zmniejszenie liczby szkód w upra-
wach rolnych.

Paweł BYDAŁEK
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O projekcie Inno4Grass
Inno4Grass jest akronimem isto-

ty projektu o tytule „Wspólna prze-
strzeń innowacyjna dla zrównowa-
żonej produkcyjności użytków zie-
lonych w Europie”, realizowanego 
przez międzynarodowe konsorcjum, 
w którego skład wchodzą wiodące 
podmioty strefy badawczo-naukowej 
i praktyki rolniczej ośmiu krajów Eu-
ropy (Niemiec, Belgii, Francji, Irlan-
dii, Włoch, Holandii, Polski i Szwe-
cji), gdzie użytki zielone stanowią 
duży udział w ogólnej powierzchni 
wykorzystywanej rolniczo, a produk-
cja bydła mlecznego, mięsnego oraz 
owiec odgrywa istotne znaczenie go-
spodarcze.

Tło i kontekst realizowanego 
przedsięwzięcia            

Współpraca pomiędzy rolnika-
mi, doradcami rolniczymi oraz pra-
cownikami naukowymi jest niewy-
starczająca we wszystkich wymie-
nionych powyżej krajach. Skutkiem 
tego wyniki najnowszych badań 
w odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych trafiają z opóźnieniem do 
praktyki rolniczej, a ciekawe rozwią-
zania, wykorzystywane lokalnie nie 
są w dostatecznym stopniu wychwy-
tywane i rozpowszechniane szerokie-
mu gronu odbiorców. Celem projek-
tu jest zatem zacieśnienie współpra-
cy nauki z praktyką rolniczą na rzecz 
wdrożenia innowacyjnych systemów 
gospodarowania na użytkach zielo-
nych dla zwiększenia opłacalności 
w zakresie chowu bydła mlecznego, 
mięsnego i owiec w Europie przy jed-
noczesnym zapewnieniu pozyskania 
wielu usług ekosystemowych (tj. ko-
rzyści uzyskiwanych dzięki środowi-
sku naturalnemu).

Spodziewane efekty 
Projekt Inno4Grass przyczyni się 

do rozpowszechnienia istniejącego 
zasobu wiedzy naukowej i praktycz-

nej w danym kraju ojczystym oraz 
wzmocni wymianę informacji po-
między poszczególnymi państwami, 
uczestniczącymi w projekcie. Zosta-
nie to zrealizowane między innymi 
poprzez:

 ■ utworzenie sieci moderatorów, wy-
chwytujących nowości w analizo-
wanych 85 innowacyjnych gospo-
darstwach, objętych szczegółową 
analizą, skonsolidowanie pozyska-
nych informacji oraz ich omówie-
nie;
 ■ zorganizowanie licznych spotkań, 
wywiadów i warsztatów we wszyst-
kich krajach realizujących projekt;
 ■ utworzenie strony internetowej 
projektu z linkiem do witryny 
EIP-AGRI oraz zaangażowanie 
członków konsorcjum projektowe-
go we współpracę z krajowymi sie-
ciami na rzecz innowacji;
 ■ stworzenie podstaw do wymiany 
doświadczeń na miejscu w formie 
wyjazdów studyjnych w kolejnych 
latach;
 ■wzbogacenie Wikipedii oraz Ency-
klopedii Pratensis o nowe terminy 
i pojęcia;
 ■ rozwinięcie systemów wspoma-
gania decyzji w rolnictwie oraz 
stworzenie programu badań na-
ukowych, wychodzącego naprze-
ciw potrzebom zgłoszonym przez 
praktyków.
Wszystkie prace projektowe zo-

stały rozłożone na okres od 1 stycz-
nia 2017 do 31 grudnia 2019 roku. 
Wielkopolska Izba Rolnicza zapra-
sza zainteresowane osoby do odwie-
dzania strony internetowej projek-
tu www.inno4grass.pl, na której za-
mieszczane będą informacje związa-
ne z realizacją projektu oraz wyniki 
pracy wypracowane w jego trakcie. 
Link  przekierowujący do serwi-
su Inno4Grass znajduje się również  

w menu bocznym strony interneto-
wej WIR. Projekt posiada także swój 
profil na portalu społecznościowym 
Facebook, przez który łączyć się bę-
dzie społeczność rolnicza z Europy.

Wielkopolska Izba Rolnicza za-
prasza do kontaktu wszystkich ho-
dowców bydła mlecznego i mięsne-
go  zainteresowanych projektem. 
Szczegółowe informacje uzyskać 
można dzwoniąc do BW WIR w Po-
znaniu pod numer 61 227 01 33 lub 
61 227 01 25.

Projekt został sfinansowany ze 
środków Komisji Europejskiej 
w ramach Programu Ramowego 
Badań i Innowacji Horyzont 2020 
zgodnie z umową nr 727368.

Wizyta robocza głównego 
koordynatora projektu 

w Polsce
W dniach 7–8 czerwca b.r. odbyło 

się spotkanie projektowe, zorganizo-
wane przez Wielkopolską Izbę Rolni-
czą z udziałem głównego koordyna-
tora projektu – dyrektora Centrum 
Trwałych Użytków Zielonych Dol-
nej Saksonii i Bremy w Niemczech 
– pana Arno Krause oraz pracowni-
ków zaangażowanych w realizację 
projektu w Polsce – tj. pracowników 
Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu 
Przyrodniczego UP w Poznaniu oraz 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Za-
rząd WIR reprezentowała w tym cza-
sie pani Jolanta Nawrocka.

Celem spotkania było wzajemne 
poznanie się partnerów jako insty-
tucji działających w branży rolni-
czej oraz omówienie bieżących prac 
projektowych, w tym szczególnie do-
konanie  ostatecznego wyboru inno-
wacyjnych gospodarstw do projektu 
z Polski oraz wykonanie prac zwią-
zanych z serwisem internetowym 
Inno4Grass, za którego funkcjono-

wanie w ramach konsorcjum pro-
jektowego odpowiedzialne jest Cen-
trum Trwałych Użytków Zielonych 
Dolnej Saksonii i Bremy wspólnie 
z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Spotkanie zakończone zostało 
wyjazdem studyjnym do dwóch in-
nowacyjnych gospodarstw z Polski 
z powiatu nowotomyskiego celem 
prezentacji i promocji rodzimej pro-
dukcji mleczarskiej.

Centrum Trwałych Użytków 
Zielonych Dolnej Saksonii 

i Bremy w Niemczech
Centrum Trwałych Użytków Zie-

lonych Dolnej Saksonii i Bremy usta-
nowione zostało w 2011 roku jako 
wspólne przedsięwzięcie instytucji 
naukowych, polityków, społeczności 
rolniczej gospodarującej na trwałych 
użytkach zielonych, ośrodków dorad-
czych, agrobiznesu (przemysłu mle-
czarskiego, przedsiębiorstw dostar-
czających wodę), władz lokalnych 
oraz organizacji proekologicznych. 

Celem tej transdyscyplinarnej sie-
ci instytucji jest działanie jako bro-
ker innowacji pomiędzy środowi-
skiem naukowym a praktyką rolni-
czą w celu wspierania zrównoważo-
nego rozwoju sektora rolnego opar-
tego na trwałych użytkach zielonych 
oraz ochrony TUZ obecnie i w przy-
szłości, jak również wzmocnienie 
usług ekosystemowych związanych 
z łąkami i pastwiskami.

Centrum Trwałych Użytków Zie-
lonych Dolnej Saksonii i Bremy 
(GLZ) jest głównym punktem kon-
taktowym stworzonej sieci instytu-
cji i działa na rzecz wszystkich pod-
miotów zainteresowanych tematem 
zarządzania trwałymi użytkami zie-
lonymi oraz ich ochroną. W związ-
ku z powyższym GLZ jest zaangażo-
wane w rozwój koncepcji EIP-AGRI 
(tj. Europejskiego Partnerstwa In-
nowacyjnego na Rzecz Wydajnego 
i Zrównoważonego Rolnictwa) na 
poziomie unijnym, regionalnym i lo-
kalnym, począwszy od 2011 roku.

Zespół GLZ pełni funkcję central-
nej platformy komunikacyjnej i po-
średnika na rzecz wymiany wiedzy 
w sferze nauki, polityki i praktycz-
nych zastosowań. Głównym zada-
niem GLZ jest klasyfikacja i promo-
wanie rozlicznych funkcji trwałych 
użytków zielonych z uwzględnie-
niem ich zróżnicowania i znacze-
nia. W tym kontekście celem GLZ 
jest zapewnienie opłacalnego i eko-
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Robocze spotkanie w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej polskich i nie-
mieckich partnerów projektu
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Co dalej z przetargami i ANR?
Od dłuższego już czasu do przed-

stawicieli samorządu rolniczego 
zgłaszają się rolnicy, którzy bra-
li udział w przetargach ofertowych 
na dzierżawę nieruchomości rol-
nych Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa z prośbą o interwencję 
w Agencji Nieruchomości Rolnych 
OT w Poznaniu. Rolnicy skarżą się 
na brak rozstrzygnięć przetargów, 
a co za tym idzie brak zwrotu wa-
diów, na nieprawidłowości, jakie ich 
zdaniem występują w przetargach, 
na brak kontaktu z Agencją, itp.

 Bardzo dużo emocji budzi fakt, iż 
grunty leżą odłogiem, gdy tymcza-
sem mamy taki głód ziemi w Wiel-
kopolsce, że o każdy metr ziemi 
trzeba stoczyć walkę na dokumenty. 
Niedopuszczalna jest sytuacja zda-
niem gospodarzy, gdy ziemia rol-

nicza leży odłogiem, jest porośnię-
ta chwastami rozsiewającymi się na 
okoliczne pola. W tej sprawie ape-
lowali o działania nie tylko rolnicy, 
ale i samorządowcy oraz mieszkańcy 
gmin Skalmierzyce i Ostrów Wlkp., 
na terenie których położone są nieza-
gospodarowane nieruchomości rolne 
wchodzące w skład dawnego Gospo-
darstwa Rolnego Sobótka i należące 
do ZWRSP. Takie przykłady można 
mnożyć, a wniosek nasuwa się tylko 
jeden – konieczne jest przyspieszenie 
prac Agencji, aby widoki takie były 
rzadkością, a nie normą. 

Problemy z rozstrzygnięciami 
przetargów pojawiają się praktycz-
nie w każdym powiecie, w którym 
są organizowane – powiaty wągro-
wiecki i średzki to przykłady, gdzie 
do naszych przedstawicieli zgłasza-

ją się rolnicy, którzy nie zgadzają się 
z wynikami przetargów i wskazują na 
przykłady dzierżaw zawieranych tuż 
przed przetargiem, sztucznego dziele-
nia gospodarstw, czy też przekazywa-
nia zwierząt, aby uzyskać jak najwięk-
szą liczbę punktów. W efekcie znów 
grunty nie trafiają do okolicznych rol-
ników, co budzi zrozumiały sprzeciw.

Przecież na kłopoty z organizacją 
przetargów, ich czasochłonnością, 
dokumentacją przetargową prowa-
dzącą do niejasnych sytuacji, itp. sa-
morząd rolniczy zwracał uwagę ANR 
nie od dziś. Na te negatywne uwarun-
kowania nakładają się działania zwią-
zane z połączeniem ANR z Agencją 
Rynku Rolnego. Zwolnienia pracow-
ników merytorycznych z dużym do-
świadczeniem, niepewność sytuacji 
i brak wytycznych prowadzą do jesz-

cze większych opóźnień. W najbliż-
szym czasie sytuacja nie ulegnie po-
prawie, można się wręcz spodziewać 
jeszcze większego zamieszania i bra-
ku informacji. Niestety, jak zwykle 
odbije się to na rolniku. 

Wielkopolska Izba Rolnicza pomi-
mo zawirowań związanych z funk-
cjonowaniem ANR w dalszym ciągu 
prowadzi działania lobbingowe na 
rzecz członków samorządu, aby ich 
problemy nie zostały bez odpowie-
dzi i wsparcia. Konieczne jest zda-
niem samorządu pokazanie realnych 
problemów rolników, jakie wynika-
ją z obecnie obowiązującego prawa 
w zakresie obrotu nieruchomościami 
rolnymi, tak aby szukać rozwiązań 
umożliwiających faktyczny rozwój 
gospodarstw rodzinnych i wsparcie 
ich w warsztacie pracy – ziemi. B.I.

logicznie zrównoważonego użytko-
wania trwałych użytków zielonych 
oraz rozpoznanie istniejących w tym 
względzie barier, jak również po-
prawienie wykorzystania ogromne-
go potencjału tkwiącego w trwałych 
użytkach zielonych. Wraz z aktywną 
współpracą wielu zainteresowanych, 
GLZ dąży nie tylko do wzmocnie-

nia wykorzystania trwałych użyt-
ków zielonych, ale również do roz-
woju gospodarczego rynku biomasy, 
turystyki i poprawy bioróżnorodno-
ści oraz ochrony klimatu. W związ-
ku z tymi wszystkimi działaniami, 
GLZ wzmacnia rozwój sieci inno-
wacji oraz pośrednictwa innowacji, 
co sprzyja efektywnemu przekazaniu 

wiedzy i informacji do powszechnej 
praktyki rolniczej. Organizacja po-
siada szeroką sieć kontaktów w kra-
ju i za granicą, związanych z tematy-
ką trwałych użytków zielonych oraz 
współpracuje z wieloma krajowymi 
i pochodzącymi z różnych państw 
członkowskich UE instytutami na-
ukowymi. GLZ posiada sieć 60 go-

spodarstw demonstracyjnych i ba-
dawczych, związanych z projektem.

Opracowała: Anna CZERWIŃSKA
The Inno4Grass Project has re-

ceived funding from the Europe-
an Union’s Horizon 2020 research 
and innovation pro-
gramme under grant 
agreement No. 727368.

Mistrzostwa Europy Operatorów 
to wspólne przedsięwzięcie firm 
John Deere i Michelin. Mistrzostwa 
odbywać się będą  w dniach 13–15 
czerwca 2017 r. na słynnym torze 
Michelin w Clermont-Ferrand we 
Francji. W Mistrzostwach udział 
weźmie 16 zawodników z różnych 
Państw, którzy w wyniku głosowania  
otrzymali największą liczbę głosów. 
Wśród zwycięzców znalazł się rów-
nież Pan Bartłomiej Grzybek, który 
w konkursie krajowym otrzymał im-
ponującą liczbę ponad 10 tys. głosów 
i to on będzie reprezentował Polskę. 

Pan Bartłomiej to 33-letni rolnik 
z Tarnówki (pow. złotowski, woj. 
Wielkopolskie). Wspólnie z ojcem 
Eugeniuszem Grzybkiem – człon-
kiem Rady Powiatowej Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w Złotowie, 
prowadzą gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ponad 200 ha, specjalizu-
jące się w produkcji roślinnej. Praca 
na roli to dla Pana Bartłomieja nie 
tylko źródło dochodów, ale również 

pasja. Pan Bartłomiej, podobnie jak 
ojciec, lubi udzielać się w małej lo-
kalnej ojczyźnie, od 15 lat jest aktyw-
nym członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tarnówce. 

Bartłomiej Grzybek będzie się te-
raz przygotowywał pod okiem spe-

cjalistów z polskiego przedstawiciel-
stwa John Deere’a do Mistrzostw 
Europy na torze testowym Michelin 
w Ladoux w okolicach Clermont-
-Ferrand (Francja).

Mistrzostwa będą odbywały się 
w 4 kategoriach: 

 ■  prędkość – ale jury będzie oceniać 
nie tylko czas przejazdu, ale przede 
wszystkim istotnym czynnikiem 
będzie spalanie paliwa 
 ■  wydajność pracy 
 ■  łatwość i sprawność w obsłudze 
ciągnika 
 ■ zagęszczenie gleby
Na Pana Bartłomieja we Fran-

cji czeka wiele emocji. Przed za-
wodnikami szereg wymagających 
konkurencji. Oprócz samej rywa-
lizacji, uczestnicy mistrzostw będą 
mieli możliwość odbycia szkole-
nia z optymalizacji ciągnika, pro-
wadzone przez ekspertów John De-
ere’a i Michelin. A wszystko odbę-
dzie się na nowym ciągniku 6250R 
z CommandPRO, który poszerzy 
ofertę John Deere’a w 2017r.

Nie pozostaje zatem nic innego jak 
trzymanie kciuków za polskiego re-
prezentanta.

Elwira PAWŁOWSKA

Zródło: tygodnik-rolniczy.pl, tractormania.pl             

Rolnik z Tarnówki reprezentantem Polski  
na Mistrzostwach Europy
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Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  
– Wielkopolska 2017

To już XV jubileuszowy Ogól-
nokrajowy Konkurs „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne 2017” 
w kategorii gospodarstwo 
indywidualne.

Głównym celem konkursu jest 
promocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w procesie pracy w gospodar-
stwach rolnych.

 Podstawą oceny gospodarstw są 
stwierdzone w nich zagrożenia. Przy 
ocenie brane są pod uwagę:

 ■ ład i porządek w obrębie podwó-
rza, zabudowań i stanowisk pracy,
 ■ stan budynków inwentarskich 
i gospodarczych, w tym: schodów 
i używanych drabin oraz instalacji 
i urządzeń elektrycznych,
 ■wyposażenie maszyn i urządzeń 
używanych w gospodarstwie 
w osłony ruchomych części, pod-
pory i inne zabezpieczenia przed 
wypadkami,
 ■ stan techniczny maszyn i urządzeń 
stosowanych w gospodarstwie,
 ■warunki obsługi i bytowania zwie-
rząt gospodarskich,
 ■ stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej,
 ■ rozwiązania organizacyjne, tech-
nologiczne i techniczne wpływają-
ce na bezpieczeństwo osób pracu-
jących i przebywających w gospo-
darstwie rolnym,
 ■ estetyka gospodarstw.
Organizatorami Konkursu szcze-

bla wojewódzkiego w Wielkopolsce 
w 2017 roku byli: Oddział Regio-
nalny Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Poznaniu, Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 
oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Do 
współorganizacji etapów regional-
nych i etapu wojewódzkiego Kon-
kursu Dyrektor OR KRUS w Po-
znaniu zaprosił również Wielkopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Wielkopolska Izba Rolnicza już od 
lat uczestniczy w konkursie wspoma-
gając OR KRUS w Poznaniu, nie tyl-
ko w pracach komisji konkursowych 
na etapach regionalnych oraz na eta-
pie wojewódzkim, ale również w wy-
szukiwaniu chętnych rolników, chcą-
cych poddać swoje gospodarstwa su-
rowej ocenie pod kątem bezpieczeń-
stwa pracy.

Komisje Regionalne z Oddziału 
Regionalnego KRUS w Poznaniu 
oraz Placówek Terenowych w Ko-
ninie, Ostrowie Wlkp., Pile i Rawi-
czu, spośród zgłoszonych do I etapu 

gospodarstw, a były to 64 gospodar-
stwa, wyłoniły zwycięzców etapu 
regionalnego i przekazały doku-
mentację tych gospodarstw do eta-
pu wojewódzkiego. W poszczegól-
nych regionach klasyfikacja zwy-
cięskich gospodarstw wyglądała 
następująco:

Laureatami etapu regionalnego 
– poznańskiego, (do którego przy-
stąpiło 9 gospodarstw) zostały nastę-
pujące gospodarstwa, wg kolejności 
przyznanych miejsc:

 ■W miejscowości Mądre, (pow. 
średzki), którego właścicielami są 
Małgorzata i Przemysław Nowa-
kowie. W gospodarstwie na 36,5 ha 
prowadzona jest produkcja roślin-
na: uprawa zbóż, cebuli, buraków, 
ziemniaków.
 ■W miejscowości Doły, (pow. gro-
dziski), którego właścicielami są 
Karolina i Damian Nowakowie. 
W gospodarstwie na 45,3 ha prowa-
dzona jest uprawa zbóż, rzepaku, 
buraka i kukurydzy oraz hodowla 
bydła opasowego i trzody chlewnej.
 ■W miejscowości Czeszewo, (pow. 
wrzesiński), którego właściciela-
mi są Małgorzata i Jan Bernacik. 
W gospodarstwie o pow. 6,28 ha 
prowadzona jest hodowla trzody 
chlewnej oraz zbóż paszowych. 
 ■Ponadto komisja postanowiła 
przyznać wyróżnienie dla gospo-
darstwa w miejscowości Kowa-

lewo, (pow. grodziski), którego 
właścicielami są Sylwia i Krzysz-
tof Mocek. W gospodarstwie 
o powierzchni 20,17 ha prowadzo-
na jest hodowla bydła oraz uprawa 
zbóż, lucerny i kukurydzy.
Laureatami etapu regionalnego – 

konińskiego, (do którego zgłoszono 
9 gospodarstw) zostały następujące 
gospodarstwa, wg kolejności przy-
znanych miejsc:

 ■W miejscowości Morzyczyn, (pow. 
koniński), którego właścicielami 
są Wioletta i Witold Słowińscy. 
W gospodarstwie o pow. 40,88 ha 
głównym kierunkiem produkcji 
jest uprawa warzyw: pomidorów 
gruntowych, cebuli.
 ■W miejscowości Jaroszewice 
Rychwalskie, (pow. koniński), 
którego właścicielami są Eweli-
na i Wojciech Jagodzińscy. W go-
spodarstwie o pow. 18,39 ha pro-
wadzona jest uprawa zbóż (żyto, 
owies).
 ■W miejscowości Psary, (pow. tu-
recki), którego właścicielami są 
Daria i Waldemar Witczakowie. 
W gospodarstwie o pow. 27,47 ha 
prowadzona jest hodowla bydła 
opasowego oraz uprawa zbóż.
 ■Ponadto komisja postanowiła 
przyznać wyróżnienie dla gospo-
darstwa w miejscowości Waren-
ka, (pow. turecki), którego wła-
ścicielem jest Łukasz Szymański. 

W gospodarstwie o powierzchni 
34,12 ha prowadzona jest hodowla 
bydła mlecznego oraz produkcja 
roślinna na potrzeby gospodar-
stwa.
Laureatami etapu regionalnego – 

ostrowskiego, (do którego zgłoszono 
21 gospodarstw) zostały następujące 
gospodarstwa, wg kolejności przy-
znanych miejsc:

 ■W miejscowości Skrajnia, (pow. 
kaliski) – gospodarstwo Nowe 
Grądy 3, którego właścicielami 
są Jolanta i Paweł Tomczykowie. 
W 73-ha gospodarstwie na 11 ha 
prowadzona jest uprawa pomidora 
szklarniowego. Pozostały areał zaj-
mują uprawy zbóż.
 ■W miejscowości Dąbrowa, (pow. 
jarociński), którego właścicielem 
jest Joanna Mikołajczak. W go-
spodarstwie na 13,38 ha prowadzo-
na jest hodowla bydła opasowego  
i trzody chlewnej oraz uprawa 
zbóż.
 ■W miejscowości Topola Mała, 
(pow. ostrowski), którego właści-
cielem jest Grzegorz Majchrzak. 
W gospodarstwie na powierzch-
ni 45 ha prowadzona jest hodowla 
trzody chlewnej oraz uprawa zbóż.
 ■Ponadto komisja postanowiła 
przyznać wyróżnienie dla gospo-
darstwa w miejscowości Masanów, 
(pow. ostrowski), którego właści-
cielem jest Stanisław Gąsiorek. Na 
65 ha prowadzona jest hodowla by-
dła mlecznego i produkcja jałówek 
oraz uprawa kukurydzy i zbóż. 
Laureatami etapu regionalnego 

– pilskiego, (do którego zgłoszono 
10 gospodarstw) zostały następujące 
gospodarstwa, wg kolejności przy-
znanych miejsc:

 ■W miejscowości Kiełpin, (pow. 
złotowski), którego właściciela-
mi są Agnieszka i Piotr Skrentny. 
W gospodarstwie o pow. 668 ha 
prowadzona jest produkcja roślin-
na oraz hodowla trzody chlewnej.
 ■W miejscowości Tarnówko, (pow. 
czarnkowsko-trzcianecki), którego 
właścicielem jest Krystian Szyler. 
W gospodarstwie o pow. 39,72 ha 
prowadzona jest hodowla trzody 
chlewnej oraz produkcja roślinna.
 ■W miejscowości Nieżychowo, 
(pow. pilski), którego właściciela-
mi są Mirosława i Jerzy Karow-
scy. W gospodarstwie o pow. 30 ha 
prowadzona jest hodowla bydła 
mlecznego, opasów oraz uprawa 
zbóż i kukurydzy. 
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Plantacja pomidorów w zwycięskim gospodartwie państwa Tomczyków
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W dniach 20–21 maja 2017 r. od-
było się 23. Święto Pieczarki 2017 
Champignon Festival Wielichowo. 
Odbywające się Święto Pieczarki ma 
na celu podkreślenie związku Mia-
sta i Gminy Wielichowo z produkcją 
pieczarek. Ze względu na dużą liczbę 
producentów pieczarek Wielichowo 
bywa nazywane „niekoronowaną sto-
licą pieczarki”.

Święto Pieczarki rozpoczęło się 
uroczystą mszą św. w intencji pro-
ducentów grzybów uprawnych 
w Kościele pw. Św. Marii Magdale-
ny w Wielichowie, następnie ulica-
mi Wielichowa przeszedł korowód 
pieczarkowy z udziałem zaproszo-

nych gości i Grodziskiej Orkiestry 
Dętej im. Stanisława Słowińskiego, 
po czym nastąpiło uroczyste otwar-
cie Święta Pieczarki. Gwiazdą sobot-
niego wieczoru był zespół MIG, na-
tomiast w niedzielę odbył się koncert 
zespołu Doda&Virgin.

Po raz kolejny Wielkopolska Izba 
Rolnicza wzięła udział w imprezie, 
na swoim stoisku rozdawała dar-
mowe lody dla dzieci. Wielkopolska 
Izba Rolnicza była również organi-
zatorem Pikniku Drobiowego, któ-
ry ma na celu prezentację produk-
tów z mięsa drobiowego i zachęcania 
konsumentów do mięsa drobiowego.

Katarzyna SZUDRA-BOROWCZAK

 ■Ponadto komisja postanowiła 
przyznać wyróżnienie dla gospo-
darstwa w miejscowości Szamoty, 
(pow. chodzieski), którego wła-
ścicielem jest Karol Twardowski. 
W gospodarstwie o pow. 74 ha 
prowadzona jest hodowla trzody 
chlewnej oraz produkcja roślinna. 
Laureatami etapu regionalnego – 

rawickiego, (do którego zgłoszono 15 
gospodarstw) zostały następujące go-
spodarstwa, wg kolejności przyzna-
nych miejsc:

 ■W miejscowości Ziemlin, (pow. 
gostyński), którego właścicielami 
są Barbara i Leszek Andrzejewscy. 
W gospodarstwie o pow. 34,97 ha 
prowadzona jest hodowla bydła 

mlecznego oraz produkcja roślin-
na na potrzeby gospodarstwa.
 ■W miejscowości Poświętno, (pow. 
wolsztyński), którego właścicie-
lami są Anna i Tomasz Szwarc. 
W gospodarstwie o pow. 10,82 ha 
prowadzona jest produkcja roślin-
na oraz dział specjalny produkcji 
rolnej – uprawa pieczarek.
 ■W miejscowości Bułaków, (pow. 
gostyński), którego właściciela-
mi są Wioletta i Ryszard Pachur-
kowie. W gospodarstwie o pow. 
15,69 ha prowadzona jest hodowla 
bydła oraz produkcja roślinna.
 ■Ponadto komisja postanowiła 
przyznać wyróżnienie dla gospo-
darstwa w miejscowości Drzęcze-

wo Pierwsze, (pow. gostyński), 
którego właścicielami są Elżbieta 
i Jan Wujczakowie. W gospodar-
stwie o pow. 82,21 ha prowadzona 
jest jest produkcja roślinna. 
W miesiącu maju Komisja Wo-

jewódzka w składzie: Bartosz-Nyc-
kowski KRUS Poznań, Włodzimierz 
Traczyński – Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Poznaniu, Aldona Jan-
kowska – WODR i Marta Ceglarek 
– Wielkopolska Izba Rolnicza zwizy-
towała zwycięskie gospodarstwa eta-
pów regionalnych. 

Po weryfikacji Komisja wyłoniła 
laureatów etapu wojewódzkiego:

 ■ I miejsce zajęło gospodarstwo pro-
wadzone przez państwa Jolantę 

i Pawła Tomczyków z miejscowo-
ści Skrajnia (region kaliski), spe-
cjalizujące się w produkcji pomi-
dorów pod osłonami;
 ■ II Miejsce to gospodarstwo pań-
stwa Małgorzaty i Przemysława 
Nowaków z miejscowości Mądre 
(region poznański), o profilu pro-
dukcji roślinnej,
 ■ III miejsce – Wioletta i Witold 
Słowiński z miejscowości Morzy-
czyn (region koniński), prowadzą-
cy gospodarstwo specjalizujące się 
w produkcji pomidora gruntowego.
 ■ IV miejsce zajęło gospodarstwo 
państwa Barbary i Leszka Andrze-
jewskich z miejscowości Krobia 
(region rawicki), które specjalizuje 
się w produkcji mleka,
 ■V miejsce – gospodarstwo pań-
stwa Agnieszki i Piotra Skrętnych 
z miejscowości Kiełpin (region pil-
ski) o profilu produkcji żywca wie-
przowego w cyklu otwartym.
Nagrodą za I miejsce, ufundowaną 

przez KRUS była kosiarka spalinowa.
Ogłoszenie wyników Konkursu 

oraz wręczenie nagród miało miejsce 
w Sielinku podczas Wielkopolskich 
Targów Rolniczych Sielinko 2017. 
Następnym etapem jest szczebel 
krajowy, gdzie komisja weryfikuje 
zwycięzców w poszczególnych woje-
wództwach i wyłania laureata na po-
ziomie krajowym. Gratulujemy lau-
reatom i czekamy na rozstrzygnięcie 
etapu krajowego. M.C.
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Stoisko WIR cieszyło się dużym zainteresowaniem  uczestników „Święta 
Pieczarki”

Laureaci Konkursu tuż po wręczeniu nagród

Święto pieczarki

Piknik Drobiowy w Wielichowie
Degustacje potraw z mięsa, po-

kazy kulinarne oraz konkursy dla 
dzieci i dorosłych to główne atrakcje 
Pikniku Drobiowego, który odbył 
się w Wielichowie 21 maja br. Impre-

za towarzyszyła 23. odsłonie Święta 
Pieczarki. Organizatorem Pikniku 
była Wielkopolska Izba Rolnicza

Celem projektu pn. Piknik Dro-
biowy, który finansowany jest ze 

środków Funduszu Promocji Mięsa 
Drobiowego, jest zaprezentowanie 
szerokiej gamy produktów z mię-
sa drobiowego, informowanie o jego 
walorach odżywczych i smakowych 

oraz zachęcanie konsumentów do 
tego, by częściej sięgali po drób przy-
gotowując codzienne posiłki. Otwar-

> dokończenie na str. 10
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cia Pikniku Drobiowego dokona-
li Burmistrz Wielichowa Honorata 
Kozłowska, Prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz 
Członkowie Zarządu WIR Jerzy Ko-
strzewa i Zbigniew Stajkowski, któ-
rzy zaprosili zgromadzoną publicz-
ność do korzystania z piknikowych 
atrakcji.

Największym zainteresowaniem 
uczestników cieszyły się kulinarne 
atrakcje m.in. pokaz kulinarny po-
prowadzony przez kucharzy Rober-
ta Bochenko oraz Łukasza Galan-
ta. Panowie przygotowywali dania 
z mięsa drobiowego w egzotycznych 
odsłonach, używając m.in. przypraw 
i dodatków charakterystycznych dla 
kuchni tajskiej. Goście pokazu mo-
gli nie tylko obserwować mistrzów 
kucharskich przy pracy, ale także 
spróbować potraw, które powstały 
na ich oczach. W ramach degustacji 
przygotowanej przez firmę KNAR-
CZAK, uczestnicy Pikniku mogli 
spróbować także zup przygotowa-
nych na wywarze drobiowym, dro-

biowego gulaszu z kaszą, pasztetów 
z mięsa drobiowego oraz grillowane-
go kurczaka. W sumie wydano po-
nad 3 tysiące darmowych porcji de-
gustacyjnych.

Degustacjom towarzyszyły kon-
kursy z nagrodami skierowane za-
równo do dzieci, jak i dorosłych. 
Najmłodsi chętnie rysowali i koloro-
wali motywy nawiązujące do tematu 
przewodniego Pikniku. Dorośli mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązu-

jąc Quiz pt. „Co było pierwsze, jajo 
czy kura?” I chociaż na tytułowe py-
tanie nie trzeba było odpowiedzieć, 
to pozostałe również sprawiały duże 
trudności. Wśród osób, które udzie-
liły najwięcej poprawnych odpowie-
dzi rozlosowano atrakcyjne nagro-
dy. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
komplet materiałów informacyjnych, 
w tym broszury zawierające informa-
cje dotyczące walorów odżywczych 
produktów drobiowych.

Piknik Drobiowy miał charakter 
zarówno promocyjny jak i infor-
macyjny, z tego też względu poza 
atrakcjami kulinarnymi odbyła się 
także prelekcja z prezentacją mul-
timedialną promującą drób i jego 
przetwory, rozdawano także mate-
riały informacyjne oraz broszury 
zawierające istotne informacje do-
tyczące wartości odżywczych mięsa 
drobiowego.

K. STRZYŻ

> dokończenie ze str. 9
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Organizatorzy Pikniku wraz kucharzami Robertem Bochenko i Łukaszem Galantem

Sielinko 2017
W dniach 3 i 4 czerwca odbyły 

się XXIV Wielkopolskie Targi Rol-
nicze, XXIII Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola. 
Miejscem wydarzeń, jak co roku, 
było Centrum Wystawowo-Szkole-
niowe w Sielinku – powiat nowoto-
myski. W sumie wystawa odbyła się 
na ponadpięćdzięsięciohektarowej 
powierzchni. 

Wszystkich przybyłych powitała 
Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego – Wiesława 
Nowak, a uroczystego otwarcia Wy-
stawy dokonał Ryszard Zarudzki – 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który po-
gratulował hodowcom osiągnięć. 

Połączenie tych imprez zaowoco-
wało dużym sukcesem w opinii od-
wiedzających. Imprezy targowe od-
wiedziło jak zawsze bardzo dużo 
rolników. Sporo odwiedzających 
osób było zainteresowanych polet-
kami doświadczalnymi, gdzie można 
było obejrzeć poszczególne odmiany 
zbóż, ocenić ich odporność na cho-
roby, szkodniki, reakcję na nawoże-
nie oraz ogólną zdrowotność roślin. 
W tym roku, jak i w latach poprzed-
nich, rolnicy szczególną uwagę zwra-
cali na odmiany dobrze znoszące nie-
dobór wody.

Jest to o tyle ważne, że rolnicy 
mogą zobaczyć, jak w warunkach po-
lowych zachowują się rośliny i które 
odmiany są godne uwagi ze wzglę-
du na wysoką zdrowotność i odpor-
ność na warunki atmosferyczne. 
Odwiedzający targi rolnicy mogą 
w ten sposób obserwacje przenieść 
do praktyki i najlepsze odmiany za-
stosować w swoich gospodarstwach. 
W tym roku prezentowały się rów-
nież firmy w kategorii odnawialnych 
źródeł energii, co stanowi ciekawą al-
ternatywę dla własnego biznesu lub 

obniżenia kosztów działalności rol-
niczej. Tematyka OZE była szeroko 
omawiana na stoisku mieszczącym 
się przy dużej kolekcji roślin ener-
getycznych (15 odmian roślin bio-
masowych, w tym drzewo Oxytree).
Wśród kolekcji znalazły się także ro-
śliny energetyczne, które mogą być 
przeznaczone na słabsze gleby np.: 
trawy – miskant olbrzymi, chiński 
i cukrowy, spartina preriowa, proso 
rózgowate, palczatka, mozga trzcino-
wata oraz byliny, np. ślazowiec pen-

sylwański czy topinambur – rośliny 
te można było zobaczyć w kolekcji 
roślin energetycznych.

Tegoroczna XXIII Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
zgromadziła 120 wystawców, któ-
rzy wystawili około 440 szt., w tym 
53 różne rasy zwierząt. Wystawio-
no między innymi: bydło mleczne, 
bydło mięsne, cielęta, konie , trzodę 
chlewną, owce, króliki, alpaki oraz 
drób użytkowy – kaczki, gęsi kury, 
przepiórki, jak i drób ozdobny. 
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Superchampion wystawy w kategorii bydła mięsnego do 24 miesięcy

Puchar Prezesa WIR wręczył Zbi-
gniew Stajkowski – Członek Zarzą-
du  Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Operacja pn. „Turystyka wiejska szansą na rozwój wielkopolskiej wsi” mająca na celu wsparcie rolników prowadzących ośrodki jeździeckie oraz gospodarstwa mające w swojej ofercie 
turystykę konną i/lub hipoterapię”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przewidywany wynik operacji: stworzenie płaszczyzny do współpracy i realizacji wspólnych projektów przez rolników prowadzących ośrodki jeździeckie  
oraz gospodarstwa mające w swojej ofercie turystykę konną i/lub hipoterapię  
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Turystyka konna szansą na rozwój 
wielkopolskiej wsi

Wielkopolska Izba Rolnicza re-
alizuje projekt pt. Turystyka konna 
szansą na rozwój wielkopolskiej wsi, 
który ma na celu wsparcie ośrodków 
jeździeckich oraz gospodarstw agro-
turystycznych mających w swojej 
ofercie turystykę konną i/lub hipo-
terapię. 

Gospodarstwa tego rodzaju pro-
wadzone są przez osoby, dla których 
jest to nie tylko pomysł na dzia-
łalność zawodową, ale także pasja. 
Często jednak zmuszeni są zmagać 
się z niską opłacalnością tego rodza-
ju działalności oraz niewystarcza-
jącym zainteresowaniem potencjal-
nych odbiorców turystyką konną. 
Istnieje zatem konieczność zinten-
syfikowania działań promocyjnych 
szeroko rozumianej turystyki kon-
nej oraz wyposażenie właścicie-
li gospodarstw prowadzących tego 
rodzaju działalność w niezbędną 
wiedzę z zakresu promocji swojej 
działalności, pozyskiwania środków 
oraz możliwości współpracy z lokal-
nymi samorządami, przedsiębiorca-
mi oraz organizacjami pozarządo-
wymi. 

Realizując projekt chcemy wska-
zać odbiorcom:

 ■ istniejące możliwości w zakresie 
pozyskiwania środków finanso-
wych na rozwój działalności (środ-

ki unijne, dotacje z budżetów sa-
morządów, pozyskiwanie sponso-
rów),
 ■możliwe formy współpracy na 
rzecz rozwoju i promocji swojej 
działalności z lokalnymi samo-
rządami, związkami branżowymi, 
Lokalnymi Grupami Działania, 
stowarzyszeniami oraz przedsię-
biorcami,
 ■możliwości wykorzystania zaso-
bów naturalnych oraz tworzenia 
infrastruktury wspierającej rozwój 
turystyki konnej, 
 ■możliwości wykorzystania dzie-
dzictwa kulturalnego, kulinarnego 
oraz tradycji regionu jako sposobu 
na promocję własnej działalności.
Zapraszamy Państwa do udziału 

w projekcie i proponujemy skorzy-
stanie z następujących form jego re-
alizacji:

 ■ udział w szkoleniu – warsztatach 
z zakresu planowania działań pro-
mocyjnych prowadzonej działal-
ności oraz pozyskiwania środków 
na jej prowadzenie,
 ■ udział w zawodach hipicznych,
 ■ przygotowanie stoiska promocyj-
nego podczas imprezy plenerowej, 
towarzyszącej zawodom hipicz-
nym.
Szkolenie odbędzie się w godzi-

nach przedpołudniowych. Uczestni-

cy szkolenia zdobędą potrzebną wie-
dzę z zakresu efektywnej promocji 
oraz pozyskiwania środków na roz-
wój działalności związanej z turysty-
ką konną. Zdobyte w trakcie szkole-
nia umiejętności pozwolą im na po-
szerzenie swojej oferty oraz skutecz-
niejsze dotarcie do potencjalnych od-
biorców. 

Zawody hipiczne
W ramach zawodów odbędzie się 

Turniej Zrywania Kaczora w czte-
rech kategoriach:

 ■ kuce mniejsze dla dzieci do 9 lat,
 ■ kuce większe dla młodzieży do 
16 lat,
 ■ konie duże dla młodzieży do 16 lat,
 ■ konie duże dla seniorów (powyżej 
16 lat)
 ■ zawody w skokach przez przeszko-
dy dla dzieci i młodzieży, 
 ■ pokazy woltyżerki oraz pokazy po-
wożenia zaprzęgami konnymi. 

Stoisko promocyjne
Na terenie gdzie odbywać się będą 

zawody przygotujemy stoiska infor-
macyjne, które udostępnimy ośrod-
kom jeździeckim i gospodarstwom 
agroturystycznym celem zaprezen-
towania swojej oferty bezpośrednio 
w trakcie rozmów z zainteresowany-
mi odbiorcami. 

Szkolenie, jak i zawody hipicz-
ne, odbędą się 18 czerwca 2017 roku 
(niedziela) w Odolanowie (powiat 
ostrowski) przy Odolanowskim 
Domu Kultury (ul. Bartosza 7). 

Udział uczestników w szkoleniu 
jest bezpłatny. Organizatorzy pokry-
wają koszty wyżywienia, materiałów 
informacyjnych niezbędnych w trak-
cie szkolenia, wyposażenia stoiska 
informacyjnego (namiot, stół, ławki). 
Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu uzyskać można pod nr tel. 
62 592 80 18 lub 605 203 955

Zgłoszenia należy dokonać po-
przez załączony formularz. UWA-
GA: ilość miejsc jest ograniczona!

Projekt „Turystyka konna szansą 
na rozwój wielkopolskiej wsi” reali-
zowany jest przy wsparciu Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
KSOW oraz możliwości zarejestro-
wania się jako Partner KSOW zna-
leźć można na portalu internetowym 
http://ksow.pl

Partnerami Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej przy realizacji projektu 
są: Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 
Związek Hodowców Koni Wielko-
polskich oraz Burmistrz Odolanowa. 

WIR

Podczas Targów wręczone zostały 
nagrody laureatom wojewódzkiego 
konkursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne” organizowanym przez KRUS, 
a którego współorganizatorem jest 
Wielkopolska Izba Rolnicza.

Przyznanych zostało wiele tytu-
łów. Wśród czempionów wybrano 
2 superczempiony: w kategorii bydło 
mleczne tytuł Superczempiona - zo-
stał przyznany: krowie w III laktacji 

wyhodowanej w HZZ ŻOŁĘDNI-
CA Sp. z o.o., oraz jałówce w VI kat. 
wiekowej wyhodowanej w OHZ Ga-
rzyn Sp. z o.o. Tytuł Superczempio-
na w kategorii bydła mięsnego uzy-
skał buhaj do 24 m-cy rasy Limo-
usine wyhodowany przez Zbigniewa 
Kołoszyc z miejscowości Nowiny 
Wielkie.

Puchary Prezesa WIR w imieniu 
Prezesa Piotra Walkowskiego wrę-

czył Zbigniew Stajkowski – Członek 
Zarządu WIR, a otrzymali je: Paweł 
Stopa z Lubiechowa gm. Kamieniec 
– Jałowica pow. 18 miesięcy LIMO-
USINE oraz Jan Serafin z Zakrzewa 
– klacz DOSIA rasy śląskiej.

Odwiedzający targi mogli nie tyl-
ko podziwiać zwierzęta, maszyny 
i środki do produkcji, ale także zasię-
gnąć fachowych porad dotyczących 
żywienia, hodowli, uprawy, nawoże-

nia itp. Wśród wystawców były rów-
nież liczne instytucje pracujące na 
rzecz rolnictwa. Stoisko Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej odwiedziła spora 
liczba osób. 

Jak zwykle, imprezie towarzyszy-
ły cieszące się dużym powodzeniem 
mini targi ogrodnicze, na których 
można było nabyć wiele roślin do 
przydomowych ogródków i nie tylko.

Katarzyna SZUDRA-BOROWCZAK
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