
Dnia 27 sierpnia 2017 r. w Gnieź-
nie odbędą się tegoroczne Woje-
wódzko-Archidiecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie, w trakcie których 
przedstawiciele wielkopolskich śro-
dowisk rolniczych wraz z ducho-
wieństwem podziękują za tegorocz-
ne zbiory. 

Starostami dożynek będą Anna 
Frankiewicz ze wsi Pyszczynek 
w gminie Gniezno i Zbigniew Staj-
kowski ze wsi Michalcza w gminie 
Kłecko – przewodniczący Rady Po-
wiatowej WIR w Gnieźnie.

Pani Anna Frankiewicz, wspól-
nie z mężem Andrzejem, prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
ponad 200 ha w miejscowości Pysz-
czynek, gmina Gniezno.

Gospodarstwo ukierunkowane 
jest na produkcję zwierzęcą i ro-
ślinną. Państwo Frankiewiczowie 
prowadzą hodowlę bydła mleczne-
go (stado podstawowe liczy około 
100 krów mlecznych, o wydajności 
ok. 8600 kg mleka rocznie od sztu-
ki). W produkcji roślinnej dominu-
je uprawa rzepaku, pszenicy, jęcz-
mienia jarego oraz kukurydzy na 
zielonkę. 

Państwo Frankiewiczowie nale-
żą do Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. Pani 
Anna aktywnie udziela się w życiu 
społecznym i gospodarczym wsi 
Pyszczynek oraz działa na rzecz śro-
dowiska rolniczego. 

Pan Zbigniew Stajkowski, wspól-
nie z żoną Izabelą, prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni 72,50 
ha, w tym 20 ha dzierżawy z ANR, 
położone we wsi Michalcza, w gmi-
nie Kłecko. Mają troje dzieci: cór-
kę Emilię i dwóch synów: Leszka 
oraz Rafała. Początek działalności 
rolniczej Zbigniewa Stajkowskiego 
to przejęcie 32-hektarowego gospo-
darstwa po rodzicach w 1994 roku. 
Gospodarstwo specjalizuje się w pro-
dukcji roślinnej: uprawa kukurydzy 
na ziarno, pszenicy konsumpcyj-
nej, ziemniaka przemysłowego na 
skrobię oraz warzyw gruntowych. 
Z uwagi na przynależność do Orga-
nizacji Producentów, warzywa z go-
spodarstwa Pana Zbigniewa dostar-
czane są i sprzedawane za pośred-
nictwem Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Handlowego „Chrobry” Sp. 
z o.o. w Kłecku, którego jest wice-

prezesem. Pan Zbigniew Stajkowski 
reprezentuje rolników, gminy Kłec-
ko w strukturach Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej jako Członek Zarzą-
du WIR i zarazem Przewodniczą-
cy Rady powiatowej WIR powiatu 
gnieźnieńskiego. 

Oficjalne uroczystości Święta Plo-
nów rozpocznie Msza św. o godzi-
nie 13.00, której przewodniczyć Jego 
Ekscelencja będzie ks. abp. Wojciech 
Polak, Prymas Polski. Po Euchary-
stii tradycyjny obrzęd dożynkowy 

przeprowadzi poznański Zespół Pie-
śni i Tańca „Łany”. Dożynkom to-
warzyszyć będzie Wystawa Rolni-
cza „Wielkopolska wieś– tradycja 
i nowoczesność”, którą organizuje 
Wielkopolska Izba Rolnicza. W bo-
gatym programie artystycznym po-
jawi się z kolei Powiatowa Orkie-
stra Dęta, Zespół Folklorystyczny 
„Obertas”, Teatr „Odeon” czy sekcje 
gnieźnieńskiego MOK-u. Gwiazdą 
wieczoru będzie zespół T. Love.

Serdecznie zapraszamy !
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Starostowie Dożynek oraz  
Wielkopolska Izba Rolnicza 

zapraszają na  

Wojewódzko-Archidiecezjalne  
Dożynki Wielkopolskie, 

które odbędą się 27 sierpnia br. w Gnieźnie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odwiedził 
gospodarstwo Państwa Izabeli i Zbigniewa Stajkowskich i podziękował 
za przyjęcie funkcji Starosty Dożynek
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Obradom IX WZ WIR przewod-
niczył Pan Mieczysław Łuczak –
Przewodniczący Rady Powiatowej 
WIR w Kaliszu. Funkcję Sekreta-
rza obrad powierzono Panu Józefo-
wi Jakóbkowi – Delegatowi na WZ 
z Rady Powiatowej WIR w Kaliszu.

Po przyjęciu porządku obrad oraz 
protokołu z VIII Walnego Zgro-
madzenia WIR wybrano Komisję 
Mandatowo-Skrutacyjną, Komisję 
oraz Komisję Uchwał i Wniosków. 
Następnie przystąpiono do odczy-
tania zgłoszonych przez Rady Po-
wiatowe wniosków.

Z uwagi na brak wymaganego 
kworum IX Walne Zgromadze-
nie nie było władne przegłosować 
wniosków zgłoszonych przez Rady 
Powiatowe, jednakże decyzją Prze-
wodniczącego obrad wnioski zosta-
ły poddane pod dyskusję i zdecydo-
wano, że ich realizacją zajmie się 
Zarząd WIR.

Większość wniosków zgłoszo-
nych przez Rady Powiatowe do-
tyczyła nieprawidłowości, jakie 
mają miejsce przy przeprowadza-
niu przetargów na dzierżawę grun-
tów z zasobów ANR. Rady zwróciły 
uwagę na następujące kwestie:
n oferent powinien być zobowią-

zany do okazania się aktem własno-
ści bądź zawartą przed dniem ogło-

szenia przetargu, umową na dzier-
żawę działki, od której naliczane są 
punkty za odległość, 
n należy uściślić procedury we-

ryfikowania oświadczeń oferentów 
w zakresie posiadanych zwierząt,
n  należy stosować wykładnie 

przepisów prawnych, która w myśl 
intencji prawodawcy respektować 
będzie zasadę, że jeden oferent 
może wygrać tylko jedną działkę. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Piotr Walkowski poinfor-
mował Delegatów, że Zarząd WIR 
zamierza wystosować pismo do 
Ministra Rolnictwa wskazujące 
nieprawidłowości w działaniach 
Wielkopolskiego Oddziału Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Powyż-
sze wnioski oraz wszystkie zgłoszo-
ne do Biur WIR uwagi dotyczące 
odbywających się na terenie całej 
Wielkopolski przetargów zostaną 
zawarte w treści pisma, które jest 
opracowywane przez pracowników 
WIR.

Pozostałe wnioski Rad Powiato-
wych dotyczyły:
n zmiany przepisów w takim za-

kresie, aby umożliwić wypłacenie 
emerytur rolniczych w całości po 
osiągnięciu wieku emerytalnego 
przez rolników,

n poszerzenia listy zwierząt łow-
nych o niektóre gatunki zwierząt 
chronionych (np. bobry i niektóre 
gatunki ptaków),
n automatyczne nadanie tytułu 

egzekucyjnego fakturze na dostawę 
towaru wystawionej przez produ-
centa rolnego, po bezskutecznym 
upływie terminu jej płatności.

W kolejnej części obrad Walne 
Zgromadzenie jednogłośnie przy-
jęło następujące sprawozdania:
n Sprawozdanie z pracy Zarządu 

WIR w okresie od 1 kwietnia do 9 
czerwca 2017 r,
n  Sprawozdanie z działalno-

ści Komisji ds. Kobiet i Rodziny 
w Środowisku Wiejskim,
n  Sprawozdanie z działalności 

przedstawicieli WIR w Radzie Spo-
łecznej przy Oddziale Terenowym 
ANR Poznań,
n  Sprawozdanie z działalności 

przedstawicieli WIR w Wielkopol-
skim Zespole Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego,
n  Sprawozdanie z działalności 

Spółki ROL-WIR.

W trakcie obrad delegaci wymie-
nili swoje spostrzeżenia dotyczące 
problemów będących przedmio-
tem spotkań pn. Fora Rolniczo-Ło-
wieckie. Spotkania miały na celu 
wspólne wypracowanie możliwości 
współpracy rolników, myśliwych 
oraz zarządców lasów w zakresie 
ochrony pól przed szkodami wyrzą-
dzonymi przez zwierzynę łowną. 
Prezes WIR zapowiedział organi-
zację spotkania podsumowującego 
fora na szczeblu całego wojewódz-
twa, które pozwoli na zebranie 
wniosków i opracowanie propozycji 
zmian w zakresie obowiązujących 
przepisów prawnych.

Na zakończenie Prezes WIR Piotr 
Walkowski zaprosił Delegatów do 
uczestnictwa w kolejnym Walnym 
Zgromadzeniu, które odbędzie 
się 13 września w Rakoniewicach. 
Obrady połączone będą z uroczy-
stościami upamiętniającymi 160. 
rocznicę urodzin oraz 80. rocznice 
śmierci Michała Drzymały.

 Katarzyna Strzyż

W trakcie obrad rozmawiano o nieprawidłowościach związanych z organi-
zacją przetargów przez ANR
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Obrady IX Walnego Zgromadzenia WIR

Dziewiąte Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
odbyło się 27 czerwca w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści. Obrady IX Walnego Zgromadzenia WIR poprzedzone zosta-
ły udziałem Delegatów w Forum Gospodarczym Wielkopolska–
Chungcheongnam-do, które dotyczyło współpracy bizneso-
wej między Województwem Wielkopolskim a Regionem Chun-
gcheongnam-do w Korei Południowej. 

Obrady WZ WIR odbyły się w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
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Święto Kaczki, jak co roku, zor-
ganizowane zostało z wielkim roz-
machem. Podczas imprezy było 
można nie tylko skosztować potraw 
z kaczki przygotowanej przez za-
wodowych kucharzy, ale także mi-
łośników sztuki kulinarnej, któ-
rzy swoje potrawy przygotowali 
w ramach „Przeglądu kulinarnego 
na najlepszą potrawę”. Do udziału 
w przeglądzie zgłosiło się dziesię-
ciu uczestników:
n  Grupa dla Rybna Wielkiego 

(powiat gnieźnieński),
n Gminna Rada Kół Gospodyń 

Wiejskich w Gminie Brudzew (po-
wiat turecki),
n Stowarzyszenie Przyszłość Ko-

tlina (powiat jarociński),
n KGW Sławoszew (powiat jaro-

ciński), 
n KGW w Przygodziczkach (po-

wiat ostrowski),

n Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Owocowy Raj Nad Zalewem (po-
wiat koniński),
n Gospodarstwo Agroturystycz-

ne Romany i Mariana Dolatów (po-
wiat ostrowski),
n KGW Topola Wielka (powiat 

ostrowski)
n Restauracja SPIŻARNIA (po-

wiat ostrowski),
n Komisja ds. Kobiet i Rodziny 

w Środowisku Wiejskim działająca 
przy WIR (Poznań).

Przygotowane w ramach Przeglą-
du potrawy były nie tylko smaczne, 
ale także pięknie podane, a stoiska, 
które powstały na potrzeby kon-
kursowych prezentacji zachwycały 
wyglądem, nie mniej niż potrawy 
smakiem. Komisja Konkursowa, 
która dokonała oceny przygotowa-

Kaliskie forum dotyczyło współ-
pracy w obszarze rolnictwa i bran-
ży spożywczej. W spotkaniu wzięła 
udział kilkuosobowa delegacja kore-
ańska, której przewodniczył Seun-
g-woog Heo, wicegubernator regio-
nu Chungcheongnam-do. W Forum 
uczestniczyli samorządowcy, lokalni 
przedsiębiorcy oraz rolnicy – delegaci 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Otwierając spotkanie Wicemar-
szałek Województwa Wielkopolskie-
go Krzysztof Grabowski wyraził na-
dzieję, że jego efektem będą kolejne 
nawiązane kontakty biznesowe i kon-
kretna wymiana handlowa pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Wicegubernator Chungcheon-
gnam-do Pan Seung-woog Heo 
w swoim wystąpieniu bardzo wysoko 
ocenił współpracę z Wielkopolską, 
szczególnie ostatnie trzy lata uznał za 
niezwykle owocne. Jednocześnie wy-
raził nadzieje na rozszerzenie współ-
pracy, gdyż potencjał handlowy obu 
stron jest dużo wyższy niż dotychczas 
wykorzystywany. Poinformował tak-
że o nawiązaniu współpracy z Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu oraz miastem Krotoszyn. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Piotr Walkowski dokonał 
krótkiej charakterystyki wielkopol-
skiego rolnictwa oraz działań sa-
morządu rolniczego, zachęcił tak-
że uczestników delegacji do próbo-
wania produktów wytworzonych 
w wielkopolskich gospodarstwach 
i przetwarzanych w naszych zakła-
dach przetwórczych.

W dalszej części spotkania Moni-
ka Tyska – Dyrektor Biura Wspiera-
nia Eksportu Agencji Rynku Rolne-
go omówiła najistotniejsze kwestie 
dotyczące wymiany handlowej mię-
dzy Polską a Republiką Korei oraz 
przedstawiła instrumenty wspar-
cia promocji eksportu produktów 
żywnościowych. Następnie dr Ar-
kadiusz Tarnowski, reprezentujący 
Polską Agencję Inwestycji i Handlu 
przedstawił możliwości kontaktów 
handlowych z partnerami koreań-
skimi. Na zakończenie miała miej-
sce prezentacja firm z południowej 
Wielkopolski.

Forum gospodarcze zorganizowa-
ne zostało z okazji 15 lat współpracy 
Wielkopolski z południowokoreań-
skim regionem Chungcheongnam. 

Porozumienie o współpracy, któ-
re podpisano 26 kwietnia 2002 roku 
w Taejon, dotyczy współpracy mię-
dzy regionami w zakresie wymiany 
handlowej, realizacji wzajemnych in-
westycji, ale również transferu wie-
dzy i technologii.

W ramach wizyty w Kaliszu kore-
ańska delegacja zwiedziała najstarsze 
miasto w Polsce oraz odwiedziła kil-
ka okolicznych gospodarstw rolnych. 
Na zakończenie wizyty w kaliskim 
Teatrze odbył się koncert tradycyj-
nej muzyki koreańskiej w wykonaniu 
Chungnam Korean Traditional Mu-
sic Orchestra.

Według Banku Światowego, Korea 
Południowa pod względem warun-
ków sprzyjających do prowadzenia 
działalności gospodarczej zajmuje 5 
pozycję (na 190 ujętych w zestawieniu 
gospodarek świata). Grunty upraw-
ne stanowią tylko 16,6% powierzch-
ni kraju. Udział rolnictwa w PKB to 
tylko 2%. Republika Korei nie jest 
samowystarczalna w produkcji żyw-
ności. Ok 50% wartości żywności na 
rynku koreańskim stanowią impor-
towane surowce do produkcji żywno-
ści oraz importowane gotowe wyroby 
żywnościowe.

K.S.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Wielkopolsce 
gościła delegacja Regionu Chungcheongnam –do na czele z Panem Seung-
-woog Heo wicegubernatorem ds. Politycznych

Laureaci Konkursu na „Najlepszą potrawę z kaczki”

Forum Wielkopolska – 
Chungcheongnam-do

Krajowe Święto Kaczki po raz piąty
W niedziele 18 czerwca w Odolanowie odbyła się piąta edycja 
Krajowego Święta Kaczki. Impreza po raz drugi gościła w Odo-
lanowie. Organizatorami święta byli: Krajowy Związek Grup 
Producentów Rolnych IZBA GOSPODARCZA, Wielkopolska Izba 
Rolnicza, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Grupa Produ-
centów Rolnych GAYOR oraz Grupa Producentów Rolnych TOP 
GAJOR. Celem imprezy jest promocja spożycia mięsa z kaczki.

> dokończenie na str. 4

Prezentacja naszych rodzimych, wielkopolskich produktów 
oraz zachęcenie firm do nawiązania polsko-koreańskich wię-
zi biznesowych to cel, jaki przyświecał Forum Wielkopolska 
– Chungcheongnam-do, które zorganizowane zostało przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w siedzibie Kaliskie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości. Współorganizatorem spotka-
nia była również Wielkopolska Izba Rolnicza.

Fo
t. 

K.
S. 

(x
2)



SIEWCA WIELKOPOLSKI4 Nr 7 (153) lipiec 2017

Od wczesnych godzin rannych 
rozpoczęło się szkolenie dotyczą-
ce działań promocyjnych oraz po-
zyskiwania środków na działalność 
związaną z turystyką konną. Szko-
lenie prowadził Pan Grzegorz Cet-
ner z Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu. Program szkolenia 
obejmował dwa bloki tematyczne: 
„Efektywna promocja własnej dzia-
łalności – Agroturystyka i turystyka 
wiejska” oraz „Finansowanie tury-
styki wiejskiej, PROW 2014–2020 – 
zakres działań, interpretacja i wnio-
ski”. Dodatkowo szkolenie posze-
rzone zostało o wystąpienie Pani 
Ingi Demianiuk-Ozgi – Prezes Sto-
warzyszenia Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy, która przedstawiła Szlak 
Konny Doliny Baryczy. Na zakoń-
czenie Pani Anna Parzydło przed-
stawiła krótką prelekcję dotyczącą 
zgodności formy prowadzonych za-
jęć w ośrodkach jeździeckich z wy-
mogami bezpieczeństwa oraz prze-
pisami Polskiego Związku Jeździec-

nych potraw, była pod wielkim 
wrażeniem kulinarnych umie-
jętności wszystkich uczestni-
ków, z tego też względu zdecy-
dowano o przyznaniu równo-
rzędnych wyróżnień wszystkim 
uczestnikom.

Ogromnym zainteresowa-
niem uczestników imprezy cie-
szyły się pokazy kulinarne, 
podczas których można było 
podziwiać kulinarny kunszt 
prawdziwych kucharskich mi-
strzów. W trakcie tegorocznej 
edycji Święta Kaczki pokazy 
kulinarne poprowadzili Wi-
told Stodolny Wicemistrz Świa-
ta i Wielokrotny Mistrz Polski 
w Grillowaniu oraz Mateusz 
Biernat – dziesięcioletni uczest-
nik programu MasterChef Ju-
nior. W ramach warsztatów pa-
nowie przygotowali duckBurge-
ry, sałatki z grillowaną kaczką 
na słodko oraz wędzoną kaczkę 
z chrzanem.

Święto Kaczki to niepowta-
rzalna okazja, by spróbować 
kaczki pod różnymi postacia-
mi. Organizatorzy święta przy-

gotowali kilka tysięcy degusta-
cyjnych porcji: był Kocioł Ob-
fitości, czyli 1000 litrów flacz-
ków na kaczych podrobach 
oraz Patelnia Obfitości – 2000 
porcji gulaszu z kaczki z paro-
wanymi ziemniakami. Można 
było skosztować także roladek 
z kaczki z najróżniejszymi do-
datkami, kaczek faszerowanych 
oraz pasztetów na bazie kaczego 
mięsa. 

Kulinarnym atrakcjom Świę-
ta Kaczki towarzyszyły także 
konkursy dla dzieci i dorosłych, 
występy artystyczne przygoto-
wane przez Odolanowski Dom 
Kultury oraz Koncert Ślą-
skich Szlagierów Zespołu Fest 
i gwiazdy wieczoru Haliny Be-
nedykt i Roberto Zucaro.

Krajowemu Świętu Kaczki to-
warzyszył również Turniej Zry-
wania Kaczora, który rozegrany 
został w trzech kategoriach dla 
dzieci i młodzieży oraz w kate-
gorii senior.

Krajowe Święto Kaczki – 
ODOLANÓW 2017 finansowa-
ne jest ze środków Funduszu 
Promocji Mięsa Drobiowego.

K.S.

Turystyka konna szansą  
na rozwój wielkopolskiej wsi

Impreza pod tym hasłem odbyła się 18 czerwca 2017 roku 
w Odolanowie i miała na celu promocję sportów hipicznych 
oraz wsparcie ośrodków jeździeckich oraz gospodarstw agro-
turystycznych oferujących różne formy turystyki konnej.

Uczestnicy szkolenia
Turnieje „Zrywania Kaczora” roz-
grywane są od 200 lat

Stoisko konkursowe przygotowane przez Komisję ds. Kobiet i Rodziny w Środo-
wisku Wiejskim

Organizatorzy Święta Kaczki dali znak do rozpoczęcia degustacji

> dokończenie ze str. 3
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kiego i Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej.

Równolegle w ramach promocji 
sportów hipicznych odbył się Spa-
ring międzyklubowy w skokach 
przez przeszkody. Zwycięzcami za-
wodów zostały: 

w kategorii SUPER AMATOR 60 
cm zwykły – I miejsce Oliwia Kubac-
ka, II miejsce Aleksandra Duszyńska 
i III miejsce Wiktoria Wypych,

w kategorii SUPER AMATOR 70 
cm zwykły – I Miejsce Dobrusia Pa-
cyna, II miejsce Patrycja Grzegorow-
ska i III miejsce Oliwia Kędzierska,

w kategorii SUPER AMATOR 80 
cm zwykły – I miejsce Dobrusia Pa-
cyna, II miejsce Paula Stachowiak 
i III miejsce Wiktoria Perz.

Główną atrakcją imprezy był Tur-
niej Zrywania Kaczora rozegrany 
z okazji niezwykłego jubileuszu. We-
dług zapisów etnografa Oskara Kol-

berga, podobne turnieje rozgrywane 
były już w 1818 roku, jest to więc tra-
dycja, która ma 200 lat. Turniej roze-
grany został w czterech kategoriach: 

Kategoria I dzieci do lat 9  
(kuce mniejsze)

Kategoria II młodzież do lat 16 
(kuce większe)

Kategoria III młodzież do lat 16  
(konie duże)

Kategoria IV pow. 16 lat  
(konie duże)

Laureatami Zrywania Kaczora 
w poszczególnych kategoriach zostali:

Kat. I – Anna Stasiak,
Kat. II – Olga Michura,
Kat. III – Dagmara Rudowicz.
W kategorii IV dla seniorów, kró-

lem Zrywania Kaczora został Karol 
Królak, a wicekrólem Karol Małecki. 

Uczestnicy konkursów hipicznych 
otrzymali pamiątkowe floo oraz dy-
plomy, laureaci, a także okoliczno-

ściowe puchary, które wręczyli: Pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Odolanów Marian Janicki 
oraz Marian Dolata Prezes Powiato-
wego Koła Hodowców Koni Wielko-
polskich w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach projektu informowa-
liśmy także o ofercie ośrodków jeź-
dzieckich i gospodarstw agrotury-
stycznych oraz infrastrukturze, jaka 
na potrzeby turystyki konnej po-
wstaje w naszym rejonie. Dodatkowo 

uczestnicy imprezy mogli skorzystać 
z wielu dodatkowych atrakcji jak np. 
przejażdżki bryczką.

Organizatorami projektu pod na-
zwą „Turystyka konna szansą na roz-
wój Wielkopolskiej Wsi” jest Wielko-
polska Izba Rolnicza, Związek Ho-
dowców Koni Wielkopolskich oraz 
Burmistrz Gminy i Miasta Odola-
nów. Projekt dofinansowany został 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich.

K.S.

 

 

 

„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  

 

 

 

Program zebrań obejmował nie 
tylko omówienie zasad szacowania 
szkód, lecz także zaznajomienie 
uczestników z rachunkowością rol-
niczą FADN, wykorzystywaną od 
tego roku przy sporządzaniu pro-
tokołów. Jest to system unijny, słu-
żący Komisji Europejskiej ocenie 
skutków stosowania w poszczegól-
nych państwach Wspólnej Polityki 
Rolnej. W Polsce jego wyniki prze-
twarza Instytut Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej. 
Informacje o wydajności produkcji 
i cenach na rynku rolnym służą do 
obliczenia kwoty dochodu utraco-

nego w wyniku klęski. Nowością 
jest zasada, że wykorzystane w pro-
tokole dane muszą pochodzić z jed-
nego źródła: albo z rachunkowości 
prowadzonej przez dane gospodar-
stwo rolne, albo z uśrednionych da-
nych pochodzących z rachunkowo-
ści FADN.

Ciekawy wątek dotyczący moż-
liwości wykorzystania w protokole 
informacji zawartych we wniosku 
o dopłaty obszarowe składanym 
przez dotkniętego klęską rolni-
ka omówił przedstawiciel ARiMR. 

W całodniowej imprezie wzięli udział jeźdźcy z południowej Wielkopolski, 
którzy chętnie zaprezentowali swoje umiejętności Najmłodsi uczestnicy zawodów hipicznych

Spotkania komisji klęskowych
Zakończyły się spotkania informacyjne dla członków komisji klę-
skowych. Zorganizował je w dniach 20 i 21 czerwca Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki, po opublikowaniu przez resort rolnictwa 
ujednoliconego wzoru protokołu, który stosować będą wszystkie 
komisje w Polsce. Postulat unifikacji prac komisji, w tym samego 
protokołu, był wielokrotnie zgłaszany przez Wielkopolską Izbę Rol-
niczą i Wojewodę Wielkopolskiego. Co prawda, nasza Izba wnio-
skowała do rządu o bardziej radykalną reformę systemu szacowa-
nia szkód, jednak obecne zmiany należy uznać za krok poczynio-
ny w dobrym kierunku. Spotkania prowadzili członkowie zespo-
łu koordynującego prace komisji oraz przedstawiciel Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Poznaniu. Ostatnie z cyklu spotkań odbyło się z udziałem Marle-
ny Maląg – Wicewojewody Wielkopolskiego. > dokończenie na str. 6
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Zakończył się cykl spotkań 
pod nazwą „Fora Rolniczo-Ło-
wieckie”. Spotkania odbywa-
ły się w maju i czerwcu bieżą-
cego roku. W 27 spotkaniach 
wzięło udział ponad 1200 
osób. Poruszonych zostało 
dużo tematów, wiele kwestii 
zostało wyjaśnionych, zostały 
też zażegnane niektóre spory 
na linii rolnik- myśliwy – koło 
łowieckie. 

Wśród wniosków pojawiających 
się w zasadzie na każdym Forum, 
była sprawa redukcji nadmiernej li-
czebności zwierzyny łownej. Zga-
dzają się z tym wnioskiem i rol-
nicy, i myśliwi, i leśnicy. Kolejną 
sprawą podnoszoną na spotkaniach 
była sprawa doprecyzowania zapi-
sów co do odszkodowań za szkody 
wyrządzone przez zwierzynę dziką, 
zwłaszcza tę prawnie chronioną oraz 
zwierzynę łowną – chodzi o gatun-
ki, które nie są ujęte w żadnych za-
pisach co do możliwości ubiegania 
się o odszkodowania za wyrządzo-
ne szkody, a są przecież własnością 
Skarbu Państwa. Innym ważnym te-
matem przewijającym się była spra-
wa neutralizacji czy utylizacji patro-
chów i innych pozostałości po upolo-
wanej zwierzynie, w obliczu realne-
go zagrożenia Afrykańskim Pomo-
rem Świń. 

Można powiedzieć, że w wyniku 
cyklu Forów udało się wywołać chęć 

porozumienia pomiędzy rolnikami 
i myśliwymi oraz leśnikami. Wszyst-
kie strony deklarowały współpracę 
w temacie ochrony  upraw rolnych 
i leśnych przed szkodami łowiecki-
mi. Aby wspólna praca mogła przy-
nosić efekty, potrzebna jest wola 
współpracy, kompromisy i co wyda-
je się najważniejsze, doprecyzowanie 
przepisów w tym zakresie. 

Uczestnicy spotkań podkreśla-
li, że ogólnie współpraca układa się 
bardzo dobrze, z pewnymi wyjątka-

mi zarówno po stronie myśliwych, 
jak i rolników, które nie mogą rzu-
tować na ogólny obraz wzajemnych 
stosunków „rolniczo-myśliwsko-le-
śnych”.

Kontynuując zapoczątkowa-
ne w poprzednim numerze Siewcy 
skróty relacji z odbytych forów za-
mieszczamy poniżej drugą część.

NOWY TOMYŚL, 5 CZERWCA
Gospodarka łowiecka, współpraca 

rolników, leśników i myśliwych w za-

kresie ochrony upraw rolnych przed 
szkodami wyrządzanymi przez zwie-
rzynę łowną, zagadnienia związa-
ne z szacowaniem szkód łowieckich 
to główne tematy, które były przed-
miotem zorganizowanego w dniu 5 
czerwca br. Forum Rolniczo-Łowiec-
kiego w naszym powiecie. Forum 
odbyło się w Stanicy Myśliwskiej 
w Przyłęku, które prowadził Prze-
wodniczący Rady Powiatowej WIR 
Sławomir Szulc. Lekarz weterynarii 
Joanna Bobek omówiła zagadnienia 

Podkreślił przy tym, że rolnicy, 
u których komisje stwierdzają bar-
dzo wysoki poziom strat, we wła-

snym interesie winni informować 
ARiMR o wystąpieniu w ich gospo-
darstwach skutków działania „siły 
wyższej”, by uniknąć konsekwen-
cji finansowych związanych z nie-

wykonaniem zobowiązań np. przy 
realizacji działań rolnośrodowisko-
wych czy dywersyfikacji upraw.

W toku dyskusji pojawiło się wie-
le uwag i propozycji, które zostaną 

przekazane Ministerstwu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi po zakończeniu 
tegorocznej akcji szacowania szkód.

Kornel Pabiszczak

Pani Marlena Maląg – Wicewojewoda Wielkopolski podkreśliła, że proto-
koły szacowania są jednolite dla całego kraju

Członkowie zespołów szacujących zgłosili wiele uwag, które zostały przeka-
zane do MRiRW

Cykl Forów Rolniczo-Łowieckich 
zakończony

> dokończenie ze str. 5

– Czekając na nową ustawę jesteśmy skazani na współpracę z myśliwymi w zakresie radykalnej redukcji zwierzyny 
– mówili uczestnicy Forum w Czarnkowie
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związane z bioasekuracją przy ASF 
i ptasiej grypie. Przewodniczący Za-
rządu Okręgowego PZŁ Zbigniew 
Zieliński przedstawił aktualną sytu-
ację związaną z procedowaniem no-
wego prawa łowieckiego. Głównym 
problemem nowego prawa jest zapis 
związany z szacowaniem szkód ło-
wieckich. Poinformował, iż w roku 
bieżącym, przed zawieraniem umów 
dzierżawnych z kołami łowieckimi 
została przeprowadzona kategoryza-
cja obwodów łowieckich. Umowy po 
zaopiniowaniu przez Izbę Rolniczą 
zostały podpisane na 10 lat. Wielo-
letni Plan Łowiecki do 2027 r. zakła-
da redukcję zwierzyny, tak aby np. 
stan dzików doprowadzić do 5 szt. na 
1000 ha. Na terenie powiatu jest 19 
obwodów łowieckich, w tym 8 obwo-
dów leśnych i 11 obwodów polnych. 
Zgodnie stwierdzono, że jest potrze-
ba współpracy i wzajemnego zrozu-
mienia oraz wspólnego działania. 
Rolnicy prosili, aby był szacunek dla 
rolnika przy szacowaniu szkód. Roz-
wiązaniem powinna być wypłata od-
szkodowań z Skarbu Państwa. Koła 
Łowieckie nie powinny być obciąża-
ne za szkody łowieckie.

Maria Galas

CZARNKÓW, 6 CZERWCA
Forum otworzył przewodniczą-

cy RP w Czarnkowie Krystian Szy-
ler. Po przywitaniu i zapoznaniu 
przybyłych z programem spotkania 
przewodniczący udzielił głosu Sła-
womirowi Jaroszewiczowi łowcze-
mu okręgowemu, który przedstawił 
zebranym następujące zagadnienia: 
stan gospodarki łowieckiej na te-
renie powiatu czarnkowsko-trzcia-
neckiego, liczebność zwierzyny 
łownej, wieloletnie łowieckie plany 
hodowlane, współpraca rolników, 
leśników i myśliwych w zakresie 
ochrony plantacji przed szkodami 
spowodowanymi przez zwierzynę 
łowną, szacowanie szkód łowiec-
kich. Rolnicy obecni na spotka-
niu uważali, że łowczy przyjechał 
ich pouczać i skarcić, a oni za cięż-
ką pracę są poszkodowani. Rolnicy 
po spotkaniu oczekiwali satysfak-
cjonującego rozwiązania problemu 
związanego ze szkodami. Czekając 
na ustawę rolnicy i myśliwi dalej 
są skazani na siebie współdziałając 
i współpracując w zakresie: rady-
kalnej redukcji stanu dzików, skła-
dowaniem karmy w lesie, przepro-
wadzanie uczciwych szacowań.

Józef Tomczak

JAROCIN, 7 CZERWCA
W dniu 7 czerwca br. w Sali 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Jarocinie odbyło się forum rolni-

czo-łowieckie powiatu jarocińskie-
go. Tematyką wiodącą podczas fo-
rum było szacowanie szkód łowiec-
kich, stan gospodarki łowieckiej 
oraz liczebność zwierzyny łownej 
na terenie powiatu, a także współ-
praca rolników, leśników i myśli-
wych w zakresie ochrony planta-
cji przed szkodami wyrządzonymi 
przez zwierzynę. Prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, przedstawił cel organizacji 
spotkań w każdym powiecie woje-
wództwa wielkopolskiego, jakim 
jest wypracowanie praktyki współ-
pracy pomiędzy rolnikami a myśli-
wymi. W marcu br. Wielkopolska 
Izba Rolnicza opiniowała wnioski 
o przedłużenie Kołom Łowieckim 
10-letnich umów dzierżaw poszcze-
gólnych obwodów łowieckich. Na 
terenie Ziemi Jarocińskiej działal-
ność prowadzą koła łowieckie wy-
dzierżawiające od starosty jarociń-
skiego 9 polnych obwodów łowiec-
kich. Marek Przybylski – Prze-
wodniczący Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego 
przedstawił stan pogłowia zwie-
rzyny na terenie powiatu. Zazna-
czył również potrzebę współpracy 
myśliwych i rolników w ograni-
czeniu powstawaniu szkód w upra-

wach rolniczych. Zachęcał również 
przedstawicieli Kół do otwarcia 
swych szeregów na nowych człon-
ków. Obecni na spotkaniu rolnicy 
zwracali uwagę na różne podejście 
poszczególnych Kół Łowieckich 
do szacowania szkód i wypłaty od-
szkodowań za straty spowodowane 
przez zwierzynę. Jedne koła po-
dejmują współpracę z rolnikami 
w celu ograniczenia skali proble-
mów, natomiast inne współpracują 
z nimi niechętnie. Zdaniem rolni-
ków, w ostatnich latach drastycznie 

wzrosła populacja dzików i jeleni, 
które powodują straty w uprawach.

Robert Hyżorek

ŚREM, 7 CZERWCA
Na początku spotkania głos zabra-

ła Pani Alicja Ochendalska (PIW) 
apelując do kół łowieckich, aby prze-
prowadzać badanie krwi u dzików, 
ponieważ kluczowe jest badanie 
w kierunku afrykańskiego pomoru 
świń. Przypomniano również jak 
winni zachowywać się po polowaniu 

myśliwi, którzy mają gospodarstwa 
rolne z produkcją trzody chlewnej, 
aby uniknąć potencjalnego zaraże-
nia świń ASF-em. Wiodące na spo-
tkaniu były tematy stricte łowieckie. 
Przewodniczący Zarządu Okręgo-
wego przedstawił liczebność zwie-
rzyny łownej oraz łowieckie plany 
hodowlane. Spośród zwierząt zdecy-
dowanie najwięcej występuje dzików 
i jeleni. Na przykład na terenie Nad-
leśnictwa Konstantynowo mamy 
1200 jeleni oraz 1137 dzików. Plany 
łowieckie w najbliższych latach mają 

na celu zmniejszenie pogłowia na-
wet o połowę z naciskiem na mocną 
redukcję pogłowia dzika. Na tere-
nie powiatu śremskiego pozyskano 
w roku poprzednim 135 jeleni oraz 
prawie 1000 dzików. Oprócz zwie-
rząt łownych jest również zwierzy-
na chroniona. Dokonano odstrzału 
bobrów, które powodowały ogrom-
ne szkody na łąkach, w uprawach 
oraz w lasach. Wspomniano również 
o lisach, które na naszym terenie są 
w dobrej kondycji. Stan pogłowia 

lisa spada, a zwierzęta są badanie 
w kierunku nosówki oraz wściekli-
zny. Dyskutowano również o nowe-
lizacji ustawy prawa łowieckiego, 
która od czasów powstania nowego 
rządu nie została uaktualniona. Po-
wstał ogromny problem, mianowicie 
kto ma szacować szkody łowieckie. 
Od stycznia wchodzi w życie nowy 
przepis dotyczący szacowania szkód 
wyrządzonych przez zwierzynę łow-
ną. Do tej pory zadania tego podej-
mowali się członkowie Kół Łowiec-
kich, jednak szacowanie przez my-
śliwych wzbudza kontrowersję

Sylwia Smolarek

CHWALISZEWO, 7 CZERWCA
Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej Pan Piotr Walkowski, któ-
ry przedstawił cel spotkania, ja-
kim było wspólne wypracowanie 
dobrych relacji pomiędzy rolnika-
mi a myśliwymi. Do końca marca 
Wielkopolska Izba Rolnicza wyda-
wała opinie w sprawie przedłużenia 
umów dzierżaw obwodów łowiec-
kich kołom łowieckim. Rada Powia-
towa Wielkopolskiej Izb Rolniczej 
w Krotoszynie zaopiniowała 9 ob-
wodów łowieckich, których obszar 
znajduje się w przeważającej czę-
ści w granicach administracyjnych  

> dokończenie na str. 8

W Jarocinie tematyką wiodącą podczas forum było szacowanie szkód ło-
wieckich, stan gospodarki łowieckiej oraz liczebność zwierzyny łownej na 
terenie powiatu

W Śremie dyskutowano o nowelizacji ustawy prawa łowieckiego
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powiatu krotoszyńskiego. Pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej zachęcił rolników do zgłasza-
nia ewentualnych problemów we 
współpracy z myśliwymi związa-
nych z zaistniałymi szkodami do 
biur powiatowych izb. Pan Marek 
Przybylski przedstawił prawa i obo-
wiązki kół łowieckich. Zwrócił się 
do myśliwych o szacunek w stosun-
ku do rolników ze względu na to, 
iż to rolnicy są właścicielami pło-
dów rolnych, z których zwierzyna 
łowna korzysta. Ważną rzeczą jest 
także doprowadzenie do takiej rów-
nowagi w środowisku by zwierzyny 
łownej nie było zbyt dużo, a szkody 
wyrządzone przez zwierzynę były 
dość tolerancyjne. Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZŁ poinfor-
mował, że w roku ubiegłym na te-
renie powiatu krotoszyńskiego zo-
stało przeznaczone do odstrzału 31 
jeleni, zinwentaryzowano ich 113, 
gdzie 30% przeznaczono do pozy-
skania. Podczas dyskusji rolnicy 
z terenu powiatu krotoszyńskiego 
mieli okazję wypowiedzieć się oraz 
przedstawić swoje uwagi dotyczą-
ce szacowania szkód łowieckich. 
Z kolei Prezesi Kół Łowieckich 
udzielali cennych wskazówek, z ja-
kich rolnicy mogą korzystać przy 
odstraszaniu zwierzyny z ich pól, 
wyrazili również chęć współpracy 
z rolnikami.

Dominika Szczotka

OSTRÓW, 8 CZERWCA
Problem szkód łowieckich jest 

dość powszechny w Wielkopolsce 
i niestety często dochodzi do sytu-
acji konfliktowych na linii rolnik–
myśliwy. Mediatorem w spornych 
sytuacjach staje się gmina oraz de-
legaci Rady Powiatowej WIR, któ-
rzy biorą udział w szacowaniu 
szkód. Stąd też do udziału w spo-
tkaniu zaproszeni zostali myśli-
wi zrzeszeni w kołach łowieckich, 
przedstawiciele nadleśnictw, sa-
morządowcy oraz delegaci WIR. 
W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele instytucji działa-
jących w otoczeniu rolnictwa oraz 
lokalne media. Jak podkreślił Pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski, spotkanie ma na 
celu wypracowanie dobrych prak-
tyk w relacjach między rolnikami 
a kołami łowieckimi. W marcu br. 
Wielkopolska Izba Rolnicza opinio-
wała przedłużenie umów dzierżaw 
obwodów łowieckich poszczegól-
nym kołom łowieckim. Prezes WIR 
zachęcił rolników, którzy mają pro-
blemy dotyczące współpracy z my-

śliwymi, aby zgłaszali takie przy-
padki do biur powiatowych Izby. 
Dzięki temu będziemy mogli na 
bieżąco reagować oraz gromadzić 
informacje, które w przyszłości po-
służą do oceny działania Koła np. 
w kontekście kolejnego przedłu-
żenia umowy na dzierżawę obwo-
du łowieckiego. Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZŁ Marek 
Przybylski przedstawił dane doty-
czące ilości zwierzyny łownej w po-
wiecie ostrowskim, stan realizacji 
odstrzałów w roku 2016 oraz licz-
bę planowanych odstrzałów w roku 
bieżącym. Podsumowując spotka-

nia, jakie odbyły się w ostatnich ty-
godniach w poszczególnych powia-
tach subregionu kaliskiego, odniósł 
się do zgłaszanych przez rolników 
zastrzeżeń co do pracy myśliwych. 
Wyraził nadzieję, że pewne zacho-
wania myśliwych dotyczące bagate-
lizowania szkód, czy nieposzanowa-
nia własności gruntu i znajdujących 
się na nich upraw, nie będą miały 
już miejsca. W trakcie spotkania 
poruszono również kwestie nowe-
lizacji prawa łowieckiego. Nie jest 
jeszcze znany jej ostateczny kształt, 
jednakże informacje, które dociera-
ją do środowiska budzą wiele wąt-
pliwości, tymczasem jak podkreślili 
myśliwi oraz przedstawiciele nadle-
śnictw, obecny kształt gospodarki 
łowieckiej jest korzystny ze względu 
na ochronę środowiska naturalnego 
oraz troskę o zachowanie populacji 
zwierząt dziko żyjących. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs 
odniósł się do kwestii zwalczania 
ASF w populacji dzików. Przypo-
mniał o bezwzględnym obowiązku 
zgłaszania Inspekcji Weterynaryj-
nej każdego przypadku znalezienia 
zwłok dzików oraz dzików odstrze-

lonych na obszarach objętych re-
strykcjami w związku z ASF.

Katarzyna Strzyż

PIŁA, 12 CZERWCA
Na początku łowczy okręgowy 

Sławomir Jaroszewicz, przedsta-
wił charakterystykę pilskiego okrę-
gu łowieckiego. Podał dane odno-
śnie ilości kół łowieckich oraz my-
śliwych. Można było usłyszeć jak 
zmieniała się ilość zwierzyny a co 
za tym idzie wielkość planów jej od-
strzału. W wyniku przeprowadzo-
nych inwentaryzacji w nowych pla-
nach łowieckich na lata 2017–2027 

planuje się, aby poziom dzika wy-
niósł 0,5 dzika na kilometr kwadra-
towy. W obecnym stanie jest to 10 
dzików na 1000 ha obwodu. Łowczy 
podał również dane dotyczące kwot 
wypłaconych odszkodowań, nakła-
dów finansowych, jakie poniosły 
koła na ochronę upraw przed zwie-
rzyną oraz dokarmianie. Podkreślił, 
że dużym problemem jest zarówno 
zwiększenie populacji zwierząt, ale 
również szkody wyrządzane przez 
zwierzynę prawnie chronioną, za 
którą nie przysługuje odszkodowa-
nie. Szczególnie miał na myśli żura-
wie, łabędzie, gęsi i kruki. Wskazał 
na wzrost ilości zwierząt w pobliżu 
osad ludzkich spowodowany przez 
drapieżnika, jakim jest wilk. Za-
stępca Dyrektora Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Pile 
do spraw gospodarki leśnej Sławo-
mir Kmiecik wyjaśnił między in-
nymi kto sporządza a kto zatwier-
dza plany odstrzału zwierzyny. Jest 
to proces skomplikowany ale głów-
nym czynnikiem wpływającym na 
ilość zwierząt przeznaczonych do 
odstrzału jest sporządzona inwen-
taryzacja. Pan Kmiecik podkreślił 

zaangażowanie wielu osób w prze-
prowadzone liczenie. Obecny rok 
jest dla RDLP bardzo ważny, po-
nieważ zakończył się 10-letni okres 
obowiązywania umów dzierżaw ob-
wodów łowieckich. Przed podpisa-
niem nowych umów należało zasię-
gnąć opinii izby rolniczej oraz nad-
leśnictwa. Przyjęto zasadę, że jeśli 
z obu tych instytucji wpłynie opi-
nia negatywna umowa nie będzie 
przedłużana na okres 10 letni tyl-
ko warunkowo na rok. Rolnik z Uj-
ścia zauważył, że grunty wokół tego 
miasta, ze względu na specyfikę ich 
położenia, są narażone na ogrom-
ne straty. Dzieje się tak dlatego, iż 
część z nich podlega wyłączeniu 
z dzierżaw obwodów łowieckich. 
Wobec powyższego, nie odbywają 
się tam polowania i zwierzyna może 
tam spokojnie żyć i się rozmnażać. 
Następnie zwierzęta przemieszcza-
ją się powodując straty na wielkich 
obszarach pól. Nie ma on nic prze-
ciwko zwierzętom, dopóki nie robią 
szkody na jego gruntach. A powsta-
ła szkoda powinna być wyceniona 
rzetelnie i uczciwie, bo straty są 
niemałe. Podsumowując  spotkanie 
stwierdzono, że najlepszym rozwią-
zaniem byłby wspólny projekt śro-
dowisk rolniczych i myśliwskich 
powstały na zasadzie kompromisu 
a wzorowany na prawie obowiązują-
cym w innych krajach Europy.

Beata Górecka

STĘSZEW, 13 CZERWCA
Pan Zbigniew Zieliński poin-

formował o przeprowadzonej ka-
tegoryzacji obwodów łowieckich, 
którą przeprowadza się co 10 lat. 
Pieniądze są wpłacane do poszcze-
gólnych gmin za dzierżawę obwo-
dów. Opłaty zależą od kategoryza-
cji obwodu. Obwodów łowieckich 
mamy w Wielkopolsce ponad 500. 
Większość tych umów kończyła się 
z końcem marca tego roku, więc zo-
stały podpisane nowe umowy dzier-
żaw. Początkowo w skali wojewódz-
twa było 8 opinii negatywnych co 
do wydzierżawienia obwodów, jed-
nak po rozmowach wszystkie opi-
nie są pozytywne. Zostały sporzą-
dzone wieloletnie łowieckie plany 
hodowlane, w których wzięto pod 
uwagę wyniki ostatniej inwentary-
zacji. Wynika z niej, że stan zwie-
rzyny jest o ok. 30-40% wyższy. 
Plany pozyskania zwierzyny zakła-
dają również wzrost mniej więcej 
na tym samym poziomie. Pan Mi-
rosław Potrawiak Przewodniczący 
Rady Powiatowej Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej powiatu poznańskiej 
powiedział, że wszystkie opinie co 
do przedłużenia dzierżaw kołom 

> dokończenie ze str. 7

W Stęszewie zastanawiano się nad zbadaniem tak wysokiego wzrostu li-
czebności dzikich zwierząt z punktu widzenia nauki
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łowieckim w powiecie poznańskim 
są pozytywne. Rolnicy obecni na 
spotkaniu domagali się znacznej re-
dukcji zwierzyny. To samo mówili 
również leśnicy. Szkody wyrządza-
ne przez dziką zwierzynę w okrę-
gu poznańskim są jednymi z naj-
większych, również i kwota wypła-
canych odszkodowań jest też jedną 
z najwyższych w przeliczeniu na 
jedno koło i wynosi ok. 35 tys. zł 
rocznie. Istnieje również problem 
szkód wyrządzanych przez inne 
zwierzęta, takie jak kruki, żurawie, 
gęsi czy bobry. W przypadku bob-
rów jest możliwość redukcji popu-
lacji od października do końca lute-
go, ale pozwolenie na redukcję musi 
wydać Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska, gdyż bóbr podlega 
ochronie. Zależy nam myśliwym 
na dobrych relacjach i współpra-
cy z rolnikami a pseudoekolodzy 
chcą poróżnić myśliwych i rolni-
ków. I rolnicy, i myśliwi obecni na 
spotkaniu wyrazili chęć współpracy 
w kwestii ochrony plantacji przed 
szkodami wyrządzonymi przez 
zwierzynę dziką. Jak podkreślali 
myśliwi i leśnicy – jest wiele niedo-
mówień w prawie łowieckim, usta-
wie o ochronie przyrody, jest też 
kwestia różnej interpretacji zapisów 
aktów prawnych – trzeba to upo-
rządkować. Również jedną z przy-
czyn, jak zauważyli przedstawiciele 
kół łowieckich, jest też łagodniej-
szy klimat oraz zmiana struktury 
upraw – chodzi głównie o kukury-
dzę. Zastanawiano się również nad 
zbadaniem tak wysokiego wzrostu 
liczebności dzikich zwierząt, szcze-
gólnie tych łownych z punktu wi-
dzenia nauki. 

SŁUPCA, 13 CZERWCA
Prezes WIR Piotr Walkowski, za-

prezentował zebranym pełen pakiet 
informacji związanych z procedurą 
zgłoszenia szkód łowieckich. Za-
uważył również, że nastąpił niespo-
tykany dotąd, bo dwu- i trzykrotny 
wzrost pogłowia zwierzyny grubej 
(dzik, sarna, jeleń). Zdaniem mów-
cy, dużym zagrożeniem dla działal-
ności rolniczej stały również żura-
wie, które powodują znaczne szko-
dy w uprawach polowych. Mówca 
przekonywał również przedstawi-
cieli Polskiego Związku Łowieckie-
go do zmiany podejścia w relacjach 
z gospodarującymi tam rolnikami. 
p. Michał Michalak, który poin-
formował zebranych o działalności 
Nadleśnictwa Gniezno na terenie 
powiatu słupeckiego. Dodał przy 
tym, że nadleśnictwo to gospodar-
kę swą prowadzi w oparciu o 7200 
ha lasów, a w swojej działalności 

łowieckiej musi kierować się pla-
nem odstrzałów. Zgodnie z etyką 
łowiecką, wszyscy polujący zobo-
wiązani są do przestrzegania okre-
sów ochronnych w odniesieniu do 
poszczególnych gatunków zwierząt. 
Podczas dyskusji pan M. Michalak 
podzielił opinię, że została nieco za-
burzona równowaga międzygatun-
kowa zwierząt. Na zakończenie spo-
tkania Starosta Słupecki p. Mariusz 
Roga (niebędący ani rolnikiem, ani 
myśliwym) uznał posiedzenie za 
bardzo pożyteczne. W ocenie staro-
sty – wiele kwestii zostało poruszo-
nych i doczekało się właściwej oce-
ny. Starosta uznał, że winy za napię-
cia i spory nie należy przypisywać 
wyłącznie rolnikom czy myśliwym. 
Bałagan legislacyjny (ciągłe nowe-
lizacje przepisów lub kolejne zapo-
wiedzi ich zmiany), a do tego cha-
os medialny nie sprzyjają rozwią-
zywaniu problemów. Pan M. Roga 
zapewnił uczestników forum, że po-
kłosiem dzisiejszego spotkania bę-
dzie wystosowany do centralnej ad-
ministracji rządowej oraz wojewody 
wielkopolskiego postulat w sprawie 
uregulowań prawnych odnośnie 
szkód wyrządzonych przez zwie-
rzynę oraz sugestie co do regulacji 
jej pogłowia.

Iwona Czerniak

DUSZNIKI, 14 CZERWCA
Zebrane na sali osoby podkre-

ślały istotę inicjatywy forów i ich 
rolę w normalizacji stosunków na 
linii rolnik-myśliwy. Prelegen-
ci i uczestnicy spotkania zgodnie 
stwierdzili, że istnieje konieczność 
ograniczenia populacji zwierząt 
łownych, które przyczyniają się do 
szkód w uprawach rolnych. Michał 
Idczak, przedstawiciel Nadleśnic-
twa Pniewy przedstawił zebranym 
informację dotyczącą stanu liczeb-
ności zwierzyny łownej na terenie 
Nadleśnictwa oraz wieloletnie pla-
ny hodowlane. Zbigniew Zieliński 
z Zarządu Okręgowego PZŁ w Po-

znaniu wskazał, że wśród przyczyn 
ilości i wielkości szkód należy upa-
trywać także w zmniejszeniu ilości 
myśliwych oraz brak nowelizacji 
ustawy o prawie łowieckim. Nieko-
rzystnie na relacje myśliwych z rol-
nikami wpływają znaczne szkody 
wyrządzone przez gatunki chronio-
ne, jak bóbr, wilk oraz inne gatun-
ki: kruki, żurawie, gęsi itp. Rolnicy 
mylnie wskazują tutaj koła łowiec-

kie, jako podmioty odpowiedzial-
ne za skutki ich żerowania, a odpo-
wiada za nie Skarb Państwa. Prze-
wodniczący Rady Powiatowej WIR 
w Szamotułach, a zarazem członek 
Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego, zaproponował inicjaty-
wę, aby przetwórstwo gatunków 
łownych objętych Prawem łowiec-
kim zostały włączone do istnieją-
cych funduszy promocji. Zwiększy-
ło by to spożycie i dostępność tego 
mięsa, a co za tym idzie, również 
opłacalność jego pozyskania. Ze-
brani uczestniczy spotkania zauwa-
żyli również problem działalności 
pseudoekologów i szkody, jaką wy-
rządzają w wizerunku myśliwego. 
Tymczasem niezauważana jest ak-
tywna działalność edukacyjna, spo-

łeczna i charytatywna myśliwych. 
Wiele głosów dotyczyło również 
metod odstraszania i braku ich sku-
teczności. Niestety, zdaniem myśli-
wych tylko odstrzał jest skutecz-
nym środkiem, gdyż odstraszanie 
zwierzyny na jednym polu powodu-
je ich przejście na inne i w efekcie 
szkoda i tak wystąpi. Wśród wska-
zanych problemów zwrócono rów-
nież uwagę na kwestie zmniejsze-
nia się siedlisk zwierząt poprzez 
budowę dróg, autostrad i obwod-
nic. Następuje koncentracja liczeb-
ności zwierząt w łowisku w związ-
ku z powstaniem sztucznych barier, 
a co za tym idzie, zwiększenie się 
ilości szkód w uprawach rolnych 
na tym terenie. Zdaniem Preze-
sa Walkowskiego, konieczna jest 
zmiana planów pozyskania zwie-
rzyny oraz zmiana granic obwodów 
łowieckich. Spotkanie zakończo-
no konkluzją, że współpraca rolni-
ków i myśliwych generalnie układa 
się dobrze, a pojedyncze przypad-
ki braku porozumienia nie mogą 
rzutować na całość relacji. Zebra-

ni podkreślili, że wspólne rozmo-
wy i dyskusje nad problemami śro-
dowiska rolniczego i myśliwskie-
go przybliżają do ich rozwiązania. 
Tym bardziej, że praca rolnika nie 
jest możliwa bez myśliwego, a my-
śliwego bez rolnika.

Barbara Idczak

CHODZIEŻ, 14 CZERWCA
Na terenie powiatu chodzieskiego 

5 kół łowieckich dzierżawi 7 obwo-
dów o łącznej powierzchni 33 996 
ha, w tym 7 096 ha powierzchni le-
śnej. Na terenie powiatu działa 299 
myśliwych, w tym 11 kobiet. Inwen-
taryzacja dzika wykazała zagęszcze-
nie 10 sztuk na 1000 ha. Zgodnie 

> dokończenie na str. 10

W Słupcy poruszono problem zaburzenia równowagi międzygatunkowej

Rolnicy obecni na spotkaniu w Chodzieży mówili że 5 lat na zmniejszenie 
populacji dzika to zbyt długo
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z zarządzeniem Ministra Środowiska  
ilość dzików ma wynosić 5 szt. na 
1000 ha, dlatego zostanie zmniej-
szone pogłowie w najbliższych 5 
latach. Spowoduje to zmniejsze-
nie zagrożenia ASF i spadek szkód 
w uprawach rolnych. Obecnie zo-
stała podpisana umowa współpra-
cy pomiędzy generalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska, a Polskim 
Związkiem Łowieckim w zakresie 
świadomego uśmiercania gatunku 
chronionego, jakim jest bóbr. My-
śliwi mają pozyskać przez najbliż-
sze 3 lata 860 bobrów, co zmniejszy 
podtapianie pól uprawnych. W se-
zonie 2016/2017 koła łowieckie po-
zyskały 83 jelenie, 443 sarny i 737 
dzików. Rolnicy obecni na spotka-
niu z oburzeniem stwierdzili, że 5 
lat na zmniejszenie populacji dzi-
ka to zbyt długo i dodali że rolni-
cy, jako właściciele gruntów nie 
mają wpływu na ilość odstrzałów. 
Wiceprezes Pan Bogdan Fleming 
po wysłuchaniu stron stwierdził, że 
rolnicy i myśliwi są skazani na sie-
bie i muszą ze sobą współpracować. 
Dodał, że rolnik nie jest od pilnowa-
nia swoich pól, on chce produkować 
żywność dla naszego kraju, to koła 
łowieckie biorąc odpowiedzialność 
za dzierżawione tereny, mają obo-
wiązek przeprowadzać odstrzały 
zwierząt i muszą lepiej współpraco-
wać z producentami rolnymi. Nigdy 
nie wolno ganić rolnika, że produ-
kuje więcej kukurydzy i jest winny 
zwiększenia pogłowia dzika na na-
szym terenie. Polska jest czwartym 
krajem w UE pod względem pro-
dukcji rolnej, dzisiaj rolnicy pro-
dukują bardzo dobrą żywość, któ-
ra jest doceniana nie tylko w kraju, 
ale również za granicą. Praca rolni-
ka musi być w końcu uszanowana. 
Wiceprezes B. Fleming zwrócił się 
do  przedstawicieli kół łowieckich 
o lepszą współpracę z chodzieskimi 
rolnikami. Wszyscy rolnicy są zgod-
ni, że na terenie powiatu jest za dużo 
jeleni, saren i dzików, konieczne jest 
zmniejszenie populacji tych zwie-
rząt, co spowoduje znaczący spadek 
szkód w uprawach rolnych.

Paweł Bydałek

KOŁACZKOWO, 22 CZERWCA
Zbigniew Stajkowski  we wpro-

wadzeniu do dyskusji odniósł się do 
będącego ciągle jeszcze w powija-
kach projektu ustawy zmieniającej 
prawo łowieckie. Drugim w kolej-
ności mówcą był p. Krzysztof Lom-
pert – instruktor łowiecki z Polskie-
go Związku Łowieckiego Zarządu 
Okręgowego w Poznaniu, a zara-

zem prezes poznańskiego KŁ „Le-
śnik”. Pan K. Lompert dla lepsze-
go zobrazowania zadań stojących 
przed Zarządem Okręgowym PZŁ 
– przedstawił zebranym zasięg jego 
działania (11 powiatów, 104 koła ło-
wieckie, 5300 myśliwych) oraz za-
kres praw i obowiązków ZO. Nale-
ży dodać, że w latach 2015–2016 ZO 
PZŁ wypłacił 108 000 zł odszko-
dowań w obwodach dzierżawio-
nych. Z przedstawionej informacji 
wynikało również, że powiat wrze-
siński podzielony jest na 14 obwo-
dów (10 polnych, 2 leśne i 2 OHZ) 
oraz że na terenie powiatu działają 
3 nadleśnictwa: Czerniejewo, Gro-
dziec i Jarocin. Ku zaciekawieniu 
zebranych przedstawiciel ZO PZŁ 
przedstawił historię kształtowa-
nia się prawa łowieckiego począw-
szy od 2014 r., zwracając przy tym 
uwagę choćby na niezgodności czę-
ści zapisów z konstytucją (TK) oraz 
na kosztowność wprowadzanych 
zmian i tzw. przepychanki wynika-

jące z konfliktu interesów. W odnie-
sieniu do zwiększonej populacji dzi-
ka na tym terenie (zdwojona rozrod-
czość) mówca przedstawił plany re-
dukcji populacji tego gatunku, któ-
re w roku docelowym (2027) winny 
wynosić 0,5 szt./100 ha (5 szt./1000 
ha) powierzchni obwodu łowieckie-
go. Jako jedną z przyczyn spowol-
nienia redukcji pogłowia wskazano 
działalność grup proekologicznych. 
Działalność Lasów Państwowych 
na tym terenie przedstawił na pre-
zentacji wizualnej p. Rafał Bierna-
cik z Nadleśnictwa Jarocin. Nadle-
śnictwo to działa na 126 000 ha i po-
siada 22 obwody łowieckie, a gospo-
darka poszczególnymi gatunkami 
zwierząt (sarna, jeleń, daniel i dzik) 
wydaje się być przemyślana. Rolni-
cy będący na spotkaniu nie wnosili 

zastrzeżeń co do współpracy z tym 
nadleśnictwem, które w 2016 r. wy-
płaciło 400 000 zł odszkodowań. 
W opinii rolników, koła łowieckie 
nie wykonują planów odstrzału dzi-
ków i konieczny jest odstrzał sani-
tarny tej zwierzyny na terenie całe-
go kraju. W toku dyskusji pojawiały 
się też opinie, że myśliwi spoza da-
nego terenu praktycznie nie polują.

Michał Krotoszyński

GRODZISK, 22 CZERWCA
Mariusz Zgaiński – Starosta Gro-

dziski, podkreślił istotę organizacji 
forów rolniczo-łowieckich, wskazał 
że główną przyczyną ilości i wiel-
kości szkód jest mała liczba myśli-
wych oraz brak nowelizacji ustawy 
prawo łowieckie. Zbigniew Zie-
liński poinformował o przeprowa-
dzonym podziale na kategorie ob-
wodów łowieckich, którą przepro-
wadza się co 10 lat i o czynszach 
dzierżawnych, które są wpłacane do 
poszczególnych gmin za dzierżawę 

obwodów. Opłata uzależniona jest 
od kategorii obwodu. Dariusz Szulc 
– Nadleśniczy w Grodzisku Wlkp., 
przedstawił informację dotyczącą 
stanu liczebności zwierzyny łow-
nej na terenie Nadleśnictwa. Ne-
gatywnie wpływają również szkody 
wyrządzone przez zwierzęta chro-
nione bobry, wilki oraz żurawie, 
kormorany, dzikie gęsi itp. Prele-
genci i uczestnicy Forum rolniczo-
-łowieckiego zgodnie stwierdzili, 
że istnieje potrzeba ograniczenia 
populacji zwierzyny łownej, która 
powoduje ogromne szkody w upra-
wach rolnych. Na zakończenie Jerzy 
Kostrzewa – przewodniczący RP 
WIR w Grodzisku Wlkp. i Członek 
Zarządu WIR, podziękował wszyst-
kim uczestnikom za spotkanie oraz 
merytoryczną i spokojną dyskusję. 

Jerzy Kostrzewa podkreślił, że or-
ganizacja spotkań jest wynikiem 
próśb ze strony rolników, zauważył, 
że problemów jest wiele, ale trzeba 
o nich rozmawiać. Najważniejszą 
rzeczą do realizacji jest zmniejsze-
nie pogłowia zwierzyny łownej.

Katarzyna Szudra-Borowczak

GNIEZNO, 26 CZERWCA
Spotkanie otworzył i poprowadził 

Przewodniczący Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan 
Zbigniew Stajkowski. Podczas spo-
tkania omawiano stan gospodarki 
łowieckiej na terenie powiatu gnieź-
nieńskiego m.in.: dzierżawę obwo-
dów łowieckich, wieloletnie hodow-
lane plany łowieckie, kategoryzacje 
obwodów łowieckich, plany odstrza-
łów, a także dyskutowano o projek-
cie ustawy zmieniającej prawo ło-
wieckie. Jednak głównym i najgoręt-
szym tematem okazała się kwestia 
szkód w uprawach rolnych wyrzą-
dzonych przez zwierzynę oraz przy-

znawanych przez Koła Łowieckie 
z tego tytułu odszkodowań. Rolni-
cy obecni na spotkaniu domagali się 
rzetelnego szacowania szkód, znacz-
nej redukcji zwierzyny łownej oraz 
wyrazili chęć współpracy w kwe-
stii ochrony plantacji przed szkoda-
mi wyrządzonymi przez zwierzynę 
dziką. W trakcie dyskusji wypłynął 
wniosek w sprawie utylizacji pozo-
stałości po upolowanej zwierzynie. 
Zdaniem rolników, powinno się te 
pozostałości oddawać to utylizacji, 
a nie pozostawiać w lesie, zwłasz-
cza kiedy jest realne zagrożenie wi-
rusem Afrykańskiego Pomoru Świń 
(ASF). Spotkanie zakończyło się 
w atmosferze wzajemnego zrozumie-
nia i chęcią znalezienia porozumie-
nia między myśliwymi a rolnikami.

Wioletta Melcer

> dokończenie ze str. 9

W Kołaczkowie rolnicy, z uwagi na dużą liczebność populacji dzików, postulowali o odstrzał sanitarny
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Już po raz 39 w ostatnią nie-
dzielę czerwca w Kościelcu 
odbyły się Regionalne Targi 
Rolnicze organizowane przez 
Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu. 
Uroczystego otwarcia Tar-
gów dokonała Pani Wiesła-
wa Nowak, Dyrektor WODR 
w Poznaniu. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się przed-
stawiciele Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej; Wiceprezes WIR 
pan Bogdan Fleming, Czło-
nek Zarządu WIR Pani Jolan-
ta Nawrocka oraz przewodni-
czący Rady Powiatowej WIR 
w Kole Pan Michał Wróblewski. 

Jak w latach poprzednich tak 
i w tym roku do Kościelca przy-
jechali wystawcy z całego kraju, 
obok firm świadczących usługi na 
rzecz rolnictwa swoje stoiska wy-
stawili też drobni przedsiębior-
cy oraz rzemieślnicy. Zwiedzający 
mogli obejrzeć między innymi cią-
gniki, maszyny i urządzenia rolni-
cze, samochody osobowe, systemy 
grzewcze, wózki widłowe, oczysz-
czalnie ścieków, słoneczne pod-
grzewacze wody i kolektory wodne. 
Na stoiskach można było zakupić 
sadzonki, nasiona, drzewa i krze-
wy ozdobne, kwiaty: rabatowe, bal-
konowe i doniczkowe, wszelkiego 
rodzaju pieczywa, wyroby: wędli-
niarskie, mleczarskie i rybne, prze-
twory owocowe i warzywne, miód 
i produkty pszczele, zioła, herbaty, 
przyprawy zmieszane naturalne, 
grzyby ogrodowe, wyroby wikli-
niarskie, artykuły ręcznie robione 
z tkanin bawełnianych oraz sprzęt 
ogrodniczy. 

Swoje stoisko informatyczno-do-
radcze wystawiła również Wielko-
polska Izba Rolnicza. Na stoisku 
rozprowadzane były czasopisma; 
„Siewca Wielkopolski”, „Wiado-
mości Rolnicze”, „Moja Wieś”, 
„Top Agar” oraz „Tygodnik Porad-
nik Rolniczy”. Promowane były 
również soki owocowe przetwarza-
ne metodą opartą na starych, do-
mowych recepturach bez żadnych 
sztucznych dodatków i konser-
wantów z gospodarstwa ekologicz-
nego „Zosia” z Bylic Kolonii, gm. 
Grzegorzew. Tradycją już jest, że 
podczas Targów odbywa się pod-
sumowanie edycji na etapie regio-
nalnym Ogólnokrajowego konkur-
su „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”. O miano najbezpieczniejsze-
go gospodarstwa rolnego w etapie 
regionalnym rywalizowało osiem 
gospodarstw z gmin: Wierzbinek, 
Rychwał, Krzymów, Skulsk, Przy-
kona, Turek, Strzałkowo i Pyzdry.

Regionalna Komisja Konkurso-
wa, w której składzie uczestniczy-
ła Pani Jolanta Nawrocka z Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej wyłoniła 
laureatów i tak:

I miejsce przyznano gospodar-
stwu Pana Witolda Słowińskiego 
z Mikorzyna, pow. koniński;

II miejsce przyznano gospodar-
stwu Państwa Eweliny i Wojcie-
cha Jagodzińskich z Jaroszewic 
Rychwalskich, powiat koniński;

III miejsce przyznano gospodar-
stwu Państwa Darii i Waldemara 
Witczaków z Psar, powiat turecki.

Ponadto Regionalna Komisja 
Konkursowa przyznała również 
wyróżnienia panom: Łukaszowi 
Szymańskiemu (Warenka, powiat 
turecki) i Tomaszowi Rybarczyko-
wi (Lisewo, powiat koniński) oraz 
państwu Katarzynie i Waldemaro-
wi Budnym (Ladorudz, powiat ko-
niński). Wszyscy laureaci otrzyma-
li dyplomy i upominki ufundowa-
ne prze organizatorów konkursu. 

Wielkopolska Izba Rolnicza ufun-
dowała nagrodę w postaci bonu to-
warowego o wartości 500 zł, którą 
obdarowano Pana Tomasza Rybar-
czyka.

Aby zwiedzającym umilić czas, or-
ganizatorzy zadbali również o oprawę 
muzyczną, gdzie na scenie głównej 
swoje umiejętności zaprezentowali: 
Ormiański Zespół Artystyczny z Ar-
menii, Orkiestra Dęta z gminy Ko-
ścielec, zespól ludowy „Dobrowian-
ki”, zespół strażacki „Bravo”, zespół 
ludowy „Kłodawiacy” wraz z kape-
lą, zespół tańca ludowego „Koście-
lec”. Targi w Kościelcu to największa 
w tym regionie impreza o charakterze 
rolniczym, która cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród wystawców, 
jak i zwiedzających.

 Beata Włodarczyk

MYZBIERAMY.PL – portal łączą-
cy rolników i sadowników 
z osobami chcącymi zbierać 
samodzielnie owoce i warzywa

Wielkopolska Izba Rolnicza infor-
muje, że rusza w Polsce portal MY-
ZBIERAMY.PL, łączący rolników, 
sadowników z osobami, które chcą 
pozbierać na użytek własny owoce 

Regionalne Targi Rolnicze Kościelec 2017

MYZBIERAMY.PL

> dokończenie na str. 12
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Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 
z Partnerami zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udziału 
w Wystawie Rolniczej pn. „Wielko-
polska wieś – tradycja i nowocze-
sność”, która towarzyszyć będzie 
tegorocznym XIX Dożynkom Wo-
jewódzko-Diecezjalnym. 

Hasło „Wielkopolska wieś – tra-
dycja i nowoczesność” odwołuje 
się do różnorodności i potencjału 
wielkopolskiego rolnictwa. Wysta-
wa posłuży prezentacji przykła-
dów podnoszenia jakości życia na 
obszarach wiejskich, dzielenia się 
pomysłami, które zostały zreali-
zowane dzięki wsparciu unijne-
mu, a także promocji zastosowa-
nych innowacji. Wystawa to także 
okazja do promocji regionu Wiel-
kopolski, w którym będą odbywały 
się Dożynki.

W swojej dotychczasowej działal-
ności WIR zauważa wiele proble-
mów, z jakimi borykają się rolnicy 
i przedsiębiorcy, m.in.: brak płasz-
czyzny do wymiany informacji, do-
świadczeń i możliwości nawiązania 
kontaktów biznesowych między rol-
nikami, gospodarstwami rodzinny-
mi, producentami z branży spożyw-
czej czy okołorolniczej i np. konsu-
mentami oraz niedostateczną ilość 
informacji o źródłach finasowania 
przedsięwzięć, przede wszystkim 
z funduszy europejskich. 

Wystawa ma na celu:
n aktywizację ludności wiejskiej, 
n stworzenie platformy wymiany 

wiedzy i doświadczeń na linii wy-
stawcy – odwiedzający w zakresie 
tworzenia miejsc pracy oraz pozyski-
wania środków z funduszy europej-
skich, 
n  wskazanie na dobre przykła-

dy podnoszenia jakości życia na wsi 
i wzmocnienie kapitału społecznego 
jej mieszkańców. 

Przyjęte założenia wystawy osią-
gnięte zostaną również poprzez dzie-
lenie się wystawców swoimi pomy-
słami oraz pokazanie zrealizowa-
nych w ramach funduszy europej-
skich przedsięwzięć, które wpłynęły 
na rozwój obszarów wiejskich. 

Zapraszamy do udziału w Wysta-
wie podmioty, które reprezentować 
będą szerokie spektrum działalno-
ści związanej z obszarami wiejski-
mi. Począwszy od instytucji około-
rolniczych, które będą wskazywały 
na możliwości unijnego wsparcia, 
poprzez firmy działające w branży 
rolniczej, których obecność pozwo-
li na wymianę doświadczeń i na-
wiązanie kontaktów, na lokalnych 
organizacjach kończąc. Udział 
w Wystawie tak zróżnicowanych 
podmiotów przyczyni się do promo-
cji życia na wsi i rozwoju przedsię-
biorczości na terenach wiejskich. 
Wśród prezentujących się Wystaw-

ców zostanie zorganizowany kon-
kurs na najatrakcyjniejsze stoisko 
Wystawy. 

Poprzez organizację tego wydarze-
nia chcemy pokazać odwiedzającym, 
że trud włożony w pracę na roli przy-
nosi efekty w postaci prężnie rozwi-
jających się gospodarstw, a istotnym 
elementem tego rozwoju jest właści-
we wykorzystanie środków unijnych 
z równoczesnym uwzględnieniem 
aspektów nie tylko ekonomicznych, ale 
także społecznych oraz lokalnych wa-
runków z poszanowaniem środowiska. 

W ramach Wystawy zamierzamy 
zorganizować również punkt infor-
macyjny dotyczący sprzedaży bez-
pośredniej. Celem tego punktu jest 
przekazanie wiedzy niezbędnej do 
rozpoczęcia i efektywnego prowa-
dzenia działalności w ramach rol-
niczego handlu detalicznego. Nowe 
przepisy dotyczące sprzedaży bez-

pośredniej ułatwią sprzedaż bezpo-
średnią produktów żywnościowych 
wytworzonych w gospodarstwach. 
Z pewnością przełoży się to na 
większe zainteresowanie rolników 
tą formą aktywności. W połączeniu 
ze zmianami regulacji prawnych 
pójść powinna promocja tej formy 
działalności. 

Informacji na temat Projektu 
udziela: Barbara Idczak  

tel. 61 227 01 22  
lub email: b.idczak@wir.org.pl, 

Wielkopolska Izba Rolnicza,  
ul. Golęcińska 9l, 60-626 Poznań 

Formularz zgłoszeniowy  
należy przekazać w terminie  

do 11 sierpnia 2017 roku 
(decyduje data dostarczenia).

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona  
– decyduje kolejność zgłoszeń!

i warzywa w wybranym przez siebie 
gospodarstwie na terenie danego po-
wiatu czy województwa. 

Celem działania niniejszego por-
talu będzie wspieranie lokalnych 
producentów poprzez skrócenie łań-
cucha dystrybucji żywności – zgod-
nie z hasłem „Prosto z pola na stół”. 
Rolnik będzie otrzymywał zapłatę 
za płody rolne bezpośrednio w go-
spodarstwie bez angażowania swo-

jego czasu na zbiór owoców czy wa-
rzyw. Osoby przyjezdne będą zaś 
miały okazję zakupić towar taniej 
i lepszej jakości, z pominięciem po-
średników. Rozwiązanie to pozwoli 
na zbudowanie pozytywnych relacji 
pomiędzy konsumentem a produ-
centem i może zaowocować dobrą 
współpracą w przyszłości.

MYZBIERAMY.PL może również 
pomóc w wyeliminowaniu sytuacji 
nierzadkich w Polsce, kiedy produ-
centom nie opłaca się zebrać owoców 

czy warzyw i w efekcie marnują się 
one na polu ze stratą dla obu stron. 

Zasada działania portalu jest bar-
dzo prosta – zarówno na etapie re-
jestracji jak i obsługi konta. Ko-
rzystanie z portalu jest darmowe, 
ponieważ założono utrzymywanie 
serwisu z reklam i ogłoszeń promo-
wanych. Rolnicy mogą zamieścić na 
portalu własną ofertę sprzedażową 
bądź szukać za jego pośrednictwem 
pracowników sezonowych do zbio-
ru owoców i warzyw. Konsumen-

ci zaś mają szasnę na zakup dobrej 
żywności w pobliżu swojego miej-
sca zamieszkania.

Idea łączenia rolników i sadow-
ników z osobami chcącymi samo-
dzielnie zbierać owoce warzywa nie 
jest nowa. Rozwiązanie to działa już 
z powodzeniem w innych państwach 
Europy i na świecie, między inny-
mi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
USA i Kanadzie. 

Opracowała: 
Anna Czerwińska

                                                   

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 
Operacja pn. „Wystawa rolnicza- Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” mająca na celu wskazanie przykładów 
podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, dzielenia się pomysłami, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu 
unijnemu, a także promocji zastosowanych innowacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Przewidywany wynik operacji: bezpośredni kontakt, nawiązanie współpracy oraz transfer wiedzy i innowacji,  
a także  doświadczeń między rolnikami a wystawcami, promocja wielkopolskiego rolnictwa i wielkopolskich tradycji. 

	

> dokończenie ze str. 11

Wystawa rolnicza

„Wielkopolska wieś  
– tradycja i nowoczesność”

podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek 
Wielkopolskich, 27 sierpnia 2017 roku, Gniezno


