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Szkody łowieckie  
– nierozwiązany problem

Ustawodawca przewidział szereg 
zadań dla dzierżawców/zarządców ob-
wodów w związku z likwidacją szkód 
oraz ich zapobieganiem, jednakże za 
niewywiązywanie się z ustawowych 
obowiązków nie grożą tym podmio-
tom żadne kary, nie przewidziano 
również żadnych środków umożliwia-
jących wymuszenie realizacji tychże 
obowiązków. Obecny system zakła-
da, że takim środkiem jest dochodze-
nie przez poszkodowanych rolników 
swych praw przed sądami. Dotych-
czasowe doświadczenie pokazuje, że 
to założenie było błędne, a tak skon-
struowany system nie funkcjonuje 
prawidłowo. W postępowaniach z po-
wództwa cywilnego w myśl art. 6 Ko-
deksu cywilnego ciężar udowodnie-
nia faktu spoczywa na osobie, która 
z faktu tego wywodzi skutki praw-
ne. Tym samym to na poszkodowa-
nym rolniku ciąży powinność udo-
wodnienia przed sądem zarówno fak-
tu zaistnienia szkody łowieckiej i jej 
rozmiarów, jak również dowiedzenie 
słuszności wysokości odszkodowania, 
którego domaga się od koła łowieckie-
go Tym samym rolnik już na etapie 
przedsądowym, tj. w obliczu powsta-
nia szkody powinien niezwłocznie re-
agować na jakiekolwiek przejawy bez-
czynności koła w przedmiocie szaco-
wania szkód. Wymaga to najczęściej 

wniesienia do sądu o zabezpieczenie 
dowodu w postaci opinii biegłego 
z uwagi na zwłokę koła łowieckie-
go. W związku z tym poszkodowany 
nie dość, że poniósł straty, to jeszcze 
musi „pilnować” koła, czy należycie 
wykonuje swoje ustawowe zadania. 
W przeciwnym razie bowiem będzie 
miał znaczne trudności w dowodze-
niu przed sądem swoich racji. 

Uzasadnione wątpliwości budzą 
również zasady i zakres współpracy 
pomiędzy dzierżawcą obwodu łowiec-
kiego a rolnikiem. W ustawie i prze-
pisach wykonawczych określone są 
one w sposób bardzo ogólny, brak jest 
również jednolitej linii orzeczniczej 
w tej kwestii. Najkorzystniejszym 
rozwiązaniem tego problemu byłoby 
określenie wprost w przepisach pra-
wa, co należy do obowiązków rolnika, 
a co do koła w ramach przewidzianej 
przez ustawodawcę współpracy. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza podejmuje 
działania mające na celu wypracowa-
nie pomiędzy samorządem rolniczym 
a środowiskiem łowieckim pewnych 
procedur/wzorów postępowania w za-
kresie omawianej współpracy. Temu 
służyły m.in. odbywające się w każ-
dym powiecie w maju i czerwcu tego 
roku Fora rolniczo-łowieckie. 
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Polskie prawo łowieckie nie jest doskonałe. Dowodem na to 
są niezliczone skargi i uwagi rolników, którzy ponieśli straty 
w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną. Nieporo-
zumienia wywołuje także pomijanie właścicieli gruntów rol-
nych przy ustalaniu przebiegu granic obwodów łowieckich 
oraz powierzenie dzierżawcom/zarządcom obwodów łowiec-
kich obowiązków szacowania i ustalania wysokości odszkodo-
wań przy jednoczesnym braku ustawowej sankcji za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie tychże obowiązków. 
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Jeden z postulatów, który przewi-
jał się na większości spotkań, doty-
czył umożliwienia wypowiedzenia 
umowy dzierżawy zawartej z kołem 
łowieckim. Należy wyposażyć pod-
mioty wydzierżawiające w instru-
menty pozwalające na rozwiązanie 
stosunku dzierżawnego z kołem, 
które nienależycie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków. Skuteczność 
tego mechanizmu można zagwaran-
tować poprzez umożliwienie odda-
nia w dzierżawę obwodu łowieckiego 
kołu łowieckiemu, które nie zostało 
wskazane przez PZŁ. Takie rozwią-
zanie sprawi, że proces wyłaniania 
kandydatów na dzierżawców stanie 

się znacznie bardziej transparentny 
niż dotychczas.

Kwestiami budzącymi najwięk-
sze kontrowersje są: zapobiega-
nie szkodom łowieckim oraz usta-
lanie wysokości odszkodowań 
i ich wypłata. Dotychczasowe prze-
pisy mają obowiązywać jedynie do 
końca bieżącego roku. Od stycz-
nia 2018 r. ma wejść w życie no-
wela z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1082 ze zm.). 
Nowelizacja rewolucjonizuje dotych-
czasowy system. Zgodnie z jej zapisa-
mi, od nowego roku odszkodowania 
za straty wyrządzone przez zwierzy-
nę łowną wypłacane mają być przez 
Skarb Państwa. W tym celu zakła-

da się utworzenie specjalnego fun-
duszu, na którym gromadzone będą 
środki pochodzące z wpłat m.in. kół 
łowieckich. Szkody szacować mają 
przedstawiciele wojewody w obec-
ności stron postępowania, tj. rolnika 
i koła łowieckiego, na życzenie któ-
rych w tych czynnościach udział bę-
dzie mógł wziąć przedstawiciel izby 
rolniczej. Wysokość odszkodowania 
ma ustalać wojewoda decyzją admi-
nistracyjną, od której przysługiwać 
będzie odwołanie do sądu powszech-
nego. Koła łowieckie, tak jak dotąd, 
odpowiadać będą za szkody wyrzą-
dzone przy wykonywaniu polowania. 
Na chwilę obecną brak jest jednak 
jakichkolwiek informacji, co do re-
alizacji założeń przyjętej nowelizacji.

Nowelizacja prawa łowieckie-
go budzi wiele emocji. Nowe prawo 
zmieni zarówno sposób szacowania, 
jak również wypłaty odszkodowań. 
Kwestie związane z nowym pra-
wem łowieckim będą jednym z te-
matów Wielkopolskiej Debaty Rol-
niczo-Łowieckiej organizowanej 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
oraz wielkopolskie struktury Pol-
skiego Związku Łowieckiego. Spo-
tkanie odbędzie się 16 październi-
ka w Instytucie Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich w Po-
znaniu. Szczegółowe informacje 
dotyczące debaty dostępne są na 
stronie internetowej pod adresem: 
www.wir.org.pl.

 Wojciech LIGNOWSKI

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia  
w Drzymałowie

W środę 13 września 2017 r. w Drzy-
małowie k. Rakoniewic (powiat gro-
dziski) odbyło się X Walne Zgroma-
dzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
V kadencji. Obrady rozpoczęły się od 
upamiętnienia 160. rocznicy urodzin 
i 80. rocznicy śmierci Michała Drzy-
mały – niezłomnego chłopa wielko-
polskiego, zasłużonego w walce o pol-
skość ziem pod zaborami. Delegaci 
WZ wzięli udział w specjalnej konfe-
rencji poświęconej Drzymale, wcze-
śniej składając kwiaty pod obeliskiem 
poświęconym jego pamięci.

Posiedzenie otworzył Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, który przedstawił współ-
gospodarzy konferencji: Starostę 
Grodziskiego Mariusza Zgaińskie-
go i Burmistrza Rakoniewic Gerar-
da Tomiaka. Następnie Prezes Wal-
kowski przywitał przybyłych gości, 
m.in.: Wiktora Szmulewicza – Pre-
zesa KRIR, Stanisława Myśliwca – 
Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, 
Henryka Szymańskiego – Burmi-
strza Grodziska Wlkp., Małgorza-
tę Włodarczyk – Wójta Miasteczka 
Krajeńskiego, Honoratę Kozłowską 
– Burmistrza Wielichowa, Dorotę 
Jaśkowiak – Przewodniczącą Rady 
Powiatu Grodziskiego oraz zgroma-
dzonych na sali członków WZ WIR 
i pracowników biur Izby.

Po konferencji obrady WZ kon-
tynuowano. Przewodniczącym ob-
rad został wybrany Jerzy Kostrzewa, 
a Sekretarzem obrad Janusz Popiół – 
obaj z powiatu grodziskiego, jako go-
spodarze miejsca spotkania.

W części plenarnej obrad X WZ 
WIR przyjęło uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komi-
sji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z działalności za pierwsze 
półrocze 2017 r. oraz uchwaliło dwa 
stanowiska:

 ■w sprawie sytuacji w rolnictwie 
wielkopolskim po wystąpieniu zja-
wisk atmosferycznych o charakte-
rze klęski,
 ■ odnoszące się do przepisów usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. poz. 1566).
Ponadto X WZ WIR przyjęło 

11 wniosków, które wpłynęły od Rad 
Powiatowych WIR. Najważniejsze 
z nich to:

 ■wniosek do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa 
Jurgiela w sprawie bezzwłocznej 

wypłaty 100% dopłat bezpośred-
nich w formie zaliczek gospodar-
stwom poszkodowanym w wyni-
ku nawałnic, jakie miały miejsce 
w lipcu i sierpniu 2017 r.,
 ■ umożliwić gospodarstwom pro-
wadzącym chów trzody chlewnej, 
które wprowadziły w swoim obrę-
bie pełną bioasekurację, utrzyma-
nie cyklów produkcyjnych w przy-
padku stwierdzenia w ich rejonie 
wystąpienia wirusa afrykańskiego 
pomoru świń, bez konieczności 
występowania po okresie 40 dni od 
wykrycia wirusa do Inspekcji We-
terynaryjnej o zgodę na wyprowa-
dzanie świń z gospodarstwa,
 ■wniosek o zbadanie zgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów dotyczących 
wzywania rolników do ponosze-
nia opłat hodowlanych w związku 
z wysiewem przez nich nasion ro-
ślin wyhodowanych we własnym 
gospodarstwie, które nie są już 
kwalifikantem,
 ■wystąpić do Pani Jolanty Ra-
tajczak, Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Poznaniu w sprawie zwiększe-
nia limitów na odstrzał bobrów 
w poszczególnych okręgach ło-
wieckich. Ponadto wskazane było-
by wprowadzenie tzw. strzałowego 
w ramach programu redukcji po-
pulacji bobra,
 ■ zwrócić się do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z wnioskiem, by te 
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uprawy, z których nie zebrano plo-
nów na skutek podtopień i nawal-
nych deszczy, zaliczyć na poczet 
zazielenienia w bieżącym i przy-
szłym roku,
 ■wystąpić do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie znacz-
nego ograniczenia populacji dzika 
w całym kraju,
 ■wystąpić do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi o interwen-
cję w związku z wprowadzeniem 
przez Ukrainę embarga na nasze 
produkty rolne,
 ■wniosek o wystąpienie do Pani 
Prezes Rady Ministrów o pilną 
zmianę treści uchwały nr 129/2017 
Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 
2017 roku w sprawie ustanowienia 
programu pomocy dla rolników 
i producentów rolnych, którzy po-
nieśli szkody w gospodarstwach 
rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej spowodowane wy-
stąpieniem w sierpniu br. huraga-
nu, gradu lub deszczu nawalnego, 
aby program ten objął także rolni-
ków, którzy ponieśli szkody w lip-
cu br.
W drugiej części obrad odbyło 

się spotkanie z Wiktorem Szmule-
wiczem – Prezesem Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. W swoim wystą-
pieniu Prezes Szmulewicz odniósł 
się do postaci Michała Drzymały 
– 160 lat minęło od jego heroicznej 
walki, ale programem obrony ziemi, 
który on zainicjował, nadal jesteśmy 
objęci, tutaj zakusy sąsiadów zawsze 

były takie, żeby ją przejąć. Michał 
Drzymała to symbol walki o polską 
ziemię – stwierdził. – Trochę Wam 
zazdroszczę. Pochodzę z Mazowsza 
z okolic Płocka. My tak tego nie od-
czuwaliśmy. Tam ziemia była zawsze 
nasza. 80% ludności w tamtym cza-
sie i w tych okolicach utrzymywa-
ło się z rolnictwa, ziemia i rolnic-
two były wtedy wiodące i stanowiły 
o polskości.

Prezes KRIR poruszył także te-
mat ustawy Prawo łowieckie oraz 
Prawo wodne. Od września obowią-
zuje nowe rozporządzenie Ministra 
Środowiska: 0,1 dzika/ha na wschód 
od Wisły i 0,5 dzika/ha na zachód. 
Wczoraj odbyła się komisja w Sej-
mie, na której powiedział, że ważne, 
aby zabezpieczyć te tereny, na któ-
rych jeszcze nie ma ASF, dofinan-
sowanie bioasekuracji powinno być 
dostępne dla wszystkich, nie chciał 
„krakać”, ale do Wisły się tego nie 
utrzyma. Bioasekuracja zmniejsza 
ryzyko, ale go nie wyklucza. Ukra-
ina zamknęła się przed nami na ry-
nek wieprzowy, ale ona nigdy na nas 
nie była otwarta w tym temacie. Do-
dał, że jeżeli nie ma w budżecie pań-
stwa środków na realizację ustawy, 
to myśli prywatnie, że nie są pro-
wadzone żadne prace, i że będzie to 
przesunięte na za rok.

Prezes W. Szmulewicz zaznaczył, 
iż weszła ustawa Prawo wodne, a nie 
ma rozporządzeń szczegółowych, 
dot. okresów przejściowych, nie 
ma stawek za wodę, za ścieki. Jutro 

będzie spotkanie zespołu ds. opra-
cowania przepisów szczegółowych 
i okresów przejściowych. Poprosił 
zebranych o propozycje, ponieważ 
Minister prosił o uwagi. Zespół ju-
tro nie załatwi wszystkich spraw, 
ale jak najszybciej należy wnosić 
te uwagi, bo potem będziemy mó-
wić, że nie mieliśmy wpływu. Tak 
jak nasz udział w komisjach szaco-
wania strat to jest nasza rola, żeby 
patrzeć na ręce urzędników i sta-
wać w interesie chłopa, a nie po-
dejmować decyzje. W. Szmulewicz 
odniósł się także do opinii komor-
niczych. Stwierdził, iż tymi opinia-
mi dla komornika to możemy obro-
nić chłopa. Trwa walka, czy izby 
rolnicze są potrzebne czy nie. Im 
więcej będziemy mieć zadań zapi-
sanych w rozporządzeniach i usta-
wach, tym lepiej; będzie wykazane, 
że mamy na celu bronić chłopów. 
Prezes KRIR wskazał, że na te cele 
mamy te 2% z odpisu podatku. My 
jednak dajemy opinię, a decyzję po-
dejmie komornik.

W kwestii obrotu ziemią rol-
ną Prezes Szmulewicz stwierdził, 
iż działo się źle w sprawach ziemi. 
Mógł kupować kto chce i ile chce. 
Dzisiaj zostało to ukrócone, a cena 
ziemi nie spadła. Apelował, aby 
wszelkie sygnały o nieprawidłowo-
ściach od razu zgłaszać. Kiedy Mi-
nister pyta, to Prezes musi mieć 
argumenty i konkretne przykłady 
spraw. Prosił, aby wszystkie sygnały 
o niewydzierżawianiu gruntów z Za-

sobu zgłaszać, to będzie to poruszał 
na szczeblu centralnym.

Pan Prezes W. Szmulewicz pod-
kreślił, iż przyjechał do nas, by wy-
jaśnić także, jak układa się współpra-
ca z resortem rolnictwa (wniosek RP 
w Turku). Stwierdził, iż współpracuje 
mu się dobrze, jesteśmy samorządem, 
który ma wyrażać opinie dla Mini-
sterstwa, naszym obowiązkiem jest 
dobra współpraca. Powiedział: „Na 
dzisiaj praktycznie jako dla szefa Izby 
drzwi do gabinetu Ministra są otwar-
te, bez umawiania się nawet. Jesz-
cze przy objęciu nowej władzy była 
mowa, że nie będzie Izb, a minęły 
dwa lata i nadal jesteśmy. Ja wchodząc 
do Sejmu czuję Wasz oddech. Mini-
ster chce nas wzmocnić, dając nowe 
zadania. Im więcej zadań, tym więcej 
argumentów o konieczności istnienia 
samorządu rolniczego. Inne związki 
nie mają struktur tak jak izba. Zbie-
rze się 10–15 osób i zawiązują organi-
zację krajową, bez żadnych struktur. 
Nam się udało odwlec zapowiadane 
zmiany – propozycja KUKIZ została 
zamrożona. Uważam, że naszą rolą, 
w interesie chłopa, jest współpraca 
z Rządem, bez względu na opcję po-
lityczną, która wygra”.

Stanowiska X WZ WIR: 
Stanowisko WZ WIR ws. sytu-
acji w rolnictwie wielkopolskim 
po wystąpieniu zjawisk atmos-
ferycznych o charakterze klęski. 
Stanowisko WZ WIR ws. wprowa-
dzania przepisów związanych z no-
wym Prawem wodnym. WIR

Uczestnicy obrad
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Konferencja z okazji 160. rocznicy  
urodzin Michała Drzymały

Każdy z nas pamięta przywoływa-
ną już w szkole podstawowej postać 
niezłomnego wielkopolskiego chłopa 
Michała Drzymały, który przechy-
trzył urzędników pruskich i mimo 
zakazu zamieszkał na odkupionej 
od Niemca dwuhektarowej działce 
w Podgradowicach (obecnie powiat 
grodziski). Pamiętamy historię wozu 
cyrkowego przestawianego o metr 
co 48 godzin, który stał się symbo-
lem oporu polskiego chłopa przeciw-
ko germanizacji. 

Wielkopolska Izba Rolnicza pra-
gnąc uczcić osobę Michała Drzyma-
ły, 13 września, w dniu jego 160. uro-
dzin, zorganizowała konferencję hi-
storyczną, zapraszając do współpracy 
Starostwo Powiatowe w Grodzisku 
Wielkopolskim oraz Urząd Miasta 
i Gminy Rakoniewice.

Konferencję poprzedziło spo-
tkanie na rynku w Rakoniewicach, 
gdzie stoi replika wozu Michała 
Drzymały. Uczestnicy uroczystości 
zwiedzili ten niezwykły zabytek oraz 
odwiedzili oddalone o kilkaset me-
trów Wielkopolskie Muzeum Pożar-
nictwa, gdzie powstała Izba Pamię-
ci poświęcona Michałowi Drzyma-
le i jego walce z bezduszną polityką 
pruskiego zaborcy.

Następnie zgromadzeni goście 
udali się pod pamiątkowy obelisk 
w Drzymałowie (dawne Podgrado-
wice), który stoi na ziemi należącej 
kiedyś do Michała Drzymały. To 
właśnie w tym miejscu Michał Drzy-
mała wraz z rodziną mieszkał w cyr-
kowym wozie. Po złożeniu kwiatów 
przez przybyłe delegacje, uczestnicy 
uroczystości udali się do pobliskiego 
gościńca „U Michała”. Tam odbyła 
się konferencja historyczna, podczas 
której wspominano bohatera i jego 

walkę o prawo do ziemi. Najważniej-
szym punktem konferencji był wy-
kład prof. Małgorzaty Konopnickiej 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

która przybliżyła biografię bohater-
skiego chłopa oraz burzliwą historię 
jego sporu z pruskim zaborcą.

Postać Michała Drzymały jest bar-
dzo ważna dla mieszkańców ziemi 
grodziskiej. Z inicjatywy władz Gmi-
ny i Miasta Rakoniewice rok 2017 ob-

chodzony jest jako rok pamięci Mi-
chała Drzymały. O najważniejszych 
działaniach upamiętniających tego 
bohatera opowiedzieli Starosta Gro-

dziski Mariusz Zagaiński oraz Bur-
mistrz Rakoniewic Gerald Tomiak. 

Następnie prowadzący konferen-
cję Piotr Walkowski, Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, poprosił 
obecnego na sali Tadeusza Drzyma-
łę, prawnuka Michała, o kilka słów 

na temat losów rodziny Drzymałów 
i inicjatyw upamiętniających postać 
jego pradziadka. 

Pani Małgorzata Włodarczyk, 
Wójt Miasteczka Krajeńskiego (po-
wiat pilski), gdzie Michał Drzyma-
ła spędził ostatnie 10 lat życia i gdzie 
w roku 1937 został pochowany, opo-
wiedziała o działaniach mieszkań-
ców oraz władz gminy, które pozwa-
lają zachować pamięć o tym wielko-
polskim bohaterze.

Regionalista Edward Laskowski 
– autor tekstu biograficznego o Mi-
chale Drzymale, (tekst zamieszczo-
ny został we wrześniowym wyda-
niu Biuletynu WIR Siewca Wielko-
polski), przywołał kilka ciekawych 
anegdot z życia Michała Drzymały, 
które do dnia dzisiejszego opowiada-
ją mieszkańcy Rakoniewic. Obecny 

na konferencji Prezes Krajowej Rady 
Izb Rolniczych w swoim wystąpie-
niu opowiedział o tym, jak postrze-
gana jest postać Michała Drzymały 
na Mazowszu, a Prezes Lubuskiej 
Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec 
przyznał, że zazdrości Wielkopolsce 
takiego bohatera, jakim był Michał 
Drzymała, który swoją postawą po-
trafił zjednoczyć polskie społeczeń-
stwo przeciw polityce zaborcy.

Podsumowując konferencję Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej po-
dziękował wszystkim uczestnikom 
uroczystości i wyraził nadzieję, że 
inicjatywy takie jak ta pozwolą zacho-
wać pamięć o minionych wydarze-
niach i uświadomić nam wszystkim, 
że historie takie jak historia Michała 
Drzymały wpływają na świadomość 
nie tylko ich naocznych świadków, ale 
są także nieodłączną częścią naszej 
tożsamości oraz wyrazem patrioty-
zmu i szacunku do historii.  WIR     

Replika wozu Drzymały w Rakoniewicach

Złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Michałowi Drzymale W konferencji uczestniczyli przedstawiciele WIR oraz samorządowcy ze 
starostą grodziskim na czele

Konferencja historyczna obejmowała postać Michała Drzymały i jego walkę 
o prawo do ziemi
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Od niespełna 3 miesięcy Polska sta-
ła się oficjalnie państwem wolnym od 
grypy ptaków, dzięki czemu mogła 
wznowić eksport do państw, które ze 
względu na chorobę wprowadziły re-
strykcje. Zbliżający się okres jesienny, 
a co za tym idzie, wzmożona migracja 
dzikich ptaków, budzi obawę przed 
ponownym pojawieniem się wirusa 
w stadach drobiu hodowlanego.

Zgodnie z opinią Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach, który na bieżąco anali-
zuje sytuację związaną z ptasią gry-
pą w Europie, prawdopodobieństwo 
wprowadzenia wirusa wysoce zjadli-
wej grypy ptaków na terytorium Pol-
ski jest wysokie. Przemawia za tym 
fakt występowania w okresie letnim 
wirusa w populacji drobiu i ptaków 
dzikich w Europie, o czym świadczą 
ogniska choroby we Włoszech. Wraz 
z intensywnymi migracjami ptaków 
i tworzeniem się dużych skupisk 
oraz spadkiem temperatur, częstość 
zakażeń może wzrosnąć. 

Wprowadzenie wirusa do populacji 
ptactwa domowego w dużej mierze za-
leży od poziomu bioasekuracji gospo-
darstw utrzymujących drób, dlatego 
ważne jest, by polscy producenci mieli 
świadomość realnego zagrożenia i za-
chowali środki ostrożności. Aby zmi-
nimalizować ryzyko przeniesienia wi-
rusa grypy ptaków do gospodarstw, 
hodowcy przede wszystkim powinni 
stosować następujące zalecenia:

 ■ przetrzymywać drób na ogrodzo-
nej przestrzeni, pod warunkiem 

uniemożliwienia kontaktów z dzi-
kim ptactwem,
 ■ przechowywać paszę, w tym zie-
lonki, w pomieszczeniach za-
mkniętych lub pod szczelnym 
przykryciem, uniemożliwiającym 
kontakt z dzikim ptactwem;
 ■ karmić i poić drób w pomieszcze-
niach zamkniętych, do których nie 
mają dostępu ptaki dzikie;
 ■ stosować w gospodarstwie odzież 
i obuwie ochronne oraz po każ-
dym kontakcie z drobiem lub pta-

kami dzikimi umyć ręce wodą 
z mydłem;
 ■ stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest drób.
Jak zapowiedziało Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie przewi-
duje się zmniejszenia kar za nieprze-
strzeganie wymogów dotyczących 
zwalczania grypy ptaków. Wysokie 
kary, tj. od ponad 800 zł do prawie 
8,5 tys. zł są zdaniem resortu koniecz-
ne, aby powiatowi lekarze weterynarii 
mieli możliwość szybkiego i skutecz-
nego karania osób nieprzestrzega-
jących przepisów prawa, ustanowio-
nych w celu zapobiegania lub likwi-
dacji chorób zakaźnych zwierząt.

Wielkopolska Izba Rolnicza po-
dejmuje działania celem zwiększe-
nia świadomości hodowców drobiu 
dotyczących bioasekuracji stad przed 
wysoce zjadliwą grypą ptaków. In-
formacje na temat organizowanych 
szkoleń można uzyskać w każdym 
biurze powiatowym WIR. 

Maria DERESIŃSKA

W dniach od 13 września do 6 
października br., na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego odbywały 
się szkolenia z zakresu „Efektywnej 
sprzedaży w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego”. Łącznie w szkole-
niach udział wzięło 250 uczestników 
– rolników oraz członków ich rodzin. 
Prelekcje w ramach szkoleń popro-
wadziły Panie Czesława Klonowska 
i Sylwia Rymanowska z Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu. W roli ekspertów 
w szkoleniach uczestniczyli przed-
stawiciele Urzędów Skarbowych, In-
spektoratu Weterynarii oraz Powia-
towych Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych.

Program szkolenia obejmował: 
rolniczy handel detaliczny – aspek-
ty finansowo-prawne oraz kwestie 
higieniczno-sanitarne, cechy dobre-
go przedsiębiorcy i menadżera, spo-
soby dotarcia do klienta ostateczne-
go z uwzględnieniem nowoczesnych 
technologii, marketing produktów 

rolno-spożywczych oraz budowanie 
współpracy pomiędzy rolnikami.

W związku z wejściem w życie 
Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników (Dz. U. 2016 r., poz.1961), 
od 1 stycznia 2017 roku obowiązują 
nowe przepisy w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej. Nowe regulacje praw-
ne stwarzają rolnikom lepsze moż-
liwości rozwoju i sprzedaży konsu-
mentom żywności pochodzącej w ca-
łości lub w części z własnej uprawy, 
chowu lub hodowli. Uregulowane 
zostały kwestie prowadzenia rolni-
czego handlu detalicznego z punktu 
widzenia bezpieczeństwa żywności 
i spraw podatkowych.

Rolniczy handel detaliczny nie 
może być prowadzony na rzecz osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości praw-
nej lub na rzecz osób fizycznych na 
potrzeby prowadzonej przez nie po-
zarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnicy zainteresowani prowadze-
niem rolniczego handlu detalicznego 
zobowiązani są do rejestracji takiej 
działalności. Wniosek w formie pi-
semnej należy złożyć odpowiednio:

 ■w przypadku zamiaru sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęce-
go lub produktów zawierających za-
równo produkty zwierzęce jak i ro-
ślinne (tzw. żywność złożona) – do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności – na co 
najmniej 30 dni przed dniem roz-
poczęcia planowanej działalności,
 ■w przypadku zamiaru sprzedaży 
żywności pochodzenia niezwierzę-
cego – do Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego właściwego ze wzglę-
du na miejsce prowadzenia dzia-
łalności – na co najmniej 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia planowa-
nej działalności.
Na obecną chwilę rolniczy handel 

detaliczny nie cieszy się dużym zain-
teresowaniem w województwie wiel-

kopolskim. Uczestnicy szkoleń zwra-
cali uwagę przede wszystkim na zbyt 
niską kwotę – 20 000 zł rocznie, wol-
ną od podatku dochodowego.

Organizatorem szkoleń była Wiel-
kopolska Izba Rolnicza. Szkolenia 
zrealizowane zostały w ramach ope-
racji pt. „Efektywna sprzedaż w ra-
mach rolniczego handlu detaliczne-
go”, współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Celem operacji była promocja rol-
niczego handlu detalicznego jako do-
datkowej formy działalności i źródła 
dochodów, zwiększenie świadomo-
ści społeczności rolniczej w zakre-
sie różnic w poziomie cen żywności 
w miastach i na wsi oraz stworzenie 
płaszczyzny do nawiązania wzajem-
nej współpracy i budowania sieci 
kontaktów pomiędzy uczestnikami 
poszczególnych szkoleń.

Katarzyna SZUDRA-BOROWCZAK

Ptasia grypa – realne zagrożenie

Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego

Wolnobiegający drób może bardzo łatwo 
zostać zakażony wirusem ptasiej grypy
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” 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.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Od 1 września działa Krajo-

wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR), który połączył zada-
nia Agencji Nieruchomości Rol-
nych oraz część zadań Agencji Ryn-
ku Rolnego. Na podstawie ustawy 
z dnia 10 lutego 2017 roku o Kra-
jowym Ośrodku Wsparcia Rolnic-
twa (Dz. U. 2017 poz. 623) z dniem 
1 września 2017 r. ANR i ARiMR 
przestały istnieć.

Zdaniem Ministerstwa Rolnic-
twa wprowadzenie zmian zmniej-
szy liczbę instytucji, ograniczy 
koszty ich funkcjonowania oraz po-
prawi jakość obsługi beneficjentów 
i kontrahentów. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa posiada wyod-
rębnione jednostki organizacyjne: 
Centralę oraz Oddziały Terenowe 
w każdym województwie. Nomina-
cję na stanowisko Dyrektora gene-
ralnego KOWR otrzymał Witold 
Strobel. Powołano również 17 szefów 
struktur regionalnych KOWR. Od-
działem Terenowym KOWR w Po-
znaniu kieruje Wojciech Perczak, 
siedziba jednostki mieści się na 
ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, nato-
miast biura terenowe rozmieszczone 
są w Przygodzicach, Starym Bojano-
wie, Pile oraz Koninie.

Do zadań KOWR należy:
 ■ tworzenie oraz poprawa struktury 
obszarowej gospodarstw rodzin-
nych,
 ■ tworzenie warunków sprzyjają-
cych racjonalnemu wykorzystaniu 
potencjału produkcyjnego Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 ■ restrukturyzacja oraz prywatyza-
cja mienia Skarbu Państwa użyt-
kowanego na cele rolnicze,
 ■ obrót nieruchomościami i innymi 
składnikami majątku Skarbu Pań-
stwa użytkowanymi na cele rolne,
 ■ zabezpieczenie majątku Skarbu 
Państwa,

 ■ administrowanie zasobami mająt-
kowymi Skarbu Państwa przezna-
czonymi na cele rolne,
 ■ inicjowanie prac urządzeniowo-
-rolnych,
 ■ popieranie organizowania na 
gruntach Skarbu Państwa gospo-
darstw rolnych,
 ■wykonywanie praw z udziałów 
i akcji,
 ■wsparcie działań na rzecz odna-
wialnych źródeł energii, w szcze-
gólności w rolnictwie,
 ■monitorowanie: produkcji biogazu 
rolniczego, rynku biokomponen-
tów i biopaliw ciekłych oraz pro-
dukcji biopłynów,
 ■ gromadzenie informacji dotyczą-
cych istniejącej, będącej w budo-
wie lub planowanej infrastruktury 
energetycznej służącej do wytwa-
rzania energii elektrycznej z bio-
gazu rolniczego oraz biokompo-
nentów, o których mowa w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624),
 ■ obsługa funduszy promocji pro-
duktów rolno-spożywczych,
 ■ gromadzenie, analiza i udostęp-
nianie informacji dotyczących 
rynków produktów rolnych i żyw-
nościowych,
 ■ opracowywanie i upowszechnianie 
informacji związanych z realizacją 
mechanizmów aktywnej polityki 
rolnej na rynkach produktów rol-
nych i żywnościowych,
 ■ prowadzenie działań promocyj-
nych i informacyjnych mających 
na celu promowanie produktów 
rolnych i żywnościowych, metod 
ich produkcji, a także systemów ja-
kości produktów rolnych i żywno-
ściowych, z wyłączeniem działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących rolnictwa i gospodar-
ki żywnościowej realizowanych 

przez ministrów właściwych do 
spraw: rolnictwa, rynków rolnych, 
rybołówstwa lub rozwoju wsi,
 ■wspieranie rozwoju współpracy 
handlowej sektora rolno-spożyw-
czego z zagranicą,
 ■ udzielanie dopłaty do spożycia 
mleka i przetworów mlecznych 
w szkołach podstawowych z krajo-
wych środków finansowych,
 ■ przyznawanie dofinansowania 
do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w przedszkolach i gim-
nazjach ze środków pochodzących 
z Funduszu Promocji Mleka,
 ■ uczestnictwo, jako instytucja po-
średnicząca i beneficjent, w reali-
zacji programu operacyjnego Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, o któ-
rym mowa w rozporządzeniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 223/2014 z dnia 11 mar-
ca 2014 r. w sprawie Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 
z 12.03.2014, str. 1).
Zgodnie z zapowiedziami Mini-

stra Rolnictwa w najbliższym czasie 
ma zostać zaakceptowana przez kie-
rownictwo resortu strategia KOWR. 
KOWR będzie wspierał rząd opiera-
jąc się na Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju, w ramach której jest już na 
ukończeniu strategia sektorowa rol-
nictwa obszarów wiejskich i rybactwa 
i co najważniejsze, Pakt dla Obszarów 
Wiejskich, który też zostanie w tym 
roku przez rząd przyjęty – powiedział 
minister Krzysztof Jurgiel. Natomiast 

według słów Witolda Strobla z kon-
ferencji prasowej, KOWR ma być in-
stytucją sprawną. Ma to być sprawne 
narzędzie, aby zmieniać polską wieś 
i rolnictwo. To co jest dla mnie oso-
biście ważne to właściwe podejście do 
rolników oraz do interesantów. Prze-
kazałem dzisiaj dyrektorom oddzia-
łów regionalnych, aby rolnik, który 
przyjdzie do KOWR, został obsłużo-
ny w sposób kompetentny i uzyskał 
wszelką możliwą pomoc w sposób fa-
chowy. Będę kładł nacisk na właściwą 
obsługę w oddziałach. Ma to być in-
stytucja przyjazna rolnikom. 

Samorząd rolniczy obecnie 
z dużą uwagą przygląda się dzia-
łaniom nowopowstałej instytucji. 
Z dużym niepokojem obserwujemy 
zastój w organizacji przetargów na 
dzierżawę gruntów Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa. Na 
chwilę obecną zgodnie z opubliko-
wanym na stronie www.kowr.gov.
pl harmonogramem przetargów, 
KOWR zaplanowała jedynie prze-
targi na sprzedaż nieruchomości. 
Tymczasem rolnicy czekają na ja-
kikolwiek ruch w kierunku dzier-
żawy gruntów, gdyż ziemia leży od-
łogiem. Niestety brak jest również 
informacji, czy obowiązujące do-
tychczas kryteria i wagi przetar-
gowe ulegną zmianie. Jest to bar-
dzo ważna kwestia, ze względu na 
liczne nieprawidłowości i uchybie-
nia w naliczaniu punktacji. Rolni-
cy mający w tej kwestii wątpliwo-
ści niejednokrotnie kierują sprawy 
na drogę sądową. Przypominamy, 
że WIR wielokrotnie postulowała 
o zmianę tych zasad. 

Kolejną kwestią, którą należy 
niezwłocznie wyjaśnić, są zasady 
przedłużania umów dzierżaw. Po-
trzebna jest w tej sprawie dyskusja 
na szczeblu krajowym, która do-
prowadzi do wypracowania kry-
teriów dla poszczególnych woje-
wództw, gdyż obecnie przyjęte zało-
żenia są krzywdzące dla wielu rol-
ników, których dzierżawy gruntów 
ZWRSP zakończyły się i nie zosta-
ły przedłużone. 

Niezbędny zdaniem samorządu 
rolniczego jest nadzór społeczny 
nad działalnością KOWR, który za-
pewni transparentność jego dzia-
łań. Mamy nadzieję, że zapowie-
dzi Dyrektora Generalnego KOWR 
Witolda Strobla o instytucji przyja-
znej rolnikom rzeczywiście zosta-
ną zrealizowane, gdyż dotychczaso-
we doświadczenia rolników w tym 
względzie są zgoła odmienne.

Biuro WIR

Rząd planuje likwidację odszkodowań  
za salmonellę w stadach kur nieśnych

Liczba stad poddanych ubojowi 
lub zabiciu z nakazu organów In-
spekcji Weterynaryjnej w ramach 
realizacji krajowych programów 
zwalczania niektórych serotypów 
Salmonella w stadach drobiu w Pol-
sce z roku na rok jest coraz większa. 
W roku 2015 zakażenie Salmonellą 
stwierdzono w 67 stadach kur niosek 
towarowych i w 25 stadach kur ho-
dowlanych, w roku 2016 liczba ta wy-
niosła odpowiednio 173 i 28. Zgod-

nie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt za zabite lub poddane 
ubojowi zwierzęta z nakazu Inspek-
cji Weterynaryjnej hodowcy otrzy-
mują odszkodowanie. Jednak Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
od 2018 roku zamierza wprowadzić 
przepisy, według których to rolnicy 
sami będą decydować o ewentualnej 
likwidacji stada kur nieśnych, co bę-

dzie jednoznaczne z brakiem możli-
wości ubiegania się o odszkodowa-
nie. Jaja ze stad zarażonych decyzją 
powiatowego lekarza weterynarii 
będą mogły być przeznaczone tylko 
do przetwórstwa. Zniesienie odszko-
dowań miało obowiązywać już od 
2017, jednak po protestach producen-
tów jaj spożywczych Ministerstwo 
Rolnictwa odeszło od tego zamysłu. 

Maria DERESIŃSKA 
Źródło: portalhodowcy.pl
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Konkurs innowacyjne rolniczki rozstrzygnięty
W dniu 9 września br. rozstrzy-

gnięty został konkurs: „Rolniczki 
z Wielkopolski motorem wzrostu in-
nowacyjności w polskich gospodar-
stwach”, którego organizatorem była 
Wielkopolska Izba Rolnicza. Celem 
konkursu jest pokazanie i promowa-
nie rolniczek, które realizują się pro-
wadząc gospodarstwa rolne, a jedno-
cześnie wprowadzają w swych gospo-
darstwach nowoczesne metody lub 
technologie produkcji. Często też 
podejmują się wielu innych zadań, 
działając na rzecz społeczności lokal-
nej. Ma na celu również zwrócenie 
uwagi na obszary, w których kobiety 
wykazały się wiedzą ekspercką oraz 
podkreślenie korzyści płynących 
z pracy kobiet w rolnictwie. 

Konkurs będzie odbywał się co 
dwa lata, a finalistka na poziomie 
wojewódzkim będzie reprezentowa-
ła Wielkopolskę na szczeblu ogólno-
polskim. Wybrane laureatki szcze-
bla krajowego zostaną oddelegowane 
na finał organizowany przez Komi-
sję Kobiet Copa w Brukseli, gdzie 
wkrótce odbędzie się już piąta edycja 
tego konkursu. 

Dzięki wprowadzeniu wojewódz-
kich szczebli jest szansa dotarcia 
do tych rolniczek, które często pra-
cują w wioskach i małych miejsco-
wościach, robią niezwykłe, ciekawe 
projekty, jednak nie są znane i nie 
miały dotąd szansy pokazania swej 
działalności na arenie krajowej,  
a tym bardziej europejskiej.

Kapituła konkursu złożona 
z członków Zarządu WIR pod Prze-
wodnictwem Prezesa Piotra Wal-
kowskiego dokonała następujących 
rozstrzygnięć:

Pierwsze miejsce przyznano Pani 
Jolancie Gebler.

Jolanta Gebler – z gminy Ka-
węczyn w powiecie tureckim. Jest 
magistrem inżynierem ogrodnic-
twa, stworzyła autorską technologię 
produkcji podłoża do uprawy grzyba 
boczniaka – jest to metoda pastery-
zacji opracowana na podstawie wła-
snych doświadczeń. 

Produkcję podłoża do uprawy 
grzybów rozpoczęto w kwietniu 
2002 roku. Poprzednio gospodar-
stwo specjalizowało się w produkcji 
mleka. Na powierzchni 28 ha upra-
wiano głównie zboża paszowe i ku-
kurydzę na kiszonki. Po wykonaniu 
przebudowy budynków i wykonaniu 
maszyn i urządzeń rozpoczęto pro-
dukcję podłoża do uprawy bocznia-
ka, a także w pierwszych 5 latach 
produkowano również grzyby dla 
marketów oraz na eksport. Od roku 
2007 zaprzestano produkcji grzy-
bów i wyspecjalizowano się wyłącz-
nie w produkcji samego podłoża, 
co pozwoliło na sukcesywny rozwój 
i zwiększanie produkcji. Produkcja 
podłoża do uprawy grzybów bocz-
niaka jest bardzo trudna, o czym 
świadczy liczba firm, czy gospo-
darstw ogrodniczych, które się tym 
zajmują. W Polsce producentów pod-
łoża jest kilkunastu, z których 10 jest 
znaczących pod względem skali pro-
dukcji. Jest to skomplikowana tech-
nologia, wymagająca dużej wiedzy, 
staranności oraz nieskazitelnej czy-
stości. Dlatego mimo wzrastającej 
produkcji i zatrudniania kilku osób 
w gospodarstwie, Pani Jolanta oso-
biście wykonuje proces zagrzybiania 

w stworzonym przez siebie laborato-
rium.

Jest matką trójki dzieci, prowadzi 
dom, dba o wygląd całego gospodar-
stwa, ale także działa społecznie. Jest 
współorganizatorką wielu imprez dla 
lokalnej społeczności, takich jak: 
„Dzień żniwiarza”, „Dzień korbola”, 
„Dzień chłopa”, choinka, andrzejki 
i wielu innych.

Pani Jolanta Gebler reprezentować 
będzie Wielkopolskę w konkursie 
ogólnopolskim. 

Pani Jolanta otrzymała również 
atrakcyjne nagrody – bon pieniężny 
o wartości 500 zł ufundowany przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz ro-
bot kuchenny ufundowany przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych.

Drugie miejsce przyznano Pani 
Wandzie Waleriańczyk

Wanda Waleriańczyk – rolnicz-
ka z terenu gminy Ślesin w powiecie 
konińskim. Początkowa wielkość go-
spodarstwa (ok. 30 lat temu) to 7 ha. 
Aktualnie jest to 160 ha gruntów 
uprawnych i 8,5 ha lasu. Rolnicz-
ka hoduje ok. 250 szt. bydła, w tym 

ok. 100 krów mlecznych. Prowadzi 
też działalność pozarolniczą w za-
kresie usług maszynami rolniczymi. 
Motto jej gospodarstwa to: nie wy-
dajność, ale dobrostan zwierząt jest 
najważniejszy. Działa w grupie pro-
ducentów mleka, współpracuje z in-
nymi rolnikami w zakresie wspólne-
go użytkowania maszyn, zajmuje się 
przywracaniem życia biologicznego 
na obszarach pokopalnianych. Prezes 
Stowarzyszenia „Polska Gospodyni”, 
i organizatorka corocznych Zjazdów 
Kół Gospodyń Wiejskich i Innych 
Organizacji Kobiecych z Terenów 
Wiejskich w Licheniu Starym. Mat-
ka sześciorga dzieci. Kocha przyro-
dę, kwiaty, zioła, czytanie książek 
i sport. Wraz z pięcioma córkami 
tworzy drużynę piłki ręcznej. 

Laureatkami konkursu zostały:
Agnieszka Bończyk – zam. w gmi-

nie Dąbie w powiecie kolskim. Rol-
niczka na powierzchni 9,4 ha pro-
wadzi uprawę owoców i warzyw, 
które poprzez sprzedaż bezpośred-

> dokończenie na str. 8

Wręczenie nagród laureatkom konkursu

Pani J. Gebler oprócz prowadzenia gospodarstwa, aktywnie udziela się spo-
łecznie

Pani Jolanta Gebler – zwyciężczyni 
konkursu
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nią trafiają do odbiorców. Prowadzi 
2 punkty sprzedaży. Produkcja pod-
porządkowana jest zaopatrzeniu tych 
punktów. W gospodarstwie uprawia 
się ziemniaki, truskawkę, warzywa 
takie jak: marchew, ogórek, cebula, 
pietruszka, pomidor, brokuł, seler, 
burak, fasola, kapusta i zieleniny. Na 
powierzchni ok. 1 ha znajduje się sad 
wieloowocowy. W celu zwiększenia 
i uatrakcyjnienia asortymentu sprze-

daży gospodarstwo współpracuje 
z innymi gospodarstwami rolnymi 
prowadząc skup, sprzedaż i wymianę 
towaru. Towar sprowadzany jest tak-
że z hurtowni i giełd. Dystrybucja 
tylko we własnym zakresie. 

Kamila Hamerlińska – prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
140 ha w powiecie wągrowieckim 
oraz stadninę koni na terenie powia-
tu chodzieskiego. Produkcja roślin-
na prowadzona jest metodami ekolo-
gicznymi w całości certyfikowanymi. 

Rolniczka osiąga sukcesy w hodowli 
koni. Są nimi zdobyte I miejsca na 
wystawach koni rasy wielkopolskiej. 
W stadninie prowadzi naukę jazdy 
konnej.

Beata Lipka – rolniczka z powia-
tu Oborniki. Prowadzi wielopoko-
leniowe gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ok. 300 ha. Zajmuje się też 
hodowlą drobiu w ilości ok. 280 tys. 
sztuk rocznie. Produkcja drobiarska 
odbywa się w kurnikach wyposażo-
nych w najnowsze urządzenia w kra-

ju. Przykładem jest zastosowane tu 
nowatorskie ogrzewanie podłogowe, 
które przyczynia się do zdrowotności 
kurcząt. Gospodarstwo wyposażone 
jest także w bardzo nowoczesny park 
maszynowy, między innymi z nawi-
gacją elektroniczną.

Finał konkursu i wręczenie na-
gród odbyły się w Licheniu Starym, 
podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Kół Gospodyń i Innych Organizacji 
Kobiecych z Terenów Wiejskich.

Elżbieta BRYL

> dokończenie ze str. 7

VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń 
Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych 

z Terenów Wiejskich
W dniach 9–10 września br. po raz 

siódmy kobiety z całej Polski uczest-
niczyły w dwudniowym Zjeździe 
w Licheniu Starym w powiecie ko-
nińskim. Zjazdy te są okazją do wy-
miany doświadczeń, umiejętności, 
ale także po prostu do „... bycia ra-
zem...”. Dla organizatorki tych zjaz-
dów – Pani Wandy Waleriańczyk, 
Prezes Stowarzyszenia „Polska Go-
spodyni” ważne jest, aby panowała 
tu serdeczna atmosfera i aby wszyscy 
czuli się jak w rodzinie. 

Pierwszy dzień zjazdu (sobota) to 
tradycyjnie czas na prezentację do-
robku swych regionów. I w tym dniu 
odbyły się przeglądy zespołów folk-
lorystycznych, konkursy kulinarne: 
na ciasto i najlepszą potrawę z gę-
siny. Odbył się także konkurs arty-
styczny, mający na celu wyróżnienie 
rękodzieła ludowego. Dodatkowo 
nagrodzone zostały najpiękniejsze 
stoiska. 

Dodać należy, że komisje oceniają-
ce, w skład których wchodzili także 

przedstawiciele Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, mieli bardzo trudne za-
danie, gdyż liczne stoiska były prze-

pięknie udekorowane, barwne i za-
opatrzone w przepyszne regionalne 
smakołyki. 

Tradycją zjazdów jest, że jedno-
cześnie odbywa się kilka atrakcji, 
a uczestnicy wybierają te, które ich 
najbardziej interesują. Stąd tuż po 
uroczystym otwarciu, kiedy na sce-
nie odbywały się występy, jednocze-
śnie 3 zespoły pań (Ślesin, Zamość 
i Powiat Przysuski) rozgrywały me-
cze piłki nożnej. 

Wielkopolska Izba Rolnicza była 
współorganizatorem tegorocznego 
Zjazdu, w związku z tym na swoim 
stoisku zorganizowała Piknik Wie-
przowy. W ramach Pikniku promo-
wano spożycie mięsa wieprzowego 
oraz informowano o walorach od-
żywczych i smakowych polskiej wie-
przowiny. Na stoisku częstowaliśmy 
tradycyjnym żurkiem z jajkiem, bia-
łą i wędzoną kiełbasą, smażoną ka-
szanką z cebulką i ziemniakami oraz 
karkówką z grilla. Był też chleb ze 
smalcem, ogórki kwaszone, surówka 
z kapusty i warzywa konserwowane. 
W sumie wydano bezpłatnie ok. 6 ty-
sięcy porcji degustacyjnych. 
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W trakcie uroczystego otwarcia Zjazdu, z rąk Członkini Zarządu Wielko-
polskiej Izby Rolniczej Pani Jolanty Nawrockiej i Prezesa WIR Piotra Wal-
kowskiego, Pani Wanda Waleriańczyk otrzymała najwyższe odznaczenie 
samorządu rolniczego – Medalion im. dr. Aleksandra hr. Szembeka. Meda-
lion ten przyznawany jest za szczególne, wybitne osiągnięcia w działalności 
na rzecz rolnictwa i rozwoju wielkopolskiej wsi

W konkursie na najsmaczniejsze ciasto uczestniczyły 34 Koła Gospodyń 
Wiejskich z całej Polski

W konkursie na potrawę z gęsi wzięło udział 35 Kół Gospodyń Wiejskich
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Sobota była doskonałą okazją do 
rozstrzygnięcia konkursu „Rolnicz-
ki z Wielkopolski motorem wzrostu 
innowacyjności w polskich gospo-
darstwach” na szczeblu wojewódz-
twa wielkopolskiego. Celem kon-
kursu jest pokazanie i promowanie 
rolniczek, które świetnie realizują 
się prowadząc gospodarstwa rolne, 
a jednocześnie wprowadzają w tych 
gospodarstwach nowoczesne meto-
dy i technologie produkcji. Ma on 
na celu również zwrócenie uwagi na 
obszary, w których kobiety wykazały 
się wiedzą ekspercką oraz podkreśle-
nie korzyści płynących z pracy ko-
biet w rolnictwie. Kapituła konkur-
su, którą stanowił Zarząd WIR, wy-
łoniła 5 laureatek. Zwyciężyła Pani 
Jolanta Gebler z powiatu tureckiego 

i to właśnie ona reprezentować bę-
dzie Wielkopolskę w ogólnopolskim 
finale konkursu.

Laureatki konkursu wraz z Zarzą-
dem WIR i KRIR reprezentowała 
Pani Małgorzata Ramatowska. 

Drugi dzień Zjazdu – niedziela 
10 września – tradycyjnie nastawio-
ny był na przeżycia duchowe. Roz-
począł go różańcowy spacer od Ko-
ścioła Św. Doroty do miejsca obja-
wień w Grąblinie. Następnie odbył 
się barwny korowód Kół Gospodyń 
Wiejskich i o godz. 12.00 uroczysta 
msza św. w Bazylice Licheńskiej. Po 
zwiedzeniu Bazyliki o godz. 15.00 
Koronka do Miłosierdzia Boże-
go i odśpiewanie „Barki” pod po-
mnikiem Jana Pawła II zakończyło 
VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospo-

dyń i Innych Organizacji Kobiecych 
z Terenów Wiejskich.

Zjazd odbył się pod patronatem 
polskiej pary prezydenckiej Agaty 
Kornhauser-Dudy i Andrzeja Dudy.

W liście skierowanym do uczest-
niczek tegorocznego zjazdu Pani 
Agata Kornhauser-Duda napisała: 
„Dziękuję (...) za wszystko, co Panie 
robią i głęboko wierzę w to, że za-
pał i energia nigdy Pań nie opuszczą 
i przyczynią się do tego, że kolejne 
pokolenia Polaków, mając tak dobre 
wzorce wychowania, będą dumne 
z naszej kultury, która sięga głębo-
ko korzeniami w tradycję wiejską. 
(...) Wyrażam mój podziw i uznanie 
dla niezwykłej energii, kreatywno-
ści i pasji, z jaką podchodzą Panie 
do tradycji. Przekonanie, że z niej 

wyrastamy, że jest ona wielką war-
tością, o którą należy dbać i trzeba 
pielęgnować, popycha Panie do co-
dziennego działania i łączenia daw-
nych nurtów ze współczesnością. 
Dziękuję bardzo, drogie Panie, za 
budowanie więzi lokalnej wspólnoty, 
o którą należy zabiegać, bo ma ona 
również wymiar ogólnopolski. Cie-
szę się bardzo, że spotykają się Pa-
nie, by we własnym kobiecym gronie 
spędzić pogodnie ten czas, nie tylko 
na prezentacji dorobku kulturowego 
regionów, z których Panie pochodzą, 
ale też na wspólnej modlitwie w Ba-
zylice Licheńskiej.”

Słowa te odzwierciedlają atmosferę 
i cele, jakie towarzyszyły temu wyda-
rzeniu.

E. BRYL

Piknik Wieprzowy w Licheniu

Schaby, karkówki i szynki to jedne 
z wielu wieprzowych przysmaków, 
którymi częstować mogli się uczest-
nicy Pikniku Wieprzowego zorga-
nizowanego w sobotę 9 września 
w Licheniu podczas VII Ogólnopol-
skiego Zjazdu Kół Gospodyń i Orga-
nizacji Kobiet z Terenów Wiejskich. 
Organizatorem stoiska promocyjne-
go mięsa wieprzowego była Wielko-
polska Iza Rolnicza. 

Piknik, który został sfinansowany 
ze środków Funduszu Promocji Mię-
sa Wieprzowego miał na celu rozpo-
wszechnienie informacji na temat 
dietetycznej wartości wieprzowiny 
oraz jej znaczenia w diecie i wpły-
wu na zdrowie. W świadomości Po-
laków utkwiło przeświadczenie, że 
mięso wieprzowe zawiera dużo tłusz-
czu i cholesterolu, jest wysokokalo-
ryczne i ciężkostrawne. Tymczasem, 
jak podkreślił podczas oficjalnego 
otwarcia Pikniku Wieprzowego pan 
Grzegorz Majchrzak, Prezes Wielko-

polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Trzody Chlewnej, przez 
ostatnie 20 lat systematyczna praca 
hodowlana sprawiła, że wartość od-
żywcza i prozdrowotna mięsa wie-
przowego uległa znaczącej poprawie. 
Popularna na polskich stołach szyn-
ka i schab odtłuszczony to świetne 
źródła łatwo przyswajalnego białka, 
które zawierają niewiele tłuszczu. 
Z odrobiną wiedzy można je bez pro-
blemu przygotować jako lekkie dania 
dietetyczne. Mięso wieprzowe to cen-
ne źródło witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach: A, D, E, K, a także wi-
tamin z grupy B. Zawiera spore ilości 
cynku, który wpływa na wygląd skó-
ry i paznokci, oraz żelazo i cynk.

Wiedzę oraz broszury na temat za-
let mięsa wieprzowego uczestnikom 
Pikniku Wieprzowego przekazywały 
hostessy. Do skorzystania z degusta-
cji nie trzeba było namawiać, zapach 
i woń przygotowanych potraw na 
bazie polskiego mięsa wieprzowego 

przyciągnął tłumy. Na stoisku pro-
mocyjnym wydano ponad 1500 por-
cji grochówki na żeberkach wieprzo-
wych i boczku wędzonym i tyle samo 
porcji tradycyjnego żuru oraz ponad 
1500 porcji kaszanki z ziemniakami 
w mundurkach. Potrawy przygoto-
wane zostały wg przepisów prezesa 
WIR Piotra Walkowskiego w uzgod-
nieniu z przedstawicielem Polskiej 
Akademii Smaku Witoldem Wró-
blem, który nadzorował ich przygo-
towanie i wydawanie. W trakcie Pik-
niku spróbować też można było kieł-
basy z wędzarni, kiełbasy białej pa-
rzonej wielkopolskiej oraz parówek. 
Z grilla serwowano żeberka oraz 
karkówkę. Nie zabrakło także wiej-
skiego chleba ze smalcem. Zakosz-
tować można było przeróżnych wę-
dlin, pasztetów, salcesonów przygo-
towanych według starych sprawdzo-
nych receptur. Dzięki uprzejmości 
Zbigniewa Stajkowskiego, członka 
Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolni-

czej, produkty z wieprzowiny poda-
no w towarzystwie ogórków małosol-
nych, korniszonów i sałatek, a także 
papryki konserwowej i surowej oraz 
surówki z kiszonej kapusty. 

Dla dorosłych przygotowano quiz 
„Świński ryjek” czyli test wiedzy 
na temat produkcji wieprzowiny 
w Polsce. W zabawie wzięło udział 
100 osób. Poprawnych odpowiedzi 
na wszystkie zadane pytania udzieli-
ła pani Katarzyna Lis z miejscowości 
Zielniczki (pow. średzki). W nagro-
dę otrzymała brytfannę wielofunk-
cyjną. Spośród osób, które uzyskały 
w teście wysoką ilość punktów, roz-
losowano 9 podobnych nagród, na-
tomiast wszyscy uczestnicy zabawy 
wzięli udział w losowaniu, w którym 
mieli szansę wygrać hermetycznie 
pakowane wędliny. Na najmłodszych 
czekały ciekawe upominki w kon-
kursie plastycznym, w którym moty-
wem przewodnim była świnka. 

Maria DERESIŃSKA
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Stoisko Pikniku Wieprzowego cieszyło się dużym zainteresowaniem konsumentówW ramach degustacji wydano 7,5 tys. porcji
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24 września w Gołaszynie k. Bo-
janowa już po raz szósty odbyła się 
impreza pn. ,,Wielkopolska Wieś 
Zaprasza”. Współorganizatorem im-
prezy była Wielkopolska Izba Rol-
nicza, którą reprezentował Czło-
nek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa, 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
WIR w Rawiczu Łukasz Rojda oraz 
Członek Rady Powiatowej WIR Zbi-
gniew Gąsior.

Uroczystego otwarcia imprezy do-
konała Wiesława Witaszek, z-ca Dy-

rektora WODR, która powitała za-
proszonych gości.

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi Przewodnicząca Sej-
miku Województwa Wielkopolskie-
go Zofia Szalczyk, Starosta Rawicki 
Adam Sperzyński oraz Burmistrzo-
wie gmin powiatu rawickiego.

Ważnym punktem w programie 
imprezy, łączącym przyjemne z po-
żytecznym było szkolenie zorganizo-
wane przez Wielkopolską Izbę Rol-
niczą pn. ,,Efektywna sprzedaż w ra-

mach rolniczego handlu detaliczne-
go”.Szkolenie prowadziła pani Sylwia 
Rymanowska z WODR w Kępnie. 
W szkoleniu uczestniczyli: przedsta-
wiciel Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii Mieczysław Kowalonek oraz 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Rawiczu Grażyna Mar-
czyńska, którzy odpowiadali na py-
tania rolników dotyczące rolniczego 
handlu detalicznego.

Podczas trwania imprezy jury 
w składzie: Wiesława Witaszek, z-ca 
Dyrektora WODR, Jerzy Kostrzewa, 
Członek Zarządu WIR, Adam Spe-
rzyński, Starosta Rawicki i Krzysz-
tof Kurpisz, z-ca Burmistrza Boja-
nowa oceniało zmagania Kół Go-
spodyń Wiejskich w konkursie ,,Wa-
rzywa i owoce na naszych stołach’’, 
oraz młodzieży ponadgimnazjalnej 
w konkursie ,,Kiełbaski rawickie’’. 
Laureatami zostały panie ze Stowa-
rzyszenia Kolorowy Zakątek z Wy-
daw i młodzież ponadgimnazjalna 
z Łaszczyna. Fundatorem produk-
tów żywnościowych w konkursie ku-
linarnym dla piętnastu Kół Gospo-
dyń Wiejskich była Wielkopolska 
Izba Rolnicza. 

Wśród wystawców nie zabrakło 
stoiska Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, na którym rolnicy powiatu ra-
wickiego mogli otrzymać prasę rol-
niczą i uzyskać informacje na temat 
prac samorządu rolniczego. WIR

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki  
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 

19 września w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Wielkopol-
skiego obradowała Kapituła Konkur-
su na najlepszy obiekt turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce. 
Organizatorem Konkursu jest Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego. 
Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w pracach Kapituły uczestni-
czył Prezes Piotr Walkowski.

Do tegorocznej edycji konkursu 
w ramach trzech kategorii zgłoszo-
nych zostało 61 obiektów. Do ścisłe-
go finału zakwalifikowano 24 obiek-
ty, które latem wizytowała Kapituła 
Konkursu. Wyniki wizytacji były 
podstawą do wytypowania zwycięz-
ców konkursu, których poznamy 
podczas uroczystej gali zaplanowa-
nej na jesień br. Dla laureatów trzech 
pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego przygotował 
nagrody pieniężne. Laureaci objęci 
zostaną również działaniami promo-
cyjnymi prowadzonymi przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego.

Obiekty oceniane były pod kątem 
spełnienia następujących kryteriów: 

 ■ związek z tradycją wiejską, regio-
nem i folklorem;
 ■wjazd, wygląd zewnętrzny, otocze-
nie obiektu;
 ■ pomieszczenia mieszkalne, sani-
tarne, wspólne;
 ■ rekreacja, rozrywka, program 
i specjalizacja;
 ■ gospodarze i obsługa;
 ■ informacja turystyczna,
 ■ oferta kulinarna, 
 ■ ekologia.

Poniżej zamieszczamy wykaz 
obiektów, które poddane zostały pod 
ocenę Kapituły Konkursu podczas 
wizytacji:

Kategoria I – gospodarstwo agro-
turystyczne w funkcjonującym go-
spodarstwie rolnym:

 ■Gospodarstwo Agroturystyczne 
Krzywa Wieś, Krzywa Wieś, po-
wiat złotowski,
 ■Gospodarstwo Rolne Józef Napie-
rała, Lipka Wielka, powiat nowo-
tomyski,

 ■Agropensjonat Pod Brzozami, 
Rychwał, powiat koniński,
 ■Agroturystyka „Pod Dębem”, po-
wiat kaliski,
 ■Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Pod Bocianem”, Sławin, powiat 
ostrowski.  
Kategoria II – obiekt bazy nocle-

gowej w charakterze wiejskim:
 ■Ośrodek Wypoczynkowy Janu-
ary, Straduń, powiat czarnkowsko-
-trzcianecki,
 ■Dom Wśród Lasów, Przyłeg, po-
wiat czarnkowsko-trzcianecki,
 ■Gospodarstwo Agroturystyczne  
Rzecin (Dezor), Rzecin, powiat 
szamotulski,
 ■Osada Rybacka Sazan, Gorzycko 
Stare, powiat międzychodzki,
 ■Ośrodek Wypoczynkowy Sielawa, 
Chrzypsko Wielkie, powiat mię-
dzychodzki,
 ■Dwór Niemierzyce, Niemierzyce,  
powiat grodziski,
 ■Ceglarnia, Jarosławki, powiat 
śremski,
 ■P.U. Darz Bór, Bugaj, powiat wrze-
siński,

 ■Ośrodek Agroturystyczny Zacisze, 
Sienno, powiat słupecki,
 ■Old Garden, Sycewo, powiat ko-
niński,
 ■Agroturystyka Mirabelka, Chocz, 
powiat pleszewski,
 ■Folwark Polski, Radłów, powiat 
ostrowski.
Kategoria III – obiekty na tere-

nach wiejskich o charakterze np. te-
rapeutycznym, edukacyjnym, rekre-
acyjnym:

 ■Zygmuntówka, Kuźniczka, powiat 
czarnkowsko-trzcianecki,
 ■Agroturystyka Jaśkowo, Nowa 
Wieś Ujska,  powiat pilski,
 ■Pasieka Edukacyjna, Wronki, po-
wiat szamotulski,
 ■ Siedem Drzew, Biskupice, powiat 
poznański, 
 ■ „Rowerowym Pędem, Mamucim 
Szlakiem”, Spławie, powiat wrze-
siński,
 ■Ostoja Chobienice, Chobienice, 
powiat wolsztyński,
 ■ Skansen Bicz, Bicz, powiat koniń-
ski.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ

 Wielkopolska Wieś Zaprasza

Podczas trwania imprezy swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezen-
towały zespoły: ,,Gołaszyniacy’’, ,,Maryna’’ i na zakończenie ,,Amigos’’

Członek Zarządu WIR Jerzy Ko-
strzewa podczas imprezy otrzymał 
z rąk przedstawiciela Komitetu Or-
ganizacyjnego Obchodów 110-lecia 
Szkolnictwa Rolniczego w Bojano-
wie statuetkę dla Prezesa WIR Pio-
tra Walkowskiego w ramach podzię-
kowania za udział w organizacji 
Jubileuszu 110-lecia Szkolnictwa 
Rolniczego W Bojanowie
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16 września 2017 roku odbyły się 
uroczystości związane z Jubileuszem 
70-lecia Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych CKU w Przygodzicach. 
Uroczyste obchody rozpoczęła msza 
święta w kościele NMP w Przygo-
dzicach. Następnie zaproszeni goście 
udali się na teren Szkoły, gdzie roz-
poczęła się część oficjalna uroczysto-
ści, która była okazją do wspomnień, 
wręczenia odznaczeń, podziękowań, 
gratulacji i życzeń.

W trakcie uroczystości Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski wręczył Szkole odzna-
czenie Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej „Medalion im. Dr Aleksandra 
Hrabiego Szembeka Za Działalność 
Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Wielkopolskiej”. Odznaczenie to 
przyznane zostało w uznaniu zasług 
przygodzickiej Szkoły w kształceniu 
uczniów w kierunkach rolniczych 
oraz współpracy z samorządem rol-
niczym. Następnie wręczone zostały 
odznaczenia Zasłużony dla Rolnic-
twa, nadane przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na wniosek Preze-
sa WIR. Odznaczeniem uhonorowani 
zostali wieloletni nauczyciele Zespo-
łu Szkół w Przygodzicach: Lidia Ja-
kubiak, Wanda Nawrocka, Wiesława 
Sapieja Nowicka, Andrzej Berkowski, 
Tomasz Guliński, Ryszard Karpisie-
wicz oraz Mirosław Nowicki. Odzna-
czenia wręczył Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Andrzej Grzyb oraz 
Prezes WIR Piotr Walkowski w asy-
ście Starosty Powiatu Ostrowskiego 
Pawła Rajskiego i Wójta Gminy Przy-
godzice Krzysztofa Rasiaka.

Prezes WIR w trakcie swojego wy-
stąpienia wręczył także organizato-
rom uroczystości jubileuszowej sym-
boliczny bon na kwotę 2 000 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie orga-
nizacji jubileuszowego spotkania.

Organizatorami obchodów Jubi-
leuszu i towarzyszącego mu zjaz-
du absolwentów było Przygodzic-
kie Stowarzyszenie Absolwentów 
oraz Dyrekcja i Grono Pedagogicz-
ne Szkoły. Na uroczystości obecni 
byli parlamentarzyści, samorządow-
cy, przedstawiciele instytucji współ-
pracujących ze Szkołą, absolwenci, 
byli i obecni nauczyciele i pracowni-
cy Szkoły oraz sympatycy ZSP CKU 
w Przygodzicach. 

Treść laudacji nadania „Meda-
lionu im. Dr Aleksandra Hrabiego 
Szembeka Za Działalność Na Rzecz 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopol-
skiej” dla Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przygodzicach:

„Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Przygodzicach jest uzna-
ną w Południowej Wielkopolsce pla-
cówką kształcącą w zawodach rolni-
czych. Przez 70 lat działalności Szko-
ły z różnych form kształcenia sko-
rzystało kilka tysięcy absolwentów.

Szkoła posiada bogatą ofertę edu-
kacyjną zarówno w systemie stacjo-
narnym, jak i zaocznym. Poza kształ-
ceniem młodzieży, Szkoła zajmuje 
się również kształceniem dorosłych 

na kursach specjalistycznych w dzia-
łającym przy Szkole ośrodku kurso-
wym oraz szkoleniem e-learningo-
wym w Centrum Kształcenia na Od-
ległość. Szkoła posiada również la-
boratorium ECDL, gdzie uczniowie 
po zdaniu egzaminu mogą uzyskać 
międzynarodowy certyfikat. Ponad-
to Szkoła realizuje projekty wymia-
ny międzynarodowej uczniów oraz 
oferuje bogaty wachlarz zajęć dodat-
kowych i pozalekcyjnych, w ramach 
których uczniowie mają możliwość 
poszerzania swoich zainteresowań 
i pasji. Szkoła w Przygodzicach może 
pochwalić się nowoczesną bazą dy-
daktyczną, doskonale wyposażony-
mi pracowniami naukowymi, w pełni 
wykwalifikowaną, wykształconą ka-
drą nauczycieli oraz uznaniem wśród 
uczniów i absolwentów szkoły.

Początki kształtowania się Szkoły 
sięgają roku 1945, kiedy to inż. Wik-
tor Bogusławski rozpoczął organi-
zację ośrodka rolniczego w Przygo-
dzicach, którego częścią była szkoła 
rolnicza. Najpierw była to Powiato-
wa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, 
w 1947 roku przemianowano szkołę 
na Państwowe Męskie Gimnazjum 
Rolnicze dla Dorosłych. Od 1948 r. 
szkoła funkcjonowała jako Liceum 
Rolnicze dla dorosłej młodzieży mę-
skiej. Od roku szkolnego 1951/1952 
4-letnie Liceum przemianowano 
na Państwowe Technikum Rolni-
cze, w którym uczyć mogły się tak-
że dziewczęta. W kolejnych latach 

Szkoła przechodziła liczne prze-
obrażenia, poszerzając ofertę kształ-
cenia zgodnie z zapotrzebowaniem 
uczniów. Z biegiem lat rozbudowy-
wano i unowocześniano także bu-
dynki i zaplecze edukacyjne Szko-
ły. W 1964 roku oddano do użytku 
nowy budynek Szkoły, który funk-
cjonuje do dnia dzisiejszego. Szkoła 
od początku swojej działalności dys-
ponowała gospodarstwem oraz par-
kiem maszynowym do praktycznej 
nauki zawodu. 

Wprowadzenie w kraju reformy 
administracyjnej w 1975 r. spowo-
dowało zmianę statusu Szkoły, i tak 
l września 1976 r. powołano Zespół 
Szkół Rolniczych. W 2000 r. Szko-
ła zmieniła nazwę na Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, 
dwa lata później Szkoła przyjęła na-
zwę Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Centrum Kształcenia Usta-
wicznego. Ta forma umożliwia Szko-
le nie tylko edukację młodzieży, ale  
też daje możliwość szerokiego kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego 
dorosłych w formach szkolnych i po-
zaszkolnych. Przy Szkole utworzono 
Państwową Komisję Egzaminacyjną 
do nadawania tytułów kwalifikacyj-
nych w zawodach rolniczych. 

ZSP CKU w Przygodzicach jest 
centralną placówką edukacji rolni-
czej w powiecie ostrowskim. Szkoła 
stale poszerza swoją ofertę eduka-
cyjną, wprowadzając nowe, atrak-
cyjne kierunki kształcenia, co spra-
wia, że mimo upływu lat cieszy się 
niesłabnącą popularnością wśród 
młodzieży.”

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

70-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
CKU w Przygodzicach
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Prezes WIR Piotr Walkowski wrę-
czył odznaczenia nadane przez Mi-
nistra Rolnictwa

ZSP CKU w Przygodzicach uhonorowane zostało Medalionem im. Alek-
sandra Hr. Szembeka
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Już po raz szósty odbyły się Jesien-
ne targi Rolno-Ogrodnicze AGRO-
MARSZ w powiecie pleszewskim. 
1 października marszewską miejsco-
wość odwiedzili rolnicy, ogrodnicy, 
sadownicy, mieszkańcy okolicznych 
wsi i miasteczek.

Tegoroczne targi oprócz zagad-
nień rolniczych skupione były rów-
nież na odnawialnych źródłach ener-
gii i przybrały nazwę „Przyjazna 
energia w domu i zagrodzie”. 

Patronat honorowy nad imprezą 
objął Wojewoda Wielkopolski Pan 
Zbigniew Hoffman, który za po-

średnictwem Pana Zbigniewa Króla 
przekazał życzenia dla rolników oraz 
zapewniał o staraniach, jakie urząd 
czyni względem gospodarstw, które 
uległy tegorocznym szkodom.

Oferta marszewskich targów obej-
mowała urządzenia grzewcze i mate-
riały budowlane, maszyny rolnicze 
i środki produkcji, pokazy sprzętu 
rolniczego, kiermasz ogrodniczy oraz 
doradztwo, konsultacje, szkolenia, po-
rady. Były również okazją do zwiedze-
nia Zespołu Szkół Przyrodniczo-Poli-
technicznych CKU w Marszewie.

Lidia RYSZEWSKA

70 lat golęcińskiego technikum
W sobotę, 30 września br., Techni-

kum Inżynierii Środowiska i Agro-
biznesu obchodziło Jubileusz 70 lat 
istnienia szkoły. W nietypowej scene-
rii, pośród maszyn rolniczych, tłum-
nie przybyli dawni uczniowie, by 
wspólnie świętować Jubileusz Szko-
ły. Golęcińska szkoła na przestrze-
ni siedemdziesięciu lat kształcenia 
wydała blisko 10 tys. absolwentów. 
Mimo wielu zawirowań i chęci likwi-
dacji, szkoła utrzymała się i kształ-
ci na akademickim poziomie. Od 
1 września 2014 r. szkoła stała się jed-
nostką publiczną prowadzoną przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu. Zajęcia z niektórych przed-
miotów prowadzone są w laborato-
riach Uniwersytetu Przyrodnicze-
go przez nauczycieli akademickich. 
Ten sposób prowadzenia dydaktyki 
daje uczniom większe możliwości 
zgłębiania wiedzy i rozwijania zain-
teresowań, co owocuje kontynuacją 
nauki na wyższych uczelniach bez 
większych problemów. Absolwenci 
tej szkoły są przyjmowani z otwar-
tymi ramionami przez wyższe uczel-
nie rolnicze w kraju. Uczniowie są 
dobrze przygotowani zarówno pod 
względem wiedzy, jak i umiejętności 
praktycznych.

Uroczystości rozpoczęła jubile-
uszowa msza św. odprawiona w ko-
ściele św. Jana Marii Vianneya na 

niedalekim Sołaczu. Potem akade-
mia na placu przed szkołą. Jednymi 
z najbardziej znanych Absolwentów 
golęcińskiej szkoły są: Stanisław Ka-
lemba, poseł na Sejm siedmiu ka-
dencji i Minister Rolnictwa w latach 
2012–2014 oraz Zbigniew Ajchler, 
poseł na Sejm obecnej VIII kaden-
cji. Szkoła również osiąga sukce-
sy w dziedzinie sportu. Jej ucznio-
wie startują w mistrzostwach świata 
i olimpiadach sportowych.

Gratulacjom nie było końca, za-
służeni dla tej szkoły otrzymali wiele 
wyróżnień, między innymi: 

Odznakę honorową „Zasłużony 
dla województwa wielkopolskie-
go” przyznaną przez Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Wiel-
kopolska Izba postanowiła również 
uhonorować zasługi tej szkoły dla 
rozwoju wielkopolskiego rolnic-
twa, przyznając uchwałą Zarządu 
wyróżnienie specjalne: „Medalion 
im. Dr Aleksandra Hrabiego Szem-
beka za Działalność na Rzecz Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Wielkopol-

skiej”, który to Medalion Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski wręczył osobiście, de-
korując sztandar szkoły. Wyróżnie-
nie to jest przyznawane przez WIR 
osobom i instytucjom, które szcze-
gólnie zasłużyły się dla wielkopol-
skiego rolnictwa. W kilku słowach 
kierowanych do zebranych Prezes 
WIR Piotr Walkowski pogratulował 
szkole osiągnięć, życząc jednocze-
śnie dalszych sukcesów w trudzie 
nauczania i rozwijania szkoły. 

Wychowankowie golęcińskiej 
szkoły są dumni, że mogli być 
uczniami tak znakomitej placówki. 
Jak sami mówią, wiele jej zawdzię-
czają. Szkoła nie tylko uczy, ale tak-
że wychowuje, przekazuje wartości, 
o których dzisiaj często się zapomi-
na: zamiłowanie do pracy w zawo-
dzie rolnika, szacunek do ziemi. 

Należy też wspomnieć, że Wielko-
polska Izba Rolnicza patronuje kla-
sie agrobiznesu i na terenie golęciń-
skiej szkoły ma swoją siedzibę. WIR 
chętnie przyjmuje do swojego biura 
uczniów na praktykę, aby poznali 
pracę samorządu. Może kiedyś po-
wrócą w progi WIR, stając się pra-
cownikami samorządu rolniczego. 

M. CEGLAREK

Moment dekorowania Sztandaru Szkoły Medalionem im. Dr Aleksandra 
Hrabiego Szembeka przez Prezesa WIR Piotra Walkowskiego
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Uroczystego otwarcia Targów dokonała Pani Wiesława Witaszek, która po-
witała zaproszonych gości ze szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalne-
go oraz rolników i zwiedzających

Jesienny AGROMARSZ

W sobotę, 23 września, Zespół 
Szkół Przyrodniczo-Politechnicz-
nych CKU w Marszewie obchodził 

jubileusz 60-lecia istnienia. Jubile-
uszowe uroczystości połączone były 
ze zjazdem absolwentów. Organizato-
rami wydarzenia byli Dyrekcja i Gro-
no Pedagogiczne Szkoły oraz Stowa-
rzyszenie Absolwentów i Sympaty-
ków Szkoły Rolniczej w Marszewie.

Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzci-
ciela. Następnie uczestnicy spotkania 
przenieśli się do budynku Szkoły, 
gdzie odbyła się część oficjalna wyda-
rzenia z udziałem zaproszonych gości 
i sympatyków Szkoły. Wielkopolską 
Izbę Rolniczą na Jubileuszu reprezen-
tował Prezes Piotr Walkowski, który 
przekazał na ręce Pani Dyrektor Gra-
żyny Borkowskiej życzenia oraz po-
dziękowania za wieloletnią współpra-
cę z samorządem rolniczym.

Po części oficjalnej odbywały się 
spotkania w klasach i zwiedzanie 
Szkoły, a całość zakończył bal absol-
wentów. 

Opracowanie: K. STRZYŻ
Dyrektor Szkoły – Grażyna Bor-
kowska
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60 lat Szkoły Rolniczej  
w Marszewie
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