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Postulaty rolników i samorządowców w sprawie 
zmian w szacowaniu szkód łowieckich wpłynęły 

na zmianę decyzji Ministra Środowiska
W wyniku protestów izb rolniczych, 

sołtysów oraz samorządów terytorial-
nych w sprawie szacowania szkód ło-
wieckich, Minister Środowiska Hen-
ryk Kowalczyk zapowiedział zmiany 
w ich procesie na spotkaniu z miesz-
kańcami Kościerzyny. Najważniejsza 
zmiana, jaka ma zostać wprowadzona, 
według zapowiedzi ministra, to prze-
jęcie szacowania szkód przez ośrodki 
doradztwa rolniczego. A więc w pro-
cesie tym nie będą już uczestniczyli 
sołtysi i urzędy gmin.

„Przyznaję, że obarczenie sołty-
sów szacowaniem szkód łowieckich, 
było błędem. Źle to funkcjonuje. 
Zdaję sobie z tego sprawę. Mało tego. 
Nie wszyscy sołtysi są w stanie sza-
cować szkody, bo pracują zawodo-
wo. Po uzgodnieniu z ministerstwem 
rolnictwa zmienimy zapis ustawowy 
i rozjemcą pomiędzy rolnikiem a my-
śliwymi nie będzie sołtys, tylko pra-
cownik ośrodka doradztwa rolnicze-
go. Obecnie wydaliśmy okólnik do 
myśliwych, aby póki co porozumie-
wali się z rolnikami” – tak wypowia-
dał się minister Henryk Kowalczyk 

na temat szacowania szkód. Szkoda 
tylko, że zauważono to tak późno. 
Zgodnie z tymi deklaracjami może-
my spodziewać się kolejnego prze-
wrotu w szacowaniu szkód. Pytanie 
tylko, czy działania te będą krokiem 
naprzód i rolnicy wreszcie zyskają 
pewność, że otrzymają właściwą re-
kompensatę za straty. A wystarczyło 
wsłuchać się w głosy rolników i my-
śliwych przed przyjęciem zmian do 
ustawy Prawo łowieckie. Głosy kry-
tyczne i wskazujące w niej błędy pły-
nęły również z wielkopolskiego sa-
morządu rolniczego już od 2016 roku. 
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w dniu 
24 kwietnia br. przyjęto stanowisko 
w sprawie Prawa łowieckiego i szaco-
wania szkód łowieckich, które jedno-
znacznie wskazywało problemy, jakie 
wynikają z nowelizacji wyżej wymie-
nionej ustawy oraz wskazywało moż-
liwości ich rozwiązania. Pokłosiem 
przyjęcia tego aktu prawnego i za-
mieszania, jakie wprowadził, była or-
ganizacja przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą konferencji wraz z Urzę-

dem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego, w której uczestni-
czyły wszystkie zainteresowane stro-
ny. Niestety nikt z Ministerstwa Śro-
dowiska nie skorzystał z zaproszenia. 
Mimo to wnioski z niej płynące zo-
stały przesłane do resortu środowiska 
i mamy nadzieję, że posłużą do wy-
pracowania realnych założeń do sza-
cowania szkód łowieckich.

W spotkaniu podniesiono również 
temat odszkodowań za straty spo-
wodowane przez zwierzęta nieobjęte 
ustawą, jak kormorany, żurawie, dzi-
kie gęsi. Na problem ten wskazywał 
Ryszard Kleinszmidt, przewodni-
czący Powiatowej Rady Pomorskiej 
Izby Rolniczej i przewodniczący 
Rady Gminy Nowa Karczma, któ-
ry wskazywał na kuriozalne odpo-
wiedzi ministerstwa w tej sprawie. 
– Warto poszerzyć tę listę. Nie ma 
żadnych powodów, aby rolnicy traci-
li tylko dlatego, że szkód nie wyrzą-
dził bóbr, a kormoran. Poszerzymy 
gatunki chronione. Mogę to zade-
klarować – obiecał minister Kowal-
czyk. Realizacja tej deklaracji byłaby 

również spełnieniem postulatu Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, która już 
wielokrotnie zwracała uwagę rządzą-
cych na ten problem i brak odpowie-
dzialności za ogromne szkody, jakie 
ponosi rolnik.

Pozostaje mieć nadzieję, że zapo-
wiedziane zmiany zostaną zrealizo-
wane i tym razem zostanie wysłu-
chany głos zainteresowanych stron 
– rolników i myśliwych, praktyków 
w szacowaniu, a nie teoretyków.

Rozwiązanie problemu szacowa-
nia szkód wymaga również znalezie-
nia środków finansowych na ich wy-
konywanie (dojazdy, administracja, 
wynagrodzenia za czas wykonywania 
zadań z tym związanych) oraz na fun-
dusz odszkodowawczy, który uzupeł-
ni środki, jakimi dysponuje PZŁ i bę-
dzie stanowił odpowiednią rekompen-
satę za straty, jakie rolnicy ponoszą 
w uprawach. Wielkopolska Izba Rol-
nicza wystosowała w marcu br. pismo 
w tej sprawie do Premiera Mateusza 
Morawieckiego, jednak do tej pory nie 
otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Barbara IDCZAK, Biuro WIR

Szkolenia dotyczące szacowania szkód łowieckich
W Leśnym Ośrodku Szkolenio-

wym w Puszczykowie odbywają 
się szkolenia dotyczące szacowania 
szkód łowieckich. Organizowane są 
przez Ośrodek Rozwojowo Wdroże-
niowy Lasów Państwowych w Bedo-
niu na zlecenie Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. Skierowane są 
do przedstawicieli gmin, izb rolni-
czych oraz dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich. 

Zgodnie z ustawą (art. 46 ust 2) 
szacowania dokonuje zespół składa-
jący się z: 

1) przedstawiciela gminy właściwej 
ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody, zwanego dalej „przedstawi-
cielem gminy”, którym jest: 

a) przedstawiciel organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej tej gmi-
ny – jeżeli jednostka pomocnicza zo-
stała utworzona,

b) przedstawiciel organu wykonaw-
czego tej gminy – jeżeli jednostka po-
mocnicza nie została utworzona,

c) przedstawiciel organu wykonaw-
czego gminy lub organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej gminy 
właściwej dla przeważającego obsza-
ru całej uprawy, która została uszko-
dzona – jeżeli szkoda wystąpiła na 
obszarze więcej niż jednej gminy lub 
jednostki pomocniczej gminy;

2) przedstawiciela zarządcy albo 
dzierżawcy obwodu łowieckiego;

 3) właściciela albo posiadacza 
gruntów rolnych, na terenie których 
wystąpiła szkoda.

Wiedza przekazana na szkole-
niach ma ułatwić procedurę szaco-
wania szkód w terenie po noweli-
zacji ustawy łowieckiej. Wprowa-

> dokończenie na str. 2
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Dokładne kontrole towarów 
wwożonych do Polski, realna wal-
ka z afrykańskim pomorem świń, 
ułatwienia w eksporcie oraz wywo-
zie ziemniaków z Polski – to nie-
które z postulatów rolników, którzy 
23 maja protestowali w Warszawie. 
Manifestacja, której głównym or-
ganizatorem była Unia Warzywno-
Ziemniaczana, zgromadziła kilka-
set osób. Protestujący przeszli z Pla-
cu Defilad pod Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, gdzie na ręce wi-
ceministra rolnictwa i rozwoju wsi 
Rafała Romanowskiego złożyli pi-
smo ze swoimi postulatami. W su-
mie opracowano 23 postulaty doty-
czące nie tylko branży warzywnej, 
ale całego rolnictwa.

Zdaniem protestujących zanie-
dbania w polityce krajowej i mię-
dzynarodowej doprowadziły do 
sytuacji, w której polski konsu-
ment kupuje zachodnie produkty, 
a polski producent nie ma komu 
sprzedać swoich towarów. Produ-
cenci ziemniaków i warzyw prote-
stują przeciwko zalewaniu naszego 
rynku kiepskiej jakości produkta-
mi z zachodu. W większości sieci 
handlowych dostępne są ziemnia-
ki i warzywa wyłącznie sprowadza-
ne z zagranicy, tymczasem polscy 
producenci nie mają możliwości 
sprzedaży swoich towarów po roz-
sądnej cenie. Ich produkty zalega-
ją w chłodniach i magazynach lub 

zostają zutylizowane. Zdaniem rol-
ników towar sprowadzany z zagra-
nicy nie jest w żaden sposób kon-
trolowany, nie są wymagane żadne 
pozwolenia, nie ma żadnych ogra-
niczeń i norm w tym zakresie. Na-
gminne są sytuacje, kiedy to żyw-
ność z zagranicy sprzedawana jest 
jako polska, co z kolei budzi tak-
że zastrzeżenia co do skuteczno-
ści działania służb, które powinny 
takim praktykom przeciwdziałać. 
Zdaniem rolników konieczna jest 
również kampania informacyjna 
skierowana do polskich konsumen-
tów, którym należy zwrócić uwa-
gę, że bardzo często nieświadomie 
kupują przepakowywaną żywność 
zachodnią, oznaczoną jako polski 
produkt. Kolejny ważny postulat to 
zagwarantowanie opłacalności pro-
dukcji i wprowadzenie ceny mini-
malnej, która tak jak w przypadku 
niektórych państw UE, pozwałaby 
pokryć chociażby koszty wytwo-
rzenia płodów rolnych. Obecnie 
rolnicy otrzymują za swoje produk-
ty nawet 10-krotnie niższe ceny niż 
te, które za ten sam produkt płaci 
konsument. 

To nie pierwszy protest rolników 
w ostatnich miesiącach. 9 maja br. 
w kilku miejscach w Wielkopolsce 
oraz w województwach łódzkim, 
zachodniopomorskim i dolnoślą-
skim odbyły się protesty produ-
centów warzyw. Rolnicy od kilku 

miesięcy bezskutecznie apelują do 
rządu o ograniczenie masowego 
importu warzyw z zagranicy oraz 
podjęcie zdecydowanej interwen-
cji w obronie rynków zbytu dla 
polskich produktów. Rolnicy wie-
lokrotnie zwracali się z tymi po-
stulatami do ministra rolnictwa. 
W marcu odbyły się manifestacje, 
podczas których blokowane były 
drogi krajowe w okolicach Sieradza 
i Nowych Skalmierzyc. Niestety do 
tej pory nie udało się wypracować 
żadnych rozwiązań tych proble-
mów, stąd też decyzja o zaostrze-
niu protestów. 9 maja na ulicę wy-
szli rolnicy z Nowych Skalmierzyc, 
Błaszek, Sieradza, Łęczycy i Środy 
Wielkopolskiej. Decyzję podjęto 
po poniedziałkowych spotkaniach 
z wiceministrem rolnictwa i rozwo-
ju wsi Jackiem Boguckim, które od-
były się w Środzie Wielkopolskiej 
oraz w Kostrzynie (województwo 
łódzkie). Uczestnicy tych spotkań 
podkreślali, że z dotychczas prze-
prowadzonych rozmów nic nie wy-
nika.

W odpowiedzi na zarzuty pro-
testujących o brak zrozumienia ze 
strony resortu rolnictwa, na stro-
nie internetowej ministerstwa opu-
blikowano oświadczenie, w którym 
czytamy: „Otwartość Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postu-
laty środowisk rolniczych nie jest 
deklaratywna, o czym świadczy 

ilość odbywanych spotkań przez 
ministra Krzysztofa Jurgiela oraz 
pozostałych członków kierownic-
twa resortu. Wszystkie zgłaszane 
propozycje są bardzo szczegółowo 
analizowane, a zasadne są uwzględ-
niane w propozycjach nowych ure-
gulowań prawnych.” W związku 
z sygnałami zgłaszanymi przez 
część środowisk rolniczych o moż-
liwości występowania nieprawi-
dłowości na rynku ziemniaków, 
minister Krzysztof Jurgiel polecił 
instytucjom działającym w obsza-
rze bezpieczeństwa żywności, aby 
w obecnym sezonie zintensyfiko-
wały i wzmocniły dotychczasowe 
działania kontrolne sprowadzanych 
do Polski ziemniaków i innych wa-
rzyw. Działania te są już realizowa-
ne. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów podejmie komplek-
sową kontrolę całego łańcucha ob-
rotu tym produktem.

Jednocześnie w komunikacie mi-
nisterstwa stwierdzono „Miejscem 
konstruktywnego dialogu o spra-
wach rolnictwa i polskiej wsi jest 
Rada Dialogu Społecznego w Rol-
nictwie, a nie ulica”.

Wielkopolska Izba Rolnicza po-
piera większość zgłaszanych postu-
latów, czego wyrazem jest przyjęte 
stanowisko Zarządu WIR w sprawie 
sytuacji w rolnictwie. Pełną jego 
treść publikujemy na str. 3 niniej-
szego wydania. 

dzenie nowych zasad bez okresu 
przejściowego powoduje, że sołtysi 
czy przedstawiciele gmin stają nie-
kiedy w bardzo trudnej sytuacji. 
Brak wiedzy na temat szacowania 
powoduje niepotrzebne nieporozu-
mienia i konflikty. Obecnie realizo-
wane szkolenia mają temu zapobiec. 
Wykładowcy, którymi są prakty-
cy z wieloletnim doświadczeniem, 
dzielą się swoją wiedzą z uczestni-
kami szkoleń, co pozwala na naby-
cie podstaw wiedzy potrzebnej przy 
dokonywaniu szacowań. Tematy-
ka obejmuje między innymi: pod-
stawy biologii i anatomii zwierząt, 
sposoby żerowania, rozpoznawania 
tropów i śladów żerowania, podsta-
wowe metody i narzędzia wykorzy-
stywane do ustalenia parametrów 
ilościowych i jakościowych uszka-
dzanych upraw, sposób prowadze-
nia mediacji, postępowanie admi-
nistracyjne, ćwiczenia praktyczne 
sporządzania protokołów szacowa-

nia szkód oraz wyliczania należnych 
odszkodowań.

Udział izby rolniczej w procesie 
szacowania szkód w nowych przepi-
sach został ograniczony do procedu-

ry odwoławczej. Jeżeli któraś ze stron 
postępowania zdecyduje się na złoże-
nie odwołania od wyników szacowa-
nia do nadleśnictwa, może wniosko-
wać o obecność przedstawiciela izby 

przy czynnościach wykonywanych 
przez nadleśnictwo (oględziny lub 
szacowanie). Przedstawiciel izby spo-
rządza opinię na temat oszacowania 
szkody, która dołączana jest do pro-
tokołu spisywanego przez nadleśnic-
two. Opinia izby nie jest wiążąca. 
Nie ma też wzoru, w jaki sposób mia-
łaby być sporządzana. Co ciekawe, 
protokół wykonywany jest w jednym 
egzemplarzu i udostępniany tylko na 
wniosek sądu. Na podstawie proto-
kołu nadleśniczy wydaje decyzję za-
wierającą kwotę odszkodowania. Od 
tej decyzji nie ma odwołania. Gdyby 
strony postępowania (rolnik, koło ło-
wieckie) nadal miały wątpliwości co 
do wyników szacowania, mogą wejść 
na drogę sadową.

Należy zauważyć, że wprawdzie 
zgodnie z ustawą przedstawiciel 
izby rolniczej nie może być człon-
kiem zespołu szacującego szkody, 
ale to nie wyklucza sytuacji, że może 
uczestniczyć w szacowaniu z głosem 
doradczym, na zaproszenie którejś 
ze stron.

W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbywają się szkolenia 
dotyczące szacowania szkód łowieckich
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> dokończenie ze str. 1

Protesty producentów ziemniaków i warzyw
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ASF coraz bliżej Wielkopolski
Z tygodnia na tydzień liczba przy-

padków wirusa ASF u dzików wzra-
sta. W każdym kolejnym tygodniu 
Główny Lekarz Weterynarii prze-
kazuje komunikaty o znalezionych 
padłych oraz odstrzelonych dzikach, 
które były zarażone wirusem ASF. 

Od 2014 r. takich przypadków wy-
kryto 2190. Jednego z ostatnich pa-
dłych dzików zarażonych ASF zna-
leziono w powiecie grójeckim w woj. 
mazowieckim, to blisko 100 km w li-
nii prostej od granicy z woj. wielko-
polskim. 

Po 77-dniowej przerwie wirus po-
nownie zaatakował także w chlew-
niach. Od połowy maja wystąpił aż 
w 4 gospodarstwach, zwiększając 
liczbę odnotowanych ognisk ASF 
w Polsce do 113. Niepokojącą infor-
macją jest pojawienie się ogniska 

choroby w woj. mazowieckim, co 
oznacza, że choroba rozprzestrzenia 
się w głąb kraju. 

Jak podkreśla Krajowy Związek 
Pracodawców – Producentów Trzody 

> dokończenie na str. 4

Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w sprawie sytuacji w rolnictwie

Pogarszająca się sytuacja ekono-
miczna producentów rolnych, coraz 
dobitniej nagłaśniana przez nich sa-
mych w formie pikiet i akcji protesta-
cyjnych, skłania Zarząd Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej do wystąpienia 
z poparciem większości zgłaszanych 
postulatów.

Narastające od kilku lat proble-
my, które wciąż czekają na rozwią-
zanie, pogłębiają frustrację prote-
stujących, gdyż żadna z ekip rządzą-
cych nie podjęła dotąd nawet próby 
ich rozwiązania. Naszym zdaniem, 
głównym źródłem tych trudności 
jest całkowity brak ochrony pol-
skiego rynku i tym samym pol-
skich producentów przed niczym 
nieskrępowanych obrotem wątpli-
wej jakości tanimi towarami rol-
no-spożywczymi, niejednokrotnie 
wycofanymi z rynku innych państw 
wspólnotowych. Obserwując roz-
wiązania stosowane przez naszych 
europejskich sąsiadów, widać, że za-
rzuty protestujących są w pełni uza-
sadnione, że kolejne polskie rządy 
nie podejmowały w tym względzie 
skutecznych działań. Tłumaczenie 
wszystkich problemów wyłącznie 
otwartością i równymi prawami na 
wspólnym rynku unijnym jest od 
lat powielanym frazesem. W pełni 
popieramy postulaty protestujących 
rolników żądających systematycz-
nych kontroli jakości żywności im-
portowanej do naszego kraju przez 
licznych przedsiębiorców kierują-
cych się wyłącznie chęcią łatwego 
zysku. W tym względzie rolnicy 
mają pełne poparcie konsumentów, 
którzy coraz częściej alarmują, że 
na polski rynek trafia coraz więcej 
tzw. śmieciowej żywności.

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, wypełniając 
ustawowy obowiązek przedstawiania 
organom administracji rządowej opi-
nii i wniosków z zakresu produkcji 
i rynku rolnego, w przyjmowanych 
stanowiskach konsekwentnie od lat 

zwraca uwagę na trudną sytuację fi-
nansową swych członków, przyczyną 
której w wielu przypadkach jest brak 
skutecznych działań, które chroniły-
by interesy rodzimych producentów. 
Nadal nie znamy koncepcji rządu, 
które miałyby na celu zapewnienie 
godziwego dochodu producentom 
wieprzowiny, zbóż czy warzyw. Rol-
nicy nadal odczuwają skutki em-
barga nałożonego na Polskę przez 
wschodnich sąsiadów. Nieskuteczna 
walka z afrykańskim pomorem świń 
nie daje nadziei na poszerzanie ryn-
ków zbytu i stabilizację cen żywca 
wieprzowego, a międzykontynental-
ne porozumienia handlowe zawarte 
przez Unię Europejską grożą poja-
wieniem się nowych, nieprzewidy-
wanych dotąd kłopotów.

Wielkopolska Izba Rolnicza już 
wielokrotnie podkreślała, że polscy 
rolnicy nie chcą ponosić konsekwen-
cji prowadzonej w imię wyższych war-
tości polityki Unii Europejskiej wo-
bec Ukrainy. To przecież jest oczywi-
ste, że z racji sąsiedztwa polski rynek 
jest w najwyższym stopniu destabili-
zowany niczym niezrównoważonym 
bezcłowym importem produktów 
rolnych. Zdrowy rozsądek rolników 
podpowiada także, że dalsze tolerowa-

nie napływu z tego kierunku produk-
tów zbożowych, podstawowych kom-
ponentów pasz, stoi w sprzeczności 
z zasadami bioasekuracji, jaką stosują 
z dużym nakładem sił i środków pol-
scy producenci trzody chlewnej.

Ale najbardziej jesteśmy oburzeni 
działaniami rządu wyraźnie szko-
dzącymi polskiemu rolnictwu i tym 
samym całej gospodarce, takimi jak 
np. ustanowienie prawie całego kra-
ju obszarem szczególnie narażonym 
na odpływ azotu ze źródeł rolniczych 
do wód powierzchniowych czy zmia-
nami Prawa wodnego, które dla rol-
ników oznaczają jedynie wzrost na-
kładów na prowadzenie produkcji. 
Inne projekty, jak np. zakaz uboju 
rytualnego czy chowu zwierząt fu-
terkowych, jeśli wejdą w życie, po-
zbawią wielu rolników dochodu 
z działalności, w której się od poko-
leń specjalizowali i która stanowiła 
znaczącą markę na świecie. Obawy 
o przyszłość wielkopolskiego rol-
nictwa związane są także z planami 
eksploatacji złoża węgla brunatne-
go Oczkowice, znajdującego się pod 
powierzchnią jednych z najlepszych 
w Wielkopolsce użytków rolnych. 
Zrealizowanie tych planów pocią-
gnie za sobą także niewyobrażalne 
skutki środowiskowe. Choć zagroże-
nia te były wielokrotnie artykułowa-
ne przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
i liczne grupy protestujących rolni-
ków, nie znamy jednoznacznego sta-
nowiska rządu w tej kwestii.

Kolejnym źródłem problemów fi-
nansowych producentów rolnych są 
szkody w środkach trwałych i upra-
wach powstałe na skutek wystąpie-
nia niekorzystnych warunków at-
mosferycznych czy żerowania dzi-
kich zwierząt. Nasza Izba niezmien-
nie stoi na stanowisku, że oferowane 
przez rząd możliwości rekompensa-
ty tej pierwszej grupy strat nie mogą 
cechować się wybiórczością, gdyż 
słusznie wywołuje to poczucie nie-
sprawiedliwości u poszkodowanych. 

W roku ubiegłym wielu rolników nie 
mogło skorzystać z pomocy rządu 
wyłącznie dlatego, że w ich gospo-
darstwach klęska wystąpiła w „nie-
przepisowym” czasie lub szkoda po-
wstała na skutek „niewłaściwej” klę-
ski. Krytycznie oceniamy także pro-
cedury przyjęte w znowelizowanej 
ustawie Prawo łowieckie, które w na-
szej ocenie, nie dają poszkodowanym 
rękojmi rzetelnego oszacowania wy-
sokości strat spowodowanych przez 
zwierzęta łowne.

Rozgoryczenie członków naszego 
samorządu rolniczego wywołuje też 
narastający problem ograniczania 
swobody prowadzenia produkcji rol-
nej na skutek zażaleń mieszkańców 
wsi niezwiązanych z rolnictwem. 
Choć to nowi przybysze osiedlili się 
w sąsiedztwie funkcjonujących go-
spodarstw, a nie odwrotnie, rolnicy 
są coraz częściej karani za emisję ha-
łasu i inne utrudnienia, które z na-
tury okresowo towarzyszą produkcji 
rolnej. Nierzadkie są też sytuacje blo-
kowania przez sąsiadów inwestycji 
służących rozwojowi produkcji zwie-
rzęcej na wsi. Niestety w tych sytu-
acjach „władza” prawie zawsze staje 
po stronie protestujących.

Od ponad dwudziestu lat Wielko-
polska Izba Rolnicza, podobnie jak 
pozostałe izby rolnicze, deklaruje 
swe zaangażowanie w rozwiązywa-
nie problemów zrzeszonych w niej 
producentów. I od lat powtarza po-
stulat zwiększenia kompetencji, gdyż 
jak dotąd, jej działania ograniczają 
się jedynie do wymiany korespon-
dencji z organami administracji sa-
morządowej i rządowej, wyrażania 
opinii, czy przyjmowania stanowisk. 
Tymczasem jesteśmy gotowi do peł-
nienia roli odpowiedzialnego part-
nera do proponowania i wdrażania 
rozwiązań służących swojemu śro-
dowisku zawodowemu. Niestety, bez 
ustawowego wsparcia nasza deklara-
cja pozostanie kolejnym niezrealizo-
wanym postulatem.
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Wielkopolski Wojewódzki Le-
karz Weterynarii w związku z sytu-
acją w kraju dotyczącą występowa-
nia afrykańskiego pomoru świń oraz 
działaniami zapobiegawczymi przed 
rozprzestrzenianiem się choroby 
w kraju, zwołał w dniu 18 maja br. 
spotkanie, na które zaproszeni zosta-
li Piotr Walkowski, prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej oraz przed-
stawiciele Zarządów Okręgowych 
PZŁ z Wielkopolski. 

Celem spotkania było wypraco-
wanie wspólnego stanowiska odno-
szącego się do konieczności wpro-
wadzenia intensywnych, wspólnych 
działań przeciwko ASF. Zdaniem ze-
branych istnieje konieczność wpro-
wadzenia odstrzału sanitarnego na 
terenie północnej i centralnej Wiel-
kopolski. Wprowadzenie tego dzia-
łania nie jest jednak spowodowane 
zagrożeniem, że myśliwi nie osiągną 
stanu populacji dzika na poziomie 
0,1 szt/km², a wsparciem dla nich. 
Dotychczasowe działania wszystkich 
kół łowieckich w naszym wojewódz-
twie przynoszą wymierne efekty i nie 
ma obaw co do osiągniecia wskaza-
nego pułapu populacji dzika. Tylko 
na terenie działania Zarządu Okrę-
gowego w Pile w miesiącu kwietniu 

pozyskano 1000 szt. dzików, a za-
angażowanie myśliwych w redukcję 
pogłowia dzika jest bardzo duże. Na 
terenie południowej Wielkopolski, 
zgodnie z deklaracjami przedstawi-
cieli PZŁ, dzika praktycznie nie ma. 
Został on radykalnie ograniczony na 
tym terenie. Potwierdzają to również 
sygnały, jakie napływają do wielko-
polskiego samorządu rolniczego od 
rolników, którzy z zadowoleniem 
przyjmują taki stan rzeczy. Niemniej 
jednak WIR stoi na stanowisku, że 
poziom 0,1 dzika na km² w całym 
województwie trzeba osiągnąć w jak 
najkrótszym terminie. Skierowano 
również podziękowania w stronę my-
śliwych za działania w tym zakresie.

Środowisko myśliwych zdaje sobie 
sprawę z konieczności ograniczenia 
populacji dzika, gdyż na wskazanym 
w specustawie poziomie pomór ma 
bardzo małe tendencje do rozprze-
strzeniania. Przedstawiciel Wielko-
polskiej Izby Rolniczej wnioskował 
o wydłużenie terminu odstrzału sa-
nitarnego, co pozwoli z jednej strony 
rolnikom na spokojny zbiór plonów 
z pól, a z drugiej strony myśliwym 
umożliwi łatwiejsze i bezpieczniej-
sze wykonanie polowania na ścierni-
skach, a w konsekwencji szybsze osią-

gnięcie zamierzonego celu zmniej-
szenia populacji. Wiadomym jest, że 
redukcji populacji dzika nie osiągnie 
się z dnia na dzień i jest to proces cza-
sochłonny, na co wskazywali wszyscy 
zebrani. Każda ze stron reprezentuje 
interesy swoich członków, które mogą 
się różnić, jednakże w obliczu zagro-
żenia, jakim jest ASF, to kompromis 
i dialog są podstawą działania, na co 
wskazywał wspólny głos przedstawi-
cieli rolników i myśliwych.

Wspólnie zdecydowano o koniecz-
ności wprowadzenia odstrzału sani-
tarnego wzdłuż autostrady A2, tak 
aby dzika jak najdalej „odsunąć” od 
autostrady. Pasy wzdłuż tych dróg 
są najsłabszym punktem w ochronie 
Wielkopolski przed ASF, ze wzglę-
du na bardzo duże natężenie ru-
chu, pozostawianie resztek pożywie-
nia z różnych regionów kraju, które 
mogą stać się przyczyną zawleczenia 
wirusa do Wielkopolski. Takie przy-
padki odnotowano w Czechach i na 
Węgrzech, a więc istnieje realne za-
grożenie wystąpienia tego wirusa 
w okolicy autostrady na naszym tere-
nie. W związku z powyższym na tym 
obszarze należy bezwzględnie wpro-
wadzić odstrzał sanitarny. W ostat-
nim czasie Wielkopolska Izba Rol-

nicza wystosowała pismo w sprawie 
możliwości czasowego zamknięcia 
przejść dla zwierząt wzdłuż tych 
dróg. Jednakże w opinii zarządców 
autostrady jest to technicznie niewy-
konalne, a jak zauważyli przedstawi-
ciele PZŁ z przejść dla zwierząt ko-
rzysta głównie zwierzyna płowa. 

Przewodniczący Zarządu Okrę-
gowego PZŁ w Pile Sławomir Jaro-
szewicz poprosił o wsparcie w dzia-
łaniach związanych z działalnością 
wilków. Ich aktywność szczególnie 
w rejonie pilskim jest bardzo duża 
i powoduje straty w liczebności zwie-
rzyny. Zdaniem wszystkich przed-
stawicieli PZŁ obecnych na spotka-
niu, liczebność wilka jest niedosza-
cowana. Na chwilę obecną stanowią 
one zagrożenie również dla ludzi 
i gospodarstw rolnych. Mogą przy-
czynić się również do rozprzestrze-
nienia wirusa ASF, ze względu na 
zdolności wilka do pokonywania na-
wet 100 km dziennie.

Uczestnicy spotkania jednogło-
śnie poparli konieczność prowadze-
nia ciągłych działań informacyjnych 
zwiększających świadomość myśli-
wych oraz hodowców trzody chlew-
nej w zakresie bioasekuracji. 

Barbara IDCZAK, Biuro WIR

Raport OECD i rekomendacje dla Wielkopolski
W czwartek 24 maja br. w sali se-

syjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego od-
była się konferencja regionalna dot. 
Raportu Międzynarodowej Organi-
zacji na rzecz Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) pt. „Przegląd 
polityki wobec obszarów wiejskich 
w Polsce”. Konferencja miała na celu 
upowszechnianie przekazu raportu 
OECD oraz wszelkich ujętych w nim 
wskazówek, rekomendacji i dobrych 
praktyk zaczerpniętych z innych 
krajów dla województwa wielkopol-
skiego.

OECD to organizacja międzyna-
rodowa o profilu ekonomicznym, 
skupiająca 35 wysoko rozwiniętych 
i demokratycznych państw świata. 
OECD zastąpiła Organizację Euro-
pejskiej Współpracy Gospodarczej 
(OEEC), powstałą w 1948 roku dla 
integrowania odbudowujących się 
ze zniszczeń wojennych gospoda-
rek państw europejskich, korzystają-
cych z pomocy w ramach Planu Mar-
shalla. Celem OECD jest wspieranie 
państw członkowskich w osiągnięciu 
jak najwyższego poziomu wzrostu 
gospodarczego i stopy życiowej oby-

wateli. Polska jest pełnoprawnym 
członkiem OECD od 1996 roku.

Raport OECD zamówiony został 
w listopadzie 2015 r. przez ówczesne 
Ministerstwo Rozwoju. Prace nad 
nim trwały 2 lata i ostatecznie za-
twierdzony został na forum OECD 
w dniu 5 grudnia 2017 r. podczas 
dorocznego posiedzenia Grupy Ro-
boczej ds. Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w siedzibie OECD w Paryżu, 
z udziałem delegacji polskiej, skła-
dającej się z przedstawicieli Depar-
tamentu Strategii Rozwoju Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR) 

oraz Departamentu Strategii, Analiz 
i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (MRiRW). Raport ten 
był przedmiotem dwuletnich prac 
pomiędzy OECD a stroną polską 
w formie współpracy z Krajowym 
Zespołem Ekspertów oraz przedsta-
wicielami 4 województw reprezen-
tujących przykłady czterech typów 
obszarów wiejskich w Polsce (mało-
polskie, wielkopolskie, podlaskie, za-
chodniopomorskie).

Otwarcia konferencji dokonał Wi-
cemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski, 

Chlewnej, trwający okres sianokosów 
i produkcji sianokiszonki stwarza 
ogromne zagrożenie zawleczenia wi-
rusa, dlatego rolnicy powinni zadbać, 
by na teren gospodarstwa nie wjeż-
dżać nieodkażonym sprzętem. Pa-
miętać również należy, że dezynfekcja 
jest skuteczna, gdy środek dezynfek-
cyjny działa na odkażanej powierzch-
ni przez 15–30 minut (informacje 

dot. wytycznych w zakresie stoso-
wania środków dezynfekcyjnych do-
stępne są na stronie WIR w zakładce  
ASF–bioasekuracja). Równie gorli-
wie należy dbać o pozostałe elementy 
bioasekuracji gospodarstw. Kontrole 
w zakresie spełnienia tych wymogów 
prowadzone są przez powiatową in-
spekcję weterynaryjną w całej Polsce 
od kwietnia. Niestety zapowiadana 
pomoc przewidziana w projekcie no-
welizacji rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa dla producentów świń w po-
staci dotacji do zakupionych środków 
i urządzeń służących dostosowaniu 
gospodarstw do wymogów bioase-
kuracyjnych jest w dalszym ciągu 
na etapie prac legislacyjnych. Na za-
pytanie Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej o spodziewany termin wejścia 
w życie długo oczekiwanej pomocy 

Ministerstwo Rolnictwa nie potrafi-
ło podać konkretnej daty. Zbigniew 
Babalski z MRiRW poinformował 
także o przedłożeniu do Komisarza 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Parlamentu Europejskiego  
wniosku o objęcie pomocą z tytułu 
czasowego zaprzestania chowu świń 
w związku z niespełnieniem przepi-
sów weterynaryjnych w zakresie bio-
asekuracji gospodarstw na terenie ca-
łej Polski.  Maria DERESIŃSKA

> dokończenie ze str. 3

Wspólnie przeciwko ASF
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który w swoim wystąpieniu dokonał 
podsumowania polityki województwa 
wobec obszarów wiejskich. Samorząd 
województwa przeznaczył 23 mln zł 
na Wielkopolską Odnowę Wsi. Pra-
wie 2 tys. sołectw ze 185 wielkopol-
skich gmin przystąpiło do tego pro-
gramu. Obszary wiejskie były wspie-
rane zarówno ze środków budżetu 
Województwa Wielkopolskiego, jaki 
i ze środków unijnych (np. WRPO 
2007–2013, WRPO 2014+, PROW 
2014–2020, PO RYBY 2014–2020). 
Stymulowanie zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich następowa-
ło poprzez wsparcie inwestycji zwią-
zanych z: OZE, modernizacją infra-
struktury technicznej i komunikacyj-
nej, rozwojem społeczności lokalnych 
oraz ich aktywizację i mobilizację do 
przedsiębiorczości, promocję agrotu-
rystyki oraz kultury wiejskiej i pro-
duktów lokalnych.

Z kolei dr Jose Enrique Garcila-
zo – Kierownik Wydziału Progra-
mu Rozwoju Regionalnego i Obsza-
rów Wiejskich, Centrum Przedsię-
biorczości, MŚP, Regionów i Miast, 
OECD dokonał prezentacji raportu 
OECD „Przegląd polityki wobec ob-
szarów wiejskich w Polsce” – w kon-
tekście województwa wielkopolskie-
go. Pan Garcilazo stwierdził w swym 
wystąpieniu, że rozwój obszarów 
wiejskich to kluczowy element dla 
strategii rozwoju ogólnokrajowego. 
Praca całego zespołu złożonego m.in. 
z przedstawicieli 5 ministerstw, 4 or-
ganizacji pozarządowych i samorzą-
dów miała na celu lepsze zrozumie-
nie, jakie są wyzwania dla rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce. Mimo 
że w Komisji Europejskiej trwa żywa 
dyskusja nad rozwojem obszarów 
wiejskich, mówca podkreślił potrze-
bę skupienia się na rozwoju tych ob-
szarów, jako inicjatywie oddolnej. 
Już na poziomie samorządów silne 
jednostki powinny wspierać te słab-
sze. Raport OECD wskazuje, że ob-
szary wiejskie są ważne dla Polski: 
mieszka na nich około 35% ludno-
ści kraju. W Polsce nadal ok. 11% 
społeczeństwa zaangażowanych jest 
w rolnictwie, podczas, gdy w krajach 
OECD jest to 2,4%. Z ogólnej puli 
mieszkańców wsi ok. ¼ żyje w ubó-
stwie. Celem musi być zatem zwięk-
szenie produktywności polskiego 
rolnictwa oraz strategia, by umożli-
wić ludziom przejście z sektora rol-
nego do innych sektorów. Nie chodzi 
przy tym o likwidację miejsc pracy 
na wsi, ale o wzrost produktywności, 
przy jednoczesnym wzroście miejsc 
pracy (np. sprzedaż przetworzonych 
produktów, a nie tylko samych su-
rowców). Raport podkreśla także, że 
obszary wiejskie w Polsce są silnie 

zabudowane (83 osoby/1 km2, przy 
średniej dla OECD 11 osób) oraz że 
połowa ludności z obszarów wiej-
skich ma stosunkowo łatwy dostęp 
do ośrodków miejskich (45 minut 
jazdy). To niewątpliwie stanowi pew-
ną szansę rozwoju. Jednocześnie za-
uważalny jest utrudniony dostęp do 
szkolnictwa zawodowego.

Co do samej Wielkopolski, to re-
gion dobrze sobie radzi jeśli chodzi 
o rozwój obszarów wiejskich, są cen-
ne inicjatywy wspierane przez samo-
rząd województwa, wiele wskaźni-
ków dla Wielkopolski zbliża się do 
średniej dla OECD. Województwo 
nie rozwija się jednak równo. Pod-
czas gdy część obszarów wojewódz-
twa posiada wydajny sektor rolniczy 
i coraz bardziej zróżnicowaną go-
spodarkę, inne są marginalizowane 
i pozostają z tyłu. Chodzi tu głów-
nie o problem wielkopolski wschod-
niej (powiaty: Konin, Koło i Turek) 
oraz rejony popegeerowskie. Te na-
rastające nierówności terytorial-
ne stanowią zagrożenie dla rozwoju 
województwa jako całości. Eksperci 
zauważyli, że mimo iż w Wielkopol-
sce tylko 13% gleb to gleby najlepszej 
jakości, to produktywność rolnictwa 
jest duża, co wynika z wysokiej kul-
tury rolnej i tradycji rolniczych re-
gionu. Należy jednak podnosić war-
tość produktów, poprzez ich prze-
twarzanie na miejscu. To zwiększa 
tzw. wartość dodaną jak i generuje 
nowe miejsca pracy.

Trwająca transformacja polskiej 
wsi skłoniła ekspertów OECD do 
diagnozy kluczowych trendów:

1) w ciągu ostatnich 30 lat Polska 
odnotowała imponujący wzrost go-
spodarczy, jednak był on nierówno-
mierny,

2) polskie obszary wiejskie charak-
teryzują się zróżnicowanymi warun-
kami rozwoju,

3) rozproszona sieć osadnicza Pol-
ski stwarza szansę wzmocnienia po-
wiązań w obrębie obszarów wiejskich 
oraz między miastem a wsią,

4) spadek liczby ludności i starzenie 
się społeczeństwa stawiają wyzwania 
adaptacyjne obszarom wiejskim,

5) gospodarka obszarów wiejskich 
w Polsce jest niedostatecznie zróżni-
cowana i potrzebne są działalności 
o wyższej wartości dodanej,

6) Polska dysponuje kluczowymi 
mocnymi stronami w zakresie rol-
nictwa, czeka je jednak przejście do 
w pełni nowoczesnej formy,

7) najwyższy poziom ubóstwa jest 
na obszarach wiejskich, z czego naj-
wyższy w gospodarstwach rolników,

8) obszary wiejskie notują zaległo-
ści w zakresie infrastruktury i dostęp-
ności transportowej, niemniej jed-
nak niektóre z tych braków zostały 
w ostatnich latach zmniejszone,

9) polska wieś zmaga się z poważ-
nymi dysproporcjami w zakresie do-
stępu do ludzi, infrastruktury trans-
portowej, edukacji i usług wyższego 
rzędu.

Na podstawie dalszych analiz eks-
perci OECD sporządzili następujące 
rekomendacje:

I. Dostosowanie zachęt i zwiększe-
nie wsparcia dla modernizacji rol-
nictwa w celu poprawy wydajności 
i zmniejszenia ubóstwa wśród rolni-
ków:

1) Polska powinna ustanowić bar-
dziej zrównoważone ramy polityki 
wobec obszarów wiejskich, uwzględ-
niające potrzeby zarówno małych, 
jak i towarowych gospodarstw rol-
nych.

2) Dopłaty do rolniczego ubezpie-
czenia społecznego (KRUS) powin-
ny zostać zmniejszone i docelowo po-
łączone z powszechnym systemem 
ubezpieczeń społecznych; możliwo-
ści i wsparcie zatrudnienia oraz dzia-
łalności gospodarczej poza rolnic-
twem powinny zostać zwiększone:

a) wygaszanie KRUS za pomocą 
wymogów kwalifikowalności i wyso-
kości składek,

b) stworzenie zachęt do zarejestro-
wania się w powszechnym systemie 
ubezpieczeń,

c) szkolenia i wspieranie zatrud-
nienia dla beneficjentów KRUS,

d) zwiększenie zachęt dla zatrud-
nienia w sektorze pozarolniczym 
i rozwoju przedsiębiorczości,

e) wspieranie tworzenia miejsc pra-
cy na obszarach wiejskich.

3) powszechna rachunkowość rol-
nicza, nie wyłączając małych gospo-
darstw rolnych (deklaracje PIT).

4) Usługi doradcze w dziedzinie 
rolnictwa powinny również kłaść na-
cisk na stosowanie metod zarządza-
nia firmą i finansami.

5) Szkoły rolnicze powinny rozsze-
rzać program nauczania w zakresie 
zarządzania finansami gospodarstw 
rolnych, aby wesprzeć transformację 
polskiego rolnictwa.

6) Konieczna jest poprawa syste-
mów kredytów rolnych na moder-
nizację i powiększanie drobnych go-
spodarstw rolnych.

7) Polska powinna zrewidować 
zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące 
nabywania ziemi rolnej.

8) Polska powinna ograniczyć nad-
mierną fragmentację gospodarstw 
rolnych w celu poprawy wydajności 
rolnictwa i stanu środowiska natu-
ralnego.

9) W celu poprawy polityki rolnej 
Polska powinna opracować bardziej 
kompleksowy zestaw statystyk finan-
sowych dotyczących gospodarstw 
rolnych.

II. Zwiększenie wsparcia dla dy-
wersyfikacji gospodarczej i przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich:

1) Zwiększenie wsparcia rozwoju 
wsi w sektorach pozarolniczych.

2) Wzmocnienie powiązań po-
między instytucjami badawczymi 
a przedsiębiorstwami na obszarach 
wiejskich.

3) Ułatwienie podnoszenia kwa-
lifikacji i korzystania ze szkoleń dla 
firm, w tym zapewnienie bardziej 
elastycznych i ukierunkowanych 
możliwości edukacyjnych.

4) Zwiększenie zdolności ekspor-
towych małych i średnich przedsię-
biorstw.

> dokończenie na str. 6

Prezes WIR Piotr  Walkowski w swoim wystąpieniu poruszył problemy zie-
mi rolnej i kształcenia rolniczego
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5) Zapewnienie stabilnego, wyso-
kiej jakości otoczenia regulacyjnego 
dla inwestycji.

III. Ustanowienie skuteczniej-
szych zachęt i ram dla współpracy 
międzysamorządowej na szczeblu lo-
kalnym oraz dla zintegrowanego pla-
nowania.

1) Zachęcanie do koordynacji mię-
dzysamorządowej na poziomie lokal-
nym, ułatwionej przepisami prawa 
i rozważenie bardziej elastycznych 
rozwiązań w tym zakresie.

2) Wzmocnienie zachęt do two-
rzenia partnerstw miejsko-wiejskich 
oraz pomiędzy obszarami wiejskimi.

3) Rozszerzenie zachęt dla stoso-
wania lokalnych planów zagospoda-
rowania przestrzennego; zmniejsze-
nie uzależnienia od doraźnych decy-
zji planistycznych.

4) Wykorzystanie istniejącej sieci 
krajowego i regionalnych obserwa-
torów terytorialnych w celu moni-
torowania trendów przestrzennych 
i przekazywania specjalistycznej 
wiedzy technicznej gminom.

5) Wzmocnienie mechanizmów 
i zachęt dla zintegrowanego i funk-
cjonalnego planowania przestrzen-
nego.

6) Wzmocnienie regulacji w celu 
ochrony wysokiej jakości gruntów 
rolnych.

IV. Wdrożenie Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, pogłę-
bienie decentralizacji i poprawa wie-
lopoziomowego zarządzania:

1) Wzmocnienie zdolności zarzą-
dzania na szczeblu samorządowym 
oraz pogłębienie decentralizacji.

2) Wsparcie budowania lokalnego 
potencjału dzięki odpowiednim da-
nym i udoskonalonym definicjom te-
rytorialnym.

3) Wzmocnienie strategii łączenia 
funduszy unijnych i krajowych/re-

gionalnych na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich.

4) Wybór odpowiednich wskaźni-
ków gwarantujących osiągnięcie ce-
lów i standardów krajowych.

5) Zapewnienie stabilnego otocze-
nia funkcjonowania samorządów te-
rytorialnych.

6) Przeprowadzanie ukierunkowa-
nych interwencji na obszarach pro-
blemowych i na obszarach zmargina-
lizowanych w ramach wielopoziomo-
wego systemu zarządzania.

7) Tworzenie polityki i progra-
mów, które byłyby dostępne zarówno 
dla organizacji pozarządowych, jak 
i prywatnych przedsiębiorstw.

Pani Prof. Monika Stanny, Dyrek-
tor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa, Polska Akademia Nauk przed-
stawiła temat: „Bariery w rozwoju 
i podnoszeniu jakości życia na ob-
szarach wiejskich – rekomendacje 
dla województwa wielkopolskiego”. 
Z raportu OECD wynika, że w Wiel-
kopolsce mało jest rolnictwa typo-
wo chłopskiego (niekorzystającego 
z usług i pracy najemnej). Przybywa 
gmin zrównoważonych, wielofunk-
cyjnych, bez przewagi rolnictwa. Po-
trzebna jest dalsza dezagraryzacja 
– rozumiana nie jako marginaliza-
cja rolnictwa, ale jako zmniejszenie 
roli rolnictwa w źródłach utrzyma-
nia ludności lokalnej. Ludność ob-
szarów wiejskich musi przechodzić 
do działów pozarolniczych (np. usłu-
gi). Pani M. Stanny zwróciła także 
uwagę na to, że społeczeństwo Wiel-
kopolski starzeje się i będzie to po-
stępować szybciej niż np. na ścianie 
wschodniej. Należy zwrócić uwagę 
także na migracje – odpływ miesz-
kańców z obszarów wiejskich zakłó-
ca ich dalszy rozwój. Poza tym Wiel-
kopolska po wojnie była w czołówce 
większości rankingów. Obecnie jako 
potencjalnie silny region nie przo-
duje już w wielu kwestiach. O co za-
tem należy zabiegać w regionie? Pani 
profesor wskazała na: zwiększanie 
dostępności do rynków (transport 
publiczny, drogi, centra usług wspól-
nych), jakość kształcenia (inwesty-
cje w młodzież), rewitalizację więzi 
społecznych (wzajemna socjalizacja, 
przeciwdziałanie konfliktom) i dba-
łość o samorząd, od którego tak na-
prawdę najwięcej zależy to, jak będą 
się rozwijały obszary wiejskie.

Po wystąpieniach prelegentów 
przyszła kolej na dyskusję panelową 
w temacie „Warunki dla uaktywnie-
nia potencjału rozwojowego i przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich 
w województwie wielkopolskim”. 
Poprowadził ją dr Adam Czarnecki, 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN.

W dyskusji tej wzięli udział: Ma-
rek Beer – Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW, 
Tomasz Lewandowski – Dyrektor 
Funduszu Pożyczkowego WARP, Jan 
Grzesiek – Prezes Banku Spółdziel-
czego w Jarocinie, Piotr Walkowski 
– Prezes WIR oraz Marek Kulpa – 
Członek Zarządu Grupy Producen-
tów Amazis Sp. z o.o.

Pan M. Beer zwrócił uwagę na to, 
że gminy skupione wokół metropolii 
poznańskiej reprezentują najwyższy 
poziom rozwoju. Generalnie 99 spo-
śród 226 gmin w Wielkopolsce nale-
ży do najlepszych w kraju, przy czym 
40 gmin rozwija się w tempie ponad-
przeciętnym. Jako problem wskazał 
brak zrównoważonego rozwoju całe-
go województwa.

Pan T. Lewandowski przedstawił 
ofertę funduszy poręczeniowo-kre-
dytowych Wielkopolskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, skiero-
wanych do przedsiębiorców. Jedno-
cześnie wskazał na brak rąk do pra-
cy, wspomaganie się pracownikami 
ze Wschodu oraz problemy rolników-
-przedsiębiorców z rozgraniczeniem 
przepisów podatkowych, np. kiedy 
świadczą usługi na zewnątrz, a kiedy 
obsługują własne gospodarstwo.

Pan J. Grzesiek mówił o roli ban-
ków w rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacji. Jako bolączki dla ob-
szarów wiejskich wskazał koniecz-
ność doszkolenia przedsiębiorców 
w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych i zbyt dużą biurokra-
cję w tym zakresie. Zarówno apli-
kowanie jak i rozliczanie inwestycji 
powinno być uproszczone, bo w wie-
lu przypadkach przedsiębiorcy po 
prostu nie podejmują się tego z bra-
ku czasu. Banki mają często pro-
blem z oceną ryzyka inwestycyjne-
go. Jak oszacować zdolność kredyto-
wą dla nowego projektu czy nowego 
przedsiębiorcy? Wskazał na potrzebę 
wzmocnienia zabezpieczeń dla tych 
projektów (do 100% wartości inwe-
stycji, a nie tylko 50–60%). Na koniec 
wskazał na problem gruntów dzier-
żawionych z Zasobu Skarbu Państwa 
– już czas, aby przeszły one w ręce 
rolników indywidualnych.

Prezes P. Walkowski w swoim wy-
stąpieniu poruszył problemy zie-
mi rolnej i jej posiadania – obecna 
ustawa utrudnia zdobycie tej ziemi, 
a wielkopolscy rolnicy odczuwa-
ją duży głód ziemi. Prezes zwrócił 
uwagę również na problem kształce-
nia rolniczego – z jednej strony ra-
port OECD wskazuje na utrudniony 
dostęp do kształcenia zawodowego, 
z drugiej zaś powszechnie wiadomo, 
że koszty utrzymania szkół zawodo-
wych są o wiele większe niż liceów 

i nie da się po prostu utrzymać wie-
lu jednostek. Lepiej, gdyby było np. 
kilka szkół rolniczych w Wielkopol-
sce, ale bardzo dobrze wyposażonych 
– w najlepszy sprzęt, bo technika 
idzie naprzód i nie możemy kształcić 
na przestarzałym sprzęcie. P. Wal-
kowski podkreślił również potrzebę 
skracania łańcuchów dostaw – gdy-
by sieci zaopatrywały się na miejscu, 
w kraju, nie byłoby obecnie prote-
stów Unii Owocowo-Warzywnej. To-
war jest jednak ściągany z zagranicy, 
po drodze konserwowany, a klien-
ci często nawet nie wiedzą, że to nie 
polskie, bo metki są zamieniane. Pre-
zes podkreślił także rolę konsultacji 
społecznych przy uchwalaniu no-
wych przepisów – nie powinno być 
tak, jak w przypadku nowego Pra-
wa łowieckiego – przepisy uchwalo-
no i wdrożono ciągu zaledwie 3 dni, 
a teraz wychodzą z tego same proble-
my – dla sołtysów, gmin i rolników.

Pan M. Kulpa stwierdził, że mu-
simy wreszcie zbudować i wdrożyć 
strategię rozwoju obszarów wiej-
skich. Na razie bowiem tylko zbiera-
my i przetwarzamy dane. Sieć dzie-
dzictwa kulinarnego istnieje, ale jest 
mała świadomość tego wśród konsu-
mentów. Konsumenci sami nie po-
szukują tych produktów, a poza tym 
– podmioty z sieci nie kooperują ze 
sobą – powinny ściślej współpraco-
wać, zaopatrywać się u siebie nawza-
jem, itp. Pan Kulpa zauważył ponad-
to, że przez najbliższych 5–6 lat będą 
intensywnie prowadzone przedsię-
wzięcia innowacyjne. Banki powin-
ny wykazywać się większą elastycz-
nością w podejściu do tematu finan-
sowania takich przedsięwzięć. Jeśli 
bankowcy nie potrafią oszacować ry-
zyka, to powinni się doszkolić z tego 
tematu. Mamy 2018 rok, a wiele środ-
ków przyznanych Polsce z progra-
mów na lata 2014–2020 nie zostało 
wykorzystanych i pewnie trzeba bę-
dzie je zwrócić do unijnego budżetu. 
Kluczowa dla obszarów wiejskich jest 
kwestia dochodowości z prowadzonej 
działalności – jeśli tego nie będzie, 
obszary te dalej będą się wyludniać.

W konkluzji konferencji należy 
stwierdzić, że społeczności borykają-
ce się z gwałtownym spadkiem licz-
by ludności, marginalizacją społecz-
ną, nieefektywną gospodarką i sła-
bo funkcjonującym rynkiem pracy, 
utrzymującym się ubóstwem lub gor-
szą infrastrukturą oraz niskim dostę-
pem do transportu i usług, wymagają 
szczególnego wsparcia. Te warunki 
spełniają społeczności wiejskie, dla-
tego dla harmonijnego rozwoju kra-
ju należy zwrócić na nie szczególną 
uwagę.

Opracowanie G. WYSOCKI

> dokończenie ze str. 5
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„Pieczarka – od produkcji, aż po stół” 

W dniu 27 maja br. w Wielichowie 
(powiat grodziski) odbyła się konfe-
rencja pn. „Pieczarka – od produkcji, 
aż po stół” skierowana do producen-
tów pieczarek, przedstawicieli sze-
roko rozumianej branży pieczarko-
wej oraz członkiń Stowarzyszeń Kół 
Gospodyń Wiejskich. Konferencja 
wpisywała się w projekt realizowany 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, 
mający na celu wsparcie wiedzy i in-
nowacji dotyczących uprawy piecza-
rek oraz promocję pieczarki wśród 
konsumentów. 

Tematyka konferencji, w której 
wzięło udział 120 osób, dotyczyła 
zagadnień związanych z technolo-
gią uprawy i etapami produkcji pie-
czarek, zwalczania chorób i szkod-
ników pieczarek oraz innowacjami 
w ich uprawie. Dużo miejsca po-
święcono również promocji piecza-
rek w kontekście ich walorów sma-
kowych i dietetycznych oraz wyko-
rzystaniu pieczarki w kulinariach.

Konferencja była okazją do na-
wiązania współpracy między pod-
miotami działającymi w branży pie-

czarkowej, zarówno producentów, 
jak i przetwórców i dystrybutorów. 
Uczestnicy spotkania podkreślali, 
jak ważna w ich branży jest popu-
laryzacja spożycia pieczarki wśród 
konsumentów. Stąd też ich duże 
zainteresowanie inicjatywami ta-
kimi jak np. Święto Pieczarki, któ-
re co roku odbywa się w Wielicho-
wie oraz towarzyszące mu konkursy 
kulinarne. 

Równoległym elementem projek-
tu był „Konkurs na najsmaczniejszą 
potrawę z pieczarki” skierowany do 

lokalnych Stowarzyszeń Kół Gospo-
dyń Wiejskich, którego celem była 
promocja walorów dietetycznych 
i kulinarnych pieczarek. Panie przy-
gotowały potrawy z wykorzystaniem 
pieczarek, którymi zostali poczęsto-
wani uczestnicy konferencji.

Partnerami projektu były: Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie Oddział w Poznaniu, Stowa-
rzyszenie KGW w Wielichowie oraz 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 
Leader.

WIR

Uczestnicy z uwagą przysłuchiwali się wykładom Potrawy z udziałem pieczarek
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół – promocja lokalnego produktu” oraz „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”, mające na celu przekazanie producentom 

i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Program Operacyjny na lata 2018–2019.

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

Święto Pieczarki w Wielichowie 2018
Wielichowo w powiecie grodziskim 

to niekoronowana stolica polskiej pie-
czarki. W tej liczącej siedem tysięcy 
mieszkańców gminie, od 24 lat or-
ganizowane jest „Święto Pieczarki”. 
W tym roku impreza odbyła się 26 
i 27 maja i jak co roku przyciągnęła 
producentów pieczarek, firmy działa-
jące w branży pieczarkarskiej, lokal-
ne stowarzyszenia oraz mieszkańców 
Wielichowa i okolic. Organizatorem 
Święta Pieczarki była gmina Wieli-

chowo oraz Stowarzyszenie Branży 
Grzybów Uprawnych w Skierniewi-
cach. Współorganizatorem wydarze-
nia była również Wielkopolska Izba 
Rolnicza, która w ramach imprezy 
przygotowała stoisko informacyjno-
-promocyjne oraz była organizatorem 
towarzyszącej imprezie konferencji 
i konkursu kulinarnego. 

Celem „Święta Pieczarki” jest in-
tegracja środowiska pieczarkarskie-
go oraz promocja spożycia pieczarek 

wśród konsumentów. Bogaty pro-
gram artystyczny oraz liczne kon-
kursy i degustacje kulinarne czeka-
ły na gości już od sobotniego popo-
łudnia. Najważniejszym punktem 
Święta była jednak niedziela, kiedy 
to po mszy świętej pieczarkowy ko-
rowód przeszedł ulicami miasta na 
Stadion Miejski. Tam po uroczystym 
otwarciu i inauguracji święta dożyn-
kowym obrzędem pieczarkowym, 
rozpoczęła się impreza, która trwała 

do późnych godzin wieczornych. Na 
uroczystości otwarcia Święta Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą reprezento-
wali prezes Piotr Walkowski oraz 
członkowie zarządu Jerzy Kostrzewa 
oraz Zbigniew Stajkowski. 

Tegoroczna edycja „Święta Pie-
czarki” nawiązywała również do set-
nej rocznicy odzyskania niepodle-
głości oraz wybuchu Powstania Wiel-

> dokończenie na str. 8
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kopolskiego. Pani Burmistrz Wieli-
chowa Honorata Kozłowska odnio-
sła się do tych rocznic, wspominając 
w trakcie otwarcia lokalnych boha-
terów Powstania. Pan Krystian Szu-
dyga, prezes Stowarzyszenia Branży 
Grzybów Uprawnych w Skierniewi-
cach, nawiązując do historii, wspo-
minał, że sto lat temu w Warszawie 
można było kupić pieczarki, ale po-
chodziły one z Moskwy i kosztowa-
ły 12 zł za kg, co odpowiadało cenie 
pary skórzanych butów. Obecnie Pol-
ska stała się największym eksporte-
rem pieczarek, które wysoko cenione 
są zagranicą. Także w naszym kraju 
systematycznie wzrasta ich spożycie, 
m.in. dzięki takim inicjatywom jak 
wielichowskie „Święto Pieczarki”.

Wielkopolska Izba Rolnicza, jak 
co roku aktywnie włączyła się w or-

ganizację tego wydarzenia. Wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń 
Wiejskich przygotowane zostały de-
gustacje potraw z pieczarek. WIR 
współorganizowała również konkurs 
kulinarny „Smaki pieczarki”, który 
tradycyjnie odbył się podczas impre-
zy. W Komisji oceniającej potrawy 
uczestniczył prezes WIR Piotr Wal-
kowski.

Na terenie gminy Wielichowo po-
nad dwieście podmiotów zajmuje 
się branżą pieczarkową. To głównie 
producenci, ale także dystrybutorzy 
i podmioty świadczące usługi trans-
portowe w tym zakresie. W skali 
kraju najwięcej pieczarek produku-

je się na Podlasiu, jednakże Wielko-
polska może pochwalić się znakomi-
tym przetwórstwem pieczarek. Kon-
sumpcja pieczarek w naszym kraju 
jest porównywalna z poziomem eu-
ropejskim – jest to około 2,5 kg na 
mieszkańca. Konsumenci cenią pie-
czarki za aromat i niepowtarzalny 
smak, tzw. piąty smak – umami. Pie-
czarki są także polecane przez diete-
tyków. Są niskokaloryczne, zawierają 
witaminy z grupy B i mikroelemen-
ty. W składzie tych grzybów jest tak-
że substancja o nazwie ergotioneina, 
która chroni komórki przed uszko-
dzeniami. 

Opracowanie Biuro WIR

> dokończenie ze str. 7

Kolorowy korowód
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Szparagi – warzywa o wielu zaletach
Szparagi są byliną zaliczaną do wa-

rzyw. Są one nie tylko przysmakiem, 
ale też często ozdobą stołów. W Pol-
sce zaczęły być znane w XVIII wie-
ku, a więc za czasów Napoleona. 
Wzmianki o szparagach można zna-
leźć nawet w naszym narodowym 
poemacie – „Panu Tadeuszu” Adama 
Mickiewicza. 

Szparagi wyróżnia nie tylko deli-
katny i zarazem wyrafinowany smak, 
ale też zawartość ważnych dla nasze-
go zdrowia składników. Warzywa te 
są bogatym źródłem witaminy C, wi-
taminy K oraz witamin z grupy B, 
żelaza, potasu, magnezu, selenu i fos-
foru. Zielone szparagi zawierają rów-
nież sporą ilość witaminy A. 

Z uwagi na bogactwo witamin 
i składników mineralnych szparagi 
pozytywnie wpływają na: 

 ■ zwiększenie krzepliwość krwi i za-
pobieganie pękaniu naczyń włoso-
watych, 
 ■ poprawę pracy układu pokarmo-
wego dzięki zawartości błonnika, 
 ■nadciśnienie ze względu na niską 
zawartość sodu, 
 ■ układ moczowy – posiadają wła-
ściwości moczopędne i łagodnie 
przeczyszczające z uwagi na wyso-
ką zawartość potasu oraz niską za-
wartość sodu w połączeniu z aspa-
raginą, 
 ■wzmacnianie układu odpornościo-
wego, 
 ■ pracę wątroby wspomagając ją 
w procesie oczyszczania organi-
zmu z toksyn, 
Ponadto zapobiegają rozwojowi 

komórek nowotworowych oraz cho-
roby Alzheimera (dzięki zawartości 

glutationu), a zawarty w nich wapń 
i fosfor odpowiadają za kondycję ko-
ści i zębów. Jednak chyba największą 
zaletą, docenianą zwłaszcza przez 
panie, jest ich niska kaloryczność.

Na rynku spotykane są trzy rodza-
je szparagów.

Szparagi zielone wyrastają ponad 
ziemią. Są one najcieńsze ze wszyst-
kich odmian, bardziej aromatyczne, 
ostre i wyraziste w smaku. Zielone 
szparagi są miękkie i nie trzeba ich 
obierać przed gotowaniem. W związ-
ku z tym posiadają najwięcej proz-
drowotnych właściwości, ponieważ 
pod skórką znajduje się całe bogac-
two składników mineralnych, takich 
jak potas, magnez, fosfor czy wapń. 

Szparagi białe rosną pod ziemią, 
mają biały kolor. Najczęściej są śred-
niej grubości i charakteryzują się 

zdecydowanie bardziej łagodnym 
i delikatnym smakiem niż zielone, 
jednak są one twardsze od zielonych 
i dlatego przed gotowaniem należy je 
obrać, przez co tracą cenne wartości 
odżywcze. W Polsce białe szparagi są 
uprawiane głownie w Wielkopolsce.

Szparagi fioletowe rosną tylko kil-
ka centymetrów nad ziemią i mają 
grubą łodygę o barwie purpurowo-
-fioletowej. Różnią się one od zielo-
nych i białych tym, że zawierają wię-
cej cukrów i mniejszą ilość błonnika. 
Ta odmiana jest jednak trudniejsza 
w uprawie od pozostałych, należy je 
zebrać, zanim pod wpływem słońca 
zabarwią się na kolor zielony. 

Szparagi najlepiej smakują goto-
wane w wodzie lub na parze, podane 
bez dodatków – są wtedy chrupiące 
i soczyste. Dobrze smakują posypa-

Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Pieczarkowa Pani
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W pierwszą sobotę czerwca w Mo-
chach w gminie Przemęt (powiat 
wolsztyński) odbyło się święto pod 
nazwą „Szparagi Złoto z Ziemi Smak 
Naszego Regionu”. Impreza miała 
na celu promocję spożycia szpara-
gów wśród konsumentów. W samej 
gminie Przemęt szparagi uprawia 
się na obszarze ponad 300 ha – to 
dużo – zważywszy, że w całym kraju 
uprawa tego warzywa zajmuje łącz-
nie ok. 2000 ha. Nie dziwi zatem, że 
szparagowe święto organizowane jest 
właśnie tutaj.

W programie tegorocznego święta 
znalazły się mj.in. konferencja na-
ukowa, Festiwal Szparagowego Sma-
ku, pokazy i prezentacje sprzętu do 
sortowania i obróbki szparagów oraz 
dni otwarte w gospodarstwach czoło-
wych producentów szparagów w re-
gionie. Przez cały dzień trwania im-
prezy dostępne było również stoisko 

informacyjne Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, gdzie m.in. można było 
zaopatrzyć się w najnowszą prasę rol-
niczą.

Konferencja Szparagi  
Złoto z Ziemi

W ramach konferencji skiero-
wanej do producentów szparagów 
zrzeszonych w Polskim Związku 
Producentów Szparagów odbyła się 
prelekcja pt. „Aktualne problemy 
w produkcji i obrocie szparagów”, 
którą przedstawił prof. dr hab. Mi-
kołaj Knaflewski uznany w świe-
cie specjalista w dziedzinie biolo-
gii i uprawy szparaga z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Wystąpienie poprzedziło dyskusję 
w gronie producentów dotyczącą 
uprawy, przetwórstwa i sprzeda-
ży szparagów. Uczestnicy spotka-
nia zgodzili się co do konieczności 

zwiększenia działań promocyjnych 
opartych na upowszechnianiu wie-
dzy wśród polskich konsumen-
tów na temat wartości odżywczych 
i smakowych tego wciąż mało u nas 
docenianego warzywa. Najlepszym 
przykładem takich działań jest wła-
śnie organizowane w gminie Prze-
męt Święto Szparaga. W ramach 
konferencji miało miejsce również 
podsumowanie działalności ob-
chodzącego w tym roku 25 roczni-
cę Polskiego Związku Producen-
tów Szparagów. O genezie powsta-
nia i najważniejszych działaniach 
Związku opowiedział prezes PZPS 
Marian Jakobsze. Z okazji Jubile-
uszu wręczono również przygoto-
wane specjalnie na tę okazję meda-
le, które otrzymali czołowi produ-
cenci szparagów oraz współpracow-
nicy i przyjaciele Związku, w tym 
m.in. Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Pamiątkowy medal odebrał obec-
ny na spotkaniu prezes WIR Piotr 
Walkowski.

Festiwal Szparagowego 
Smaku

W ramach Festiwalu przez całe po-
południe odbywały się pokazy kuli-
narne i degustacje potraw ze szpa-
ragów przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z gminy Prze-
męt. Pokazom towarzyszyły prelek-
cje dotyczące odżywczych i zdrowot-
nych właściwości szparagów. Głów-
ną atrakcją Festiwalu był konkurs na 
najciekawsze szparagowe potrawy, 
które w najbliższym czasie wzbogacą 
menu lokalnych restauracji.

Dni otwarte 
w gospodarstwach

Świętu Szparaga towarzyszą rów-
nież wizytacje bezpośrednio w go-
spodarstwach trudniących się upra-
wą i przetwórstwem szparagów 
w gminie Przemęt. Dzięki temu 
każdy może zobaczyć, jak zbiera się 
i obrabia szparagi, zanim trafią na 
sklepowe półki. Podczas takich wi-
zyt można również zakupić szparagi 
prosto od producenta. Jeszcze przez 
dwie soboty 9 i 16 czerwca można od-
wiedzać gospodarstwa, których peł-
na lista znajduje się na plakacie in-
formacyjnym imprezy.

Wielkopolska Izba Rolnicza dzię-
kuje organizatorom Święta Szparaga, 
w szczególności producentom szpa-
ragów i władzom gminy Przemęt 
z Panią Wójt Dorotą Gorzelniak na 
czele za przygotowanie i realizację 
wydarzenia promującego szparaga. 
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ne bułką tartą zrumienioną na ma-
śle. Szparagi warto także polać odro-
biną oliwy z oliwek lub skropić so-
kiem z cytryny. Podaje je się również 
z sosem holenderskim. Są też czę-
sto przygotowywane w postaci zupy 
szparagowej.

Stanowią one także pyszny doda-
tek do dań głównych. Jednak w sezo-
nie często jadane są jako danie głów-
ne z różnymi dodatkami – zależności 
od fantazji i gustów amatorów tego 
warzywa.

Warzywa te nie są specjalnie wy-
magające w uprawie. Lubią słoneczne 
miejsca o żyznej, piaszczysto-glinia-
stej, przepuszczalnej, głęboko upra-
wionej i bogatej w składniki odżyw-
cze glebie, która szybko się nagrze-
wa, nie jest zakwaszona (gleba musi 
być zasobna w wapń) i dobrze za-
trzymuje wodę. Nie należy uprawiać 

szparagów na ziemiach ciężkich, 
podmokłych i zaskorupiających się. 
Intensywny zbiór szparagów można 
zacząć w trzecim roku uprawy. Czas 
zbierania będzie zależał od żywot-
ności roślin. Jeżeli rośliny są młode, 
pora wyrastania jadalnych wypustek 
może trwać kilka tygodni. Jednakże 
dojrzała uprawa szparagów może wy-
twarzać nowe pędy znacznie dłużej, 
nawet przez 8 tygodni. Zasadą jest 
prowadzenie zbiorów do momentu, 
gdy średnica wypustek przekracza 
średnicę ołówka. W przeciwnym ra-
zie, należy przerwać wycinanie pę-
dów i pozostawić je do dalszego roz-
woju, aby mogły się wzmocnić na 
przyszłą wiosnę.

Szparagi uprawiane są na świe-
cie na łącznym obszarze 168,12 tys. 
ha, a największe obszary produkcyj-
ne znajdują się w Chinach, Niem-

czech, Meksyku oraz Peru. W Pol-
sce wielkość produkcji szparagów 
szacowana jest na ok. 6 tys. ton, 
z tego ok. 2 tys. ton trafia na rodzi-
my rynek, zaś 4 tys. ton – na eksport. 
W większości są one eksportowane 
do Niemiec (około 65%), Holandii, 
Francji i Belgii. Szansą dla rozwoju 
uprawy tego warzywa w naszym kra-
ju może być spadek produkcji szpa-
ragów w Niemczech. Jednocześnie 
w ostatnich latach w rejonie Wielko-
polski spożycie szparagów wzrosło 
około 10-krotnie, obserwuje się tak-
że wzrost zainteresowania tym wa-
rzywem w Warszawie. Produkcja ta 
zajmuje wg różnych danych obszar 
pomiędzy 1,5 a 2 tys. ha, głównie 
w dwóch województwach – wielko-
polskim i lubuskim. 

Prof. Mikołaj Knaflewski z Ka-
tedry Warzywnictwa Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Poznaniu jest 
zdania, że choć szparagi są w Polsce 
coraz popularniejsze, wciąż są mało 
znane we wschodniej części kraju. 
Plantatorzy szparagów, zwłaszcza 
mający swoje gospodarstwa w pobli-
żu większych miast, nie mają proble-
mu ze zbytem. Całość zbiorów jest 
kupowana w zasadzie z podwórka. 
Wśród szparagarzy nastąpiła, moż-
na rzec, pewna polaryzacja – zmniej-
szyła się ilość małych plantatorów na 
rzecz dużych plantacji, sięgających 
nawet 200 hektarów.

Marta Ceglarek
Materiały źródłowe:

Monika Majewska – Szparagi – 
charakterystyka, właściwości zdrowotne, 

jak przyrządzać?, USDA National 
Nutrient Database for Standard Reference, 

wymarzony ogrod.pl, sadyogrody.pl, 
e-warzywnictwo.

Szparagi Złoto z Ziemi 

Konferencja szparagowa była okazją do podsumowania 25-letniej działalności Polskiego Związku Producentów 
Szparaga
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7 czerwca br. w Siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu mia-
ło miejsce podpisanie umów na re-
alizację operacji w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. W imie-
niu Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
umowy podpisali prezes WIR Piotr 
Walkowski oraz dyrektor Biura 
WIR Grzegorz Wysocki, ze strony 
Samorządu Województwa Wielko-
polskiego podpisy na dokumentach 
złożył Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski.

W wyniku zakończonej oceny for-
malnej i merytorycznej Wielkopol-
ska Izba Rolnicza w bieżącym roku 
otrzyma wsparcie finansowe ze środ-
ków KSOW w ramach Pomocy Tech-
nicznej Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014–2020 na realiza-
cję trzech operacji:

 „Pieczarka – od produkcji, aż po 
stół” promocja lokalnego produk-
tu – w ramach operacji zorganizo-
wana została konferencja dotycząca 
uprawy pieczarek oraz promocji tego 
produktu. Konferencji towarzyszył 
„Konkurs na najsmaczniejszą po-
trawę z pieczarki” skierowany do 
Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiej-
skich. Zgodnie z regulaminem nabo-
ru operacji w ramach KSOW w Kon-
kursie, możliwe jest realizowanie 
operacji jeszcze przed podpisaniem 
umowy, tym samym była możliwość 
realizacji tego projektu już w dniu 
27 maja br. w Wielichowie (powiat 
grodziski). Projekt realizowany był 
przy udziale następujących partne-

rów: Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie Oddział w Pozna-
niu, Stowarzyszenie KGW w Wieli-
chowie oraz Stowarzyszenie Ziemi 
Grodziskiej Leader.

„Rolnicze wykorzystanie oraz 
ochrona wód przed zanieczyszcze-
niami” – operacja zakłada realizację 
20 spotkań informacyjno-szkolenio-
wych o zasięgu powiatu, w których 
przewidywany jest udział każdora-
zowo około 50 osób. Szkolenia będą 
miały na celu zapoznanie rolników 
z nowymi przepisami ustawy Prawo 
wodne (w zakresie ich obowiązków 
wynikających z nowych przepisów) 
oraz wypracowanie zasad współpra-
cy pomiędzy wszystkimi podmiota-
mi, które w myśl nowych przepisów 
odpowiedzialne będą za szeroko ro-
zumianą gospodarkę wodną (przede 

wszystkim za utrzymanie, eksploata-
cję i konserwację cieków i urządzeń 
wodnych oraz działania związane 
z ochroną przed powodzią i suszą). 
Do udziału w spotkaniach zaprosze-
ni zostaną przedstawiciele lokalnych 
samorządów, instytucji działających 
w zakresie gospodarowania woda-
mi (jednostki podległe Wodom Pol-
skim), spółek wodnych oraz firm sek-
tora prywatnego związanego z tema-
tyką spotkań. Spotkania realizowane 
będą do końca września br. Partnera-
mi projektu są Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Poznaniu, Stowarzyszenie Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
oraz Konwent Powiatów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

„Prawo łowieckie w aspekcie spo-
łecznym, środowiskowym, rolni-

czym i ekonomicznym” – opera-
cja ta zakłada 5 subregionalnych 
konferencji dla łącznie 750 osób. 
Organizacja konferencji w założe-
niu ma przyczynić się do nawiąza-
nia merytorycznego dialogu doty-
czącego problematyki łowieckiej 
w kontekście gospodarki leśnej, 
rolnej i w szczególności środo-
wiskowej. Obecnie obowiązujące 
Prawo łowieckie wprowadza wie-
le kontrowersji i niejasności zarów-
no wśród rolników, myśliwych, jak 
i w samorządach. Spotkania będą 
miały na celu z jednej strony przed-
stawić zmiany zachodzące w prawie, 
a z drugiej pokazać możliwości roz-
wiązywania sytuacji kryzysowych 
i stworzyć podstawy do współpracy 
poszczególnych podmiotów na rzecz 
obszarów wiejskich, leśnictwa oraz 
środowiska. Konferencje realizowa-
ne będą do października br. Partne-
rami projektu są: Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Od-
dział w Poznaniu, Polski Związek 
Łowiecki Zarząd Okręgowy w Po-
znaniu oraz Konwent Powiatów Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Wszelkie informacje o operacjach 
realizowanych przez WIR oraz na-
borze uczestników można będzie 
znaleźć na stronie internetowej 
www.wir.org.pl, na stronach Part-
nerów projektów, a także na stronie 
www.ksow.pl. Szczegółowe informa-
cje dotyczące KSOW oraz możliwo-
ści zarejestrowania się jako Partner 
KSOW znaleźć można na portalu in-
ternetowym www.ksow.pl.

„Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”
21 maja 2018 r. w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się 
uroczystość pn. „Niepodległa RP 
w hołdzie polskim rolnikom”, w któ-
rej udział wzięli przedstawiciele wo-
jewódzkich izb rolniczych oraz Za-
rząd KRIR. Wielkopolską Izbę Rol-
niczą reprezentował Prezes Piotr 
Walkowski. W spotkaniu uczestni-
czyli również przedstawiciele rol-
niczych organizacji i związków za-
wodowych oraz szefowie instytucji 
i agend podległych Ministrowi Rol-
nictwa.

W trakcie uroczystości miało 
miejsce odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości oraz 

29 lat przemian ustrojowych w na-
szym kraju. Tablica, która zawisła 
w gmachu Ministerstwa Rolnictwa, 
to wyraz uznania dla zasług polskich 
chłopów w odzyskaniu niepodle-
głości. W uroczystości odsłonięcia 
wzięły udział poczty sztandarowe 
szkół i organizacji rolniczych, w tym 
również Krajowej Rady Izb Rolni-
czych.

Uroczystość była także okazją do 
wręczenia okolicznościowych odzna-
czeń. Minister Rolnictwa wręczył 
przedstawicielom zasłużonych ro-
dzin rolniczych Kłosy Niepodległej 
RP. Odznaczenia otrzymali Edward 
Górski, Waldemar Wojciechowski 
oraz Mieczysław Walczykiewicz, Uczestniczy uroczystości

Fo
t. 

M
. C

eg
lar

ek

KSOW – podpisanie umów na realizację 
operacji realizowanych przez WIR

Wielkopolska Izba Rolnicza w bieżącym roku otrzyma wsparcie finansowe 
ze środków KSOW  na realizację trzech operacji
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Już po raz jedenasty w dniach 
19–20 maja w Gołaszynie odbyły się 
Regionalne Targi Rolnicze Goła-
szyn–Wiosna 2018.

Organizatorami targów byli: Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu, Wielkopolska 
Izba Rolnicza, gmina Bojanowo oraz 
Starostwo Powiatowe w Rawiczu. 
Impreza odbyła się pod patronatem 
honorowym Wojewody Wielkopol-
skiego. 

Uroczystego otwarcia dokonała 
Wiesława Witaszek, z-ca dyrektora 
WODR. Wśród zaproszonych gości 
byli między innymi starosta rawicki 
Adam Sperzyński oraz samorządow-
cy gmin powiatu rawickiego. Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą reprezento-
wał prezes WIR Piotr Walkowski, 
przewodniczący Rady Powiatowej 
WIR w Rawiczu Łukasz Rojda oraz 
członek RP WIR w Rawiczu Zbi-
gniew Gąsior. 

Targi zgromadziły licznych wy-
stawców i firmy z branży paszowej, 
maszynowej i nawozowej, a także in-
stytucje działające na rzecz rolnictwa 
w powiecie rawickim. Jak co roku, 

i tym razem nie zabrakło licznie przy-
byłych wystawców branży ogrodni-
czej. Targom towarzyszyły wystawy 
gołębi, kur i królików, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród 

najmłodszych zwiedzających. Pod-
czas imprezy miały miejsce liczne 
występy zespołów folklorystycznych 
oraz dziecięcych i młodzieżowych. 

W pierwszym dniu targów nastąpi-
ło rozstrzygnięcie regionalnego eta-
pu XVI Ogólnokrajowego Konkursu 
,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
organizowanego przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego. 
Fundatorem nagród dla uczestni-
ków konkursu była między innymi 
Wielkopolska Izba Rolnicza, a nagro-
dy uczestnikom wręczał prezes WIR 
Piotr Walkowski i przewodniczący 
RP WIR w Rawiczu Łukasz Rojda.

Rada Powiatowa WIR w Rawiczu 
zorganizowała na targach swoje sto-
isko, na którym rolnicy mogli otrzy-
mać darmową prasę rolniczą i słodki 
poczęstunek oraz uzyskać informa-
cję na temat prac samorządu rolni-
czego.

Pawliczuk MICHAŁ

Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn  
– Wiosna 2018

Laureaci etapu regionalnego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
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rolnik z gminy Szczytniki w powie-
cie kaliskim, działacz „S” Rolników 
Indywidualnych w gminie Szczyt-
niki i współorganizator wojewódz-
kich struktur RI. Uczestnicy uroczy-
stości mieli także okazję wysłuchać 
prelekcji dra Marcina Markiewicza 
z Instytutu Pamięci Narodowej, któ-
ry przedstawił historię oporu pol-
skich chłopów przeciwko komuni-
stycznemu reżimowi.

Po zakończeniu uroczystości od-
było się robocze spotkanie prezesów 
i przedstawicieli samorządu rolni-
czego z ministrem rolnictwa i rozwo-
ju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz 
podsekretarzem stanu w minister-
stwie rolnictwa i rozwoju wsi Rafa-
łem Romanowskim.

Rozmowy dotyczyły nowych 
przypadków wirusa ASF i stoso-

wania bioasekuracji oraz trudności 
z funkcjonowaniem nowego Prawa 
łowieckiego. Wiele miejsca poświę-
cono sytuacji producentów ziem-
niaków i warzyw. Poruszono rów-
nież problem zapowiadającej się 
klęski urodzaju owoców miękkich 
oraz braku rąk do pracy przy ich 
zbiorze. W dalszej części omawia-
no również projekt stworzenia Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności i kwestie przejęcia przez 
InterRisk udziałów Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 
Uczestnicy spotkania rozmawia-
li również o poszerzeniu kompe-
tencji izb rolniczych, zwiększeniu 
frekwencji w wyborach do izb rol-
niczych oraz możliwości ich finan-
sowania.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Zasady korzystania z przywileju odstępstwa rolnego 
Wiadomym, jest iż rolnik do sie-

wu odmiany chronionej może użyć 
tylko kwalifikowanego, licencjono-
wanego materiału siewnego. Może 
również skorzystać z tzw. odstęp-
stwa rolnego.

Przywilej tzw. odstępstwa rolne-
go pozwala na wysianie materiału 
pochodzącego z własnego zbioru 
rolnika, dotychczas wysiewanego 
tylko na jego gruntach. Należy jed-
nak pamiętać, iż dotyczy to tylko 

niektórych dozwolonych prawem 
gatunków. Rolnik musi również 
uiścić za siew ze zbioru opłatę do 
hodowcy (bez oczekiwania na we-
zwanie): w terminie 30 dni od daty 
siewu – w przypadku odmian chro-
nionych w Polsce – lub do 30 czerw-
ca roku gospodarczego w przypad-
ku odmian chronionych w UE. 

Z dniem 11 lipca 2017 roku we-
szły w życie zmiany do Ustawy 
z dnia 26 czerwca 2003 roku (art. 23 

Ustawy o ochronie prawnej roślin, 
art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. 
w sprawie wspólnotowego systemu 
ochrony odmian roślin). Obowiąz-
kowa pozostaje opłata za odstęp-
stwo rolne w wysokości 50% opłaty 
licencyjnej, wyjątek stanowi sytu-
acja, gdy hodowca oficjalnie ogło-
si, iż rezygnuje z jej pobierania. Na 
rolniku spoczywa obowiązek pilno-
wania we własnym interesie i za-

kresie, terminów oraz zasad rozli-
czeń za siew ze zbioru odmian chro-
nionych. Nie zmieniono zakresu 
ochrony wyłącznego prawa i zasa-
dy korzystania z odstępstwa rolne-
go. Zniesiono natomiast obowiązek 
udzielania informacji w odpowiedzi 
na wniosek hodowcy w przypad-
ku odmian chronionych w Polsce 
i związane z nim zapisy obejmujące 
kontrolę.

Lidia RYSZEWSKA

Spotkanie Prezesów i przedstawicieli Samorządu rolniczego z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem
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WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA  
POWIAT GNIEZNO 
GMINA ŁUBOWO 

SOŁTYS DZIEKANOWIC 
 

ZAPRASZAJĄ NA FESTYN LUDOWY 
 
 

 

 

 

17.06.2018 r. Dziekanowice 
Gmina Łubowo, godz. 16:00 

(teren przy siedzibie Dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) 

 
 

W PROGRAMIE: 
 

 Część artystyczna - „Ogórek, ogórek zielony ma garniturek” 
 Piknik „Swojskie jadło - wiosenne dary ogrodów, sadów i pól”  

(degustacje przygotowane przez KGW) 
 Kiermasz lokalnej zdrowej żywności 

 Sieć Dziedzictwa Kulinarnego WIELKOPOLSKA 
 Manewry kulinarne z Dobrodziejami 

 Grilluj z VIP-ami 


