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2 lipca br. odbyły się obrady Wal-
nego Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. Tym razem delegaci 
WIR spotkali się w Dziekanowicach 
(gmina Łubowo) w powiecie gnieź-
nieńskim. Obradom przewodniczył 
Zbigniew Stajkowski, członek za-
rządu WIR i przewodniczący rady 
powiatowej WIR w powiecie gnieź-
nieńskim. Funkcję sekretarza obrad 
powierzono Adamowi Kachniarzo-
wi, delegatowi na WZ WIR z powia-
tu gnieźnieńskiego.

Po ukonstytuowaniu się Komisji 
mandatowo-skrutacyjnej oraz Komi-
sji uchwał i wniosków, Walne Zgro-
madzenie WIR przystąpiło do ob-
rad. Realizując program posiedzenia 
Walne Zgromadzenie bez zastrzeżeń 
przyjęło sprawozdanie z pracy zarzą-
du WIR za okres od 7 kwietnia do 10 
czerwca 2018 r.

Następnie dyskutowano o aktual-
nej sytuacji w rolnictwie, czego efek-
tem było przyjęcie dwóch stanowisk:

n  Stanowiska Walnego Zgromadze-
nia w sprawie przyjęcia przez Ko-
misję Europejską projektu budże-
tu UE na lata 2021–2027

n  Stanowiska Walnego Zgromadze-
nia w sprawie konieczności podję-
cia pilnych działań po wystąpie-
niu klęski suszy, dyskusja i podję-
cie uchwały.
Pełną treść stanowisk publikujemy 

poniżej. 
W dalszej części obrad Walne 

Zgromadzenie zapoznało się z infor-
macją o sposobie realizacji wniosków 
przyjętych podczas obrad w dniu 
25 kwietnia 2018 r. oraz, po zapre-
zentowaniu przez Komisję Uchwał 
i Wniosków, przegłosowało do reali-

zacji wnioski zgłoszone przez rady 
powiatowe w ramach bieżącego po-
siedzenia. Wnioski dotyczyły m.in. 
suszy i zapowiadanego wsparcia ze 
strony ministerstwa rolnictwa dla 
rolników, którzy w wyniku suszy po-
nieśli straty. Rady powiatowe wnio-
skowały o objęcie wsparciem także 
producentów warzyw gruntowych 
oraz krzewów i drzew owocowych. 
Przyjęto także wniosek o zmia-
nę przepisów w zakresie procedury 
zgłaszania szkód w gospodarstwach 
rolnych spowodowanych niekorzyst-
nymi zjawiskami atmosferycznymi 

polegającą na objęciu obowiązków 
przyjmowania zgłoszeń przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Wnioskowano również 
o wystosowanie prośby do Polskiego 
Związku Łowieckiego o podanie wy-
ników inwentaryzacji zwierząt w ob-
wodach łowieckich oraz sprawozda-
nia z wykonania planu odstrzału 
dzików w kwietniu i maju bieżącego 
roku w poszczególnych obwodach 
Wielkopolski. Ma to związek z roz-

przestrzenianiem się wirusa ASF 
i koniecznością ochrony wielkopol-
skich gospodarstw przed wniknię-
ciem choroby.

Przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia były również spra-
wozdania z pracy przedstawicieli 
WIR w gremiach doradczych działa-
jących przy instytucjach z otoczenia 
rolnictwa. Wiceprezes WIR Bogdan 
Fleming przedstawił sprawozdanie 
z pracy przedstawicieli WIR w Ra-

dzie Społecznej Doradztwa Rolni-
czego przy Wielkopolskim Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego w Pozna-
niu. Następnie Walne Zgromadzenie 
przyjęło sprawozdania z pracy przed-
stawicieli WIR w ramach Wielkopol-
skiego Zespołu Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego oraz 
w Terenowej Radzie Społecznej przy 
OT KOWR w Poznaniu.

Walne Zgromadzenie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Grażyna Husak-Górna –  
zastępca dyrektora regio-
nalnego zarządu Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu

Zbigniew Dolata – poseł na 
Sejm RP

Wiesława Nowak – dyrek-
tor Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego

Wojciech Perczak – dyrek-
tor Oddziału Terenowego 
KOWR w Poznaniu

Zarząd WIR wraz z prowadzącymi obrady

> dokończenie na str. 2
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W drugiej części Walnego Zgro-
madzenia udział wzięli zaproszeni 
goście, wśród których byli szefowie 
struktur wojewódzkich instytucji 
działających w otoczeniu rolnictwa 
oraz samorządowcy z terenu powiatu 
gnieźnieńskiego. Starosta gnieźnień-
ski Beata Tarczyńska witając delega-
tów Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
podziękowała za prace na rzecz spo-
łeczności rolniczej.

Dyrektor Oddziału Terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Poznaniu  Wojciech Per-
czak omówił realizację przetargów 
na dzierżawę ziemi według nowych 
kryteriów, podkreślając jednak, że 
pełna ocena zmian możliwa będzie 
dopiero po zakończeniu procedur 
przetargowych. Zainteresowanie 
dzierżawą ziemi jest róże, w zależno-
ści od rejonu Wielkopolski. Średnio 
do przetargu przystępuje 20 rolni-
ków. Obecnie KOWR przygotowuje 
się do rozdysponowania 1,7 tys. ha 
gruntów w ramach majątku Rasze-
wy. Przetargi rozpocząć się mają już 
w lipcu i sierpniu. 

Dyrektor Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego Wiesława 
Nowak, w swoim wystąpieniu odnio-
sła się do problemów oddziału z tytu-
łem prawnym do centr wystawowych 
znajdujących się na terenie Wielko-
polski oraz zmniejszającej się ilości 
doradców. Zapewniła o zaangażowa-
niu pracowników WODR w szaco-
wanie szkód w ramach komisji klę-
skowych oraz gotowości do podjęcia 
się szacowania szkód spowodowa-
nych przez zwierzynę łowną. Pani 
dyrektor poinformowała, że zgłosiła 
zapotrzebowanie na przeszkolenie 
wszystkich doradców WODR w za-
kresie szacowania szkód na gruncie 
prawa łowieckiego. Jak poinformo-
wał dyrektor oddziału poznańskie-
go Centrum Doradztwa Rolniczego 
Mariusz Tatka, szkolenia te będą mo-
gły rozpocząć się dopiero po uprawo-
mocnieniu się ustawy, jednocześnie 
podkreślając, że koszt takich szkoleń 
jest wysoki.

Prawo łowieckie i nowe zasady 
szacowania szkód łowieckich w upra-
wach rolnych budzą duże zastrzeże-
nia wśród delegatów WIR.  Najwię-
cej obaw rolnicy zgłaszają w stosun-
ku do zapisu, który daje możliwość  
do oszacowania szkody nawet w sy-
tuacji nieobecności rolnika czy pra-
cownika Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Stwarza to duże pole do nad-
użyć po stronie myśliwych, którzy 
będą sporządzać protokół. Na obawy 
te próbował odpowiedzieć poseł na 
Sejm RP Zbigniew Dolata, który jest 

członkiem sejmowej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Przedstawił on 
genezę przyjętych rozwiązań przy-
pominając, że początkowo zadania 
te przypisano sołtysom. Po ich zde-
cydowanym proteście podjęto decy-
zje o przekazaniu tych kompetencji 
pracownikom Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego. 

Kolejne wystąpienie koncentrowa-
ło się wokół zagadnień dotyczących 
przekwalifikowania gruntów rolnych 
i leśnych. Procedurę w tym zakre-
sie omówił Bartosz Budych kierow-
nik Oddziału Rolnictwa i Łowiectwa 
Urzędu. Następnie Grażyna Husak-
Górna, reprezentująca Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, omówiła zmiany w zakresie 

struktury i kompetencji instytucji 
zarządzających zasobami wodny-
mi na gruncie nowej ustawy Prawo 
wodne. Ustawa powołała do życia 
Państwowe Gospodarstwo Wodne – 
Wody Polskie, które w sposób kom-
pleksowy zajmować się będzie całą 
gospodarką wodną. Tym samym na-
stąpiło całkowite przeorganizowanie 
instytucji odpowiedzialnych za za-
rządzanie wodami, które do końca 
ubiegłego roku podległe były urzę-
dom marszałkowskim. W myśl no-
wych przepisów, obszar całego kra-
ju objęty został programem działań 
mających na celu zmniejszenie za-
nieczyszczeń wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych. Pro-
gram ten wprowadza bardzo istotne 
ograniczenia w zakresie rolniczego 
wykorzystania nawozów, przechowy-
wania odchodów zwierzęcych i pla-
nowania prawidłowego nawożenia 
azotem poszczególnych rodzajów 
upraw. Nowe Prawo wodne reguluje 
również górne stawki opłat za pobór 
wód, które odprowadzane są już na 
rzecz Wód Polskich a nie samorzą-
dów jak do tej pory.

Podsumowując wystąpienia zapro-
szonych gości prezes Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej Piotr Walkowski za-
apelował o współpracę wszystkich 
instytucji, szczególnie w okresie kie-
dy jeszcze nie wszystkie przepisy są 
doprecyzowane. Jednocześnie prze-
kazał informacje o planowanej przez 
WIR organizacji cyklu spotkań szko-
leniowo–informacyjnych z zakresu 
nowego prawa wodnego oraz pięciu 
subregionalnych konferencji doty-
czących szacowania szkód w upra-
wach rolniczych. Inicjatywy te reali-

zowane będą na przełomie września 
i października br.

Podczas Walnego Zgromadzenia 
miało również miejsce wręczenie 
odznaczenia nadanego przez Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą pod nazwą 
„Medalion im. Dr Aleksandra Hra-
biego Szembeka za Działalność Na 
Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Wielkopolskiej”. Medalion ten przy-
znano Józefowi Tomczakowi wielo-
letniemu kierownikowi biura powia-
towego WIR w Powiecie czarnkow-
sko–trzcianeckim.  

Korzystając z okazji, że Walne 
Zgromadzenie odbywało się na tere-
nie powiatu gnieźnieńskiego, człon-

kowie Walnego Zgromadzenia WIR 
i zaproszeni goście mieli możliwość 
zapoznać się z historią pierwszych 
Piastów i zwiedzić Wielkopolski 
Park Etnograficzny w Dziekanowi-
cach. Dodatkowo, podczas spotkania 
zaprezentowana została bogata ko-
lekcja eksponatów poświęconych hi-
storii Bolesława Chrobrego, Pierw-
szego Króla Polski, którą przygoto-
wał regionalista Tadeusz Panowicz.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Delegaci na WZ WIR uczestniczący w obradach

Uczestnicy obrad dyskutowali o aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz zmia-
nach w prawie łowieckim i wodnym

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, szefowie struktur wojewódz-
kich instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz samorządowcy z te-
renu powiatu gnieźnieńskiego
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Obowiązujące od kilku lat przepi-
sy wymagają, by okresowe badania 
techniczne pojazdów o dopuszczal-
nej masie całkowitej przekraczającej 
3,5 ton wykonywane były w okręgo-
wych stacjach kontroli. Przepis ten 
dotyczy większości ciągników rol-
niczych i przyczep. Jest on bardzo 
uciążliwy dla rolników, którzy dla 
przeprowadzenia badania technicz-
nego, popularnie nazywanego reje-
stracyjnym, niejednokrotnie zmu-
szeni są do pokonania swymi wolno-
bieżnymi pojazdami  kilkudziesięciu 
kilometrów. Niewątpliwie powoduje 
to niepotrzebne zużycie paliwa oraz 
spowalnia ruch drogowy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
w odpowiedzi na liczne głosy środo-
wiska rolniczego, w lutym 2018 roku 

wystąpiła do ministra infrastruktu-
ry z postulatem przywrócenia moż-
liwości przeprowadzania badań cią-
gników i przyczep w podstawowych 
stacjach kontroli pojazdów lub stwo-
rzenia prawnej możliwości przepro-
wadzenia badania poza stacją, np. 
w gospodarstwie rolnika.

Odpowiedź resortu jest optymi-
styczna: w ministerstwie trwają za-
awansowane prace nad zmianą ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, które m.in. 
tworzyłyby warunki do prowadzenia 
badań technicznych ciągników i przy-
czep rolniczych „w infrastrukturze in-
nej niż stacja kontroli pojazdów”. Pra-

wo do przeprowadzania takich badań 
będzie przysługiwało tym stacjom 
kontroli, które będą spełniać w tym 
zakresie wymogi określone przez usta-
wodawcę. Ma to zapewnić zachowa-
nie odpowiedniego standardu bada-
nia, co z kolei jest warunkiem utrzy-
mania ciągników i przyczep w stanie 
technicznym gwarantującym ich bez-
pieczne użytkowanie.

W opinii ministerstwa infrastruk-
tury, przyjęcie postulowanego przez 
środowisko rolnicze rozwiązania, po-
przez ułatwienie dostępu do badań 
technicznych, przyczyni się do wzro-
stu poziomu bezpieczeństwa użytko-
wania tych pojazdów, przy zachowa-
niu dotychczasowego wysokiego po-
ziomu profesjonalizmu przeglądów.

Kornel Pabiszczak

Przeglądy pojazdów będą bliżej rolnika

Stanowisko XIII Walnego Zgromadzenia  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

V kadencji z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie projektu budżetu UE na lata 2021-2027

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dużym niepo-
kojem przyjmuje do wiadomości zaproponowaną przez Komisję Euro-
pejską propozycję finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 
2021–2027. Zakłada ona wydatne zmniejszenie środków, z których finan-
sowane będą zarówno dopłaty bezpośrednie (I filar WPR), jak  i rozwój 
obszarów wiejskich (II filar WPR).

Jako ustawowi reprezentanci interesów wielkopolskich rolników sto-
imy na stanowisku, że jakiekolwiek propozycje zmierzające do ogra-
niczania środków mających bezpośredni wpływ na poziom dotowania 
rolnictwa, zanim nie zostanie osiągnięte dążenie rządów wielu krajów, 
w tym Polski, do zniwelowania różnic w poziomie dopłat dla wszyst-
kich państw członkowskich, jest nie do pogodzenia z fundamental-
nymi zasadami Wspólnoty, jakimi są solidarność i wyrównanie zasad 
wzajemnej konkurencyjności.

Obawiamy się także, że cięcia budżetowe w dziedzinie rozwoju obsza-
rów wiejskich nie przyczynią się do zrealizowania żadnego z nadrzęd-
nych celów II filara WPR: zwiększenia konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa, zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami natural-
nymi oraz działania w dziedzinie klimatu, czy osiągnięcia zrównoważo-
nego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, w tym 
tworzenia i utrzymywania miejsc pracy. W świetle ostatnich wydarzeń 
na rynkach międzynarodowych będących skutkiem protekcjonistycznej 
polityki gospodarczej prowadzonej przez Stany Zjednoczone, kluczowego 
znaczenia nabiera istotny wzrost konkurencyjności rynku europejskiego, 
co w dziedzinie rolnictwa będzie niemożliwe do osiągnięcia bez wydatne-
go wsparcia ze strony WPR. Podobne obawy wyrażają organizacje związ-
kowe rolników europejskich w stosunku do ustępstw w unijnych negocja-
cjach z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur.

W tej sytuacji Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się do polskiego rzą-
du z żądaniem zajęcia w kontaktach z organami Unii Europejskiej jedno-
znacznego stanowiska w kwestii konieczności utrzymania budżetu WPR 
na poziomie gwarantującym realizację jednego z celów tej polityki, ja-
kim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej, 
przede wszystkim poprzez podnoszenie dochodu osób zatrudnionych 
w tym sektorze gospodarki narodowej.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań  
po wystąpieniu klęski suszy

Głęboka susza rolnicza, której negatywny wpływ na wegetację roślin 
jest w Wielkopolsce wyraźnie widoczny od kilku tygodni, została stwier-
dzona we wszystkich gminach naszego województwa. Klęska ta, jak ni-
gdy dotąd, w niektórych rejonach występuje nawet na najmocniejszych 
glebach, zaliczanych przez System Monitoringu Suszy Rolniczej do ka-
tegorii IV.

Z powodu suszy poważnie zagrożone są plony wszystkich upraw a w szcze-
gólności zbóż jarych i ozimych, trwałych użytków zielonych, krzewów owo-
cowych, w tym truskawek, warzyw gruntowych (m.in. grochu zielonego, 
kukurydzy cukrowej, pomidorów)  i upraw sadowniczych.  W nowo powsta-
łych sadach wiele drzewek nie przetrwało długiego okresu bez deszczu. Ne-
gatywne skutki braku opadów atmosferycznych, który występuje od same-
go początku sezonu wegetacyjnego, potęgowany jest przez rekordowo wyso-
kie temperatury powietrza i silne nasłonecznie. W tej sytuacji gwałtownie 
zakończyło się plonowanie wiele sezonowych gatunków, jak np. szparagi, 
truskawki, czy czereśnie. Plantacje pozostałych owoców i warzyw nie ro-
kują wydania dobrego jakościowo plonu. Istnieją bardzo poważne obawy 
o kondycję pozostałych upraw rolniczych: rzepaku, kukurydzy i roślin oko-
powych. Panująca susza stwarza także poważne problemy dla innych dzie-
dzin produkcji rolnej, w tym dla rybactwa śródlądowego.

W świetle powyższego, Wielkopolska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, 
że bez dodatkowej pomocy ze strony polskiego rządu byt wielu gospodarstw 
rolnych będzie poważnie zagrożony. Odpowiednio wczesne ogłoszenie pro-
gramu wsparcia, w obliczu pogłębiającej się klęski, jest szczególnie ważne 
dla umożliwienia oszacowania zakresu i wysokości szkód przed zakończe-
niem zbioru roślin przez powołane przez wojewodę gminne zespoły komisji. 
Czasu jest mało i jeżeli warunki pogodowe z ograniczoną ilością opadów oraz 
wysokimi temperaturami się utrzymają, to wpłynie to na przyspieszenie 
żniw, nawet o trzy tygodnie w stosunku do roku ubiegłego. Apelujemy przy 
tym, by pomoc rządu nie ominęła tych rolników, którzy zostali poszkodowa-
ni na skutek wystąpienia innych zjawisk atmosferycznych o charakterze klę-
ski, jak np. gradu, huraganu czy deszczu nawalnego. Nie wyobrażamy sobie 
przy tym, by pomoc rządu ominęła tych rolników, którzy zostali poszkodo-
wani na skutek wystąpienia innych zjawisk atmosferycznych o charakterze 
klęski, jak np. gradu, huraganu czy deszczu nawalnego. Każda bowiem klę-
ska, która skutkuje zniszczeniem plonu lub jego poważnym obniżeniem, jest 
dla poszkodowanego tragedią wymagającą wsparcia.

Ułatwienie dostępu do badań 
technicznych przyczyni się do 
wzrostu poziomu bezpieczeń-
stwa użytkowników pojazdów
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Oczywiste jest, że wyniki produk-
cji rolnej w dużej mierze uzależnio-
ne są od przebiegu pogody. Ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych jest na stałe 
wpisane w zawód rolnika. Jednak 
niekiedy pogoda jest niesprzyjająca 
w tak wysokim stopniu, że mówimy 
o wystąpieniu klęski. Wśród zjawisk 
przybierających klęskowy charakter 
należy wymienić powódź, huragan, 
ujemne skutki przezimowania, przy-
mrozki wiosenne, deszcz nawalny, 
grad czy suszę.

Aby zniwelować skutki nieprzewi-
dzianego spadku dochodu, należa-
łoby zawczasu wykupić polisę ubez-
pieczeniową uwzględniającą przynaj-
mniej te ryzyka, które mogą być naj-
bardziej dotkliwe. Biorąc pod uwagę 
charakter działalności rolniczej, jej 
cykliczność i konieczność ponoszenia 
nakładów z dużym wyprzedzeniem 
w stosunku do czasu osiągnięcia przy-
chodu, w Polsce obowiązują przepisy 
nakładające na rolników obowiązek 
ubezpieczenia przynajmniej połowy 
areału gospodarstwa z wyłączeniem 
powierzchni trwałych użytków zie-
lonych. Aby koszt polisy nie był nad-
miernym obciążeniem budżetu rolni-
czego, państwo stworzyło system do-
tacji do składek ubezpieczeniowych 
upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich w maksymalnej wysokości 65%. 

Niezależnie od tej formy pomocy, 
każdy rolnik poszkodowany przez 
niekorzystną aurę może skorzystać 
z pomocy państwa z przeznaczeniem 
na wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych i działach spe-
cjalnych, która to pomoc jest udzie-
lana w formie niskooprocentowanych 
kredytów. Warunki ubiegania się 
o tę formę wsparcia określają z jednej 
strony przepisy unijne, z drugiej zaś 
krajowe. Najważniejszym polskim 
aktem prawnym w tym zakresie jest 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 2015 roku w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozpo-
rządzenie szczegółowo określa także 
inne formy wsparcia rolnictwa i wa-
runki udzielania pomocy. Między in-
nymi na mocy tego rozporządzenia 
wojewodowie powołują tzw. komisje 
klęskowe, których efektem pracy jest 
protokół oszacowania zakresu i wyso-
kości szkód w gospodarstwie rolnym. 

Jaki jest tok postępowania w przy-
padku wystąpienia „klęskowego” 
zjawiska atmosferycznego? Przede 
wszystkim rolnik powinien jak naj-

wcześniej dokonać lustracji dotknię-
tych kataklizmem plantacji i natych-
miast zgłosić szkodę do towarzystwa 
ubezpieczeniowego, w którym wyku-
pił polisę. Pośpiech ten jest wymu-
szony zapisami ogólnych warunków 
ubezpieczenia, które najczęściej sta-
nowią, że szkodę należy zgłosić naj-
później w ciągu kilku dni od jej wy-
stąpienia. Przekroczenie tego termi-
nu skutkuje najczęściej odmową wy-
płaty odszkodowania. Niezależnie od 
faktu posiadania polisy ubezpiecze-
niowej, każdy rolnik zamierzający 
skorzystać z pomocy państwa okre-
ślonej w wyżej wymienionym roz-
porządzeniu, powinien uszkodzenie 
plantacji czy upadki zwierząt wywo-

łane klęską zgłosić do urzędu gminy. 
W województwie wielkopolskim każ-
da gmina przyjmuje własny sposób 
dokonania zgłoszenia. Najczęściej po-
lega ono na wypełnieniu stosownego 
formularza zawierającego informacje 
o wnioskodawcy i jego gospodarstwie, 
które są konieczne do przygotowania 
protokołu. Następnie wójt, burmistrz, 
czy prezydent miasta powiadamia wo-
jewodę o wystąpieniu klęski i przeka-
zuje zgłoszenia do komisji klęskowej. 
Zadaniem komisji jest dokonanie lu-
stracji i sporządzenie protokołu szaco-
wania szkód. Jeżeli łączne straty w go-
spodarstwie są wyższe niż 30% jego 
średniej produkcji wieloletniej, proto-
kół wymaga akceptacji wojewody.

Choć przepisy w tym wypadku nie 
określają terminu zgłoszenia wystą-
pienia szkody, należy mieć świado-
mość, że komisja musi dokonać lu-
stracji przed zbiorem uszkodzonej 
uprawy i w przypadku wystąpienia 
klęski o rozległych rozmiarach, a taką 

jest tegoroczna susza. Przy zbyt póź-
nym zgłoszeniu komisja może po 
prostu nie zdążyć dokonać lustra-
cji przed planowanym przez rolnika 
zbiorem. A przepisy stanowią, że na 
sporządzenie protokołu komisje mają 
aż 60 dni od zgłoszenia. 

Zawarta w protokole ocena obniże-
nia dochodu na skutek wystąpienia 
klęski obejmuje całe gospodarstwo 
rolne wnioskodawcy, niezależnie od 
tego, czy klęska dotyczy tylko pro-
dukcji roślinnej, czy także zwierzę-
cej. Niestety, jest to wymóg przepi-
sów unijnych i wielokrotnie zgłasza-
ne przez rolników wnioski o ograni-
czenie oceny skutków klęski do dzie-
dziny produkcji, w której ona wy-

stąpiła, nie mają szans na realizację. 
Należy przy tym dodać, że obowią-
zujące zasady sporządzania protoko-
łu jako stratę w produkcji zwierzęcej 
przyjmują wyłącznie śmierć zwierzę-
cia na skutek wystąpienia zjawiska 
o charakterze klęski (np. powodzi czy 
uderzenia pioruna). Jeżeli jednak rol-
nik prowadzący produkcję zwierzę-
cą w wyniku klęski nie może wypro-
dukować wystarczającej ilości pasz, 
to do kosztów poniesionych z tytułu 
niezebrania plonów może dodać war-
tość zakupu pasz, o ile zakup ten wy-
nika z ujemnego bilansu paszowego 
i nie przekracza strat plonów roślin 
produkowanych w tym gospodar-
stwie z przeznaczeniem na paszę.

Preferencyjne kredyty nie są jedy-
ną formą pomocy w przypadku wy-
stąpienia klęski. W latach szczególnej 
ich dotkliwości, rząd przyjmuje pro-
gramy, na mocy których rolnicy mogą 
ubiegać się o pomoc bezzwrotną, po-
pularnie nazywaną „do hektara”. Jest 

ona realizowana przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, do której rolnik składa stosowny 
wniosek. W tym miejscu należy zwró-
cić uwagę, że skoro załącznikiem do 
wniosku jest protokół klęskowy, to 
dane zawarte w tym protokole, np. 
o powierzchni poszczególnych pól, 
muszą być całkowicie zgodne z dany-
mi posiadanymi przez ARiMR, a po-
chodzącymi z wniosku obszarowego. 
Jeżeli tak nie jest, rolnik wzywany jest 
do złożenia wyjaśnień. Stwierdzone 
rozbieżności zwykle wymagają doko-
nania korekty protokołu i jego ponow-
nej akceptacji przez wojewodę. Może 
się więc zdarzyć, że procedur tych nie 
zdąży się przeprowadzić w okresie re-
alizacji programu pomocowego i osta-
tecznie Agencja nie przyjmie wnio-
sku. To wyjaśnia, dlaczego tak ważne 
jest podanie przez rolnika do protoko-
łu danych zgodnych z wnioskiem ob-
szarowym. Z tego względu zachęca-
my wszystkich rolników, by składając 
wniosek o dopłaty obszarowe przez 
internet wydrukowali go i przecho-
wywali chociażby w celu udostępnie-
nia prawidłowych danych komisjom 
klęskowym. 

Mówiąc o zgodności danych po-
między wnioskiem obszarowym 
a protokołem komisji klęskowej na-
leży zwrócić uwagę na jeszcze inne 
konsekwencje pojawienia się tego 
protokołu w dokumentacji ARiMR. 
Jeżeli w wyniku klęski została 
uszkodzona uprawa, której właściwa 
kondycja jest istotna z punktu wi-
dzenia innych dotacji udzielanych 
przez Agencję, takich jak np. pro-
gramy rolnośrodowiskowe czy zazie-
lenienie, to słaba jej kondycja może 
zostać potraktowana jako niewyko-
nanie zobowiązania. ARiMR uzy-
ska tę informację od samego rolnika 
składającego wniosek o nadzwyczaj-
ną pomoc klęskową. I choć zły stan 
plantacji będzie potwierdzony przez 
komisję na protokole będącym w po-
siadaniu Agencji, nie zwalnia to rol-
nika z konieczności oddzielnego po-
informowania ARiMR, że powodem 
złego stanu uprawy jest działanie 
tzw. siły wyższej. Skutkiem złoże-
nia takiego oświadczenia może być 
nieudzielenie dodatkowych dopłat 
w roku wystąpienia klęski, jednak 
niedopełnienie obowiązku poinfor-
mowania o sytuacji nadzwyczajnej 
może skutkować żądaniem zwrotu 
nawet paroletnich dopłat otrzyma-
nych np. w okresie realizacji progra-
mu rolnośrodowiskowego.

Kornel Pabiszczak

Jak postępować, gdy klęska obniży plony?

Brak opadów przez dłuższy okres wyrządził poważne szkody
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Wiele sygnałów wskazuje na to, 
iż prezes Rady Ministrów jeszcze 
przed wakacjami podpisze rozpo-
rządzenie z dnia 5 czerwca 2018 
r. w sprawie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu”.

Niestety, nie prowadzi się obec-
nie w tej sprawie żadnej kampanii 
informacyjnej. Nie mówi się o tym, 
że nowe przepisy wejdą w życie i rol-
nicy będą musieli spełnić określone, 
dość restrykcyjne wymogi w tym 
zakresie. Niewiedza jednak nie 
zwalnia z obowiązku postępowania 
zgodnie z wymogami.

W stosunku do założeń, jakie 
były proponowane wcześniej, osta-
tecznie je zmieniono. Na począt-
ku wydawało się, że nie taki diabeł 
straszny jak go malują. Jednak za-
pisy tak zmieniono, że w obecnym 
kształcie znacznie utrudnią rolni-
kom życie. Z największym niezado-
woleniem rolników spotkają się za-
pewne terminy stosowania nawozów 
i przechowywania nawozów natu-
ralnych. Obecnie, do czego rolnicy 
się przyzwyczaili, nie wolno stoso-
wać nawozów na glebę: zamarznię-
tą, zbyt nasyconą wodą, zalaną, czy 
pokrytą śniegiem, co jest zrozumia-
łe i logiczne. Dopuszcza się jednak 
nawożenie nawozami naturalny-
mi stawów wykorzystywanych do 
chowu lub hodowli ryb. Nie wolno 
jednak ich aplikować na gruntach 
rolnych w bliskim sąsiedztwie wód 
powierzchniowych. Trzeba także 
zwrócić uwagę podczas mycia roz-
siewaczy nawozów, aby nie robić 
tego zbyt blisko zbiorników i cieków 
wodnych – minimalna odległość to 
25 m. 

Nawozów nie można stosować 
na gruntach rolnych z wyjątkiem 
gnojowicy w odległości nie mniej-
szej niż 5 m od linii brzegu jezior 
i zbiorników o pow. do 50 ha, a gno-
jowicy 10 m. Natomiast dla zbiorni-
ków o powierzchni powyżej 50 ha, 
ujęć wody ta odległość dla wszyst-
kich nawozów wynosi 20 m. Odle-
głości te jednak mogą być o połowę 
zmniejszone, gdy nawozy będą apli-
kowane bezpośrednio do gleby przez 
urządzenia do tego przeznaczone 
lub podzielone na trzy równe dawki. 
Rolnicy gospodarujący na terenach 
o dużym nachyleniu będą musieli te 
odległości zwiększyć jeszcze o 5 m. 
Na polach o dużym nachyleniu daw-
ki nawozów mineralnych będą mu-

siały być tak podzielone, aby jedna 
dawka nie przekraczała 100 kgN/ha. 
Uprawa będzie musiała być prowa-
dzona poprzecznie do nachylenia 
stoku z kierunkiem odkładania ski-
by ku górze stoku, a nawozy natu-
ralne powinny być przyorane/przy-
kryte w ciągu 4 godz. lub najpóźniej 
następnego dnia.

Zostały niestety skrócone termi-
ny stosowania nawozów. Nowe za-
pisy określają, że nawozy azotowe 
mineralne oraz naturalne płynne na 
gruntach ornych można stosować od 
1 marca do 20 października (termin 
ten skrócono o 11 dni w stosunku do 
poprzedniego projektu). Nawozy sta-
łe naturalne od 1 marca do 31 paź-
dziernika (ten termin skrócony aż 
o 30 dni). Rozporządzenie to różni-
cuje terminy nawożenia i tak dla wy-
znaczonych gmin lub obrębów ewi-
dencyjnych województwa dolnoślą-
skiego, małopolskiego, podkarpac-
kiego, podlaskiego, śląskiego i war-
mińsko-mazurskiego, skrócone zo-
stały terminy stosowania nawozów 
mineralnych oraz płynnych natural-
nych na gruntach ornych – tylko do 
15 października. Rozporządzenie to 
zawiera również wykaz gmin, w któ-
rych będzie można nawozy stosować 
do 25 października (zał. Nr 3). W tej 
grupie znalazła się Wielkopolska. 
Niestety, nie będzie można wysiewać 
nawozów po zimie, jak tylko ustąpią 
mrozy, tylko poczekać do 1 marca.

Mimo takich obostrzeń, przepisy 
wprowadzają pewne wyjątki. Wy-
żej wspomniane terminy stosowania 
nawozów nie będą obowiązywały 
rolników, którzy będą późno zbie-
rali przedplony, buraki cukrowe, 
kukurydzę czy warzywa. W myśl 
tych zapisów: jeżeli zbiory lub na-
wożenie będą utrudnione z powo-
du niekorzystnych warunków po-
godowych, rolnik będzie miał czas 
na zastosowanie zarówno nawozów 
mineralnych, jak i naturalnych do 
końca listopada. Nieco inaczej po-

traktowane zostały uprawy trwałe, 
wieloletnie oraz trwałe użytki zielo-
ne. Można stosować na nich nawo-
zy azotowe mineralne i naturalne 
płynne od 1 marca do 31 paździer-
nika (o miesiąc dłużej niż zakła-
dał wcześniejszy projekt), a obor-
nik od 1 marca do końca listopada. 
Gleby ugorowane pozostają bez na-
wożenia przez cały rok, chyba że 
rolnik planuje włączenie ich do pro-
dukcji. W takim przypadku może 
zastosować nawozy jesienią przed 
planowanym zakończeniem odłogo-
wania.

Kolejnym wymogiem jest obo-
wiązek prowadzenia dokumentacji 
nawożenia azotem. Ten obowiązek 
będą musiały spełnić gospodarstwa 
o powierzchni większej lub równej 
10 ha użytków rolnych oraz utrzy-
mujące zwierzęta w liczbie 10 DJP 
i więcej (wg stanu średniorocznego). 
Wymagane będzie także prowadze-
nie ewidencji zabiegów agrotech-
nicznych związanych z nawożeniem 
azotem. Będzie trzeba zapisać: datę 
zastosowania nawozu; rodzaj upra-
wy i powierzchnię; rodzaj nawozu, 
zastosowaną dawkę oraz terminu 

przyorania nawozu naturalnego dla 
terenów o dużym nachyleniu. Doku-
mentacja będzie mogła być prowa-
dzona w formie zapisów własnych, 
arkuszy lub dzienników, książki na-
wozowej lub w postaci elektronicz-
nej. Chodzi o to, aby taka dokumen-
tacja istniała.

Natomiast plan nawożenia azotem 
będzie wymagany od rolników któ-
rzy:
n  posiadają gospodarstwo o po-

wierzchni powyżej 100 ha użyt-
ków rolnych (stanowiących jego 
własność, dzierżawionych przez 
niego lub będących w jego użyt-
kowaniu lub w użytkowaniu wie-
czystym),

n  uprawiają uprawy intensywne 
(określone w załączniku zboża, 
okopowe i warzywa), na gruntach 
ornych na powierzchni powyżej 
50 ha,

n  utrzymują obsadę większą niż 60 
DJP wg stanu średniorocznego 
(chyba że nie zagospodarowuje 
nawozów u siebie).
Gospodarstwa wielkotowarowe 

mogą zbyć do bezpośredniego rol-
niczego wykorzystania część gno-
jówki lub gnojowicy. Nie może być 
tego jednak więcej niż 30%, a zbycie 
musi się odbyć na podstawie umo-
wy zawartej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. Zbyta ilość 
nawozów naturalnych nie musi być 
objęta planem, powinna jednak być 
uwzględniona w planie nawoże-
nia nabywcy. Plan nawożenia bę-
dzie musiał być zaopiniowany przez 
okręgową stację chemiczno-rolniczą 
i dostarczony wraz z opinią wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta) oraz wojewódzkiemu inspekto-
rowi ochrony środowiska.

Plany nawożenia będą musiały 
być opracowywane co roku, odręb-
nie dla każdej działki rolnej. Doku-
mentacja związana z nawożeniem 
będzie musiała być przechowywania 
przez 3 lata.

Na postawie umowy z wojewódz-
twem wielkopolskim na realizację 
operacji w ramach Planu Działania 
KSOW na lata 2014–2020, Wielko-
polska Izba Rolnicza przy współ-
pracy CDR, Konwentu Powiatów 
i SSWW przeprowadzi cykl 20 spo-
tkań informacyjno-szkoleniowych, 
dotyczących tematyki Prawa wod-
nego i wymogów ochrony przed 
azotanami. Spotkania te odbędą się 
we wrześniu i październiku i bę-
dziemy o nich Państwa na bieżąco 
informować.

M. Ceglarek

Krótsze terminy stosowania nawozów

Nawozy naturalne należy  przyorać/przykryć w ciągu 4 godz. lub najpóźniej 
następnego dnia

Rozsiewaczy nawozów nie należy 
myć zbyt blisko zbiorników i cieków 
wodnych – minimalna odległość to 
25 m
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Jak wynika z ostatniego projek-
tu „Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobie-
ganie dalszemu zanieczyszczeniu” 
z czerwca 2018 r. – płyty i zbiorniki 
na gnojówkę i gnojowicę będą obo-
wiązkowe dla wszystkich posiada-
czy zwierząt gospodarskich.

Skutkiem takiego zapisu jest 
znaczny wzrost kosztów, jakie re-
sort rolnictwa przewidywał na do-
stosowanie rolników do zmienio-
nej ustawy Prawo Wodne. Kwota 
ta wzrosła z 754,7 mln zł do 1 300,5 
mln zł (1 181 mln zł na płyty i zbior-
niki + 119,5 mln zł na przechowy-
wanie kiszonek). Wcześniejsza kwo-
ta planowana była dla rolników 
posiadających większe gospodar-
stwa. Jednak KE zakwestionowała 
zwolnienie z programu azotanowe-
go małych gospodarstw (posiadają-
cych do 10 ha albo posiadających do 
10 DJP sztuk zwierząt).

Zatem wszyscy rolnicy w Polsce, 
którzy posiadają zwierzęta zmusze-
ni będą dostosować swoje gospodar-
stwa do nowych wymogów m.in. 
w zakresie wybudowania płyt do 

składowania obornika oraz zbior-
ników na płynne nawozy naturalne, 
a także silosów na pasze soczyste. 
Powierzchnia płyt obornikowych 
musi wystarczyć na przechowywa-
nie obornika przez 5 miesięcy, na-
tomiast pojemność zbiorników na 
nawozy płynne musi umożliwić ich 
przechowywanie przez okres 6 mie-
sięcy. 

Ministerstwo rolnictwa informu-
je, że pomocą dla rolników w speł-
nieniu tych wymagań będą środki 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) na lata 2014–2020. 
W programie tym zaplanowano 
działanie „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach 
OSN”, w ramach którego można 
będzie uzyskać dofinansowanie, 
m.in. na doposażenie gospodarstw 
w urządzenia do przechowywa-
nia nawozów naturalnych lub pasz 
soczystych. Jak wynika z harmo-
nogramu planowanych do końca 
br. naborów wniosków w ramach 
PROW 2014–2020, nabór na to dzia-
łanie odbędzie się w grudniu 2018 r.

Pomoc polega na refundacji czę-
ści kosztów kwalifikowalnych. 
W dotychczasowym programie po-

ziom refundacji wynosi 50% kosz-
tów kwalifikowalnych (60% w przy-
padku młodych rolników). Maksy-
malna wysokość pomocy udzielonej 
jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne nie może prze-
kroczyć 50 tys. zł. 

Inną formą pomocy rolnikom na 
OSN jest Pakiet 2 Programu Rol-
no-środowiskowo-klimatycznego. 
W ramach tego programu rolnicy 

mogą otrzymać wsparcie w wyso-
kości 650 zł/ha na zasiew poplonu, 
który musi pozostać na polu w okre-
sie między 15 września a 1 marca 
roku następnego. Zadaniem tego 
programu jest ochrona gleby i wody 
przed erozją wodną, przeciwdziała-
nie utracie substancji organicznej 
oraz ochrona wód przed zanieczysz-
czeniami.

E. Bryl

Kosztowne wymogi dla hodowców

W dniu 17 czerwca br. w Dziekanowicach odsłonięta została ta-
blica upamiętniająca pobyt Wincentego Witosa na Dziekanowickiej 
Ziemi. Mąż Stanu, trzykrotny Premier II Rzeczypospolitej, współ-
twórca Niepodległego Państwa Polskiego spotkał się z rolnikami 
Dziekanowic i okolic dwukrotnie: w roku 1922 i 1927. Ten wybitny 
działacz ruchu ludowego przyjechał do serca Wielkopolski, do rolni-
ków, by ich umocnić w tym co robią: „Tyle Polski, ile polskiej ziemi 
w rękach chłopów”.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poprzedziła msza 
św. w kościele pw. św. Anny i św. Wawrzyńca w Skansenie z oka-
zji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pomysł 
upamiętnienia wizyt Wincentego Witosa w Dziekanowicach zro-
dził się podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Ludowego.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Wojciech Janko-
wiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Stanisław 
Kalemba – były minister rolnictwa i rozwoju wsi i były poseł na 
Sejm RP, Andrzej Łozowski – wójt Gminy Łubowo, Jerzy Berlik 
– wicestarosta gnieźnieński oraz przewodniczący Społecznego 
Komitetu Ufundowania Tablicy Pamiątkowej Wincentego Wito-
sa w Dziekanowicach – Janusz Winiarski i honorowy prezes Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Gnieźnieńskiego – Tade-
usz Stachowiak.

Pod tablicą delegacje złożyły wiązanki kwiatów w biało-czer-
wonych barwach, które podkreśliły doniosłość uroczystości. Na 
koniec wszyscy zostali zaproszeni na Festyn Ludowy „Zielono 
mi” zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, powiat 
gnieźnieński, gminę Łubowo i sołtysa Dziekanowic.

M. Ceglarek

Odsłonięcie tablicy w Dziekanowicach

Powierzchnia płyt obornikowych musi wystarczyć na przechowywanie obor-
nika przez 5 miesięcy

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonuje wicemarszałek województwa wielkopolskie-
go – Wojciech Jankowiak
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W dniu 12 czerwca br. w Biurze 
Wojewódzkim Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej gościliśmy delegację pięt-
nastu przedstawicieli Obwodu Char-
kowskiego. Spotkanie odbyło się 
w ramach inicjatywy wymiany do-
świadczeń peer-to-peer (równy z rów-
nym) między władzami lokalnymi 
i regionalnymi z Unii Europejskiej 
i Ukrainy, wspieranej przez program 
„U-LEAD z Europą”. Tematem prze-
wodnim tej wizyty był rozwój obsza-
rów wiejskich, nasi goście odwiedzi-
li również w trakcie swojego pobytu 
w Wielkopolsce Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego, 
ARiMR, WODR, Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolskich 
oraz spotkali się z przedstawicielami 
grup producentów rolnych. W skład 
delegacji wchodziło 15 osób, wśród 
nich znajdowali się czterej przedsta-
wiciele Rady Obwodu Charkowskie-
go, ekspert w Ministerstwie Regio-
nalnego Rozwoju, Konstrukcji Ukra-
iny, profesor Rozwoju Regionalnego 
w Charkowskim Instytucie Admini-
stracji Publicznej, członek Zarządu 
Związku Inicjatyw Młodych, przed-
stawiciele społeczności oraz firm pry-
watnych. 

Na początku spotkania głos za-
brał dyrektor Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Grzegorz Wysocki, który 
przedstawił prezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego 
oraz członków zarządu: Jerzego Ko-
strzewę i Zbigniewa Stajkowskiego. 
Dyrektor scharakteryzował obszar 
województwa wielkopolskiego pod 
względem rolniczym, jakości gleb, 
tradycji uprawy rolniczej oraz pro-
dukcję wielkopolskiego rolnictwa na 
tle kraju. W dalszej części przedsta-
wił informacje na temat funkcjono-
wania izby rolniczej, na jakiej pod-
stawie działa, z czego się utrzymuje. 
Przybliżył zebranym strukturę Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, opisał pro-
ces wyborczy oraz zachęcił do odwie-
dzania izbowych mediów.

W następnej części spotkania głos 
zabrała Ludmila Nemykina – prze-
wodnicząca Komisji Budżetowej, 
odpowiednika naszego Urzędu Mar-
szałkowskiego w strukturach Obwo-
du Charkowskiego, która poprosi-
ła o przedstawienie się pozostałych 
członków delegacji, podziękowała za 
przyjęcie oraz przedstawiła sytuację 
gospodarczą Obwodu Charkowskie-

go, wyraziła chęć współpracy po-
między naszymi instytucjami, każde 
uwagi z naszej strony i odpowiedzi na 
zadane pytania uznała za cenne, po-
nieważ rolnictwo tych terenów dopie-
ro podąża ścieżką samorządowości ze 
względu na zmiany ustrojowe i prze-
miany postkomunistyczne.

W trakcie dyskusji merytorycz-
nej goście z Ukrainy interesowali się 
działaniem instytucji wspierających 
rozwój obszarów wiejskich, przedsię-
biorczości i przyciągania inwestycji. 
Wiele pytań dotyczyło prowadzenia 
działalności rolniczej w Polsce oraz 
systemu fiskalnego i ubezpieczeń 
społecznych. Goście chcieli wiedzieć 
na jakiej zasadzie izba się utrzymuje, 
kto zajmuje się zbieraniem podatku 
rolnego, kto ustala stawki, jakie po-
datki płaci rolnik, który nie posiada 
gruntów, tylko zajmuje się produkcją 
trzody chlewnej, czy bydła. Cieka-
wym spostrzeżeniem i różnicą było 
zaobserwowanie, iż w Polsce nie ma 
takiej sytuacji, aby producent bydła 
nie miał gruntów na paszę, byłoby 
to dla niego nieopłacalne, natomiast 

w Obwodzie Charkowskim zdarzają 
się takie przypadki. Członkowie dele-
gacji pytali o to, w jaki sposób funk-
cjonuje obrót ziemią w Polsce, jaka 
instytucja się tym zajmuje, jakie są 
koszty dzierżawy oraz zakupu w ob-
rocie prywatnym 1 ha. Naszych gości 
interesowała również procedura na-
bycia gruntów przez cudzoziemców.

Ze strony polskiej na większość 
pytań odpowiadał prezes Piotr Wal-
kowski, przy wsparciu członków za-
rządu i dyrektora. Prezes przybliżył 
również kwestię naszej współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, z któ-
rym mamy podpisane porozumie-
nie, na mocy którego współpracu-
jemy na przykład przy organizacji 
Gali konkursu „Wielkopolski Rol-
nik Roku”, czy konferencji o tema-
tyce rolniczej. Prezes Piotr Wal-
kowski zapoznał z izbową historią, 
początkami izb w XIX wieku oraz 
sytuacją i kompetencjami współ-
cześnie. Ludmila Nemykina po-

dziękowała za wyczerpujące odpo-
wiedzi na zadane pytania, złożyła 
na ręce prezesa wyroby cukiernicze 
z Obwodu Charkowskiego, publi-
kacje oraz pamiątkową lalkę z tego 
regionu. Podkreśliła, iż pozyskane 
informacje na pewno przydadzą się 
w praktyce rolniczej.

WIR, Poznań

Spotkanie z przedstawicielami 
Obwodu Charkowskiego

Panu Eugeniuszowi Napierale
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej I-V kadencji,

Członkowi Rady Powiatowej WIR w Poznaniu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

śp. Danuty Napierały
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR

Dyrektor Grzegorz Wysocki scharakteryzował obszar województwa wielko-
polskiego pod względem rolniczym i przedstawił informacje na temat funk-
cjonowania WIR

Goście z Ukrainy interesowali się działaniem instytucji wspierających roz-
wój obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i przyciągania inwestycji
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15 czerwca br. w Centrum Dy-
daktyczno-Sportowym Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Kali-
szu odbyła się ostatnia konferencja 
z cyklu ,,Transfer wiedzy w dzie-
dzinie zrównoważonego wykorzy-
stania energii”. Wcześniej podobne 
konferencje odbyły się w Koninie, 
Lesznie, Gnieźnie i Pile.

Organizatorami cyklu konfe-
rencji był Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Wielkopol-
ska Agencja Zarządzania Energią 
oraz Wielkopolska Izba Rolnicza 

i Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Kaliszu, Koninie, Lesznie, 
Gnieźnie i Pile.

Wśród prelegentów byli m.in.: 
poseł do Parlamentu Europejskie-
go Andrzej Grzyb, wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski oraz prezes 

WAZE Andrzej Bobrowski. Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą reprezento-
wali członkowie zarządu WIR oraz 
delegaci rad powiatowych.

Spotkanie w Kaliszu otworzył 
Krzysztof Grabowski, wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego, 
który mówił o poprawie bezpie-
czeństwa energetycznego w Euro-
pie. Przytoczył założenia pakietu 
„Czysta energia dla wszystkich Eu-
ropejczyków”, który zakłada szereg 
działań mających na celu przyspie-
szenie przejścia na czystą energię.

Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Andrzej Grzyb, mó-
wił o wspólnej odpowiedzialności 
państw członkowskich za jakość 
powietrza i przemyślanym korzy-
staniu z zasobów środowiska. Na-
stępnie prelekcje pt. „Problem ni-
skiej emisji w Wielkopolsce” przed-
stawił Stefan Pawlak z Wielkopol-
skiej Agencji Zarzadzania Energią. 
Omówił negatywny wpływ zanie-
czyszczonego powietrza na zdro-
wie człowieka oraz normy obowią-
zujące w tym zakresie. Z uwagi na 

przekroczenia dobowych i rocz-
nych norm zanieczyszczeń powie-
trza w Polsce w latach 2007–2015, 
nasz kraj zobligowany jest jak naj-
szybciej podjąć działania zmierza-
jące do poprawy jakości powietrza 
w naszym kraju, stąd realizowane 
są programy: „Smog Stop” oraz 
„Czyste Powietrze”. 

W Wielkopolsce od 2018 roku 
obowiązują tzw. uchwały antysmo-
gowe. Zgodnie z ich założeniami, 
w instalacjach zakazuje się stoso-
wania:
n  węgla brunatnego i paliw stałych 

produkowanych z jego wykorzy-
staniem,

n  mułów i f lotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem,

n  paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego (o uziarnie-
niu poniżej 3 mm) wynosi wię-
cej niż 15% oraz które nie speł-
niają parametrów jakościowych 
takich jak: wartość opałowa co 
najmniej 23MJ/kg lub zawartość 
popiołu nie więcej niż 10%,

n  biomasy stałej, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20%.
Uchwały antysmogowe określają 

również wymagania, jakie spełniać 
mają instalacje:
n  muszą spełniać wymagania roz-

porządzenia Komisji UE w za-
kresie efektywności energetycz-
nej i norm emisyjnych,

n  muszą umożliwiać automatyczne 
podawanie paliwa,

n  nie mogą posiadać rusztu awa-
ryjnego oraz elementów pozwa-
lających na jego zamontowanie.

Kotły zainstalowane przed 1 maja 
2018 roku, które nie spełniają wymo-
gów będą musiały zostać wymienio-
ne. Określone zostały dwa terminy: 
do 2024 roku w przypadku kotłów 
bezklasowych oraz do 2028 roku ko-
tły spełniające normy 3 i 4 klasy.

Ostatnia prelekcja dotyczyła in-
nowacyjnych technologii bioga-
zowych wykorzystywanych w rol-
nictwie i gospodarce komunalnej.  
Przedstawił ją prezes WAZE An-
drzej Bobrowski. Biogazownie są 
stabilnym źródłem wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła, które 
rozwiązują problem zagospodaro-
wania odpadów organicznych. Pre-
zes Bobrowski przedstawił koncep-
cję biogazowni komunalnej, która 
może być zlokalizowana na tere-
nach zurbanizowanych oraz bio-
gazowni rolniczej. Rozwiązania te 
poparte zostały przykładami dzia-
łających już biogazowni w woje-
wództwie lubuskim  (gmina Gu-
bin) oraz  i warmińsko-mazurskim 
(wieś Upałty, niedaleko Giżycka).

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Wydawca: Wielkopolska Izba Rolnicza
Rada Programowa: Zarząd WIR
Redaktor naczelna: Marta Ceglarek
Adres redakcji: Wielkopolska Izba Rolnicza, 
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, 
tel. 61 227 01 30, faks 61 227 01 31, 
redakcja 61 227 01 24, 
e-mail: siewca@wir.org.pl
Druk: Drukarnia Sosnowiec
Artykuły zamieszczone w „Siewcy wiel-
kopolskim” odzwierciedlają poglądy WIR, 
a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolnicze-
go” nie ma wpływu na ich treść.

Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii 
w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia” 

W konferencji uczestniczyli delegaci rad powiatowych WIR z terenu połu-
dniowej Wielkopolski

Wśród uczestników konferencji byli m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego 
Andrzej Grzyb, senator RP Andrzej Wojtyła oraz wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i prezes WIR Piotr Walkowski

Andrzej Bobrowski prezes WAZE przedstawił innowacyjne rozwiązania 
z zakresu technologii biogazowych wykorzystywanych w rolnictwie i gospo-
darce komunalnej
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W czwartek 24 maja 2018 r. odby-
ła się w Technikum Inżynierii Śro-
dowiska i Agrobiznesu w Poznaniu 
konferencja podsumowująca 4 prak-
tyki zawodowe naszych uczniów we 
Francji w latach 2016–2018. W sumie 
wyjechało 41 uczniów Technikum 
Weterynarii i 39 uczniów Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa. Prak-
tyki miały miejsce w południowo-za-
chodniej Francji, a naszą bazą była 
miejscowość Aire sur l’Adour. To-
warzyszyło im 5 opiekunów. Prakty-
ki zostały sfinansowane z funduszy 
Europejskich – Program Operacyj-
ny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem 
konferencji była prezentacja prak-
tyk, aby odpowiedzieć sobie na py-
tanie będące tematem naszego pro-
jektu, a mianowicie: czy Europejskie 
Kontakty są rzeczywiście szansą na 
wprowadzenie innowacji zawodo-
wych w rolnictwie? Na konferen-
cje przybyli: rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr 
hab. Cezary Mądrzak, pełnomocnik 
Rektora prof. dr hab. Hubert Wali-
góra, minister rolnictwa i poseł na 
Sejm RP Stanisław Kalemba, Po-
seł na Sejm RP Zbigniew Ajchler, 
kurator Oświaty Zbigniew Talaga. 
Urząd Miasta Poznania reprezento-
wała Anita Kamińska, Polską Izbę 
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych oraz firmę KUHN repre-
zentował Ireneusz Dobrowolski, fir-
mę AgroMarket Jaryszki reprezento-

wali Ewa i Jan Skrzypczakowie, fir-
mę CLAAS Polska reprezentowała 
dr Barbara Raba, Wielkopolską Izbę 
Rolniczą reprezentowali Zbigniew 
Stajkowski i Kornel Pabiszczak, In-
stytut Inżynierii Biosystemów U.P. 
w Poznaniu reprezentował dr hab. 
Karol Durczak, Rolniczo-Sadowicz-
ne Gospodarstwo Doświadczalne 
Przybroda reprezentował dyrektor 
Filip Mazur. Obecny był również 
konsultant Programu Erasmus Plus 
Waldemar Kryjewski. Na konferen-
cji referaty wygłosili dyr. Andrzej 
Kabaciński, Andrzej Karbowiak, dr 
hab. Sławomir Nowicki, Zdzisław 
Grygiel, Katarzyna Szczepańska 
i Waldemar Kryjewski. Po przerwie 
kawowej swoimi refleksjami na te-
mat praktyk we Francji podzielili się 
uczniowie: Katarzyna Węglewska, 
Oskar Filipowicz, Krzysztof Kacz-
marek, Ola Rezulak, Ola Szczęsna, 
Julia Hawryluk, Natalia Ciecierska 
oraz Mateusz Łuczak. Całość pod-
sumował koordynator projektu i or-
ganizator konferencji wicedyrektor 
Jacek Michalski. W dyskusji głos za-
brali: Zbigniew Ajchler, Zbigniew 
Stajkowski, Karol Durczak i prof. dr 
hab. Hubert Waligóra. 

Na zakończenie dyrektor Andrzej 
Kabaciński wręczył uczestnikom 
praktyk Europassy i zaprosił wszyst-
kich do wspólnego zdjęcia, a następ-
nie na obiad. Konferencja potwier-
dziła, że Europejskie Kontakty są 

na pewno szansą na wprowadzenie 
innowacji zawodowych w rolnic-
twie. Jedna rzecz po tych praktykach 
jest pewna, nasi uczniowie zobaczy-
li i nauczyli się bardzo dużo i dzięki 
temu zrobili krok do przodu w swo-
im rozwoju. Z zawodowego punk-
tu widzenia najbardziej zapamiętali 
chów drobiu i świń na wolnym wy-
biegu oraz deszczownie przewoźne. 
Nigdy nie zapomną pierwszego dla 
zdecydowanej większości lotu samo-

lotem i wycieczek nad Ocean Atlan-
tycki oraz do sanktuarium w Lour-
des w Pirenejach. I będzie to na pew-
no ich szansą w przyszłości. Nasza 
młodzież zostawiła we Francji bar-
dzo dobre wrażenie, czego dowodem 
jest fakt, że francuzi już teraz zapro-
ponowali naszym uczniom konkret-
ne miejsca pracy.

Jacek Michalski
wicedyrektor TIŚiA Poznań

organizator i koordynator praktyk

Wspólne zdjęcie uczestników praktyk z zaproszonymi gośćmi

Konferencja zgromadziła wiele osób zainteresowanych odbyciem zagranicz-
nej praktyki

Europejskie Kontakty są na pewno szansą na wprowadzenie innowacji za-
wodowych w rolnictwie – podkreślił dyrektor szkoły

Praktyki zagraniczne

Fo
t. 

TIŚ
iA

 (x
3)



SIEWCA WIELKOPOLSKI10 Nr 7 (165) lipiec 2018

W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r. od-
były się XXV Wielkopolskie Targi 
Rolnicze oraz Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola. 
Miejscem wydarzeń, jak co roku, 
było Centrum Wystawowo - Szkole-
niowe w Sielinku – powiat nowoto-
myski. W sumie wystawa odbyła się 
na ponad pięćdzięsięciohektarowej 
powierzchni. 

Wszystkich przybyłych powitała 
dyrektor Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego – Wiesła-
wa Nowak, a uroczystego otwarcia 
Wystawy dokonał Ryszard Zarudz-
ki –podsekretarz stanu w minister-
stwie rolnictwa i rozwoju wsi, który 
pogratulował hodowcom osiągnięć. 
Podziękował również pracowni-
kom ośrodków doradztwa rolnicze-
go i izbom rolniczym za pomoc rol-
nikom w wypełnianiu e-wniosków. 
Obecnie jest dziewięćdziesiąt kilka 
procent wniosków złożonych. Pozo-
stało jeszcze kilka dni, więc myślę 
że będzie to prawie 100% wniosków, 
złożonych drogą elektroniczną.

XXV Jubileuszowe Wielkopolskie 
Targi Rolnicze były okazją do wrę-
czenia najbardziej zasłużonym pra-
cownikom Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego odzna-
czenia resortowego „Zasłużony dla 
Rolnictwa” . W tym roku dyrektor 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego – Wiesława Nowak 
wręczyła instytucjom oraz osobom, 
będącym od lat związanymi z Wy-
stawą w Sielinku statuetki – „Przy-
jaciel Sielinka”. Tym wyróżnieniem 
uhonorowana została także Wiel-
kopolska Izba Rolnicza, statuetkę 
odebrał w imieniu WIR wiceprezes 
Bogdan Fleming.

Wielkopolska Izba Rolnicza po-
stanowiła wyróżnić Stację Chemicz-
no- -Rolniczą w Poznaniu – Meda-
lionem im. Hr. Aleksandra Szembe-
ka – za szczególne zasługi na rzecz 
wielkopolskiego rolnictwa. Meda-
lion wręczył dyrektorowi Stacji Che-
miczno- -Rolniczej Zdzisławowi 
Krukowi – Bogdan Fleming wice-
prezes WIR.

Połączenie tych imprez zaowoco-
wało dużym sukcesem w opinii od-
wiedzających. Imprezy targowe od-
wiedziło jak zawsze bardzo dużo rol-
ników. Sporo odwiedzających osób 
było zainteresowanych poletka-
mi doświadczalnymi, gdzie można 
było obejrzeć poszczególne odmiany 
zbóż, ocenić ich odporność na cho-
roby, szkodniki, reakcję na nawo-
żenie oraz ogólną zdrowotność ro-

ślin. W tym roku, jak i w latach po-
przednich, rolnicy szczególną uwagę 
zwracali na odmiany dobrze znoszą-
ce niedobór wody. Na powierzchni 
14 hektarów zostało zaprezentowa-
nych 219 odmian 18 gatunków ro-
ślin uprawianych w regionie, w tym 
45 odmian rekomendowanych 
do uprawy przez Listę Odmian Za-
lecanych.

Jest to o tyle ważne, że rolnicy 
mogą zobaczyć jak w warunkach po-
lowych zachowują się rośliny i które 
odmiany są godne uwagi ze wzglę-
du na wysoką zdrowotność i od-
porność na warunki atmosferyczne. 
Odwiedzający targi rolnicy mogą 
w ten sposób obserwacje przenieść 
do praktyki i najlepsze odmiany za-
stosować w swoich gospodarstwach. 

Dla zainteresowanych tematyką 
odnawialnych źródeł energii oraz 
uprawą roślin na biomasę, zostały 
przygotowane: kolekcja roślin ener-
getycznych – róża wielokwiatowa, 
topinambur, ślazowiec pensylwań-
ski, spartina preriowa, miskant ol-
brzymi, perz wydłużony, proso ró-
zgowate, palczatka Gerarda, mozga 
trzcinowata, sorgo zwyczajne, mie-
szaniec trawy sudańskiej i sorga, 
drzewo Oxytre, rożnik przerośnię-
ty, wierzba energetyczna; mieszanki 
traw – M-Herba Fibres, M-Tout Ter-
ran, lucerna Galaxie Max.

Tegoroczna Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych zgromadziła 
pond 130  hodowców, którzy wysta-
wili prawie 450 szt. różnych zwierząt, 
w tym 55 różnych ras.  Wystawiono 
między innymi: bydło mleczne, by-
dło mięsne, cielęta, owce, kozy, ko-
nie, króliki, alpaki oraz drób użyt-
kowy, kaczki, gęsi kury, przepiórki 
jak również drób ozdobny. Nnie wy-
stawiono trzody chlewnej z uwagi na 
zagrożenie ASF.

W tym roku po raz pierwszy 
zwierzęta były prezentowane z za-
chodniopołudniowej części Polski 
tj. województw: lubuskiego, łódz-
kiego, śląskiego i dolnośląskiego. 
Wystawa od lat stanowi doskona-

łą platformę do wymiany doświad-
czeń między wyróżniającymi się 
i przodującymi w kraju hodowca-
mi i producentami rolnymi. Do-
brze służy rozwojowi nowoczesne-
go rolnictwa. Jest także właściwym 
miejscem do nawiązywania zawo-
dowych kontaktów, sprzyjających 
upowszechnianiu postępu hodow-
lanego w gospodarstwach rolnych 
prowadzonych na europejskim, nie-
jednokrotnie światowym poziomie.

Przyznanych zostało łącznie 49 
czempionów.  Puchary Prezesa 
WIR w imieniu prezesa Piotra Wal-
kowskiego wręczył Bogdan Flem-
nig – wiceprezes WIR, a otrzymali 
je: Stadnina Koni w Dobrzyniewie 
Sp. z o.o.  za czempiona w katego-
rii klacze  rasa Konik Polski – klacz 
GALERKA  oraz Rolnicze Go-
spodarstwo Doświadczalne  Bro-
dy Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu za czempiona  w kate-
gorii  maciorki rasy – owca roma-
nowska.

Wśród stoisk było także stoisko 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na 
którym można było zapoznać się 

z działaniami i inicjatywami podej-
mowanymi przez WIR.

Odwiedzający targi mogli nie tyl-
ko podziwiać zwierzęta, maszyny 
i środki do produkcji, a także zasię-
gnąć fachowych porad dotyczących 
żywienia, hodowli, uprawy, nawoże-
nia itp. Wśród wystawców były rów-
nież liczne instytucje pracujące na 
rzecz rolnictwa. Stoisko Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej odwiedziła spo-
ra liczba osób. 

Jak zwykle imprezie towarzyszyły 
cieszące się dużym powodzeniem mi-
nitargi ogrodnicze, na których moż-
na było nabyć wiele roślin do przydo-
mowych ogródków i nie tylko.

M. Ceglarek

Sielinko 2018

Prezentacja najlepszych zwierząt wystawy

Moment wręczenia przez wiceprezesa WIR Bogdana Fleminga Stacji Che-
miczno–Rolniczej w Poznaniu Medalionu im. Hr. Aleksandra Szembeka – 
za szczególne zasługi na rzecz wielkopolskiego rolnictwa

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających
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W dniu 17 czerwca br. na tere-
nach ogrodów Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy odbył się Fe-
styn Ludowy i piknik pod nazwą 
„Zielono mi”. Festyn zorganizowa-
li: Wielkopolska Izba Rolnicza, po-
wiat gnieźnieński, gmina Łubowo 
i sołtys Dziekanowic. Inspiracją dla 
organizacji tej plenerowej impre-
zy były tzw. „Zielone Światki”– co 
prawda trochę spóźnione, jednak 
połączono je z odsłonięciem pamiąt-
kowej tablicy poświęconej Wincen-
temu Witosowi.

Wszystkich przybyłych na piknik 
przywitali: wicestarosta Jerzy Ber-
lik, a także gospodarze wydarzenia 
– wójt Gminy Łubowo Andrzej Ło-
zowski, Wójt Gminy Gniezno Wło-
dzimierz Leman, prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski wraz ze Zbigniewem Stajkow-
skim – członkiem zarządu WIR oraz 
sołtys Dziekanowic Leszek Szewior, 
a także gość specjalny tego wydarze-
nia – wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Wojciech Janko-
wiak.

Tematem przewodnim pikniku 
„Zielono mi” były owoce i warzywa 
z wiosennych pól, które dostępne są 
na naszych stołach w czerwcu. Za-
mierzeniem pomysłodawców było 
przygotowanie różnych zielonych 
potraw – stąd wyżej wspomniane 
hasło.

Choć w tym roku aura nas nie 
rozpieszczała, zwłaszcza ilością opa-
dów, to jednak koła gospodyń wiej-
skich zaproszone przez Wielkopol-
ską Izbę Rolniczą przygotowały róż-
ne smakołyki do degustacji. Były to 
tradycyjne wiosenno-letnie potra-
wy i wypieki, między innymi „pyry 
z gzikiem”, chłodnik, botwinka czy 
placek z rabarbarem. Panie z KGW 
Strzyżewo – Paczkowe, KGW Go-
rzuchowianki i Grupy Dla Rybna 

Wielkiego współzawodniczyły ze 
sobą przygotowanymi smakołyka-
mi, sposobem prezentacji oraz po-
dania. Swoje stoisko przygotował 
także Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego z promo-
cją Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 
Jednym z elementów imprezy był 
kiermasz zdrowej żywności własnej 
produkcji, sprzedawanej przez róż-
nych twórców ze wsi położonych na 
terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W przygotowanych potrawach 
dla gości piknikowych prym wio-
dła Wielkopolska Izba Rolnicza. 
Na początek serwowana była zupa 
„wiosenny rumpuć” – przygoto-
wana z wiosennych warzyw, pyry 
z gzikiem, mizeria i kwaśne mleko. 
Kto miał ochotę mógł zjeść sadzo-
ne jajko ze szczypiorkiem, przygoto-
wane nie przez byle kogo, bo przez 
Witolda Wróbla – znanego mecena-
sa sztuki kulinarnej. W kolejności 
degustowano szaszłyki warzywne, 
a później już potrawy z wykorzysta-
niem mięs – kaszanka grillowana 
z cebulką, kiełbaski z grilla, skrzy-
dełka i piersi z kurczaka, a na deser 
koktajl z truskawek i kwaśnego mle-
ka – wszystko przygotowane na bie-
żąco i nadzorowane osobiście przez 
prezesa Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotra Walkowskiego, dla któ-
rego gotowanie to hobby i przyjem-
ność, a zarazem odskocznia od co-
dziennych obowiązków. W całym 
tym przedsięwzięciu pomagali: Zbi-
gniew Stajkowski – członek zarządu 
WIR i jednocześnie przewodniczą-
cy rady powiatowej WIR w Gnieźnie 
wraz z członkami rady.

Wszystkie potrawy przygotowane 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
podawali gościom uczniowie z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Gnieźnie z klas gastronomicz-
nych. Wszyscy ubrani w biało-nie-

bieskie stroje kucharzy zajmowali 
się profesjonalnie obsługą pikniko-
wych gości.

Uczestnicy pikniku mogli także 
wziąć udział w „Manewrach kuli-
narnych z dobrodziejami”, zorga-
nizowanymi przez grupę producen-
tów warzyw i owoców „Chrobry” 
z Kłecka. Bardziej odważne panie 
chętnie korzystały z porad udziela-
nych przez profesjonalnych kucha-
rzy i chętnie włączały się w pokazy.

W trakcie festynu zgromadzeni 
wysłuchali minikoncertu Powiato-

wej Orkiestry Dętej, a także wystę-
pu Zespołu Ludowego „Gnieźnia-
nie”. Nie zabrakło także atrakcji 
dla najmłodszych, przygotowanych 
przez Centrum Kultury „Scena To 
Dziwna”. Były konkursy, zagadki, 
rysowanki. Dzieci mogły wygrać 
ciekawe nagrody, między innymi: 
książki, kredki, kolorowanki.

Wielkopolska Izba Rolnicza ser-
decznie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
Pikniku „Zielono mi”.

M. Ceglarek

„Zielono mi”

Powitanie gości przybyłych na Festyn „Zielono mi”

Panie z kół gospodyń wiejskich przygotowały do degustacji różne smakołyki

Piknik zgromadził wielu mieszkańców okolicznych miejscowości
Panie zachęcały do próbowania przygotowanych przez siebie wypieków 
i potraw
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Sezon na ogórki w pełni. Latem 
mamy dostęp do świeżych ogórków 
prosto z pola. To pochodzące z Azji 
warzywo jest niezwykle popular-
ne w naszym kraju. Kiedy sezon na 
świeże ogórki się kończy, możemy 
sięgać po ogórki kiszone lub mary-
nowane i cieszyć się ich smakiem 
cały rok.

Ogórki należą do grupy roślin dy-
niowatych. Warzywa te występują aż 
w 53 różnych odmianach, chociaż 
przeciętny konsument rozróżnia je-
dynie odmiany krótkie (najczęściej 
używane do kiszenia i marynowania) 
i długie, które spożywamy na suro-
wo. Ogórek prawie w 97% składa 
się z wody i ma mało kalorii, dlate-
go polecany jest w dietach odchudza-
jących, jednak to warzywo ma także 
wiele innych zalet, o czym nie wszy-
scy wiedzą.

Działanie antynowotworowe 
i remedium na liczne 

dolegliwości
Ogórek jest bogaty w przeciwutle-

niacze oraz w kukurbitacyny, czyli 
substancje, które chronią przed roz-
wojem raka. Amerykańscy i chińscy 
naukowcy przeprowadzili badania, 
z których wynika, że jedna z grupy 
substancji zawartych w ogórkach 
hamuje rozwój komórek raka pro-
staty. Inne badania dowodzą, że ku-
kurbitacyny mogą ochronić przed 
rozwojem raka trzustki. Ogórki za-

wierają również substancje takie jak 
flawonoidy (m.in.: fisetin), luteinę 
i kwas kawowy, które również mają 
działanie antynowotworowe.

Ogórek ma właściwości zasado-
twórcze, które odkwaszają orga-
nizm. Ogórki zapobiegają również 
nadmiernemu wytwarzaniu kwasu 
solnego w żołądku, dzięki czemu ła-
godzą objawy zgagi, a niski indeks 
glikemiczny sprawia, że mogą włą-
czyć go do swojej diety także cu-
krzycy. Ze względu na niską kalo-
ryczność (12 kcal/100 g), po ogórki 
sięgają osoby odchudzające się. Po-
nadto w ogórkach, w niewielkich 
ilościach, możemy znaleźć takie wi-
taminy jak A, C, B6 i K oraz ślado-
we ilości mikroelementów: fosforu, 
wapnia i magnezu.

Ogórki są także remedium na 
nadmiar wody w organizmie, który 
objawia się obrzękami nóg, opuchli-
zną twarzy, uczuciem obrzmienia 
całego ciała, przyrostem masy cia-
ła i ogólnie złym samopoczuciem. 
Zalecane na te dolegliwości są pro-
dukty bogate w wodę, które oczysz-
czą organizm z toksyn, przyspieszą 
metabolizm i zadziałają moczopęd-
nie. Ogórek tutaj sprawdza się rewe-
lacyjnie. 

Ogórki prawie w 97% składa-
ją się z wody. W upalne dni świet-
nie sprawdzą się zamiast wody czy 
soku. Spożywanie ogórków zaleca-
ne jest zwłaszcza osobom chorują-
cym na nadciśnienie i choroby ser-
ca, gdyż zawierają duże ilości pota-
su, który wspomaga pracę serca i re-
guluje ciśnienie krwi. 

Ogórek swój kolor zawdzięcza 
chlorofilowi, czyli zielonemu barw-
nikowi, który wspomaga procesy 
oczyszczania organizmu. W związ-
ku z tym ogórki poleca się osobom 
mającym nieświeży oddech i przy-
kry zapach potu (objawy zbyt du-
żej ilości szkodliwych substancji 
w organizmie). Chlorofil zawar-
ty w ogórkach tworzy połączenia 
z częścią toksycznych związków 
i w ten sposób mniejsza ich ilość 
wchłaniana jest do organizmu.

Bogatsze we właściwości prozdro-
wotne są ogórki kiszone. Są one źró-
dłem witaminy C, która powstaje 
w procesie kiszenia. Ogórki kiszo-
ne wspomagają także procesy tra-
wienne, gdyż zwiększają produkcję 
soków trawiennych, z tego względu 
należy je jeść w połączeniu z ciężko-
strawnymi posiłkami. Poza tym ki-
szone ogórki sprawdzają się podczas 
odchudzania, pomagając odprowa-
dzić z organizmu nadmiar wody. 
Sok z kiszonych ogórków łagodzi 
również kaca.

Ogórek w kosmetyce
Po ogórki chętnie sięgają produ-

cenci kosmetyków, a to za sprawą pH 
ogórka, który jest identyczny z ludz-
kim. Wyciąg z ogórków jest wyko-
rzystywany do produkcji toników, 
mleczek oczyszczających, maseczek 
i kremów. Zalecane są one zwłasz-
cza osobom z cerą tłustą i trądziko-
wą, gdyż normalizują pracę gruczo-
łów łojowych, zamykają rozszerzone 
pory i działają kojąco na podrażnie-
nia, przy tym mają właściwości roz-
świetlające skórę. Szampony na bazie 
ogórków są polecane do włosów prze-
tłuszczających się ze skłonnością do 
przesuszania.

Jak jeść ogórki?
Surowe ogórki stanowią bardzo do-

brą bazę dla sałatek i surówek oraz 
popularnych latem chłodników. Na 
letnią mizerię czy sałatkę nadają się 
zarówno długie i grube ogórki, jak 
i te mniejsze i drobniejsze. Do ki-
szenia jednak lepiej wybrać krótkie 
ogórki gruntowe. Przy komponowa-
niu sałatek należy pamiętać, aby nie 
łączyć ogórka z pomidorami. Ogó-
rek zwiera enzym askorbinowy, który 
niszczy witaminę C zawartą w pomi-
dorach, a także w innych warzywach.

Uprawa ogórków 
Wysiew nasion ogórka należy po-

przedzić przygotowaniem odpowied-
niego miejsca. Rośliny te lubią szybko 
nagrzewające się i próchniczne gleby. 
Odczyn gleby powinien być zasado-
wy. Zaleca się jesienią, w roku po-
przedzającym wysiew, wykonać wap-
nowanie gleby i nawożenie oborni-
kiem. Odpowiednia pora do wysiewu 
nasion ogórka, to druga połowa maja, 
czyli po „zimnej Zośce”, kiedy to nie 
ma już ryzyka wystąpienia przymroz-
ków. Aby zapewnić odpowiednią 
temperaturę do kiełkowania, można 
grządki przykryć włókniną. W trak-
cie wysiewu należy zachować odpo-
wiednią odległość między rzędami, 
gdyż ogórki są roślinami silnie rozra-
stającymi się (miedzy rzędami około 
70–120 cm i w rzędach co ok. 15 cm). 
W uprawie ogórków trzeba pamiętać 
o stosowaniu płodozmianu. Ogórki 
mogą być wysiewane po 3–4 latach 
po warzywach dyniowatych. Najlep-
szym przedplonem dla nich będzie, 
np. pomidor, burak, ziemniak, fasola, 
groch, cebula, zboża. Natomiast ide-
alnym sąsiedztwem dla ogórków jest 
koper, kukurydza, pietruszka, groch, 
fasola, seler, pietruszka, słonecznik.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Ogórki – właściwości, zastosowanie i uprawa

Ogórki występują aż w 53 różnych odmianach, chociaż przeciętny konsu-
ment rozróżnia jedynie odmiany krótkie (najczęściej używane do kiszenia 
i marynowania) i długie, które spożywamy na surowo

W ubiegłym roku w Gnieźnie podczas Pikniku Owocowo-Warzywnego zor-
ganizowanego przez WIR odbył się pokaz kiszenia ogórków
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