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21 października odbyły się wybory samorządowe, jest to swoiste święto demokracji. 

Głosowaliśmy na nowe władze lokalne, a więc te najbliższe obywatelom  

i mające największy wpływ na nasze bezpośrednie otoczenie. 

W imieniu samorządu rolniczego Wielkopolski składam  wszystkim nowo wybranym 

włodarzom gmin oraz radnym serdeczne gratulacje. Państwa wygrana to dowód wielkiego zaufania 

i dobrej oceny Państwa dotychczasowej działalności publicznej, ale również duże zobowiązanie 

wobec wyborców. 

Wraz z gratulacjami proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności. Niech zaufanie, którym 

Państwa obdarzono dodaje odwagi i wytrwałości w wypełnianiu istotnych zadań oraz motywuje  

do dalszej pracy. Życzę powodzenia w realizacji planowanych zadań, osiągniecia zamierzonych 

celów i pełnej satysfakcji z podejmowanych działań. Życzę, aby ta zaszczytna funkcja przysporzyła 

Państwu szacunku i społecznego uznania. 

Jako samorząd rolniczy deklarujemy gotowość wspierania wszelkich inicjatyw służących 

rozwojowi wielkopolskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 
                    Z wyrazami szacunku 

 
 
 
 

 
Szanowni Państwo 

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, 

Radni Gminni, Powiatowi  
oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego! 

Prezes  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

(-) Piotr Walkowski  
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Walne Zgromadzenie  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Dyrektywa azotanowa, zmiany 
w prawie łowieckim oraz pomoc 
suszowa i sytuacja w branży trzody 
chlewnej to najważniejsze tematy 
omawiane podczas XIV posiedze-
nia Walnego Zgromadzenia Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. 

Trzecie w tym roku obrady Wal-
nego Zgromadzenia WIR odbyły 
się 25 października br. w Sali kino-
wej Technikum Inżynierii Środowi-
ska i Agrobiznesu w Poznaniu. Ob-
radom przewodniczył Prezes WIR 
Piotr Walkowski, funkcję Sekretarza 
obrad powierzono Pani Jolancie Na-
wrockiej. 

W trakcie obrad Walne Zgroma-
dzenie przyjęło sprawozdanie z pra-
cy Zarządu WIR oraz Komisji Rewi-
zyjnej Wielkopolskiej w I półroczu 
bieżącego roku. Następnie Delega-
ci zapoznani zostali ze sprawozda-
niem dotyczącym realizacji wnio-
sków z ostatniego Walnego Zgroma-
dzenia, które odbyło się na początku 
lipca, oraz przyjęli wnioski zgłoszo-
ne przez Rady Powiatowe na bieżące 
posiedzenie. Większość wniosków 
dotyczyła prawa łowieckiego. Rady 
wnioskowały m.in o:

 ■ uwzględnienie w przepisach doty-
czących szacowania szkód łowiec-
kich możliwości obecności przed-
stawiciela izby rolniczej,
 ■wykreślenie z propozycji zmian 
w szczegółowych zasadach szacowa-
nia szkód łowieckich zapisu o zgła-
szaniu szkody w terminie uzależ-
nionym od powstania szkody, 
 ■wypłatę odszkodowań w terminie 
do 30 dni od podpisania ostatecz-
nego protokołu szacowania, nieza-
leżnie od złożenia odwołania,
 ■ udostępnienie danych dotyczą-
cych inwentaryzacji i pozyskania 

zwierzyny z obwodów należących 
do: Zarządu Głównego PZŁ, Za-
rządów Okręgowych PZŁ, Nadle-
śnictw i uczelni z inwentaryzacji 
na dzień 10 marca i ilości pozyska-
nej zwierzyny (dzików) z obwodów 
za miesiące kwiecień i maj 2018 
oraz wprowadzenie odpowiedzial-
ności nadleśniczych za popraw-
ność wykonywania inwentaryzacji,
 ■niezwłoczne ograniczenie popu-
lacji dzików do zakładanej ilości 
1 sztuki na 1000 km2, a nie do 2027 
roku,
 ■ uwzględnienie muflonów w prze-
pisach dotyczących odszkodowań 
za szkody łowieckie,
 ■ uwzględnienie przy wyznaczaniu 
i dzierżawie obwodów łowieckich 
odpowiedniego stosunku ich po-
wierzchni do ilości myśliwych, 
którzy do nich będą przypisani,
 ■wprowadzenie obowiązku pokry-
wania części szkód wywoływanych 
przez zwierzynę leśną w uprawach 
rolniczych przez organ zatwier-
dzający wieloletnie plany łowiec-
kie, tj. właściwe miejscowo Nadle-
śnictwa Lasów Państwowych.
Wnioski przyjęte przez Walne 

Zgromadzenie dotyczyły również 
prowadzonych przez KOWR prze-
targów na dzierżawę nieruchomości 
rolnych. Rada Powiatowa w Oborni-
kach wnioskowała o podział działek 
ewidencyjnych w kolejnych przetar-
gach do ok. 10 ha, natomiast Rada 
Powiatowa WIR w Słupcy wniosko-
wała o opracowanie zasad, zgodnie 
z którymi Rady Powiatowe powin-
ny podejmować decyzje o zgodzie na 
przeznaczanie gruntów w procesie 
sporządzania planów zagospodaro-
wania przestrzennego gmin lub de-
cyzji o warunkach zabudowy i zago-

spodarowania terenu na cele inne niż 
prowadzenie działalności rolniczej. 
Ponadto wnioskowano o wprowa-
dzenie centralnego rejestru pomocy 
de minimis, opracowanie ulotki in-
formacyjnej dotyczącej obowiązków 
wynikających z dyrektywy azotano-
wej, a także weryfikację sposobu obli-
czania przez GUS wielkości dochodu 
uzyskiwanego przez rolników z 1 ha 
przeliczeniowego. Przyjęto również 
wniosek dotyczący podjęcia szybkich 
i zdecydowanych działań w zakresie 
interwencji na rynku wieprzowiny 
w formie: przyznania producentom 
trzody chlewnej pomocy finanso-
wej w związku z brakiem opłacalno-
ści produkcji, wstrzymania impor-
tu mięsa i trzody chlewnej z krajów 
objętych ograniczeniami w związku 
z wykryciem ASF, wprowadzenia 
giełdowego mechanizmu ustalania 
ceny trzody chlewnej (cena minimal-
na), wyjaśnienia przez UOKIK moż-
liwości zaistnienia zmowy cenowej 
zakładów skupujących trzodę chlew-
ną oraz podjęcia radykalnych i kom-
pleksowych działań zmierzających 
do ochrony polskiej produkcji wie-
przowiny.

W trakcie obrad przeprowadzo-
no wybory uzupełniające do Komi-
sji Rewizyjnej WIR. Następnie po 
dyskusji przyjęto stanowiska Wal-
nego Zgromadzenia WIR w sprawie 
pomocy oferowanej przez państwo 
poszkodowanym przez tegorocz-
ną suszę oraz w sprawie dyrektywy 
azotanowej i gospodarowania woda-
mi. Treści stanowisk publikujemy 
poniżej. 

W drugiej części obrad, w któ-
rej uczestniczyli również zaproszeni 
goście, miało miejsce podsumowa-
nie organizowanych przez WIR spo-

tkań dotyczących prawa łowieckiego 
i wodnego.

We wrześniu i pierwszej poło-
wie października odbyło się sześć 
konferencji subregionalnych do-
tyczących zmian w prawie łowiec-
kim. W sumie w spotkaniach wzię-
ło udział 650 osób: rolników, myśli-
wych, leśników. Pan Marcin Grze-
lak reprezentujący Zarząd Okręgo-
wy PZŁ w Poznaniu podsumowując 
spotkania wskazywał, że miały one 
duże znaczenie zarówno dla rol-
ników, jak i myśliwych. Odnosząc 
się do szacowania szkód łowieckich 
podkreślał, że osoby szacujące mają 
odpowiednie kompetencje i ich kwa-
lifikacje są cały czas podnoszone. 
Zauważył także, że istnieje mecha-
nizm odwoławczy, w którym to po-
nownego szacowania dokonuje już 
inny zespół szacujący. Członkowie 
Walnego Zgromadzenia WIR zwra-
cali uwagę, że w prawie łowieckim 
brak jest poszanowania prawa wła-
sności właściciela gruntu. Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Ajchler, zabie-
rając głos w dyskusji, wskazywał na 
niedoskonałość prawa łowieckiego 
i problemy związane z jego procedo-
waniem. Uczestnicy obrad apelowali 
także o konieczność wywiązywania 
się z planów odstrzałów i potrzebę 
zaangażowania przedstawicieli sa-
morządu rolniczego w inwentary-
zację zwierząt, co zgodnie z nowym 
prawem łowieckim jest możliwe i – 
jak podkreślał Prezes WIR – będzie 
realizowane.

Podsumowując spotkania z za-
kresu Prawa wodnego, Prezes WIR 
przedstawiał kompetencje Zespołu 
roboczego ds. ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami azotem pocho-
dzenia rolniczego, który powołano 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby RolniczejW trakcie obrad dyskutowano m.in. o pomocy suszowej i sytuacji na rynku 
trzody chlewnej
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W związku z wejściem w życie 
27 lipca br. rozporządzenia w spra-
wie przyjęcia „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie za-
nieczyszczenia wód azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu”, Walne Zgromadzenie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgła-
sza postulat o złagodzenie przepisów 
tego programu.

Wielkopolska Izba Rolnicza już 
w momencie ukazania się projek-
tu rozporządzenia nowej dyrektywy 
azotanowej zwracała uwagę na pro-
blematyczne kwestie w niej zawarte. 
Niestety, ustawodawcy nie pochylili 
się nad zgłaszanymi trudnościami, 
przyjmując akt prawny w wersji nie-
wiele różniącej się od początkowej 
koncepcji.

Znaczna część obowiązków cią-
żących na rolnikach weszła w życie 
z dniem 27 lipca br., bez uprzednie-
go doszkalania ich w tym zakresie. 
Wielkopolska Izba Rolnicza jako jed-
na z nielicznych organizacji na prze-
łomie września oraz października 
rozpoczęła kampanię informacyjną, 
organizując dla rolników cykl szko-
leń przybliżających im zasady funk-
cjonowania Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, a także 
obowiązki wynikające z nowej dy-
rektywy azotanowej, które zostały 
nałożone na właścicieli gospodarstw 
rolnych. Już po pierwszych spotka-
niach rolnicy byli zdumieni rygory-
stycznymi przepisami, które wynika-
ją z wprowadzonego rozporządzenia.

Występujące w naszym 
kraju w ostatnich latach 
coraz częstsze anomalie 
pogodowe sprawiły, że 
wykonanie niektórych za-
biegów agrotechnicznych 
w zalecanych terminach 
jest niewykonalne. Wpro-
wadzając nową dyrekty-
wę azotanową, pozbawio-
no rolników możliwości 
stosowania nawozów mineralnych 
oraz naturalnych płynnych w okresie 
późnojesiennym aż do 1 marca. Zda-
niem producentów rolnych, powinny 
zostać wyznaczone obszary, na któ-
rych stosowanie tych nawozów bę-
dzie dozwolone pod warunkiem, że 
gleba nie będzie zalana wodą, przy-
kryta śniegiem i zamarznięta do głę-
bokości 30 cm. Rygorystyczne skró-
cenie okresu nawożenia nawozami 
azotowymi będzie miało swoje kon-
sekwencje w latach, w których inten-
sywność opadów jest wysoka, a nor-
my opadów będą znacznie przekro-
czone.

Konieczność dostosowania wa-
runków przechowywania nawozów 
naturalnych zawartych w progra-
mie obejmuje blisko 335 tys. gospo-
darstw. Rolnicy podkreślają, że aby 
każdy hodowca zwierząt dostosował 
pojemność zbiorników na płynne 
nawozy oraz miejsc do przechowy-
wania obornika w narzuconym ter-
minie, inwestycje te powinny zostać 
dotowane ze środków budżetowych 
oraz unijnych. Zasady przyznawa-
nia tych środków powinny zostać ja-

sno określone, a informa-
cje na temat możliwości 
ubiegania się o dofinan-
sowanie na te cele powin-
ny być szeroko rozpo-
wszechnione w środowi-
sku rolniczym.

Wymóg posiadania 
odpowiedniej wielkości 
miejsc do składowania 
i przechowywania nawo-

zów naturalnych w skuteczny sposób 
uniemożliwi rolnikom zwiększenie 
produkcji zwierzęcej. Wprowadzo-
ne przepisy ograniczą możliwość po-
większenia stada ze względu na ko-
nieczność ponoszenia znaczących 
kosztów dobudowania zbiorników na 
nawozy naturalne.

Nowe prawo jest szczególnie do-
tkliwe dla podmiotów prowadzących 
produkcję drobiu. Zakaz składowa-
nia pomiotu ptasiego bezpośrednio 
na gruncie stanowi dla nich zbyt 
duże ograniczenie. Podobna sytu-
acja dotyczy producentów rolnych, 
którzy posiadają towarową produk-
cję zwierzęcą. Mają oni możliwość 
zbycia tylko 30% nawozów wypro-
dukowanych przez zwierzęta, a po-
zostałą część muszą zagospodarować 
na gruntach, którymi władają, lub 
przekazać do biogazowni. Niestety, 
znaczna część takich producentów 
nie dysponuje odpowiednią wielko-
ścią areałów, a funkcjonujących bio-
gazowni w Polsce jest niewiele.

Jeżeli chodzi o wytyczne odnośnie 
dawkowania i sposobów nawożenia 
azotem, wielkopolscy rolnicy uważa-

ją, że takie prawo dyskryminuje ich 
na tle państw europejskich. Więk-
szość gleb w Polsce to gleby o niskiej 
klasie bonitacyjnej – rolnicy zatem 
pytają, jak bez zastosowania więk-
szych dawek azotu produkować, aby 
wysokość plonów pozwalała na uzy-
skanie zysków z produkcji?

Objęcie średnich gospodarstw 
obowiązkiem sporządzania planów 
nawożenia azotem przyczyni się 
z kolei do ponoszenia przez rolników 
dużych kosztów na prowadzenie od-
powiedniej dokumentacji. Większa 
biurokracja przełoży się na zniechę-
cenie młodych osób do założenia czy 
przejęcia gospodarstwa.

Producenci rolni zwracają także 
uwagę, że gdy wszyscy, którzy są zo-
bowiązani do opracowania planu na-
wożenia, zwrócą się do Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej o zbada-
nie prób gleb oraz wykonanie opinii 
do planu nawożenia, instytucja ta nie 
będzie w stanie sprostać temu zada-
niu. Stacje Chemiczno-Rolnicze nie 
dysponują wystarczającą infrastruk-
turą oraz zapleczem kadrowym do 
wykonywania masowych usług.

Członkowie Walnego Zgromadze-
nia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
pragną także podkreślić problemy 
wynikające z wejścia w życie nowe-
go Prawa wodnego. Niekorzystną sy-
tuacją dla Polski, patrząc pod kątem 
gospodarowania wodami, było utwo-
rzenie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie funkcjonu-

przy Grupie Roboczej ds. Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Celem 
prac zespołu jest identyfikacja pro-
blemów wynikających z praktyk rol-
niczych w gospodarstwach, a doty-
czących produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej na OSN oraz wprowadzenia 
programu działań mającego na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źró-
deł rolniczych.

W efekcie spotkań i konsultacji 
wypracowano stanowisko Walne-
go Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w sprawie dyrekty-
wy azotanowej oraz gospodarowa-
nia wodami. Prezes WIR poinformo-
wał także, że Zarząd WIR wystąpił 
o przesunięcie terminów stosowania 
nawozów naturalnych oraz zauważył 
problem pominięcia izb rolniczych 
w konsultacjach nad projektami ak-
tów wykonawczych dotyczących 
tych zagadnień. Poseł Zbigniew Aj-

chler poddał w wątpliwość koniecz-
ność tak daleko idących ograniczeń 
w stosowaniu nawozów naturalnych, 
jakie wprowadza dyrektywa azota-
nowa. Jego zdaniem należy ponowić 
wniosek do Ministra o pełne uzasad-
nienie tych ograniczeń. W podob-
nym tonie wypowiedzieli się Dele-
gaci WIR, proponując przyjrzeć się 
rozwiązaniom przyjętym w innych 
krajach UE.

W dalszej części spotkania miała 
miejsce dyskusja dotycząca szaco-
wania szkód spowodowanych przez 
susze. Pan Zbigniew Król, Zastęp-
ca Dyrektora Wydziału Infrastruk-
tury i Rolnictwa w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Pozna-
niu, dokonał podsumowania przyję-
tych wniosków. Susza wystąpiła we 
wszystkich gminach Wielkopolski 
i dotknęła ponad 9 tysięcy hektarów 
upraw rolnych. Pierwsze oznaki su-

szy widoczne były już w czerwcu. Do 
Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 
55 229 wniosków suszowych, z cze-
go na ten moment zweryfikowanych 
zostało 30 793. Delegaci WIR wska-
zywali na liczne problemy związane 
z mechanizmem monitorowania su-
szy. Praca w komisjach szacujących 
była bardzo trudna z uwagi na ko-
nieczność uzupełniania protokołów 
o kolejne uprawy w związku z pu-
blikowaniem nowych komunikatów 
suszowych. Rolnicy zmagają się już 
także z problemami wynikający-
mi z konieczności wywiązania się 
z kontraktów, które zostały zawarte 
z odbiorcami. Rozwiązaniem tego 
problemu byłoby wprowadzenie sta-
nu klęski żywiołowej, jednakże rząd 
nie zdecydował się na taki krok. Ma-
jąc na uwadze problemy procedural-
ne, które pojawiały się w toku szaco-
wania szkód, Zarząd WIR wyszedł 

z propozycją organizacji spotkania 
z przedstawicielami wojewody, do-
tyczącego wypracowania odpowied-
nich rozwiązań, które w przyszłości 
usprawnią prace komisji.

Ostatnim tematem poruszanym 
w ramach obrad Walnego Zgroma-
dzenia był problem na rynku trzody 
chlewnej spowodowany wprowadze-
niem embarga na polską wieprzo-
winę przez Stany Zjednoczone oraz 
zagrożenia ASF. Poseł Zbigniew Aj-
chler zwrócił uwagę na konieczność 
konsolidacji branży trzodziarskiej 
i zaprosił do udziału w organizowa-
nej w listopadzie w Sejmie konferen-
cji dotyczącej tego problemu. Prezes 
WIR Piotr Walkowski potwierdził 
wolę zwołania Zespołu eksperckie-
go w województwie wielkopolskim 
w związku z trudną sytuacją na ryn-
ku trzody chlewnej.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w sprawie dyrektywy azotanowej oraz gospodarowania wodami

> dokończenie na str. 4
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jącego jako jednostka państwowa. 
Status ten uniemożliwia bowiem ko-
rzystanie ze wszystkich możliwości 
finansowania inwestycji, jakie daje 
Unia Europejska.

Wielkopolska Izba Rolnicza po-
stuluje wprowadzenie zmiany statu-
su instytucji PGW WP w taki spo-
sób, aby była możliwość korzystania 
w pełni ze wszystkich dostępnych 
środków i funduszy, zarówno krajo-

wych, jak i unijnych, a także innych 
zagranicznych możliwości.

Poważne wątpliwości i obawy bu-
dzą także u rolników zapisy artyku-
łu 188 ustawy Prawo wodne, które 
mówią, że utrzymywanie urządzeń 
wodnych należy do ich właścicieli. 
Przepisy zobowiązują zakłady od-
noszące korzyści z urządzeń wod-
nych do uczestniczenia w kosztach 
ich utrzymania. Ze zobowiązania do 
uczestniczenia w kosztach utrzymy-
wania urządzeń wodnych wyłączo-

no działalność wykonywaną przez 
uprawnionych do rybactwa, jednak 
nie wyłączono z partycypacji rolni-
ków, właścicieli gruntów. Właścicie-
lem przepompowni z dniem 1 stycz-
nia 2018 r. są Wody Polskie, a kosz-
ty funkcjonowania przepompowni, 
zgodnie z ustawą mają ponosić ci, 
którzy czerpią z tego korzyści.

Samorząd rolniczy stoi na stano-
wisku, że koszty użytkowania i kon-
serwacji urządzeń wodnych, zwłasz-
cza na tzw. ciekach podstawowych 

czy strategicznych, powinno ponosić 
Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, a nie rolnicy. Rolni-
cy nie będą w stanie sprostać ogrom-
nym obciążeniom finansowym, jakie 
niesie ze sobą eksploatacja i utrzy-
manie urządzeń wodnych. W przy-
padku braku zasilania przepompow-
ni, pola położone depresyjnie będą 
zalewane i nie będzie możliwości 
prowadzenia na nich produkcji rol-
niczej.

WIR

> dokończenie ze str. 3

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w sprawie pomocy oferowanej przez państwo  

poszkodowanym przez tegoroczną suszę
Tegoroczna susza, która objęła całe 

województwo wielkopolskie, okaza-
ła się szczególnie dotkliwa, przede 
wszystkim ze względu na niespoty-
kanie długi okres jej występowania, 
co w połączeniu z wystąpieniem bar-
dzo wysokich temperatur powietrza 
i dużego nasłonecznienia stworzyło 
niesprzyjające warunki wegetacji dla 
wszystkich roślin uprawnych. Z tego 
powodu straty ponieśli wszyscy wiel-
kopolscy rolnicy. Sytuacja finansowa 
wielu z nich jest tak trudna, że dalsze 
funkcjonowanie ich gospodarstw rol-
nych jest niemożliwe bez wsparcia ze 
strony państwa.

Walne Zgromadzenie Wielko-
polskiej Izby Rolniczej z uznaniem 
przyjmuje deklarację rządu o wy-
asygnowaniu rekordowej puli środ-
ków finansowych na pomoc dla po-
szkodowanych przez tegoroczną su-
szę. Niemniej jednak, analizując cały 
proces szacowania szkód i przyzna-
wania pomocy wyraża przekonanie, 
że jest on niewystarczająco przejrzy-
sty i zrozumiały nie tylko dla więk-

szości poszkodowanych, 
lecz także dla członków 
komisji szacujących szko-
dy.

Za najpilniejsze zada-
nie uznajemy koniecz-
ność modyfikacji Syste-
mu Monitoringu Suszy 
Rolniczej (SMSR) pro-
wadzonego przez IUNG, 
by jego wskazania były 
zgodne z rzeczywistością, lub odej-
ścia od korzystania z tego systemu na 
rzecz innych technik odzwierciedla-
jących faktyczny stan upraw podda-
nych działaniu suszy. Brak możliwo-
ści wpisania do protokołu faktyczne-
go poziomu strat uprawy, dla której 
monitoring nie wykazuje zagrożenia 
suszą, podważa przekonanie rolni-
ków, że państwowa pomoc udzielana 
jest według sprawiedliwych kryte-
riów, a członków komisji szacujących 
szkody zmusza do potwierdzania 
w protokołach oczywistej nieprawdy.

Wyrażamy przekonanie, że 
wzrost sprawności procedur związa-

nych z wnioskowaniem 
o wsparcie i weryfikacją 
wniosków można osią-
gnąć poprzez uprosz-
czenie treści wniosku 
i dopuszczenie możliwo-
ści korekty niewielkich 
rozbieżności danych we 
wniosku w stosunku do 
danych znajdujących się 
w zasobach Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa bez konieczności korekty 
protokołu. Obawiamy się bowiem, 
że w roku bieżącym wielu rolników 
w przypadku konieczności korekty 
protokołu nie zdąży uzyskać na czas 
jego potwierdzenia przez wojewodę.

Podtrzymujemy stanowisko o ko-
nieczności instytucjonalnego posze-
rzenia składu komisji o urzędy gmin, 
a także określenia podziału obowiąz-
ków pomiędzy instytucje delegują-
ce swych przedstawicieli do komisji 
z jednoznacznym wskazaniem, któ-
ra z nich zapewnia administracyjną 
obsługę komisji, za co uzyskiwałaby 

rekompensatę finansową od woje-
wodów. Podkreślamy także potrze-
bę corocznego i bardziej powszech-
nego szkolenia członków komisji, 
przede wszystkim pod kątem anali-
zy najczęściej popełnianych błędów. 
Przydatne byłoby także utworzenie 
stanowisk regionalnych koordynato-
rów gminnych zespołów komisji lub 
przynajmniej infolinii, co umożliwi-
łoby uzyskanie kompetentnych wy-
jaśnień w wypadku pojawienia się 
wątpliwości.

Podzielając pogląd, że najważniej-
szą rolę w niwelowaniu wszelkich 
szkód majątkowych pełnią towarzy-
stwa ubezpieczeniowe, apelujemy 
o dalsze zwiększanie atrakcyjności 
i dostępności dotowanych przez pań-
stwo ubezpieczeń rolniczych. Sto-
sunkowo niewielkie zainteresowanie 
tą ofertą pomocy państwa wyraźnie 
wskazuje, że w tym względzie jesz-
cze nie wszystko zostało zrobione, 
przede wszystkim w zakresie ubez-
pieczania od skutków suszy.

WIR

Dramatyczna sytuacja  
na rynku trzody chlewnej

Co trzeci odchowany tucznik 
w naszym kraju pochodzi z Wiel-
kopolski, dlatego pogarszająca się 
sytuacja na rynku trzody szczegól-
nie dotyka właśnie wielkopolskich 
hodowców i producentów świń, co 
podkreślali rolnicy podczas ostat-
niego Walnego Zgromadzenia Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. W deba-
cie na ten temat uczestniczył poseł 
na Sejm RP Zbigniew Ajchler, któ-
ry zaproponował powołanie zespołu 
do spraw zdiagnozowania sytuacji 

w tej branży i wypracowania propo-
zycji rozwiązań dla poprawy opła-
calności produkcji trzody. Realizując 
ten wniosek 30 listopada br. prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski zwołał w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Wielko-
polskiego spotkanie funkcjonujące-
go już przy WIR zespołu ds. trzody 
chlewnej. 

Spotkanie rozpoczął prezes WIR 
Piotr Walkowski witając gości, wśród 
których znaleźli się: poseł na sejm 

RP Zbigniew Ajchler, Marek Beer 
– Dyrektor Departamentu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego, prezes WZHTCh Grzegorz 
Majchrzak, Andrzej Gmerek – czło-
nek WZHTCh, Jacek Marcinkowski 
– członek Ogólnopolskiego Cechu 
Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy, 
Anna Kurek – redaktor programu 
„Top świnie” oraz Stanisław Stec.

Prezes WIR podkreślił, że spadek 
cen tuczników o ponad 40 gr na kg 

żywca w przeciągu ostatnich 2 ty-
godni spowodował, że średnio rol-
nik otrzymuje 4,07 zł/kg żywca (od 
3,40 do 4,70 zł/kg żywca). Spadki 
cen przybrały na sile po wprowadze-
niu embarga na polską wieprzowinę 
przez USA, jednego z jej najwięk-
szych importerów. Chociaż według 
zapewnień MRiRW, że wstrzyma-
nie importu było efektem nieporo-
zumień wynikających z braku zrozu-
mienia kwestii regionalizacji, a szyb-
ka interwencja rządu przywróciła 
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możliwość wznowienia sprzedaży, 
to prognoza cen w skupie nie napa-
wa optymizmem. Zdaniem prezesa 
aktualnych cen trzody przy braku 
żywca na rynku oraz aktualnych ce-
nach pasz, gdzie za tonę jęczmienia 
trzeba zapłacić powyżej 750 zł, nie 
da się logicznie wyjaśnić. W chwili 
obecnej odnotowuje się także rekor-
dowo niskie ceny prosiąt, wynikają-
ce z obniżenia stawek towaru z Da-
nii. W czerwcu za duńskiego prosia-
ka trzeba było zapłacić ponad 280 zł, 
dziś ok. 200 zł/szt. netto. Producenci 
prosiąt przy tak niskich cenach ogra-
niczają produkcję poprzez zmniej-
szanie stada podstawowego. 

Prezes zaznaczył, że producenci 
trzody muszą ponosić wysokie kosz-
ty na zapewnienie ochrony gospo-
darstw przed wniknięciem wirusa 
ASF do gospodarstwa. Kontrole In-
spekcji Weterynaryjnej są konieczne, 
jednakże w przypadku pojedynczych 
uchybień gospodarstwa muszą otrzy-
mywać czas na usunięcie braków. 
Pan Grzegorz Majchrzak odebrał 
sygnały z sąsiednich województw, 
że rolnicy otrzymują decyzje o li-
kwidacji stada bez możliwości sko-
rygowania warunków bioasekuracji. 
Na dzień dzisiejszy nie ma informa-

cji, kiedy będzie można się ubiegać 
o rekompensaty za nieutrzymywanie 
świń. Podczas gdy na polskich rol-
nikach ciążą wysokie obostrzenia, 
do Polski są sprowadzane tuczniki 
z Belgii, gdzie we wrześniu wykryto 
ASF. Zdaniem rolników jest to nara-
żanie polskiego interesu. 

Wszyscy uczestnicy spotkania wy-
razili opinię, że rozwój tuczu kon-
traktowego oznacza szybką likwida-
cję polskiej hodowli. W Polsce żadna 
instytucja nie dysponuje danymi nt. 
ilości importowanych zwierząt. Wąt-
pliwa jest także jakość sprowadza-
nych prosiąt, gdyż Inspekcja Wete-
rynaryjna ma w obowiązku skontro-
lować zaledwie kilka procent partii 
sprowadzanych zwierząt. Jednym ze 
sposobów na ograniczenie ilości za-
kupywanych z zachodu prosiąt jest 
opodatkowanie tuczu nakładczego 
na zasadach działalności gospodar-
czej. Ze względu na fakt, iż prowa-
dzony w ten sposób tucz jest jedną 
z form usługowych, jego opodatko-
wanie jest uzasadnione. 

Pan Grzegorz Majchrzak zaakcen-
tował, że odbudowa pogłowia trzody 
chlewnej bez powstawania nowych 
obiektów nie jest możliwa. Rząd nie 
poczynił żadnych kroków w zakre-

sie zmian przepisów Kodeksu urba-
nistyczno-budowlanego, które przy-
spieszyłyby wydawanie pozwoleń na 
budowę budynków inwentarskich. 
Skala protestów przy powstawaniu 
nowych chlewni z roku na rok jest 
coraz większa, a ilość zablokowanych 
inwestycji, mimo pozytywnych opi-
nii Regionalnych Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, przybywa. 

Zdaniem Posła Zbigniewa Ajchle-
ra, to samorządy powinny zlecać do-
konywanie analizy oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć na śro-
dowisko w danym rejonie i na tej 
podstawie wydawać zezwolenia na 
budowę. 

Poseł Ajchler uważa, że w polskim 
sejmie jest zbyt małe zainteresowa-
nie przyszłością krajowej produkcji 
wieprzowiny, o czym świadczy fre-
kwencja członków komisji w trakcie 
posiedzeń Komisji Rolnictwa. 

Członkowie Zespołu podczas spo-
tkania ustalili, że należy zainicjować 
konsolidację Wielkopolskich produ-
centów trzody, aby reprezentować 
sektor produkcji żywca wieprzowe-
go na szczeblu rządowym. Zadecydo-
wali także o konieczności spotkania 
się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Janem Krzysztofem Ardanow-

skim oraz zebraniu przedstawicieli 
branży w celu wspólnego wystąpie-
nia z postulatami podczas konferen-
cji „Rozwój sektora trzody chlewnej 
w Polsce – stan obecny oraz koniecz-
ne działania”, która odbędzie się 
dnia 14 listopada 2018 r. 

Wśród głównych postulatów, któ-
re muszą zostać przedstawione Mini-
strowi, Zespół wymienił: 

 ■ stworzenie korzystnych warunków 
do konsolidacji branży trzodziar-
skiej oraz wsparcie tworzenia kom-
partmentów, 
 ■ stworzenie polskiej giełdy, która 
będzie wyznaczać ceny żywca wie-
przowego, w tym także cenę mini-
malną tuczników,
 ■ stworzenie programu pozyskiwa-
nia informacji o zmowach ceno-
wych, prowadzonego przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów,
 ■ zabieganie o zmianę przepisów 
dotyczących budowy obiektów in-
wentarskich,
 ■ uszczelnienie pozyskiwania da-
nych o liczebności oraz jakości im-
portowanych świń,
 ■wykupienie np. zakładu Pini Polo-
nia jako państwowy zakład. 

Opracowanie Maria DERESIŃSKA

Susza wciąż dokuczliwa
Dobiega końca tegoroczny sezon 

wegetacyjny. Wielkopolscy rolnicy 
zapamiętają go jako jeden z najgor-
szych w ostatnich latach. Na tę oce-
nę wpływ miała przede wszystkim 
dotkliwa w swych skutkach susza. 
W większości gmin komisje klę-
skowe zakończyły już pracę, w kil-
ku przypadkach doszacowywane są 
jeszcze straty w kukurydzy i w bu-
rakach cukrowych. Większość rolni-
ków złożyła już do biur powiatowych 
ARiMR wnioski o wsparcie do po-
wierzchni uszkodzonych przez suszę 
upraw.

Wydawać się może, że emocje już 
opadły i rolnicy mogą spokojnie 
sprawdzać, czy na ich kontach po-
jawiły się już środki pomocowe czy 
zaliczki na tegoroczne dopłaty bez-
pośrednie. Jednak liczne informacje 
kierowane do Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej przeczą temu przypuszcze-
niu. Czego dotyczą te sygnały i proś-
by o podjęcie interwencji? Najwięcej 
z nich dotyczy obaw, czy wniosku-
jący o pomoc rolnicy otrzymają na 
czas swoje protokoły klęskowe, które 
weryfikowane są przez Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki. A przecież nie-
jednokrotnie zdarza się, że protokoły 
zawierają błędy i wtedy odsyłane są 

z powrotem do komisji gminnych. Po 
dokonanych poprawkach, protokoły 
muszą ponownie trafić do wojewody 
i dopiero po sprawdzeniu poprawno-
ści lub uzyskaniu akceptacji mogą 
za pośrednictwem gmin być prze-
kazane poszkodowanym rolnikom. 
Zdarzają się też rozbieżności pomię-
dzy powierzchniami upraw ujętych 
w protokole a zadeklarowanymi we 
wniosku o dopłaty bezpośrednie. 
Korekta wniosku o dopłaty nie jest 
już możliwa, pozostaje więc jedynie 
poprawienie danych w protokole, co 
w praktyce oznacza wznowienie całej 
opisanej powyżej procedury weryfi-
kacji dokonywanej przez wojewodę. 
Ta presja czasu w całym procesie ob-
sługi wniosków o pomoc i wypłaty 
odszkodowań jest wywołana faktem, 
że pomoc „do hektara” jest dotacją 
budżetową i z tej racji musi być wy-
datkowana do końca bieżącego roku. 
Pesymiści twierdzą, że pracownicy 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego nie zdążą na czas sprawdzić 
dziesiątek tysięcy protokołów, zaś 
optymiści pocieszają się, że w przy-
szłym roku rząd zapewne wyasygnu-
je jeszcze dodatkowe środki na wy-
płaty odszkodowań dla spóźnionych 
wnioskodawców.

Innym źródłem stresu związa-
nym z wnioskowaniem o pomoc była 
błędna interpretacja przepisów do-
tyczących terminu ubezpieczenia 
upraw, jaką początkowo stosowała 
ARiMR. Pracownicy Agencji uwa-
żali bowiem, że aby spełnić wymóg 
ubezpieczenia przynajmniej połowy 
powierzchni upraw, co upoważnia do 
uzyskania pomocy w pełnej wyso-
kości, polisa powinna być wykupio-
na przed dniem wystąpienia klęski. 
Z danych Monitoringu Suszy Rolni-
czej w Polsce wynika, że susza poja-
wiła się 1 kwietnia. Tymczasem do 
tego dnia nie obsiano jeszcze wszyst-
kich pól, stąd niemożliwe było ich 
ubezpieczenie. Na szczęście wszelkie 
dyskusje na ten temat przerwało sta-
nowisko ministra Ardanowskiego, 
który wskazał, że przepisy nie mówią 
o ubezpieczeniu upraw przed dniem 
wystąpienia klęski, lecz szkody, tę 
zaś stwierdza komisja podczas lu-
stracji plantacji i to właśnie data lu-
stracji ma decydujące znaczenie dla 
uznania, czy rolnik spełnił obowią-
zek ubezpieczenia upraw.

Wydawać by się mogło, że sprawa 
ta została jednoznacznie wyjaśniona, 
gdyby nie informacje od rolników, 
którzy z tym samym problemem spo-

tkali się, starając się w bankach o pre-
ferencyjny kredyt na wznowienie pro-
dukcji. Bankowcy stwierdzili, że ow-
szem minister przedstawił własne 
stanowisko w tej sprawie, ale nie wy-
dał żadnej pisemnej instrukcji. I zno-
wu konieczna okazała się interwencja 
prezesa WIR u ministra rolnictwa. 

Kolejnym powodem do rozgory-
czenia całkiem niemałej grupy po-
szkodowanych są słowa ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi, który latem 
br., nawiązując do rozmiarów klęski 
suszy stwierdził, że żaden z poszko-
dowanych rolników nie zostanie bez 
pomocy. Okazuje się jednak, że de-
klaracja ta nie obejmuje całkiem licz-
nej grupy rolników, którzy wyczer-
pali już limit pomocy de minimis. 
Przypomnijmy, że jeżeli oszacowane 
przez gminną komisję straty obliczo-
ne w skali całego gospodarstwa nie są 
wyższe niż 30%, wówczas udzielana 
przez rząd pomoc jest zaliczana do 
puli pomocy de minimis. Limit tej 
pomocy dla każdego gospodarstwa 
rolnego wynosi równowartość w zło-
tych 15 tys. euro, udzielonej w ciągu 
bieżącego roku podatkowego i dwóch 
poprzednich lat. Dla rolników kilku-

> dokończenie na str. 6
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nasto- czy nawet kilkudziesięciohek-
tarowych wysokość limitu nie stano-
wiła przeszkody do otrzymania po-
mocy suszowej. Zupełnie inaczej wy-
gląda to w przypadku gospodarstw 

dużych. Dla nich suma uzyskiwa-
nej od państwa pomocy w formie 
np. dopłat do materiału siewnego, 
ulg w czynszu dzierżawnym wobec 
KOWR, czy pomocy udzielonej po 
wystąpieniu klęsk w poprzednich 
dwóch latach okazała się na tyle wy-

soka, że możliwości uzyskania po-
mocy po tegorocznej suszy okazały 
się niewielkie lub nawet żadne. 

Trudno się dziwić rozgoryczeniu 
rolników, którzy pilnie potrzebują 
wsparcia, że jeszcze nie otrzymali na-
leżnej im pomocy. Zwykle obwiniają 

przy tym urzędników, zarzucając im 
opieszałość czy nadmierną drobia-
zgowość. A przecież w każdej kolej-
ce, w tym przypadku liczącej kilka-
dziesiąt tysięcy oczekujących, zawsze 
ktoś jest pierwszy i ktoś ostatni. 

Kornel PABISZCZAK

Podsumowanie konferencji łowieckich

> dokończenie ze str. 5

Wielkopolska Izba Rolnicza 
wraz z partnerami zorganizowała 
cykl 6 subregionalnych konferen-
cji „Prawo łowieckie w aspekcie 
społecznym, środowiskowym, rol-
niczym i ekonomicznym”, współfi-
nansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. 

Tematyka Prawa łowieckiego od 
dłuższego już czasu stanowi punkt 
do wielu dyskusji zarówno ze strony 
rolników, jak i myśliwych. W związ-
ku z powyższym wielkopolski samo-
rząd rolniczy, wychodząc naprzeciw 
tym problemom, aktywnie działa 
na rzecz rozwiązywania problemów 
związanych z szacowaniem szkód ło-
wieckich i poprawy relacji obu śro-
dowisk. Podczas wskazanych wyżej 
konferencji przeprowadzono szero-
kie konsultacje, w trakcie których 
poruszono następujące problemy:

 ■Uczestnicy konferencji jednym 
głosem mówili, że częste zmia-
ny legislacyjne przepisów w Pra-
wie łowieckim w ostatnim cza-
sie doprowadziły do zamieszania 
i dezinformacji, w szczególności 
wśród rolników, a i tak sam pro-
ces szacowania szkód wrócił prak-
tycznie do stanu wyjściowego. Na-
tomiast z powodu braku przepisów 
wykonawczych do ustawy Prawo 
łowieckie, nie funkcjonują obecne 
procedury szacowania szkód.

 ■Podniesiony został również pro-
blem składu komisji szacujących 
szkody łowieckie. Zgodnie z no-
wymi przepisami w pracach ko-
misji szacującej może uczestni-
czyć przedstawiciel Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, jednakże jego 
udział nie jest obligatoryjny, tak 
jak i udział poszkodowanego rolni-
ka. Tym samym na chwilę obecną 
szkody szacują sami przedstawicie-
le kół łowieckich. Brak przeszkole-
nia pracowników ODR w tym za-
kresie powoduje, iż nie uczestniczą 
oni obecnie w szacowaniu szkód. 
Ponadto pracownicy Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego wskazywali na problemy 
związane ze byt małą kadrą oraz 
brakiem możliwości pracy w nad-
godzinach, a także w dni wolne. 
Zdaniem zebranych, należałoby 
wrócić do pomysłu szacowania 
przez rzeczoznawców, którzy za-
gwarantują bezstronność i profe-
sjonalizm szacowania.
 ■Kolejnym novum na gruncie usta-
wy Prawo łowieckie jest możliwość 
wyłączenia terenu z działania ob-
wodu łowieckiego. Właściciel bądź 
użytkownik wieczysty nierucho-
mości wchodzącej w skład obwodu 
łowieckiego może złożyć staroście 
oświadczenie, że nie zgadza się na 
prowadzenie polowań na swo-
ich gruntach. Jednakże, w chwili 
obecnej nie ma jeszcze przepisów 
wykonawczych do tych zapisów 
ustawy, tym samym ich stosowa-
nie nie jest możliwe.
 ■Uczestnicy apelowali o zacieśnia-
nie wzajemnej współpracy i pró-
by znalezienia kompromisu po-
między oczekiwaniami rolników 
a kołami łowieckimi. Podkreślono 
też niebagatelną rolę izby rolniczej 
w kształtowaniu świadomości rol-
ników, co do prawidłowości szaco-
wania strat. Wskazano również, że 
do dyskusji należy zaprosić przed-
stawicieli organizacji ekologicz-
nych oraz Regionalnych Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Zdaniem 
uczestników Konferencji, istnieje 
potrzeba organizacji takich spo-
tkań, podczas których można wy-
jaśnić sprawy sporne, wypracować 

wspólne stanowiska i nawiązać re-
lacje pomiędzy poszczególnymi 
członkami komisji i samorządem.
 ■Kolejny niepokojący problem, któ-
ry poruszony został w trakcie spo-
tkania, to zagrożenie rozprzestrze-
nianiem się wirusa ASF. Jak pod-
kreślali obecni na spotkaniu leka-
rze weterynarii, niezwykle istotne 
jest przestrzeganie zasad bioase-
kuracji zarówno przez rolników, 
jak i myśliwych, gdyż to człowiek 
a nie dzikie zwierzę w zdecydowa-
nej części przypadków wprowadza 
chorobę do gospodarstw. Ważne 
jest również wprowadzenie zaka-
zu patroszenia w lesie ustrzelo-
nych w trakcie polowania dzików. 
Luki i niejasności w programie 
bioasekuracji gospodarstw utrud-
niają walkę z ASF. Konieczne jest 
wprowadzenie możliwości używa-
nia noktowizorów w trakcie polo-
wania na dziki, również poza stre-
fą ASF. Wyniki skuteczności tego 
rodzaju polowań potwierdzają jego 
przydatność w depopulacji dzików. 
Przedstawiciele wszystkich środo-
wisk zgodnie stwierdzili, iż wejście 
ASF do Wielkopolski to katastro-
fa dla produkcji i eksportu polskiej 
wieprzowiny.
 ■Rolnicy apelowali o jak najszyb-
sze szacowanie szkód na polach ze 
względu na konieczność przepro-
wadzenia prac polowych, szcze-
gólnie na wiosnę bądź też w czasie 
żniw.
 ■Zgłaszano problem muflonów, któ-
rych populacja bardzo się rozmno-
żyła i wyrządza poważne straty 
w uprawach rolnych. Dużym, nie-
rozwiązanym problemem są rów-
nież szkody wyrządzone przez kor-
morany, żurawie, gęsi i czaple.
 ■Uczestniczący w spotkaniu rolnicy 
oraz myśliwi negatywnie odnieśli 
się do zapisów ustawy wprowadza-
jących zakaz płoszenia zwierząt. 
Ich zdaniem należy doprecyzować 
znaczenie samego terminu oraz 
opracować i upowszechnić wśród 
zainteresowanych stosowny for-
mularz wniosku. W myśl nowej 
ustawy Prawo łowieckie do zadań 
Marszałka Województwa należy 
między innymi wydawanie zezwo-

leń na odstępstwa od zakazu pło-
szenia zwierząt łownych. Zezwo-
lenia takie mogą być wydane po 
zasięgnięciu opinii PZŁ i tylko 
pod warunkiem braku rozwiązań 
alternatywnych oraz jeżeli nie jest 
to szkodliwe dla zachowania we 
właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji zwierząt 
łownych.
 ■Z punktu widzenia zapobiega-
nia powstawaniu szkód niezwykle 
ważna jest współpraca rolników 
i myśliwych, chociażby poprzez in-
formowanie kół łowieckich o pla-
nowanych zasiewach na polach po-
łożonych w sąsiedztwie lasów.
 ■Analizując sytuację związaną 
z szacowaniem szkód łowieckich, 
rolnicy podkreślali, że obecnie 
trudniej jest uzyskać odszkodowa-
nie od kół łowieckich oraz apelo-
wali do myśliwych o większe po-
szanowanie ich własności, przy 
czym powoływali się na sytuacje, 
kiedy to szkody w uprawach spo-
wodowane są działaniami samych 
myśliwych.
 ■Zdaniem rolników występuje pro-
blem z prawidłowym określeniem 
liczebności zwierząt w czasie in-
wentaryzacji, co rzutuje na wła-
ściwe przygotowanie i realizację 
planów odstrzałów. Wskazano na 
konieczność wzajemnej współpra-
cy w tym zakresie w szczególno-
ści, gdy obecne zapisy umożliwiły 
obecność przedstawicieli izb rol-
niczych w przeprowadzanych in-
wentaryzacjach. Samorządowcy 
podkreślili, że nie ma problemu 
z uzyskaniem od Zarządów Okrę-
gowych informacji o stanach zwie-
rząt, natomiast duże trudności wy-
stępują w przypadku pozyskiwania 
informacji z Ośrodków Hodowli 
Zwierzyny.
 ■Wskazano na trudności w depo-
pulacji dzika wynikające z dużych 
obszarów monokultur uprawia-
nych obecnie na terenach rolni-
czych. Konieczna jest współpraca 
rolników, polegająca przykładowo 
na wykonywaniu przecinek czy za-
niechaniu wysokich upraw w pasie 
bezpośrednio graniczącym z lasa-
mi.
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 ■Dodatkowe koszty ponoszo-
ne w związku z likwidacją szkód 
przez Urząd Marszałkowski – ko-
nieczne jest posiadanie oryginału 
aktualnych mapek geodezyjnych. 
Koszt ich pozyskania jest stosun-
kowo wysoki i przy większej ilości 
mapek może przekroczyć wartość 
odszkodowania za szkodę. Należa-
łoby rozpatrzyć możliwość rezy-
gnacji z wymogu pozyskania ory-
ginału mapki.
 ■W trakcie dyskusji nie znalezio-
no jednoznacznej odpowiedzi na 
zadane pytanie dot. działki ogro-
dzonej trwale – kto w takim przy-
padku ponosi odpowiedzialność za 
szkody łowieckie.
 ■Państwo, tj. UMWW, podpierając 
się interpretacją MŚ mówi, że za 
szkody odpowiada dzierżawca lub 
zarządca obwodu, gdyż dana dział-
ka nie została uchwałą sejmiku 
wyłączona z obwodu. A PZŁ jako 
dzierżawca obwodu, podpierając 
się również interpretacją MŚ, że 
skoro działka/pole zostało trwale 
ogrodzone, to zostało ono wyłą-
czone z obwodu łowieckiego i w ta-
kim przypadku za szkody odpo-
wiada Państwo. 
 ■Należy zmniejszyć liczebność dzi-
kich zwierząt do stanu nie powo-
dującego szkód istotnie ekono-
micznych. Szczególnie wysokie 
stany liczebne zwierzyny utrzy-
mywane są w Ośrodkach Hodowli 
Zwierzyny, co wpływa znacząco na 
ilości szkód łowieckich występu-
jących na ich terenach oraz na ob-
szarach do nich przyległych. 

 ■Zdaniem uczestników Konferencji 
należy dodać bobry do listy zwie-
rząt, za szkody których należy się 
odszkodowanie, gdyż ich popula-
cja stale rośnie i straty przez nie 
spowodowane są bardzo dotkliwe.
 ■Problem z wysoką liczebnością 
wilka stanowi zdaniem uczestni-
ków Konferencji zagrożenie dla 
społeczeństwa, zauważalny jest 
przede wszystkim jego negatywny 
wpływ na zachowania oraz liczeb-
ność zwierzyny łownej. 
 ■Podkreślono rolę mediów w kre-
owaniu niekorzystnego wizerunku 
myśliwych. Zdaniem zebranych 
należy uniemożliwić pseudoeko-
logom wpływanie na gospodarkę 
łowiecką. Negatywny odbiór my-
ślistwa wpływa na brak akceptacji 
łowiectwa przez społeczeństwo. 
 ■Niska cena tusz pozyskanej zwie-
rzyny nie zachęca myśliwych do 
polowań, w związku z tym nale-
ży usprawnić odbiór tusz. Nieste-
ty niepokojący w tym kontekście 
jest brak realizacji postanowień 
związanych z zakupem chłodni 
dla punktów skupu dziczyzny. Ko-
nieczne jest wprowadzenie dzia-
łań, które spowodują zwiększenie 
zainteresowania konsumentów 
mięsem zwierząt łownych. 
 ■Zarówno rolnicy jak i myśliwi po-
zytywnie odnieśli się do pomysłu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, do-
tyczącego metryczek obwodów ło-
wieckich, dokumentujących prze-
bieg współpracy rolników, myśli-
wych i leśników. Informacje zgro-
madzone w ten sposób posłużą do 

przygotowania opinii przedłuże-
nia dzierżawy obwodu w kolejnych 
latach. Zaproponowano stworzenie 
szerokiej platformy komunikacyj-
nej służącej do realizacji wyzna-
czonych celów z zakresu prawa ło-
wieckiego.
 ■W celu poprawy sytuacji związanej 
z szacowaniem szkód łowieckich, 
Wielkopolska Izba Rolnicza na 
swojej stronie internetowej zamie-
ściła wykaz osób przyjmujących 
zgłoszenia szkód łowieckich na te-
renie województwa wielkopolskie-
go. W związku z wprowadzeniem 
zmian w ustawie Prawo łowiec-
kie, zaapelowano do przedstawi-
cieli kół łowieckich o przesyłanie 
danych aktualizacyjnych osób zaj-
mujących się w kole szacowaniem 
szkód do WIR.
 ■Przedstawiciele PZŁ podkreślili 
niebagatelną rolę Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w kształtowaniu 
świadomości rolników związanej 
z kulturą łowiecką oraz przede 
wszystkim z wiedzą dotyczącą pra-
widłowości szacowania strat ło-
wieckich.
 ■Wszyscy uczestnicy Konferencji 
podkreślili wagę i istotę spotkań 
związanych ze szkodami łowiecki-
mi. Zauważono konieczność orga-
nizacji spotkań zarówno lokalnych, 
jak i regionalnych w tym temacie, 
które pozwolą na bieżące rozwią-
zywanie pojawiających się proble-
mów oraz na nawiązanie wspólne-
go dialogu zainteresowanych stron.
Zauważono, że przy wyznaczaniu 

i dzierżawie obwodów łowieckich 

powinien być uwzględniony odpo-
wiedni stosunek ich powierzchni 
do ilości myśliwych, którzy do nich 
będą przypisani. Właściwa gospo-
darka łowiecka możliwa jest, gdy na 
3 tys. ha obwodu przypada 25 my-
śliwych. Nie może być sytuacji, gdy 
ta ilość jest mniejsza. Myśliwi nie są 
wtedy w stanie realizować popraw-
nie swoich zadań związanych mię-
dzy innymi z odstrzałem. Nie po-
winna mieć również miejsca sytu-
acja, gdy uprzywilejowane koła ło-
wieckie posiadają po kilka obwodów 
w całym kraju.

Wielkopolska Izba Rolnicza jako 
reprezentant rolników realizując do-
tychczasowe działania, w tym organi-
zując cykl konferencji „Prawo łowiec-
kie...”, założyła sobie jako cel stwo-
rzenie płaszczyzny porozumienia 
między rolnikami a bracią łowiecką. 
Konsekwentne działania w tym kie-
runku już przynoszą pozytywne re-
zultaty w terenie. Mamy nadzieję, 
że przyjęte rozwiązania nie będą an-
tagonizowały, a łączyły. Przedstawi-
ciele Polskiego Związku Łowieckie-
go zwracali uwagę na bardzo dobrą 
współpracę z wielkopolskim samo-
rządem rolniczym na tle kraju, pod-
kreślali również, że mają w Wielko-
polskiej Izbie Rolniczej partnera do 
rozmów i działań. Słowa te potwier-
dzają także prelegenci, jak i przybyli 
na konferencję rolnicy oraz myśliwi, 
którzy wspólnie przyznali, że jeste-
śmy skazani na współpracę i działa-
nie, a dbanie o zwierzynę i lasy to na-
sza wspólna sprawa i dobro.

Opracowanie Barbara IDCZAK

Wnioski i uwagi po szkoleniach  
„Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód 

przed zanieczyszczeniami”
Zakończył się cykl spotkań infor-

macyjno-szkoleniowych pt.: „Rol-
nicze wykorzystanie oraz ochro-
na wód przed zanieczyszczeniami”. 
Cykl obejmował 20 spotkań w całej 
Wielkopolsce, współfinansowanych 
ze środków UE w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Uczest-
niczyło w nich ok. 1000 osób. Oto 
problemy zauważone w trakcie tych 
szkoleń:

 ■ 1. Problem kosztów utrzymania 
urządzeń i budowli wodnych bu-
dzi wśród rolników poważne oba-
wy. Zapisy artykułu 188 ustawy 
Prawo Wodne mówią, że utrzymy-
wanie urządzeń wodnych należy 

do ich właścicieli. Przepisy zobo-
wiązują zakłady odnoszące korzy-
ści z urządzeń wodnych do uczest-
niczenia w kosztach ich utrzyma-
nia, jednak ze zobowiązanych do 
uczestniczenia w kosztach utrzy-
mywania urządzeń wodnych wy-
łączono działalność wykonywaną 
przez uprawnionych do rybactwa, 
natomiast nie wyłączono z party-
cypacji właścicieli gruntów – rol-
ników. Właścicielem przepom-
powni z dniem 1 stycznia 2018 r. 
są Wody Polskie, a koszty funk-
cjonowania przepompowni, zgod-
nie z ustawą mają ponosić ci, któ-
rzy czerpią z tego korzyści. Koszty 

użytkowania i konserwacji urzą-
dzeń wodnych zwłaszcza na tzw. 
ciekach podstawowych czy stra-
tegicznych powinno ponosić Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, a nie rolnicy. Rol-
nicy nie będą w stanie sprostać 
ogromnym obciążeniom finanso-
wym, jakie niesie ze sobą eksplo-
atacja i utrzymanie urządzeń wod-
nych. W przypadku braku zasila-
nia przepompowni, pola położone 
depresyjnie będą zalewane i nie 
będzie możliwości prowadzenia na 
nich produkcji rolniczej. 
 ■ 2. W związku z tym, że Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Pol-

skie, jako jednostka państwowa, 
nie ma możliwości finansowania 
z budżetu Państwa bez zgody Unii 
Europejskiej, pojawiły się poważne 
problemy z wykonywaniem zadań, 
m.in. w zakresie eksploatacji urzą-
dzeń wodnych, wynikające z bra-
ku środków na te cele. Z uwagi 
na fakt, że Państwowe Gospodar-
stwo Wody Polskie jest jednostką 
państwową, nie może ono korzy-
stać ze wszystkich możliwości fi-
nansowania inwestycji, jakie daje 
Unia Europejska. Taki stan rzeczy 
jest przyczyną poważnych zanie-

> dokończenie na str. 8
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chań, jeśli chodzi o bieżące napra-
wy wszelkich urządzeń wodnych, 
jak i brak możliwości prowadze-
nia wszystkich zaplanowanych in-
westycji i przedsięwzięć. Może to, 
w przypadku nadmiernych opa-
dów, spowodować poważny pro-
blem zagrożenia powodzią.
 ■ 3. Wraz z wejściem nowego syste-
mu opłat za korzystanie z wód oraz 
usług wodnych pojawiło się szereg 
wątpliwości nt. naliczania opłaty 
stałej za pobór wód podziemnych 
lub wód powierzchniowych w ilo-
ści średniorocznie przekraczają-
cej 5 m3 na dobę. Z ustawy Prawo 
Wodne jasno wynika, że opłaty 
stałej nie ponosi się za pobór wód 
do celów rolniczych lub leśnych 
na potrzeby nawadniania gruntów 
i upraw oraz na potrzeby chowu 
i hodowli ryb. Jednakże nalicza-
nie opłat stałych za pobór wód do 
celów rolniczych innych niż na-
wadnianie gruntów jest różnie in-
terpretowane przez pracowników 
Polskiego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie, dlatego zapisy te 
powinny zostać dokładnie sprecy-
zowane. Dokładnej interpretacji 
przepisów wymagają również kwe-
stie sposobu pomiarów i montowa-
nia przyrządów pomiarowych.
 ■ 4. Terminy stosowania nawozów, 
w związku z coraz częściej powta-
rzającymi się anomaliami pogo-
dowymi, są zbyt rygorystyczne. 
Możliwość stosowania nawozów 
powinna być przede wszystkim 
uwarunkowana sytuacją pogodo-

wą, a nie sztywnymi terminami. 
Terminy powinny być pomocne, 
ale nie powinny ograniczać moż-
liwości stosowania nawozów. Do-
tychczasowy termin stosowania 
obornika na gruntach ornych do 
końca listopada był dla rolników 
trudny do spełnienia. Wielkopol-
ska Izba Rolnicza wielokrotnie 
występowała, na wniosek rolni-
ków, z prośbą o wydłużenie tego 
terminu. Na naszych szkoleniach 
informacja o skróceniu tego termi-
nu była przyjmowana przez rolni-
ków wręcz z niedowierzaniem. 
 ■ 5. Konieczność dostosowania za-
wartych w programie warunków 
przechowywania nawozów natu-
ralnych obejmuje blisko 335 tys. 
gospodarstw. Rolnicy podkreśla-
ją, że aby każdy hodowca zwierząt 
dostosował pojemność zbiorników 
na płynne nawozy oraz miejsc do 
przechowywania obornika w na-
rzuconym terminie, inwestycje te 
powinny zostać dotowane ze środ-
ków budżetowych oraz unijnych. 
Ponieważ nowy okres finansowa-
nia rolnictwa przez UE zwykle 
trwa dość długo, zdaniem uczest-
ników szkoleń pozostawiono zbyt 
mało czasu na dostosowanie wiel-
kości urządzeń do przechowywa-
nia nawozów.
 ■ 6. Całkowity zakaz przechowywa-
nia pomiotu kurzego bezpośred-
nio na gruncie jest zbyt rygory-
styczny i krzywdzący. Polska jest 
w Europie liderem pod względem 
produkcji mięsa drobiowego, dla-
tego wprowadzanie tak dużych 
ograniczeń może zachwiać wypra-

cowywaną przez polskich drobia-
rzy pozycją.
 ■ 7. Obliczenia: stanów średniorocz-
nych zwierząt; powierzchni po-
trzebnych urządzeń do przechowy-
wania nawozów; dopuszczalnych 
dawek nawozów na poszczególne 
pola, uproszczonego bilansu azo-
tu lub planów nawożenia oraz pro-
wadzenie dokumentacji: ewidencji 
zabiegów, procedury postępowania 
z planem nawożenia, w tym ko-
nieczność zatwierdzania przez sta-
cje chemiczno-rolnicze oraz wójtów 
i burmistrzów są bardzo zawiłe. 
 ■ 8. Obawy rolników budzi także 
fakt konieczności ponoszenia do-
datkowych kosztów na usługi do-
radcze. W Ośrodkach Doradztwa 
Rolniczego drastycznie spadła 
ilość pracowników, rolnicy oba-
wiają się zatem, że ze względu na 
zbyt duże obciążenie zespołów do-
radczych, będą musieli korzystać 
z droższych usług firm prywat-
nych, gdyż sami nie będą w stanie 
sprostać prowadzeniu skompliko-
wanej dokumentacji.
 ■ 9. Zagrożenie wysokimi karami 
nakładanymi zarówno przez Wo-
jewódzkie Inspektoraty Ochro-
ny Środowiska, jak i Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Go-
spodarstw, potęguje wśród rolni-
ków poczuciem zagrożenia i cha-
osu. Zdaniem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, będzie to prowadzić do 
zaprzestania produkcji zwierzęcej 
szczególnie w małych rodzinnych 
gospodarstwach. 
Pomimo, że nowe przepisy doty-

czące instytucji, jaką jest Państwo-

we Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie, jak i program działań dla rol-
ników mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzenia rolniczego, już weszły 
w życie i obowiązują, to jednak spo-
łeczeństwo, głównie rolnicy i miesz-
kańcy obszarów wiejskich, nadal 
ich nie znają i nie rozumieją zasad 
ich funkcjonowania, gdyż są zbyt 
zawiłe, skomplikowane, a w niektó-
rych przypadkach bardzo oddalone 
od realnych możliwości ich wypeł-
nienia. Wielkopolska Izba Rolnicza 
jako jedna z nielicznych organiza-
cji podjęła się przygotowania spo-
tkań informacyjnych w kwestii no-
wych przepisów. Spotkania te poka-
zały również, że w celu zmniejszenia 
wpływu rolnictwa na zanieczyszcze-
nie wód azotanami rząd powinien 
nie tylko wprowadzać ograniczenia 
w postaci dyrektywy azotanowej, ale 
także podjąć intensywniejsze działa-
nia w zakresie podwyższenia świa-
domości środowiska rolniczego nt. 
niekorzystnego wpływu człowieka 
na jakość zasobów wodnych. Zwró-
cić się też powinno większą uwa-
gę na zachęcanie także tych bardzo 
drobnych użytkowników gruntów 
ornych do odpowiedniego zmiano-
wania roślin oraz przekonywanie 
producentów zwierząt do stosowania 
dodatków paszowych, które zwięk-
szają wykorzystanie składników po-
karmowych i mineralnych ze skar-
mianej paszy w celu zmniejszenia 
wydalania azotu do środowiska.

Elżbieta BRYL
Maria DERESIŃSKA 

Marta CEGLAREK

KSOW – operacje realizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 

> dokończenie ze str. 7

W bieżącym roku Wielkopolska 
Izba Rolnicza otrzymała wsparcie 
finansowe ze środków KSOW w ra-
mach Pomocy Technicznej PROW 
2014–2020 na realizację trzech ope-
racji: imprezy promocyjnej pn. 
„Pieczarka – od produkcji, aż po 
stół” promocja lokalnego produktu, 
cyklu spotkań informacyjno-szko-
leniowych pn. „Rolnicze wykorzy-
stanie oraz ochrona wód przed za-
nieczyszczeniami” oraz sześciu 
konferencji pn. „Prawo łowieckie 
w aspekcie społecznym, środowi-
skowym, rolniczym i ekonomicz-
nym”. Łączna kwota dofinansowa-
nia to ponad 77 tysięcy złotych.

„Pieczarka – od produkcji,  
aż po stół” – promocja 

lokalnego produktu
W ramach operacji zorganizowana 

została konferencja, w której wzięło 

udział 120 osób. Tematyka konfe-
rencji dotyczyła zagadnień związa-
nych z technologią uprawy i etapa-

mi produkcji pieczarek, zwalczania 
chorób i szkodników pieczarek oraz 
innowacjami w ich uprawie. Dużo 

miejsca poświęcono również promo-
cji pieczarek w kontekście ich walo-
rów smakowych i dietetycznych oraz 

Laureaci konkursu na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki
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wykorzystaniu pieczarki w kulina-
riach. Równoległym elementem pro-
jektu był konkurs „Na najsmaczniej-
szą potrawę z pieczarki” skierowa-
ny do lokalnych Stowarzyszeń Kół 
Gospodyń Wiejskich, którego celem 
była promocja walorów dietetycz-
nych i kulinarnych pieczarek. Wy-
darzenie miało miejsce 27 maja br. 
w Wielichowie (powiat grodziski). 
Projekt realizowany był przy udzia-
le Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 
Stowarzyszenia KGW w Wielicho-
wie oraz Stowarzyszenia Ziemi Gro-
dziskiej Leader.

„Rolnicze wykorzystanie 
oraz ochrona wód przed 

zanieczyszczeniami” 
W ramach operacji zorganizowa-

nych zostało 20 spotkań informacyj-
no-szkoleniowych, w których w su-
mie uczestniczyło ponad 1000 osób. 
Spotkania miały na celu zapoznanie 
rolników z nowymi przepisami usta-
wy Prawo wodne oraz wypracowanie 
zasad współpracy pomiędzy wszyst-
kimi podmiotami, które w myśl no-
wych przepisów odpowiedzialne są 
za szeroko rozumianą gospodarkę 
wodną. W programie spotkań znala-
zły się następujące zagadnienia: Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie – struktura organizacyjna, 
kompetencje, zarządzanie wodami 
– współpraca lokalnych samorządów 
i gminnych spółek wodnych, jedno-
stek organizacyjnych Wody Polskie 
oraz rolników, ochrona wód przed 
związkami azotu (OSN), dobrostan 
zwierząt i dobra praktyka rolnicza 
w świetle przepisów ustawy Prawo 
wodne oraz środowiskowe korzysta-
nie z wód powierzchniowych i głębi-
nowych. Zorganizowane w 20 powia-
tach naszego województwa spotka-
nia stały się także dobrą okazją do 
przeprowadzenia szerokich konsul-
tacji społecznych dotyczących Pra-
wa wodnego. Wypracowane wnioski 

posłużyły do opracowania stanowi-
ska Walnego Zgromadzenia Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej w sprawie 
dyrektywy azotanowej oraz gospo-

darowania wodami. Wnioski ze spo-
tkań przedstawione zostaną także 
Zespołowi roboczemu ds. ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami azo-
tem pochodzenia rolniczego, który 
powołano przy Grupie Roboczej ds. 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Partnerami projektu były: Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Poznaniu, Stowarzysze-
nie Sołtysów Województwa Wielko-
polskiego oraz Konwent Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego.

„Prawo łowieckie 
w aspekcie społecznym, 

środowiskowym, rolniczym 
i ekonomicznym”

W okresie od 13 września do 
12 października br. Wielkopolska 
Izba Rolnicza zrealizowała cykl 
konferencji pn. „Prawo łowieckie 

w aspekcie społecznym, środowi-
skowym, rolniczym i ekonomicz-
nym”. W sześciu subregionalnych 
spotkaniach udział wzięło łącznie 
650 osób. Tematami przewodnimi 
spotkań były: Prawo łowieckie po 
zmianach, zminimalizowanie uciąż-
liwości w zakresie powstania szkód 
ze strony zwierzyny i przy wykony-
waniu polowania oraz stan gospo-
darki łowieckiej na terenie działa-
nia ZO Polskiego Związku Łowiec-
kiego, a także liczebność zwierzyny 
łownej oraz wieloletnie łowieckie 
plany hodowlane, wyznaczanie gra-
nic obwodów łowieckich oraz szaco-
wanie szkód łowieckich. Spotkania 
miały na celu przedstawić zmiany 
zachodzące w prawie oraz pokazać 
możliwości rozwiązywania sytuacji 
kryzysowych i stworzyć podstawy 
do współpracy poszczególnych pod-
miotów na rzecz obszarów wiejskich, 
leśnictwa oraz środowiska. Partne-
rami projektu były: Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Poznaniu, Polski Związek 
Łowiecki Zarząd Okręgowy w Po-
znaniu oraz Konwent Powiatów Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Dodatkowe informacje o zrealizo-
wanych operacjach oraz materiały 
informacyjne dotyczące poszczegól-
nych zagadnień objętych programem 
operacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.wir.org.pl oraz na 
stronach partnerów projektów i stro-
nie www.ksow.pl. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

W Wielkopolsce w tegorocznych wyborach samorządo-
wych zarejestrowanych zostało 2.716.620 wyborców. Wy-
znaczono dla ich obsługi 2179 obwodów do głosowania. 

W tegorocznych wyborach samorządowych wybierali-
śmy:

 ■ Sejmik Województwa Wielkopolskiego – o 39 manda-
tów ubiegało się łącznie 448 kandydatów (11,5 osoby na 
1 miejsce),
 ■ 113 wójtów, 106 burmistrzów i 7 prezydentów,

 ■ 31 rad powiatów,
 ■ 226 rad gmin (w tym: 4 miasta na prawach powiatu, 
30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i 192 gminy do 
20 tys. mieszkańców).
Jako samorząd rolniczy liczymy na dalszą owocną 

współpracę z samorządami terytorialnymi, aby wspólnie 
pracować na rzecz wielkopolskiej wsi i obszarów wiej-
skich.

Piotr WALKOWSKI

Dane na temat kandydatów
Wyszczególnienie Liczba 

kandydatów Kobiet Kobiet 
(%) Mężczyzn Mężczyzn 

(%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej  
20 tys. mieszkańców 7328 2552 35% 4776 65%

Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej  
20 tys. mieszkańców 3713 1691 46% 2022 54%

Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach 
powiatu 840 379 45% 461 55%

Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 4364 1999 46% 2365 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 448 215 48% 233 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 290 48 17% 242 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 38 5 13% 33 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 259 47 18% 212 82%
Ogółem 17 280 6936 40% 10 344 60%
Źródło: PKW

Trochę wyborczej statystyki

W ramach projektu zorganizowanych zostało w całej Wielkopolsce dwa-
dzieścia szkoleń dotyczących zmian w prawie wodnym

Na cykl konferencji dotyczących Prawa łowieckiego złożyło się 6 spotkań 
o charakterze subregionalnym

Fo
t. 

K.
 St

rz
yż

Fo
t. 

K.
 St

rz
yż



SIEWCA WIELKOPOLSKI10 Nr 11 (169) listopad 2018

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki 
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce 

rozstrzygnięty

Finał tegorocznej, 12 już edycji 
konkursu, odbył się 3 października 
w Teatrze im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Kaliszu. Podczas uroczy-
stej gali poznaliśmy wyróżnionych 
i laureatów konkursu, w sumie 
15 obiektów, które w tej edycji za-
chwyciły członków Kapituły.

Zgodnie z regulaminem, kon-
kursowa rywalizacja odbywa się 
w trzech kategoriach: gospodarstwo 
agroturystyczne w funkcjonującym 
gospodarstwie rolnym, obiekt bazy 
noclegowej o charakterze wiejskim 
oraz obiekt na terenach wiejskich 
o charakterze np. terapeutycznym, 
edukacyjnym, rekreacyjnym, wy-
korzystujący tradycje i walory wsi. 
W tym roku do rywalizacji przystą-
piło 40 obiektów, z czego 5 z reko-
mendacji Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej.

 Wyniki XII edycji Konkursu:
I KATEGORIA – gospodarstwo 

agroturystyczne w funkcjonującym 
gospodarstwie rolnym:

 ■ I miejsce – Państwo Mirosła-
wa Majerowicz, Klaus i Ryszard 
Klaus za obiekt „Leśniczówka 
Emaus” Ośrodek Psychoterapii 
Małżeństwa i Rodziny położony 
w miejscowości Stefanowice, gmi-
na Zbąszyń, powiat nowotomyski.
 ■ II miejsca nie przyznano.
 ■ III miejsce – Pan Jerzy Kanurski 
za obiekt Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne „Poziomka”, położony 
w miejscowości Kujanki, gmina 
Zakrzewo, powiat złotowski. 

Wyróżnienia w tej kategorii przy-
znano:

 ■Pani Annie Nowickiej za obiekt 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Pod Modrzewiami”, położone 
w miejscowości Sękowo w gminie 
Nowy Tomyśl, powiat nowotomy-
ski.
 ■Państwu Lilianie i Chrystianowi 
Brzezińskim za obiekt Gospodar-
stwo Agroturystyczne „Nad Je-
ziorem”, położone w miejscowości 
Buntowo w gminie Złotów, powiat 
złotowski.
 ■Państwu Honoracie i Danielowi 
Chrobrowskim za obiekt Agrotu-
rystyka Gawra, położona w miej-
scowości Chorzępowo w gminie 
Sieraków, powiat międzychodzki. 

II KATEGORIA – obiekt bazy 
noclegowej o charakterze wiejskim:

 ■ I miejsce Pan Lech Studniewski 
za obiekt Kompleks Pałacowo-
-Parkowy Zamek Gutów położo-
ny w miejscowości Gutów, gmi-
na Ostrów Wielkopolski, powiat 
ostrowski.
 ■ II miejsce Pani Jolanta Walas Zdu-
nek za obiekt Ośrodek Aktywnego 
Wypoczynku Michasiówka poło-
żony w miejscowości Giewartów, 
gmina Ostrowite, powiat słupecki.
 ■ III miejsce Pan Jerzy Świątek za 
obiekt Tenis Korytnica położony 
w miejscowości Korytnica, gmina 
Raszków, powiat ostrowski.

III KATEGORIA – obiekt na te-
renach wiejskich o charakterze np. 
terapeutycznym, edukacyjnym, re-

kreacyjnym itp., wykorzystujący tra-
dycje i walory wsi:

 ■ I miejsce Państwo Marzena i Bro-
nisław Siemieńscy za obiekt Ośro-
dek Agroturystyczny Park Owa-
dów „Owadogigant”, położony 
w miejscowości Lubnica w gminie 
Okonek w powiecie złotowskim. 
 ■ II miejsce Górecznik Taurus 
Sp. z o.o. Sp.k za obiekt Rodzin-
ny Park Przygód i Edukacji Gó-
recznik, położony w Antoninie 
w gminie Przygodzice w powiecie 
ostrowskim.
 ■ III miejsce Pani Marta Mikuła 
za obiekt Skansen Bicz, położony 
w miejscowości Bicz w gminie Sta-
re Miasto w powiecie konińskim. 
Wyróżnienia w kategorii trzeciej 

przyznano:
 ■ Stowarzyszeniu „Centrum Wie-
dzy i Nowych Technologii im. 
Jana Pawła II” za obiekt Centrum 
Wiedzy i Nowych Technologii, po-
łożony w miejscowości Parzynów 
w gminie Kobyla Góra w powiecie 
ostrzeszowskim.
 ■ Stowarzyszeniu Zagroda Pszczółki 
Przyjaciółki za obiekt ZAGRODA 
PSZCZÓŁKI PRZYJACIÓŁKI, 
położony w miejscowości Katarzy-
nowo w gminie Jutrosin w powie-
cie rawickim.
Kapituła konkursu przyznała 

również Nagrodę Specjalną dla:
 ■ Stowarzyszenia na Rzecz Integra-
cji Osób Starszych i Niepełno-
sprawnych „Wieś bez Barier” za 
projekt „Na Puszczańskim szla-
ku”, realizowany w Chorzępowie 
w gminie Sieraków w powiecie 

międzychodzkim, za integrację 
mieszkańców wsi wokół pomo-
cy dla niepełnosprawnych, wyra-
żającą się m.in. w przygotowaniu 
ścieżki edukacyjnej w lesie, przy-
stosowanej dla potrzeb osób niewi-
domych i niedowidzących, dosto-
sowanie plaży do osób niepełno-
sprawnych ruchowo.
 ■Gminy Tarnowo Podgórne za Ze-
spół Pałacowo-Parkowy Jankowi-
ce, położony w miejscowości Jan-
kowice w gminie Tarnowo Podgór-
ne w powiecie poznańskim, za re-
nowację i modernizację zrujnowa-
nego historycznego pałacu. 
Zwycięzcy konkursu otrzyma-

li nagrody finansowe oraz zgodnie 
z założeniami konkursu objęci zosta-
ną także działaniami promocyjnymi 
prowadzonymi przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Konkurs na najlepszy obiekt tu-
rystyki na terenach wiejskich orga-
nizowany jest przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopol-
skiego we współpracy z Uniwersy-
tetem Przyrodniczym w Poznaniu 
i Wielkopolskim Towarzystwem 
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej 
oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą. 
W pracach Kapituły uczestniczył 
prezes Piotr Walkowski. Celem kon-
kursu jest promocja wielkopolskiej 
wsi jako miejsca wypoczynku oraz 
promowanie obiektów turystyki 
wiejskiej, które gwarantują najwyż-
szą jakość wypoczynku oraz oferu-
ją ciekawe propozycje na spędzenie 
wolnego czasu.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Laureaci tegorocznej edycji konkursu
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Pani  

Marii Galas 
Kierownik Biura Powiatowego WIR w Nowym Tomyślu 

 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Męża 

śp. Janusza Galasa 
składają:  

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Delegaci Rady Powiatowej WIR w Nowym Tomyślu 
 oraz Pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

Wyrazy najszczerszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 
 

śp. HENRYKA JĘDROSZKI 
 

Delegata II-V kadencji Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Gminy Sieroszewice 
Wieloletniego Pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Radnego Rady Gminy Sieroszewice 
 
 

składają: 

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
Członkowie Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim 

oraz Kierownik Biura Powiatowego WIR w Ostrowie Wielkopolskim 

Piknik Zbożowy w Poznaniu

Na terenie gościnnego Zespołu 
Szkół Przyrodniczych w Pozna-
niu odbył się Piknik Zbożowy orga-
nizowany przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą w ramach Drzwi Otwartych 
Technikum Inżynierii Środowiska 
i Agrobiznesu. Celem imprezy była 
promocja spożycia ziarna zbóż i jego 

przetworów. Została ona sfinanso-
wana z Funduszu Promocji Ziar-
na Zbóż i Przetworów Zbożowych. 
Uczestnicy Pikniku skosztowali 
pierogów z mięsem oraz pierogów ze 
szpinakiem, pyszne makarony z sosa-
mi serowym lub mięsnym oraz kasz 
z mięsem i dodatkami warzywnymi. 

Ogromnym powodzeniem cieszył się 
konkurs kulinarny dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich i Stowarzyszeń, które 
zaprezentowały naleśniki oraz piero-
gi w tak wielu odmianach, że aż trud-
no zliczyć, a także całą gamę produk-
tów zbożowych od chleba razowego 
ze smalcem, przez rogaliki, krokiety, 

gofry, itp. Każdy znalazł coś dla sie-
bie. Na zakończenie konkursu uczest-
nicy otrzymali cenne nagrody, które 
z pewnością wykorzystają w swojej 
działalności kulinarnej. 

 W ramach działań promujących, 
dzięki uprzejmości Zespołu Szkół 
Przyrodniczych, organizatorzy przy-
gotowali warsztaty dla najmłodszych 
„Od ziarenka do bochenka”, podczas 
których dzieci miały okazję poznać, 
jak to się dzieje, że z małego ziaren-
ka zboża powstaje chleb lub inne wy-
roby.

Przedstawiciel szkoły opowie dział 
dzieciom o sianiu zbóż i pracach agro-
technicznych. Dzieci miały okazję 
zobaczyć, jak funkcjonuje warsztat, 
a na koniec tej części miały możliwość 
uczestniczenia w przejażdżce ciągni-
kiem po placu manewrowym. Wiele 
radości sprawiły dzie ciom warsztaty 
z lepienia pierogów, robienia ciastek 
i naleśników, na zakończenie których 
otrzymały słodkie upominki. Wszyst-
kim uczestnikom Pikniku czas umi-
lał Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty”.

Barbara IDCZAKLaureaci Konkursu Kulinarnego organizowanego w ramach Pikniku Zbożowego

Degustacje zbożowych potraw przygotowały m.in. panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń

Najmłodsi uczestnicy Pikniku brali udział m.in. w warsztatach wypieku 
ciastek
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