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Wiązanki kwiatów złożyli uczniowie ze szkól noszących imię Michała 
Drzymały

Msza święta w intencji śp. Józefy i Michała Drzymałów, śp. księdza Bole-
sława Domańskiego oraz walczących o polskość
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100 lecie Niepodległości Polski
Konferencja historyczna pt. „Walka o utrzymanie polskości 

w zaborze pruskim”

Pod takim tytułem 25 kwietnia 
2018 r. odbyła się konferencja hi-
storyczna zorganizowana w ramach 
cyklu pn. „Wielkopolskie drogi do 
wolności”. Konferencja poświęco-
na była pamięci Michała Drzymały, 
polskiego chłopa, który prowadził 
spór z administracją zaborcy o po-
zwolenie na budowę domu, i którego 
wóz stał się symbolem walki z ger-
manizacją w zaborze pruskim oraz 
ks. Bolesława Domańskiego i Pola-
ków w Niemczech spod znaku „Ro-
dła”, którzy walczyli o powrót ziemi 
krajeńskiej do macierzy.

Konferencję poprzedziła uroczy-
sta msza święta w intencji śp. Józe-
fy i Michała Drzymałów, śp. księ-
dza Bolesława Domańskiego oraz 
walczących o polskość. Eucharystię 
odprawił ksiądz Błażej Kownacki 
proboszcz parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Pańskiego w Miastecz-
ku Krajeńskim. Duszpasterz w prze-
pięknym kazaniu nawiązał do wielu 
sytuacji, w których Polacy wykazali 
się wielkim patriotyzmem. W walce 

o niepodległość często towarzyszyła 
im głęboka wiara w Boga. Następ-
nie uczestnicy uroczystości udali 
się na pobliski cmentarz, gdzie zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze na gro-
bie śp. Drzymałów. Zgodnie z miej-
scową tradycją została odśpiewana 
„Rota”. W nabożeństwie uczestni-
czyli potomkowie niezłomnego Pola-
ka – Fryderyk i Feliks Drzymałowie 

oraz uczniowie szkół, których Mi-
chał Drzymała jest patronem. 

Po mszy świętej zebrani udali się 
do Brzostowa (powiat pilski), gdzie 
odbyła się konferencja. Na miej-
scu wszystkich powitała wójt gminy 
Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata 
Włodarczyk oraz prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej – Piotr Walkow-
ski. Zgromadzeni obejrzeli film przy-

gotowany przez Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Brzostowie, w którym 
mieszkańcy przedstawili krótką re-
konstrukcję życia Michała Drzymały. 

Po projekcji prezes WIR wręczył 
współorganizatorom podziękowa-
nia i pamiątkowe medaliony. Wspo-
mniał, że w 2017 r. w Rakoniewi-
cach odbyła się podobna konferen-
cja w 160 rocznicę urodzin Michała 
Drzymały. Dzisiejsze spotkanie od-
było się w 81 rocznicę jego śmierci. 
Ten zwykły chłop stał się wzorem 
polskości, opisywanym przez wybit-
nych pisarzy. Choć w pewnym mo-
mencie zapomniany, w końcu został 
doceniony nawet przez władze pań-
stwowe. Jego pogrzeb był wielką de-
monstracją patriotyzmu. Obecnie 
dzieci uczą się o nim w szkole. 

Regionalista Jerzy Jelonek w ob-
szerny sposób opowiedział o historii 
Krajny począwszy od najwcześniej-
szych czasów, jeszcze przed powsta-
niem państwa polskiego, aż do odzy-

> dokończenie na str. 2Grób Michała Drzymały
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Walne Zgromadzenie WIR na Krajnie
Pierwsze w tym roku obrady Wal-

nego Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej odbyły się 25 kwietnia 
w Brzostowie, w gminie Miasteczko 
Krajeńskie (powiat pilski), na tere-
nie historycznej Krajny. Obrady po-
przedziły: msza święta w intencji śp. 
Michała Drzymały, śp. Ks. Bolesła-
wa Domańskiego i śp. Konrada Gry-
ni oraz konferencja historyczna pt. 
„Walka o utrzymanie polskości w za-
borze pruskim – Michał Drzymała 
i ks. Bolesław Domański”. Wydarze-
nia te wpisują się w cykl uroczystości 
organizowanych przez Wielkopolską 
Izbę Rolniczą pn. „Wielkopolskie 
drogi do wolności”.

Walne Zgromadzenie rozpoczę-
ło się od wyboru przewodniczącego 
i sekretarza obrad. Funkcję prze-
wodniczącego powierzono wice-
prezesowi Bogdanowi Flemingowi, 
który sprawnie poprowadził obrady, 
natomiast sekretarzem został Piotr 
Maj, przewodniczący RP w Pile. Na-
stępnie po przyjęciu porządku obrad 

oraz ukonstytuowaniu się Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji 
Uchwał i Wniosków przystąpiono do 
dalszych obrad.

Uczestnicy obrad zapoznali się ze 
sprawozdaniem z zaawansowania 
prac komisji ds. zakupu lokalu na po-
trzeby Biura Wojewódzkiego WIR. 
Przedstawił je przewodniczący tej ko-

misji Marek Pańczyk. Dyskusja nad 
zakupem nieruchomości na siedzi-
bę WIR toczy się od ubiegłego roku. 
Komisja przeanalizowała kilka po-
tencjalnych ofert, jednak w dalszym 
ciągu trwają poszukiwania godnej 
siedziby dla Biura Wojewódzkiego 
WIR. Delegaci przyjęli propozycję 
Zarządu o zorganizowaniu w dniu 
11 maja br. Komisji Koordynacyjnej 
celem głębszej analizy tej sprawy.

Delegaci Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej zapoznani zostali z informa-
cją o sposobie realizacji wniosków 
z ostatniego posiedzenia WZ w dniu 
29.11.2017 r. oraz sprawozdaniem 
z działalności Zarządu WIR z ostat-
nich pięciu miesięcy. Następnie 
przystąpiono do omówienia wnio-
sków zgłoszonych przez poszczegól-
ne rady powiatowe.

Najwięcej wniosków dotyczyło 
walki z ASF i konieczności wywią-
zania się z wymogów bioasekuracji. 
Rady Powiatowe zwracały się o inter-
wencje w następujących kwestiach:

 ■ zapewnienie środków finanso-
wych dla hodowców trzody chlew-
nej na koszty związane z bioase-
kuracją w związku z występują-
cym afrykańskim pomorem świń 
(ASF), 
 ■ zapewnienie środków finanso-
wych dla hodowców, którzy zrezy-
gnowali z produkcji trzody chlew-
nej, na rekompensatę utraconych 
przychodów w gospodarstwie 
przez okres 3 lat,
 ■ zwolnienie rolników ze spełnienia 
wymogów programu „Młody rol-
nik” w sytuacji, gdy obszar, na któ-
rym gospodarują, zostanie objęty 
strefą ASF,
 ■ zwolnienie rolników z obowiąz-
ku uzyskiwania świadectw zdro-
wia dla trzody chlewnej, jeżeli 
żywiec dostarczany jest do uboj-
ni na terenie powiatu i powiatów 
ościennych, w których nie wystę-
puje ASF, i które nie są objęte tere-
nem zapowietrzonym i zakażonym 
przez ASF,

skania niepodległości w 1918 r. Na 
tych ziemiach dochodziło do walk 
o polskość podczas wojen z zako-
nem krzyżackim, w trakcie potopu 
szwedzkiego, a także w powstaniu 
wielkopolskim. Dopiero 31 stycznia 
1945 walka została zwieńczona zwy-
cięstwem i ziemia złotowska została 
wyzwolona przez wojska polskie. 

Prelekcję na temat działalno-
ści księdza Bolesława Domańskie-
go przedstawiła dr hab. Jowita Kę-
cińska-Kaczmarek. Ten niezwykły 
człowiek „wymykał się wszelkim 
definicjom”. Zwany niezłomnym 
proboszczem z Zakrzewa, krzewił 
polskość na ziemiach zaboru pru-
skiego. Pani profesor przytoczyła 
liczne fragmenty ze swej publikacji 

„Pamięć i dzieło księdza Patrona 
Bolesław Domańskiego na Krajnie”. 
Jego postawa do dziś jest przyczyn-
kiem do wielu działań podejmo-
wanych na ziemi złotowskiej. Jed-

nym z nich jest konkurs plastyczny 
„Moja Matka Boska Radosna-Le-
śna”, do którego współorganizacji 
pani profesor zaprosiła Wielkopol-
ską Izbę Rolniczą. 

Na zakończenie prezes Piotr Wal-
kowski podziękował prelegentom 
oraz dyrektor Muzeum Ziemi Zło-
towskiej – Kamili Krzanik – Dwora-
kowskiej. Otrzymali oni również pa-
miątkowe medaliony.

Dla wszystkich obecnych była to 
niezwykła lekcja historii oraz pa-
triotyzmu i przywiązania polskiego 
chłopa do ziemi rodzicielki.

Organizatorem spotkania była 
Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 
z Wójtem Gminy Miasteczko Kra-
jeńskie, powiatem złotowskim oraz 
Muzeum Ziemi Złotowskiej. W kon-
ferencji wzięło udział ponad sto osób, 
wśród których była młodzież szkol-
na, potomkowie Michała Drzymały, 
rolnicy-delegaci WIR oraz samorzą-
dowcy i sołtysi.

Beata GÓRECKA

> dokończenie ze str. 1

Prezes WIR Piotr Walkowski wręczył współorganizatorom podziękowania 
i pamiątkowe medaliony

Delegaci zapoznali się m.in. z informacją o sposobie realizacji wniosków 
z ostatniego posiedzenia i sprawozdaniem z działalności Zarządu WIR 
z ostatnich pięciu miesięcy

Obradom przewodniczył wiceprezes WIR Bogdan Fleming
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 ■ zmiana przepisów w zakresie wy-
stawiania zaświadczeń upraw-
niających do klasyfikacji półtusz 
wieprzowych według klasyfikacji 
EUROP, polegająca na przyznaniu 
klasyfikatorom uprawnień bezter-
minowo,
 ■ konieczność wyegzekwowania na 
kołach łowieckich maksymalnego 
zaangażowania w odstrzał i ogra-
niczenie liczebności dzików,
 ■ zamknięcie przejść dla zwierząt 
wzdłuż autostrady A2 i dróg szyb-
kiego ruchu, względnie ogranicze-
nie ich w taki sposób, by przejście 
to było niemożliwe dla dzików. 
Można w ten sposób wykorzystać 
istniejącą już infrastrukturę do 
walki z ASF.
Pozostałe wnioski dotyczyły m.in. 

następujących zagadnień:
 ■ zwiększenie kompetencji izb rol-
niczych w zakresie opiniowania 
przepisów prawa (konieczność 
uzyskania zgody a nie, jak to ma 
miejsce obecnie, tylko niewiążącej 
opinii),
 ■ zmiany przepisów dotyczących 
zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze 
poprzez umożliwienie rolnikom 
zakupu specjalnie oznakowanego 
paliwa rolniczego bez limitu ilo-
ściowego,
 ■ podjęcie działań mających na celu 
poprawę sytuacji producentów wa-
rzyw, w tym ziemniaków, poprzez 
zablokowanie niekontrolowanego 
importu warzyw oraz zniwelowa-
nie różnic pomiędzy ceną otrzy-

mywaną przez producenta a ceną, 
która płaci konsument,
 ■ stworzenie programu pomocy dla 
rolników, którzy zbliżają się do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, 
ale ze względu na brak następcy 
lub innych zdarzeń losowych są 
zmuszeni do rezygnacji z prowa-
dzenia gospodarstwa,
 ■ konieczność interwencji dotyczą-
cej wyjaśnienia sytuacji notorycz-
nego przedłużania przez ARiMR 
terminu rozpatrzenia odwołania 
od odmowy przyznania pomocy 
finansowej za szkody poniesione 
na skutek nawałnicy, która miała 
miejsce w sierpniu 2017 roku,
 ■ interwencji do Ministra Środowi-
ska w sprawie pilnego przygotowa-
nia przepisów wykonawczych do 
ustawy Prawo łowieckie,
 ■ interwencji do Ministra Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
o przekazanie informacji dotyczą-
cych szczegółowych rozwiązań 
w zakresie OSN i terminu przygo-
towania przepisów wykonawczych 
w tym zakresie
 ■wystąpienie do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi o zwiększe-
nie zasiłku chorobowego z kwoty 
obecnie obowiązującej 10 zł dzien-
nie do kwoty 80% najniższej eme-
rytury rolniczej, czyli około 800 zł 
miesięcznie.
Efektem pracy merytorycznej de-

legatów WZ było przyjęcie łącznie 
18 wniosków do dalszej realizacji 
przez Zarząd WIR.

Po przegłosowaniu wniosków 
Rad Powiatowych, uczestnicy obrad 
przyjęli sprawozdanie Zarządu WIR 
z działalności statutowej i finanso-
wej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 
2017 rok. Następnie, po zapoznaniu 
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
o udzieleniu Zarządowi WIR abso-
lutorium, przystąpiono do dyskusji 
i głosowania, w wyniku którego Za-
rząd WIR uzyskał jednogłośnie ab-
solutorium za ostatni rok działalno-
ści. We wniosku o udzielenie absolu-
torium, Komisja Rewizyjna podkre-
śliła m.in., że:

 ■ gospodarka finansowa Izby w roku 
2017 prowadzona była racjonalnie, 
z zachowaniem płynności finanso-
wej,
 ■ aktywność Izby pozwala na wpro-
wadzenie w wielu przypadkach ko-
rzystnych rozwiązań dla rolników,
 ■ analizując wielość działań Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej i za-
angażowanie pracowników Biur 
Izby – należy zauważyć, że wize-
runek Izby staje się coraz bardziej 
pozytywny, a Izba jest bardziej 
widoczna na poziomie gmin i po-
wiatów.
Następnie Walne Zgromadzenie 

zatwierdziło sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z działalności w II półro-
czu 2017 roku oraz przyjęło uchwa-
łę upoważniającą do przystąpienia 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
w charakterze członka wspierającego 
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Polski Rolnik – Polska Wieś” z sie-
dzibą w Poznaniu.

W kolejnej części obrad Walne 
Zgromadzenie, w reakcji na bieżącą 
sytuację w rolnictwie, przyjęło sześć 
stanowisk w sprawie:

 ■ afrykańskiego pomoru świń,
 ■nowelizacji Prawa łowieckiego,
 ■ poselskiego projektu nowelizacji 
ustawy o ochronie zwierząt,
 ■ ochrony przestrzeni rolniczej na 
obszarach wiejskich,
 ■nowelizacji Prawa wodnego i prze-
pisów dotyczących OSN,
 ■ przyszłości Wspólnej Polityki Rol-
nej na lata 2021–2027.
Poniżej publikujemy skrócone 

wersje stanowisk, ich pełne treści 

dostępne są na stronie internetowej 
www.wir.org.pl.

W końcowej części obrad pre-
zes Spółki ROL-WIR Sp. z o.o. Pa-
weł Bydałek przedstawił informację 
o działalności spółki w 2017 roku 
oraz omówił plany działań na rok 
bieżący.

W trakcie dyskusji w wolnych gło-
sach i wnioskach delegaci podjęli 
temat nowelizacji ustawy o izbach 
rolniczych. Duże emocje wzbudził 
temat nowelizacji Prawa łowieckie-
go. Jarosław Maciejewski, prezes Sto-
warzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego, zaprezentował sta-
nowisko sołtysów w sprawie włącze-
nia ich w proces szacowania szkód 
łowieckich. W toku dyskusji delega-
ci poparli stanowisko sołtysów, któ-
rzy nie posiadają wystarczających sił 
i środków oraz wiedzy do szacowania 
szkód łowieckich.

Żegnając gościnną ziemię krajeń-
ską, delegaci na długo zachowają 
w pamięci: homilię księdza probosz-
cza Błażeja Kownackiego, grób bo-
hatera narodowego Michała Drzy-
mały wyniesiony wysoko na krajeń-
skim cmentarzu, wykłady regionali-
sty Jerzego Jelonka i dr hab. Jowity 
Kęcińskiej-Kaczmarek oraz ciekawy 
krajobraz rolniczy tych terenów.

Opracowanie Biuro WIR

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej z niepokojem 
obserwuje sytuację epizootyczną 
w zakresie występowania afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) w Pol-
sce oraz bezwzględne obarczanie za 
ten stan polskich producentów trzo-

dy. W trosce o przyszłość polskich 
gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną zwracamy się z apelem do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Ministra Środowiska o podjęcie 
kolejnych działań mających na celu 
poprawę efektów walki z ASF, ogra-

niczenie skutków jego występowania 
oraz obronę polskich rolników przed 
aroganckimi zarzutami ze strony 
działaczy ekologicznych.

W pierwszym kwartale tego roku 
mieliśmy do czynienia z lawinowym 
wzrostem przypadków ASF (...). Wie-

le mówi się o redukcji dzików do 
0,1 osobnika/km2, lecz jej efekty są 
nieodczuwalne (...). Należy zatem 
weryfikować na bieżąco, czy zlecone 
odstrzały są wykonywane rzetelnie.

> dokończenie na str. 4
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Komisja Uchwał i Wniosków opracowała ponad 14 wniosków, które przyję-
ło do realizacji WZ

Stanowisko Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
przestawił Jarosław Maciejewski
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Z drugiej strony w mediach uka-
zują się liczne postulaty obrońców 
praw zwierząt negujących sanitarne 
odstrzały dzików. Ich akcje w nega-
tywnym świetle przedstawiają myśli-
wych oraz rolników, obarczając ich 
winą za rozprzestrzenianie się wiru-
sa ASF w Polsce (...).Tego rodzaju or-
ganizacjom nie są znane konsekwen-
cje, jakie dla hodowców trzody i ich 
rodzin wiążą się z koniecznością li-
kwidacji hodowli, bądź utratą godzi-
wej zapłaty za swoją wielomiesięczną 
pracę (...). Na obszarach, gdzie licz-
ba zainfekowanych dzików jest zna-
cząca, rolnikom ciężko jest chronić 
gospodarstwa przed wniknięciem 
wirusa do stada trzody, nawet przy 
zachowaniu zwiększonych środków 
ostrożności (...).

Na terenie całej Polski od ponad 
miesiąca obowiązują zaostrzone 
przepisy biosekuracyjne. Kontrole 
gospodarstw rozpoczęły się już od 
kwietnia br., jednak wciąż brakuje 

obiecanej pomocy w formie dotacji 
na zakup środków i urządzeń służą-
cych dostosowaniu gospodarstw do 
wymogów bioasekuracyjnych. Jak na 
razie ukazał się jedynie projekt no-
welizacji rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, jednakże nie określono, 
kiedy taka pomoc zostanie urucho-
miona. Niestety często w gospodar-
stwach brakuje szczelnych ogrodzeń, 
a dziki przychodzą do zabudowań 
w poszukiwaniu pożywienia. Dlate-
go możliwość uruchomienia dofina-
sowań do budowy ogrodzeń powinna 
zostać uwzględniona w dalszych eta-
pach planowania walki z ASF. 

W licznych spotkaniach doty-
czących problemu ASF, które mia-
ły miejsce na terenie Wielkopolski, 
udział brali przedstawiciele związ-
ków producentów trzody ze wschod-
niej Polski, którzy sami dotkliwie 
odczuli skutki wystąpienia przypad-
ków i ognisk choroby na tamtym te-

renie. Informowali oni m.in. o tym, 
jak ciężko jest sprzedać tuczniki ze 
strefy niebieskiej czy czerwonej. (...) 
Wielkopolska Izba Rolnicza uważa, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi powinno podjąć współpracę 
z zakładami przetwórstwa mięsnego, 
aby zachęcić je do zabezpieczenia od-
bioru zwierząt ze stref z ogranicze-
niami. Stworzenie wykazu zakładów 
i zachęcenie ich do skupowania tucz-
ników ze stref ochronnych w cenach 
rynkowych częściowo uchroni rol-
ników przed potężnymi konsekwen-
cjami finansowymi, które muszą po-
nosić w związku z pojawieniem się 
przypadków chorych dzików.

Duże zaniepokojenie wśród ho-
dowców niosą informacje o proble-
mach przy wypłacie odszkodowań 
za świnie wybite w gospodarstwach, 
w których stwierdzono afrykań-
ski pomór świń. Rolnicy nie otrzy-
mali odszkodowań ze względu na 
stwierdzone uchybienia, które doty-
czą głównie rejestracji i identyfika-
cji zwierząt. Do wielkopolskich rol-

ników dotarły także informacje, że 
wypłaty odszkodowań odmówiono 
także w przypadkach stwierdzenia 
nieprawidłowości w systemie reje-
stracji zwierząt, które miały miejsce 
kilka lat wstecz. Wielkopolska Izba 
Rolnicza z jednej strony rozumie, że 
rolnicy, którzy nie stosowali zabez-
pieczeń przed wniknięciem wirusa 
do gospodarstwa powinni ponieść 
tego konsekwencje, jednakże niektó-
re z obostrzeń nie wpływają w bez-
pośredni sposób na to, że stado świń 
zostaje zarażone. Dlatego każda de-
cyzja o odmowie przyznania odszko-
dowania, powinna zostać w sposób 
rozsądny uzasadniona.

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej uważa, że nie-
zbędne jest dalsze zintensyfikowa-
nie działań w celu zwalczania wirusa 
ASF w Polsce. Ograniczanie walki z tą 
chorobą tylko do bioasekuracji gospo-
darstw i pozostawianie rolników sa-
mych sobie nie przyniesie zamierzo-
nych efektów, kiedy wokół rozprze-
strzeniać będzie się choroba u dzików.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nowelizacji Prawa łowieckiego

Wielkopolska Izba Rolnicza z na-
dzieją, ale i niepokojem, obserwowa-
ła proces zmiany Prawa łowieckiego 
dokonujący się w Polsce. Zależało 
nam na tym, by prawo to było skon-
struowane w taki sposób, by zapew-
niać właściwą gospodarkę łowiecką, 
zmniejszenie szkód wyrządzanych 
przez zwierzęta łowne w rolnictwie, 
sprawne i rzetelne przeprowadzanie 
szacowania szkód łowieckich, a także 
możliwość skutecznej obrony przed 
zagrożeniami takimi jak ASF.(...)

Odnosząc się do zapisów ustawy 
pragniemy zauważyć, że:

 ■ przedstawiciel izby rolniczej może 
brać udział w procesie szacowa-
nia szkód łowieckich, jednak po-
winien mieć możliwość włączenia 
się w ten proces od jego początku, 
a nie tylko w fazie odwoławczej,
 ■ zakaz płoszenia zwierząt (poza po-
lowaniami i odłowami) sprawia, że 
zarówno rolnicy jak i myśliwi nie 
będą mogli przeganiać z pól żeru-
jących zwierząt. (...),
 ■wprowadzenie możliwości do-
karmiania zwierząt prowadzi do 
zwiększenia pogłowia zwierząt 
w sposób niekontrolowany. Przy 
obecnie panujących warunkach 
klimatycznych, dających duży 
dostęp zwierzętom dzikim do po-
karmu, dokarmianie nie jest po-
żądane. Mogłoby być ewentual-
nie możliwe tylko w sytuacjach 
oraz w miejscach gdzie wpłynie na 
zmniejszenie szkód łowieckich,
 ■ brak kar za utrudnianie polowania, 
w naszym odczuciu, nie jest naj-
lepszą decyzją. W prawie powinien 
znaleźć się taki zapis, głównie ze 
względu na konieczność zwalcza-
nia ASF. Zaznaczamy, że chodzi 
o umyślne zorganizowane utrud-
nianie przeprowadzania zgodnych 
z prawem polowań. Sankcje jed-
nak nie mogą dotyczyć przypadko-
wych osób czy rolników, którzy na 
swoim terenie prowadzą np. prace 
rolnicze,

 ■w nowej ustawie brakuje nam 
szerszego uwzględnienia udzia-
łu Skarbu Państwa w ponoszeniu 
kosztów szkód łowieckich. Pań-
stwo jest właścicielem zwierzyny 
w stanie wolnym i powinno w ja-
kimś stopniu za nią odpowiadać. 
Należałoby koniecznie wrócić do 
koncepcji utworzenia funduszu 
odszkodowawczego, finansowa-
nego w dużej części przez koła ło-
wieckie i mniejszej przez budżet 
państwa. (...),
 ■ problematyczne jest zaangażowa-
nie przy szacowaniu szkód przed-
stawicieli gminy i sołtysów, z któ-
rymi nikt tej sprawy nie konsul-
tował, a którzy w większości nie 
posiadają kwalifikacji do tego ro-
dzaju pracy. Poza wysokimi kosz-
tami takiego rozwiązania należy 
obawiać się również o sprawność 
przebiegu szacowań i czas wypłaty 
odszkodowań. Ponadto trzeba za-
uważyć, że ustanowienie nadleśni-
czych, którzy prowadzą na danym 
terenie gospodarkę łowiecką (do-
tyczy to w głównej mierze OHZ, 
gdzie Lasy Państwowe odpowiada-
ją za szkody), jako instancję odwo-
ławczą nie jest właściwe. Może się 
okazać, że będą oni sędziami we 
własnej sprawie,
 ■nowe przepisy nie precyzują kosz-
tów szacowania i funkcjonowa-
nia komisji, które wg ekspertyzy 

PZŁ z 2016 roku zostały wyliczone 
wg ówczesnych cen na 300 mln zł 
rocznie; nie ma także wzmianki 
o środkach na przeszkolenie ko-
misji,
 ■ zauważalny jest brak przekazu in-
formacji do gmin i sołtysów, któ-
rzy czują się w tej sprawie zdezo-
rientowani i niejednokrotnie od 
samych rolników dowiadują się, że 
zostali włączeni do nowego syste-
mu szacowania szkód łowieckich,
 ■należy przeanalizować sprawę 
wyłączania gruntów z obwodów 
łowieckich i braku możliwości 
otrzymania jakiegokolwiek od-
szkodowania za szkody łowieckie 
na takim terenie. Jak już wcześniej 
wspomniano, zwierzyna dzika jest 
własnością Skarbu Państwa i za 
szkody przez nią wyrządzane po-
winno być wypłacane odszkodo-
wanie, na zasadach podobnych do 
odszkodowań za szkody wyrządza-
ne przez zwierzęta chronione. Nie-
zrozumiała jest decyzja o pozba-
wieniu właścicieli odszkodowania 
za szkody na ich własności,
 ■w ustawie nie uwzględniono grupy 
gatunków zwierząt, których popu-
lacja ostatnio wzrosła (przykłado-
wo muflony, dzikie gęsi, kruki), 
a wyrządzających znaczne szkody 
w uprawach rolnych. Nie daje to 
szans rolnikowi na uzyskanie ja-
kiegokolwiek odszkodowania,

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.

> dokończenie ze str. 3



SIEWCA WIELKOPOLSKI 5Nr 5 (163) maj 2018

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie poselskiego projektu 

nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt
Wielkopolska Izba Rolnicza pra-

gnie wyrazić głęboki sprzeciw wo-
bec wprowadzenia zmian w ustawie 
o ochronie zwierząt, zaproponowa-
nych w projektach Klubu Parlamen-
tarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Platformy Obywatelskiej, które zo-
stały zaakceptowane przez Sejmową 
Komisję Ustawodawczą do dalszych 
prac sejmowych.

Zmiany zaproponowane w obu pro-
jektach poselskich ukierunkowane na 
szeroko pojęty humanitaryzm w zna-
czący sposób uderzą w polski sektor 
rolno-spożywczy. Wielkopolska Izba 
Rolnicza w obawie przed gwałtow-
nym zachwianiem m.in. na rynku wo-
łowiny i drobiu oraz konsekwencjami 
spowodowanymi wprowadzeniem za-
kazu prowadzenia hodowli zwierząt 
futerkowych, stanowczo protestuje 
przeciw wprowadzeniu w życie zmian 
zaproponowanych w projektach ustaw 
o ochronie zwierząt.

Wprowadzenie zakazu uboju rytu-
alnego, który zaproponowany został 
w projekcie przedstawionym przez 
Prawo i Sprawiedliwość, przyniesie 
nieodwracalne straty dla polskiego 
sektora wołowiny oraz branży dro-
biarskiej. Rolnicy odczują skutki no-
welizacji ustawy podwójnie: poprzez 
wzrost kosztów uboju oraz poprzez 
utratę rynków zbytu i spadek cen.(...) 
Straty odczuje około miliona osób – 
producentów żywca wołowego i ich 
rodzin. Odczują je także producen-

ci mleka, dla których jednym ze źró-
deł dochodu jest także sprzedaż cie-
ląt i krów. W obecnie niepewnej sy-
tuacji producentów trzody chlewnej, 
związanej z rozszerzaniem się wirusa 
ASF, wielu rolników stosuje jako al-
ternatywę opas bydła, dlatego zała-
manie się także rynku wołowiny sku-
tecznie pozbawiłoby ich uzyskania 
przychodów również z tego sektora 
produkcji. Wprowadzenie zakazu 
uboju rytualnego w Polsce, za wyjąt-
kiem gmin wyznaniowych, spowo-
duje zablokowanie rozwoju również 
produkcji drobiarskiej.(...) Dla ho-
dowców może to oznaczać utratę naj-
bardziej intratnych kontraktów oraz 
zmniejszenie i tak już balansującej 
na krawędzi opłacalności produkcji. 
W następstwie właściciele ferm utra-
cą płynność finansową i będą mieć 
poważne trudności w spłacie zacią-
gniętych kredytów na budowę i mo-
dernizację ferm. Następstwa zakazu 
uboju rytualnego nie ominą także 
pracowników zakładów ubojowych, 
które czekać będzie redukcja zatrud-
nienia. 

Samorząd rolniczy protestuje rów-
nież przeciw wprowadzeniu zaka-
zu hodowli zwierząt z przeznacze-
niem na pozyskiwanie futer. Rynek 
futrzarski, który stanowi około 7% 
wartości całego eksportu produk-
tów leśnictwa, rolnictwa i rybac-
twa, przynosi ok. 600 milionów zło-
tych wpływów do budżetu państwa. 

Poza tym zapewnia pracę i dochód 
dla 60 tys. osób. Według Polskiego 
Związku Producentów i Hodowców 
Zwierząt Futerkowych, fermy w Pol-
sce w ostatnich latach przykładają 
szczególnie dużą uwagę do zacho-
wania dobrostanu zwierząt, o czym 
świadczy wdrażanie programu cer-
tyfikacji WelFur. W interesie hodow-
ców jest zapewnienie zwierzętom 
właściwego żywienia i odpowiednich 
warunków utrzymania, bez tego nie 
mogliby uzyskać wysokiej jakości 
skór. Dlatego nie mogą oni sobie po-
zwolić, aby zwierzęta były dręczone 
i krzywdzone, jak to przedstawiają 
środowiska dążące do likwidacji tej 
branży. Fermy zwierząt futerkowych 
stanowią tańszą i przyjaźniejszą dla 
środowiska naturalnego formę uty-
lizacji blisko 1,2 mln ton odpadów 
z zakładów drobiarskich czy z rybo-
łówstwa. Ich zlikwidowanie wiązało-
by się ze wzrostem cen detalicznych 
drobiu i ryb. 

(...) Trudno nam się jest zgodzić 
również z przewidzianym w pro-
jekcie ustawy zakazem utrzymywa-
nia psów na uwięzi w sposób stały, 
który miałby obowiązywać od 2020 
roku. Ponadto zaproponowane wa-
runki dotyczące utrzymywania psów 
w kojcach (wymogi dotyczące ich po-
wierzchni) są w opinii rolników zbyt 
daleko idące i stanowić będą znacz-
ne obciążenie finansowe dla gospo-
darstw, jednocześnie wygospodaro-

wanie tak dużej powierzchni na ko-
jec dla psa jest w wielu przypadkach 
niemożliwe, chociażby ze względu na 
ograniczone miejsce na posesji. 

Poza tym, w przepisach tych 
uwzględniono tylko obowiązki dla 
właścicieli utrzymujących psy na 
obszarach wiejskich, przy gospodar-
stwach lub na posesjach wolnosto-
jących, nic natomiast nie wspomi-
na się o przetrzymywaniu zwierząt 
w mieszkaniach. Autorzy projektu 
nie martwią się o los dużych psów 
myśliwskich, pociągowych, czy pa-
sterskich, które z braku wystarczają-
cej ilości ruchu stają się otyłe, co po-
woduje u nich często choroby układu 
krążenia i układu pokarmowego. (...)

Wielkopolska Izba Rolnicza uwa-
ża, że należy zaprzestać prac nad 
projektami ustaw krzywdzącymi 
polskich rolników oraz sprzecznych 
z interesem społecznym. Podczas 
tworzenia tychże projektów uwzględ-
niono tylko opinie środowisk nie-
związanych z nauką, hodowlą i rol-
nictwem, kierujących się emocjami, 
a nie rzetelną wiedzą dotyczącą wa-
runków produkcji w polskim rolnic-
twie. W nakreślaniu norm prawnych 
eliminujących cierpienia zwierząt 
powinny zostać uwzględnione także 
opinie środowiska rolniczego, gdyż 
zbyt radykalne podejście do tego te-
matu przyczynia się do coraz szersze-
go ograniczania produkcji zwierzęcej 
w naszym kraju.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony przestrzeni rolniczej 

na obszarach wiejskich
Walne Zgromadzenie Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej, włączając się 
w publiczną debatę nad założeniami 
do projektowanego kodeksu urba-
nistycznego, zgłasza postulat odpo-
wiedniego zabezpieczenia obszarów 
wiejskich przed obserwowanym zja-
wiskiem niekontrolowanego „rozle-
wania się” miast. Opisywana w urba-
nistyce tzw. suburbanizacja, jako 

niekorzystne pod każdym względem 
zjawisko w polityce przestrzennej 
każdego obszaru, w ostatnich latach 
przybrała na sile. (...)

Z perspektywy samorządu rolni-
czego opisane zjawisko przyczynia 
się do wzrostu konfliktów na wsi, któ-
rych podłożem są uciążliwości towa-
rzyszące prowadzeniu działalności 
rolniczej. Narastają pretensje „no-

wych” mieszkańców obszarów wiej-
skich wobec tradycyjnie rolniczej 
części społeczności, dotyczące m.in. 
prowadzenia prac polowych po go-
dzinie 22 (najczęściej w okresie żniw), 
imisji związanych z nieprzyjemnymi 
zapachami czy pracą maszyn i urzą-
dzeń w obrębie siedliska. Nierzadkie 
są przypadki, kiedy w takich sytu-
acjach interweniują funkcjonariusze 

policji stosując pouczenia, a nawet 
nakładając mandaty. Należy uznać za 
dalece niepożądany czy wręcz kurio-
zalny stan, kiedy producent rolny nie 
może w sposób niezakłócony prowa-
dzić działalności rolniczej na obsza-
rach tradycyjnie wiejskich. Wówczas 
rodzi się pytanie o to, gdzie w takim 

> dokończenie na str. 6

 ■ ze względu na ASF proces patro-
szenia strzelonej zwierzyny powi-
nien się odbywać w taki sposób, 
który uniemożliwi przedostanie 
się jakichkolwiek odpadów (krew, 
patrochy) do środowiska – powin-

ny one podlegać pełnej i udoku-
mentowanej utylizacji,
 ■ zakaz udziału w polowaniach dzie-
ci, a właściwie osób do 18 roku ży-
cia ogranicza prawo do wychowa-
nia dzieci według własnych prze-

konań, dodatkowo uniemożliwia 
staż w kołach łowieckich dla mło-
dzieży między 16 a 18 rokiem ży-
cia, przedłużając tym samym czas 
potrzebny do stania się myśliwym. 
Należy zauważyć, że myślistwo nie 

uczy zabijania bezbronnych zwie-
rząt, ale szacunku dla przyrody 
i jej ochrony, respektu dla jej praw 
i odpowiedzialności za swoje dzia-
łania, wrażliwości i empatii do ota-
czającego świata.(...)
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razie tego rodzaju gospodarka ma być 
prowadzona?

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom członków samorządu rolnicze-
go postulujemy stworzenie regulacji 
planistycznych chroniących produ-
centów rolnych przed pretensjami in-
nych mieszkańców terenów wiejskich 
wyrażanych zarówno w formie rosz-

czeń cywilnoprawnych o zaprzesta-
nie prowadzenia jakiejś formy aktyw-
ności rolniczej, jak i w formie wnio-
sków o interwencje w oparciu o prze-
pisy prawa wykroczeń. W naszej oce-
nie takie wyłączenia są konieczne dla 
zapewnienia należytych warunków 
prowadzenia działalności rolniczej.

Postulujemy także wprowadzenie 
mechanizmów ułatwiających produ-
centom rolnym prowadzenie proce-

su inwestycyjnego na terenach wiej-
skich, jak np. lokalizacji obiektów 
inwentarskich, w tym w szczególno-
ści przeznaczonych do prowadzenia 
hodowli zwierzęcej. Taka zmiana nie 
tylko umożliwi poprawę kondycji eko-
nomicznej wielu gospodarstw, które 
z przyczyn niewłaściwej polityki pań-
stwa lub gminy nie mogą rozwijać swo-
jej działalności, lecz także przyczyni 
się do poprawy efektywności wyko-

rzystywania środków wsparcia prze-
znaczonych na realizację tego typu in-
westycji. Wielkopolska Izba Rolnicza 
w związku z licznymi głosami rozgo-
ryczenia i bezradności wielkopolskich 
rolników wyraża swój kategoryczny 
sprzeciw wobec utrudniania pracy rol-
nikom na obszarach od pokoleń będą-
cych miejscem działalności rolniczej 
przez napływowych nowych miesz-
kańców terenów wiejskich.

> dokończenie ze str. 5

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nowelizacji Prawa wodnego 

i przepisów dotyczących OSN
Walne Zgromadzenie Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej wyraża głębokie 
zaniepokojenie wobec stanu gospo-
darki wodnej w Wielkopolsce. Utrzy-
mujący się wysoki poziom wód w rze-
kach i kanałach uniemożliwia prowa-
dzenie prawidłowej działalności rol-
niczej na znacznym areale gruntów 
rolnych. (...) Dodatkowym proble-
mem są także zalegające w korytach 
rzek wiatrołomy, przybywa również 
żeremi wybudowanych przez bobry. 
Na problem występowania podtopień 
wpływa nie tylko pogoda, często jest 
to także skutek zaniedbań w zakresie 
należytego utrzymywania urządzeń 
melioracyjnych, np. związanych ze 
stanem wałów przeciwpowodzio-
wych, rowów melioracyjnych, stu-
dzienek, kanałów, itd. (...) Konieczne 
jest zatem podjęcie kompleksowych 

działań mających na celu gruntowny 
przegląd oraz w razie konieczności 
naprawę urządzeń melioracyjnych, 
szczególnie w gminach, w których 
nie funkcjonują spółki wodne.

Tymczasem, w związku z wprowa-
dzaniem w życie przepisów ustawy 
Prawo wodne od 1 stycznia br., cał-
kowitej reorganizacji uległy służby 
odpowiedzialne za zarządzanie wo-
dami w naszym kraju. Od powsta-
nia organu Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie, który 
w sposób kompleksowy zarządzać 
ma sprawami wodnymi, minęły już 
cztery miesiące, jednakże w dal-
szym ciągu pojawiają się problemy, 
np. z brakiem informacji w zakresie 
danych teleadresowych do przedsta-
wicieli instytucji, którzy odpowiada-
ją za obszary zlewni na terenie po-

szczególnych gmin i powiatów. (...) 
Jest to częstym powodem zniecier-
pliwienia, a nawet złości wśród rol-
ników gospodarujących na podto-
pionych gruntach. Poprawie współ-
pracy na linii Wody Polskie a sa-
morząd rolniczy nie służy również 
brak reprezentanta Izb Rolniczych 
w nowo utworzonej Radzie Społecz-
nej przy RZGW.

Mając na uwadze powyższe, Człon-
kowie Walnego Zgromadzenia Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej domagają 
się zdecydowanego zwiększenia in-
tensywności działań ze strony Wód 
Polskich w zakresie poprawy sytuacji 
hydrologicznej w Wielkopolsce. 

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej zaniepokojone 
jest również przedłużającym się pro-
cesem przygotowywania rozporzą-

dzenia zawierającego szczegółowe 
przepisy dotyczące zasad gospodaro-
wania na obszarach OSN. Propozycja 
skrócenia terminu stosowania nawo-
zów na polach, jak również zmniej-
szenia jego dawek, wpłynie na obni-
żenie plonów upraw. Projekt rozpo-
rządzenia zawiera również obostrze-
nia w zakresie składowania i prze-
chowywania nawozów naturalnych. 
Spełnienie projektowanych wymo-
gów wiązać się będzie z poniesieniem 
znacznych kosztów. (...) W celu wy-
wiązania się rolników z planowanych 
zaostrzeń przepisów, niezbędna bę-
dzie zatem pomoc ze strony Państwa. 
Proponujemy, aby środki na ten cel 
wygospodarować w ramach działań 
PROW po 2020 roku oraz z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyszłości Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2021–2027
Tocząca się dyskusja na temat 

kształtu Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) po roku 2021 oraz prowadzo-
ne konsultacje społeczne skłaniają 
Członków Walnego Zgromadzenia 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej do za-
jęcia stanowiska w tej sprawie.

Jako przedstawiciele samorządu 
zawodowego jednego z najprężniej-
szych regionów rolniczych Polski, 
stoimy na stanowisku, że głównym 
zadaniem WPR winno być zapew-
nienie unijnym rolnikom stabilnych 
warunków gospodarowania, dających 
gwarancję uzyskiwania godziwego 
dochodu. Z tego względu uważamy 
za konieczne rozważne rozdzielanie 
środków finansowych pomiędzy oba 
filary WPR: wsparcie bezpośrednie 
i regulacje rynkowe oraz rozwój ob-

szarów wiejskich. Obawiamy się bo-
wiem, że odejście Unii Europejskiej 
od fundamentalnej zasady WPR, jaką 
jest ochrona i stabilizacja własnych 
rynków, a za takie uważamy umowy 
transatlantyckie CETA, czy TTIP, 
wymagać będą zwiększonych nakła-
dów finansowych dla zniwelowania 
skutków otwarcia rynku unijnego na 
tanie, produkowane wg innych stan-
dardów produkty rolno-spożywcze.

Pragniemy zauważyć, że WPR wy-
maga znacznego uproszczenia, by 
była bardziej zrozumiała dla prze-
ciętnego rolnika. (...) Ponadto uwa-
żamy, że mechanizmy WPR muszą 
zapewnić wszystkim rolnikom Unii 
równe prawa w dostępie do rynku 
zarówno unijnego, jak i światowego. 
Zasada równości powinna także do-

tyczyć kwestii wysokości dopłat ob-
szarowych, jakie otrzymują rolnicy.

Niewątpliwie dalszego wsparcia 
wymaga szeroko rozumiana moder-
nizacja gospodarstw rolnych, wspie-
rająca także wymianę przestarzałego 
sprzętu na nowoczesny. Konieczne 
jest dalsze wzmacnianie roli produ-
centów rolnych w łańcuchu żywno-
ściowym. W tym względzie bardzo 
ważne dla Polski jest wsparcie dla or-
ganizacji rolników, poszerzenie moż-
liwości sprzedaży w ramach rolni-
czego handlu detalicznego, czy pro-
mocja produktów regionalnych.

Przemiany strukturalne w sekto-
rze rolniczym będą znacznie utrud-
nione bez zapewnienia możliwości 
rozwojowych w dziedzinie lokalnej 
przedsiębiorczości, zarówno w ska-

li mikro, jak i makro. Szczególnego 
wsparcia w tym względzie wymaga 
branża rolno-spożywcza. Za waż-
ny element uważamy także wspiera-
nie inicjatyw lokowania nawet du-
żych przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, co jest niezwykle istotne 
dla ograniczania zjawiska ukrytego 
bezrobocia na wsi. Niewątpliwym 
elementem ułatwiającym realizację 
tych inicjatyw jest dalsza poprawa 
szeroko rozumianej infrastruktury 
technicznej na obszarach wiejskich.

Nie bez znaczenia jest także zaan-
gażowanie lokalnych społeczności 
w rozwój swych „małych ojczyzn”. 
Z tego względu widzimy potrzebę 
wsparcia, w większym niż dotychczas 
stopniu, inicjatyw podejmowanych 
przez Lokalne Grupy Działania.
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Porozumienie samorządów
W ramach zintensyfikowania 

wspólnej realizacji zadań ujętych 
m.in. w Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Wielko-
polska Izba Rolnicza wystąpiła do 
Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego z propozycją podpisania po-
rozumienia o współpracy pomiędzy 
Samorządem Województwa Wielko-
polskiego a Wielkopolską Izbą Rol-
niczą jako ustawowym samorządem 
rolniczym. Do podpisania tego poro-
zumienia doszło w piątek 6 kwietnia 
2018 r. w siedzibie UMWW.

Podpisane porozumienie dotyczy:
1) wsparcia działań na rzecz zwięk-

szenia samowystarczalności żywno-
ściowej regionu,

2) poprawy przetwórstwa rolno-
-spożywczego,

3) poprawy dostępności do rynków 
zbytu,

4) promowania inwestycji umożli-
wiających wzrost wydajności i efek-
tywności produkcji rolno-spożyw-
czej,

5) restrukturyzacji i unowocze-
śnienia gospodarstw rolnych,

6) wspierania działań rolno-śro-
dowiskowych na obszarach cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo,

7) różnicowania działalności rol-
niczej,

8) modernizacji obszarów wiej-
skich.

Strony ustaliły główne kierunki 
współpracy poprzez:

 ■ organizowanie konferencji, kon-
kursów, szkoleń i targów,
 ■ przygotowywanie wspólnych im-
prez promocyjnych i edukacyj-
nych,

 ■wspieranie tworzenia no -
wych miejsc pracy i aktywizacji 
w ramach małej przedsiębiorczo-
ści, działalności agroturystycznej, 
produkcji ekologicznej i regional-
nej,
 ■ propagowanie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w rolnictwie,
 ■ kultywowanie wiejskiego dzie-
dzictwa kulturowego,
 ■ promocję i popularyzowanie wie-
dzy w przedmiocie produktów wy-
sokiej jakości, kreowanie marki 
wielkopolskich produktów,

 ■ upowszechnianie wiedzy o odmia-
nach roślin uprawnych porejestro-
wego doświadczalnictwa odmiano-
wego w Wielkopolsce.
Podpisane porozumienie ma na 

celu rzeczywiste włączenie samorzą-
du rolniczego do realizacji strategii 
rozwoju województwa wielkopolskie-
go i rozwoju obszarów wiejskich do 
2020 roku, a także strategii na kolej-
ne okresy programowania. Ponieważ 
oba samorządy funkcjonują na tym 
samym obszarze, a ich działalność 
w wielu aspektach dotyczy tej samej 
grupy beneficjentów, powstała wola 
ściślejszej współpracy w rozwiązy-
waniu trudnych problemów gospo-
darczych oraz kształtowaniu rozwo-
ju rolnictwa i obszarów wiejskich 
w Wielkopolsce.

Ze strony Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego porozumienie 
podpisał Wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski, w imieniu Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej – Prezes Piotr 
Walkowski oraz Dyrektor Grzegorz 
Wysocki.

Opracowanie Biuro WIR

Organizacje rolnicze o dzierżawach nieruchomości ZWRSP

Z inicjatywy Polskiego Towa-
rzystwa Rolniczego oraz Federacji 
Związków Pracodawców-Dzierżaw-
ców i Właścicieli Rolnych w Brodach 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
związków i organizacji rolniczych 
zachodniej Polski na temat koniecz-
ności wprowadzenia transparent-
nych kryteriów dotyczących prze-
dłużania dzierżaw przez Krajowy 
Ośrodek Wparcia Rolnictwa. 

Na spotkaniu przedstawiciele 
dzierżawców przedstawili propo-
zycję punktowej oceny dzierżaw-
cy, która pozwoli na zweryfikowa-
nie sytuacji danego podmiotu. I tak 
w ocenie tej znalazły się kryteria do-
tyczące miedzy innymi powierzch-
ni gospodarstwa, wywiązywania się 
z obowiązków wobec KOWR, struk-
tury zatrudnienia, zastosowania się 

do wyłączeń gruntów, prowadzenia 
produkcji zwierzęcej, korzystania 
z funduszy unijnych, itp. Oczywiście 
trudno o wypracowanie jednomyśl-
nego stanowiska w trakcie dysku-
sji, niemniej jednak uczestnicy spo-
tkania zdecydowali o konieczności 
przedstawienia problemu minister-
stwu rolnictwa. 

Zebrani przedstawiciele organiza-
cji rolniczych podkreślali, że obecne 
działania KOWR związane z prze-
dłużaniem dzierżaw niestety nie są 
prowadzone właściwie i mają duży 
wymiar dowolności, co przy tak waż-
nych decyzjach dotyczących losów 
nie tylko dzierżawcy, ale i zatrudnia-
nych przez niego pracowników, jest 
niedopuszczalne.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Piotr Walkowski podkreślał, 

iż niezbędne jest określenie jasnych 
kryteriów dotyczących przedłuże-
nia dzierżaw, by decyzje urzędników 
były transparentne. Wielkopolski 
samorząd rolniczy już od dłuższego 
czasu wnioskuje o przyjęcie jednoli-
tych zasad przy przedłużaniu dzier-
żaw ZWRSP.

Konieczne jest zdaniem dyskutu-
jących rozpoczęcie konstruktywne-
go i merytorycznego dialogu w tej 
kwestii. W związku z powyższym 
powołano Ponadregionalne Poro-
zumienie Rolników. Porozumie-
nie podpisali prezesi izb rolniczych 
województw wielkopolskiego, dol-
nośląskiego, lubuskiego, kujawsko-
-pomorskiego, opolskiego, repre-
zentanci Lubuskiego i Opolskiego 
Forum Rolniczego, przedstawicie-
le Federacji Związku Pracodawców 

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 
Polskiego Towarzystwa Rolnicze-
go,, Lubuskiego Związku Rolników 
w Baczynie, Dolnośląskiego Związ-
ku Dzierżawców i Właścicieli Nie-
ruchomości Rolnych we Wrocławiu, 
Związku Pracodawców Rolnych 
w Poznaniu, Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Rolniczej, Krajowe-
go Związku Rolniczych Spółdzielni 
Produkcyjnych. Koordynację po-
wierzono Wielkopolskiej Izbie Rol-
niczej. Zgromadzeni postanowili, 
że celem powyższego Porozumienia 
będzie między innymi zabieranie 
wspólnego głosu w ważnych dla rol-
ników sprawach, wymiana wiedzy 
w zakresie zmian prawa oraz wspól-
ne działania na rzecz zmian w pra-
wodawstwie. 

Biuro WIR

Podpisane porozumienie pozwoli na realizację wielu wspólnych inicjatyw
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Uczestnicy spotkania w trakcie debaty
Koordynację Ponadregionalnego Porozumienia Rolników powierzono Wiel-
kopolskiej Izbie Rolniczej
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 Sołtysi mówią: nie chcemy szacować szkód łowieckich

W dniu 19 kwietnia br. w Kostrzy-
nie Wielkopolskim Stowarzysze-
nie Sołtysów Powiatu Poznańskiego 
zorganizowało spotkanie poświęco-
ne nowemu Prawu łowieckiemu. Do 
dyskusji zaproszono również Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą, Lasy Pań-
stwowe oraz Polski Związek Łowiec-
ki. Spotkanie otworzył i poprowadził 
Zbigniew Tomaszewski – Przewod-

niczący Zarządu Powiatowego Sto-
warzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego powiatu poznań-
skiego. Burmistrz Kostrzyna Wlkp. 
Szymon Matysek udzielił gościny 
uczestnikom spotkania. Burmistrz 
podzielił się z sołtysami swoimi oba-
wami co do realizacji nowych zadań, 
w związku z wejściem w życie nowe-
go Prawa łowieckiego.

Zgodnie z nowymi przepisami to 
sołtysi mają być członkami komisji 
szacujących szkody łowieckie, mają 
im przewodniczyć, sporządzać pro-
tokoły. Zdecydowana większość soł-
tysów przeciwstawia się tym zapi-
som. Sołtysi nie chcą szacować szkód 
łowieckich. Ich zdaniem może to 
rodzić konflikty. Sołtys reprezentu-
je swoich mieszkańców, ich interesy 
i może być nieobiektywny w ocenie 
szkód. Poza tym nie ma doświadcze-
nia w takiej pracy. Sołtysi obawiają 
się również skłócenia mieszkańców 
i negatywnego nastawienia do nich 
w sytuacjach konfliktowych. Jaro-
sław Maciejewski – Prezes Stowa-
rzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego stwierdził: Musimy 
mówić jednym głosem, musimy wy-
pracować wspólne stanowisko w tej 
sprawie.

Obecny na spotkaniu Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski wprowadził zebranych w te-
matykę spotkania. Przedstawił ak-
tualny stan prawny nowej ustawy 
Prawo łowieckie w kwestiach pro-
cedur szacowania szkód łowieckich. 
Przymierzano się do znowelizowania 
przepisów prawa łowieckiego przez 
ponad dwa lata. Pojawiały się różne 
propozycje co do szacowania szkód 
łowieckich, wymieniano przedstawi-
cieli wojewody, Lasów Państwowych, 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Uchwalona przez 
Sejm ustawa wprowadza jednak za-
skakujące rozwiązania.

Zbigniew Zieliński – Przewod-
niczący Zarządu Okręgowego PZŁ 
w Poznaniu zwrócił uwagę na czas 
wprowadzenia ustawy w życie, 
która zdaniem Pana Przewodni-
czącego powinna zacząć obowią-
zywać z dniem 1 stycznia 2019 r. 
Byłby wtedy czas na doprecyzo-
wujące zapisy w przepisach wy-

konawczych i ewentualne zmiany 
w samej ustawie. Obecnie nie ma 
przepisów wykonawczych, a usta-
wa już obowiązuje. Stwarza to wie-
le problemów i nieporozumień, 
a także wątpliwości wynikających 
z nieprecyzyjnych zapisów ustawy. 
Brać myśliwska w kraju to 125 tys. 
myśliwych, 49 okręgów i 2,5 tys. kół 
łowieckich. Do tej pory myśliwi sza-
cowali szkody łowieckie społecznie. 
Zgodnie z prawem to Skarb Państwa 
jest właścicielem zwierząt dziko ży-
jących, a nie PZŁ. To Państwo po-
winno wziąć odpowiedzialność za 
szkody wyrządzane przez dzikie 
zwierzęta – podkreślił Z. Zieliński. 
Obecni na spotkaniu sołtysi powie-
dzieli, że przepisy tego aktu prawne-
go tworzone były na kolanie. Wie-
le zapisów jest nieprzemyślanych, 
wręcz nieodpowiedzialnych – krzy-
czeli sołtysi.

Zgodnie z ustawą osoby szacujące 
szkody mają być przeszkolone. Jed-
nak nie określono zasad finansowa-
nia szkoleń. Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Poznaniu 
na chwilę obecną może przeszkolić 
200–250 osób, tj. zaledwie po jednym 
przedstawicielu z gminy. Jest to kro-
pla wobec zapotrzebowania w Wiel-
kopolsce na przeszkolenie co naj-
mniej 4 tys. osób.

Sołtysi podkreślali, że nikt z nimi 
nie konsultował tej ustawy. Poza tym 
zgodnie z prawem sołtys nie jest eta-
towym pracownikiem, tylko orga-
nem pomocniczym. Jest jeszcze jed-
na sprawa, na którą sołtysi zwrócili 
uwagę – kadencyjność. Osoba pełnią-
ca funkcję sołtysa nie musi zostać po-
nownie wybrana. Co będzie rodziło 
kolejne koszty. Poza tym wśród soł-
tysów jest mało rolników. Większość 
z nich pracuje zawodowo i nie są dys-
pozycyjni, bo mają obowiązki zawo-
dowe. W przepisach w pierwszym 

Zdecydowana większość sołtysów przeciwstawia się wykonywaniu szaco-
wania szkód łowieckich

Spotkanie poprowadził Zbigniew Tomaszewski – Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego po-
wiatu poznańskiego
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Wizyta studyjna producentów drobiu z Walonii
W dniach 7 i 8 maja w południowej 

Wielkopolsce gościliśmy producen-
tów drobiu z regionu Walonii. W pro-
gramie wizyty były spotkania z ho-
dowcami drobiu zrzeszonymi w Wiel-
kopolskim Zrzeszeniu Hodowców 
i Producentów Drobiu oraz wizyty 
w gospodarstwach rodzinnych zajmu-
jących się hodowlą drobiu.

Wielkopolska Izba Rolnicza wspól-
nie z partnerami zagranicznymi re-
alizuje projekty zakładające wymia-
nę doświadczeń w zakresie produkcji 
rolniczej. W ramach współpracy or-
ganizowane są m.in. wizyty studyjne 
mające na celu umożliwienie bezpo-
średniego kontaktu między produ-
centami z różnych regionów Euro-
py. Tym razem na zaproszenie WIR 
Południową Wielkopolskę odwiedzi-
li przedstawiciele belgijskiej organi-
zacji wspierającej rozwój obszarów 
wiejskich, a także producenci drobiu 
z terenu Walonii. 

W trakcie pobytu w Wielkopolsce 
delegacja gościła w gospodarstwach 
państwa Zofii i Romana Rzeszow-
skich z Uciechowa, Małgorzaty i Ro-
mana Chlastów z Biskupic Ołobocz-

nych oraz Haliny i Stanisława Szy-
mańskich z Borzykowa. Gospodar-
stwa te specjalizują się  w hodowli 
brojlerów kurzych. Ze strony gości 
padały pytania o organizację pracy 
w gospodarstwie, koszty produkcji 
oraz perspektywy rozwoju ich go-
spodarstw. Pytano także o programy 
pomocowe na rozwój gospodarstw 
skierowane do hodowców drobiu. 
Delegacja odwiedziła również firmę 
Dozamech z Odolanowa, zajmującą 
się produkcją urządzeń powszech-
nie wykorzystywanych w gospodar-

stwach rolnych, m.in. mieszalników 
pasz. Ważnym punktem wizyty było 
spotkanie z przedstawicielami Wiel-
kopolskiego Zrzeszenia Hodowców 
i Producentów Drobiu oraz delegata-
mi Rady Powiatowej WIR w Ostro-
wie Wielkopolskim, którzy szcze-
gółowo opowiedzieli o organizacji 
produkcji drobiu w Polsce. W trak-
cie spotkania poruszano temat pro-
dukcji pasz, surowców używanych 
do produkcji i dostosowaniu pasz 
do potrzeb żywieniowych zwierząt 
w różnych fazach chowu. Goście py-

tali przede wszystkim o efektywność 
naszych pasz oraz ich jakość i bezpie-
czeństwo dla konsumentów. Rozma-
wiano także o konsolidacji polskich 
producentów drobiu oraz kształtowa-
niu się rynków zbytu na mięso dro-
biowe. 

Spotkanie prowadził prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, który zapoznał gości 
ze strukturą, kompetencjami oraz 
rolą izb rolniczych w naszym kraju. 
O walorach gminy Odolanów i jej po-
tencjale rolniczym opowiedział bur-
mistrz Marian Janicki.

W drugim dniu wizyty delegacja 
spotkała się m.in. z Powiatowym Le-
karzem Weterynarii Dariuszem Hy-
hsem. Podczas rozmowy poruszano 
kwestie dotyczące bezpieczeństwa 
żywnościowego, warunków zoohi-
gienicznych oraz nadzoru weteryna-
ryjnego na fermach drobiu.

Pomysł wizyty hodowców dro-
biu z Walonii zrodził się po wizycie 
przedstawicieli Izby Rolniczej z Bre-
tanii, których gościliśmy w Wielko-
polsce w 2016 roku.

BP WIR Ostrów Wlkp.

Wizyta w gospodarstwie Państwa Zofii i Romana Rzeszowskich
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XXIV Finał Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w Rolnictwie

Nie każdy rolnik zdaje sobie 
sprawę z mnogości niebezpie-
czeństw podczas wykonywania 
prac w gospodarstwie rolnym. Z tej 
przyczyny Komisja ds. Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidulanym dla Wielkopolski 
Południowej, propaguje wiedzę na 
temat znajomości przepisów i za-
sad bezpieczeństwa oraz higieny 
pracy w zakresie profilaktyki wy-
padkowej już na etapie szkolnym 
dla dzieci oraz młodzieży. Jedną 
z form zachęcenia do zapoznania 
się z tymi zagadnieniami jest kon-
kurs wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w rolnictwie 
dla uczniów kierunków rolniczych 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Podsumowanie tegorocznej XXIV 
edycji Konkursu dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu po-
łudniowej Wielkopolski odbyło się 
18 kwietnia w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2 w Ostrzeszo-
wie. W etapach szkolnych, w których 
wzięło udział 249 uczniów z 8 szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących 
na kierunkach rolniczych, wyłonio-
no 24 najlepszych, którzy przystąpi-
li do finałowych zmagań. Uczniowie 
w pierwszej kolejności musieli rozwią-
zać test wiedzy z zakresu BHP. W dal-

szej części młodzież w trzyosobowych 
drużynach wykonywała zadania na 
terenie placu szkolnego, gdzie na czte-
rech stanowiskach z zestawami ma-
szyn rolniczych należało wskazać nie-
prawidłowości i usterki odnoszące się 
do znajdującego się tam sprzętu, a na 
kolejnych czterech wykonać zadania 
praktyczne objęte warsztatami. 

Wyniki uzyskane przez uczniów 
w części pisemnej oraz zadaniach 
praktycznych pozwoliły na wyłonie-
nie zwycięzców w klasyfikacji druży-
nowej:

 ■ I miejsce i puchar Posła do Par-
lamentu Europejskiego Andrze-
ja Grzyba zdobyła drużyna z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koźminie Wlkp.,
 ■ II miejsce i puchar Prezesa Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotra 
Walkowskiego zdobyła drużyna 
z Zespołu Szkół Przyrodniczo –
Politechnicznych w Marszewie,
 ■ III miejsce i puchar Starosty 
Ostrzeszowskiego zdobyła druży-
na z Zespołu Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych w Tarcach.
Finał w klasyfikacji indywidual-

nej polegał na rywalizacji sześciu 
uczniów z najlepszymi wynikami 

Tegoroczni Laureaci Konkursu wraz z organizatorami
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> dokończenie na str. 10

szacowaniu pomięto w ogóle przed-
stawicieli izb rolniczych, którzy mają 
doświadczenie w szacowaniu i są rol-
nikami, a więc mają wiedzę techno-
logiczną co do sposobu i technologii 
uprawy oraz kosztów.

Na koniec spotkania prezes Piotr 
Walkowski przekazał zebranym in-
formację, że Wielkopolska Izba Rol-
nicza wraz z Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Krzysz-
tofem Grabowskim oraz Prezesem 

Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Jarosławem 
Maciejewskim organizują wspólną 
konferencję z udziałem przedstawi-
cieli Ministerstwa Środowiska i za-
interesowanych stron: PZŁ, nadle-

śnictw, przedstawicieli gmin i sołty-
sów oraz delegatów WIR. Spotkanie 
odbędzie się w dniu 11 maja br. w sali 
sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.

Marta CEGLAREK
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testu pisemnego. Uczniowie musie-
li wykazać się szerokim zakresem 
wiedzy na temat bezpiecznych zasad 
pracy w rolnictwie i odpowiedzieć na 
sześć pytań otwartych. W tej rywali-
zacji najlepsze wyniki uzyskali:

 ■ I miejsce Krzysztof Nowak – uczeń 
Zespołu Przyrodniczo-Bizneso-

wych w Tarcach (zwycięzca otrzy-
mał puchar Posła do Parlamentu 
Europejskiego Andrzeja Grzyba),
 ■ II miejsce Szymon Tomczak – 
uczeń Zespołu Szkół Przyrodni-
czo-Politechnicznych w Marsze-
wie,
 ■ III miejsce Krzysztof Kowalski – 
uczeń Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych CKU w Przygodzicach.

W gronie finalistów znaleźli się 
także: 

 ■Kazimierz Nowak – uczeń Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koźminie Wlkp..
 ■Adrian Młynek – uczeń Zespołu 
Szkół w Opatówku,
 ■Alicja Jakubczak – uczennica Ze-
społu Szkól Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Kępnie.

Laureaci otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Wielkopolską Izbę Rol-
niczą i Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego oraz Państwową In-
spekcję Pracy. 

Natomiast pozostali uczestnicy 
otrzymali upominki ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Ostrze-
szowie.

Maria DERESIŃSKA 

Wielkopolscy rolnicy z wizytą na Białorusi

W dniach od 10 do 15 kwietnia 
2018 r. delegacja rolników subregio-
nu konińskiego udała się z rewizytą 
na Białoruś do zaprzyjaźnionych go-
spodarstw rejonu Brzeskiego, Wo-
łożyńskiego i okolic Grodna. Więk-
szość delegacji stanowili przedsta-
wiciele gospodarstw agroturystycz-
nych, dlatego też głównym celem 
zainteresowania były gospodarstwa 
agroturystyczne działające na Biało-
rusi, ale również była możliwość za-
poznania się z wielkotowarową pro-
dukcją państwowych gospodarstw 
rolnych jako podstawowej formy pro-
wadzenia działalności rolniczej na 
Białorusi. 

Prywatne gospodarstwa agrotury-
styczne na Białorusi działają podob-

nie jak w Polsce, przyciągając tury-
stów swoją serdecznością, gościnno-
ścią, a przede wszystkim smaczną 
regionalną kuchnią. Poziom usług 
świadczonych przez te gospodarstwa 
jest na wysokim europejskim pozio-
mie. Gospodarstwa proponują swoim 
gościom wiele atrakcji takich jak jaz-
da konna, rowerowa, kajaki, gry ze-
społowe, czynną rekreację, a przede 
wszystkim obcowanie z przyrodą. 
W wielu gospodarstwach utrzymy-
wane są egzotyczne czy też nietypo-
we zwierzęta w formie mini zoo, co 
pozwala turystom na bliski kontakt 
choćby z pawiami, lamami, czy też 
świnkami wietnamskimi.

 Współpraca między gospodar-
stwami pozwala na skorzystanie 

przez turystów jednocześnie z ofert 
kilku gospodarstw, co wpływa na 
atrakcyjność oferty. W gospodar-
stwach tych spotkaliśmy turystów  
zarówno z Mińska jak i Moskwy, 
a także z krajów Unii Europejskiej. 
Potwierdza to duże zainteresowanie 
tą formą wypoczynku na Białorusi. 
Współpraca między Wielkopolską 
Izbą Rolniczą, Stowarzyszeniem Go-
spodarstw Agroturystycznych a bia-
łoruskimi gospodarstwami agrotu-
rystycznymi została nawiązana 
dwa lata temu. Gościliśmy wówczas 
przedstawicieli tych gospodarstw 
w wielkopolskich gospodarstwach 
agroturystycznych i współpraca ta 
rozwija się bardzo dynamicznie. 
Następuje wspólna promocja gospo-

darstw, wspólnie będziemy się wy-
stawiać na targach, a być może bę-
dziemy wspólnie realizować projek-
ty promujące wspólną historię, bo 
przecież tereny, które zwiedzaliśmy, 
to rdzenne tereny takich rodzin jak 
Radziwiłowie, Pacowie, Tyszkiewi-
czowie, a Dolina Niemna jest opi-
sywana w wielu polskich utworach 
literackich. Mamy również nadzie-
ję na współpracę z gospodarstwami 
towarowymi jak i firmami przetwa-
rzającymi płody rolne, albowiem ry-
nek białoruski jest bardzo chłonny 
i może stanowić alternatywny ry-
nek zbytu dla naszych płodów rol-
nych przy obowiązującym embargu 
na sprzedaż do Federacji Rosyjskiej.

WIR Koło

Targi rolnicze i ogrodnicze

Gospodarstwa agroturystyczne na Białorusi działają podobnie jak w PolsceUczestnicy wyjazdu
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Co roku, w kwietniu rozpoczy-
na się sezon targów rolno-ogrodni-
czych. Imprezy wystawiennicze od-
bywają się niemal w każdym powie-
cie Wielkopolski i cieszą się dużym 
zainteresowaniem rolników, dział-
kowców oraz posiadaczy ogrodów 
przydomowych. Za nami już kilka 
takich wydarzeń. 

Tegoroczny sezon targowy w Wiel-
kopolsce rozpoczął się w Sielin-
ku 7 kwietnia od odbywającego się 
po raz 24. Wielkopolskiego Forum 

Pszczelarskiego. Impreza zorgani-
zowana została przez Wielkopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu oraz Wojewódzki Zwią-
zek Pszczelarzy w Poznaniu.

W niedzielę, 8 kwietnia w Mar-
szewie koło Pleszewa odbyły się 
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodni-
cze AGROMARSZ. Organizatorem 
imprezy był Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Na targach 
zaprezentowały się firmy oferujące 
sprzęt rolniczy i wyposażenie obiek-

tów inwentarskich, a także firmy 
paszowe, nawozowe, z materiałem 
siewnym i sadzeniakowym. Odbył 
się także kiermasz ogrodniczy obej-
mujący bogatą ofertę kwiatów ogro-
dowych, krzewów i drzew. Swoje sto-
iska przygotowały również instytu-
cje działające w otoczeniu rolnictwa, 
w tym także Wielkopolska Izba Rol-
nicza. Na naszym stoisku dostępna 
była prasa rolnicza, można było tak-
że zasięgnąć porady dotyczącej m.in. 
wypełniania wniosków o dopłaty 

bezpośrednie i materiał siewny. Pa-
tronat honorowy nad targami objął 
minister rolnictwa oraz wojewoda 
wielkopolski. Podczas targów odby-
wały się także szkolenia dla rolników 
dotyczące wypełniania elektronicz-
nych wniosków o dopłaty obszarowe 
oraz pokazy atestacji opryskiwaczy 
przy nowo powstałej Stacji Atestacji 
Opryskiwaczy. 

„AgroTargi z rodziną” w Czarn-
kowie to impreza, która w poło-
wie kwietnia zorganizowana zosta-

> dokończenie ze str. 9
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ła przez Gminę Czarnków, Miasto 
Czarnków oraz Starostwo Czarn-
kowsko-Trzcianeckie. Partnerem 
wydarzenia była Wielkopolska Izba 
Rolnicza. Na placu targowym wy-
stawcy zaprezentowali swój asorty-
ment: nowoczesne maszyny rolnicze, 
nawozy, pasze, rośliny ozdobne, wy-
roby rękodzielnicze itp. Targom to-
warzyszyły liczne konkursy, w tym 
konkurs na najpiękniejszego konia 
i zorganizowany przez Radę Powia-
tową Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w Czarnkowie konkurs wiedzy rolni-
czej. Tematem tegorocznej, dziewią-
tej już edycji konkursu, ze względu 
na zagrożenie ASF, była wiedza z za-
kresu bioasekuracji. Wydarzeniu to-
warzyszyła także akcja „drzewko za 
szkło”, w ramach której można było 
wymienić szklane opakowania na sa-
dzonki krzewów ozdobnych. Przez 
10 lat AgroTargów zebrano w sumie 
60 ton szkła.

22 kwietnia odbyły się Targi Rol-
no-Ogrodnicze w Przygodzicach 
w powiecie ostrowskim. 19 edycja 
imprezy zorganizowanej na tere-
nach wystawowych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych CKU zgroma-
dziła 140 wystawców. W programie 
targów znalazły się wystawy maszyn 
i sprzętu rolniczego, kiermasz kwia-
tów, drzew i krzewów oraz pokazy 
zaprzęgów konnych i pracy maszyn 
rolniczych. Imprezie towarzyszył 
także konkurs na najlepsze stoisko 
targów oraz najlepszy produkt. Dla 
zwiedzających przygotowano także 
wystawy historyczne i pokazy grup 
rekonstrukcyjnych. Organizatorami 
targów są Powiat Ostrowski, Gmina 
Przygodzice oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji 
Powiatu Ostrowskiego i ZSP CKU 
w Przygodzicach.

W ten sam weekend 21 i 22 kwiet-
nia odbyły się Agro Targi i VI Kra-
jowa Wystawa Miasto-Ogród w Pile. 
Organizatorami imprezy były Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu oraz Miasto Piła. 
Wystawa jest kontynuacją organizo-
wanych przez ponad 20 lat w Starej 
Łubiance AGRO TARGÓW. W tym 
roku już po raz szósty impreza zor-
ganizowana została w centrum mia-
sta w Parku na Wyspie. Na część 
rolniczą targów złożyły się wystawy 
sprzętu rolniczego, urządzeń przy-
datnych do pielęgnacji przydomo-
wych terenów zielonych oraz sto-
iska firm oferujących nawozy, środki 
ochrony roślin, pasze, materiał siew-
ny, produkty bankowe itp. Dodatko-
wo odbył się kiermasz ogrodniczy 
i wystawa kwiatów, przygotowano 
również stoiska z rękodziełem. Dla 
zwiedzających przewidziano wiele 

atrakcji, jak np. pokazy kulinarne 
i florystyczne, można było również 
wziąć udział w konkursach oraz sko-
rzystać z oferty licznych punktów ga-
stronomicznych.

W ostatni weekend kwietnia od-
były się dwudniowe XXI Wiosenne 
Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Dział-
kowe „Pamiętajcie o ogrodach...’’ 
Organizatorami imprezy są Zespół 
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku, Urząd Miejski Gmi-
ny Opatówek oraz Starostwo Powia-
towe w Kaliszu. Targi w Opatówku 
niezmiennie od dwudziestu lat cieszą 
się zainteresowaniem odwiedzają-
cych oraz wystawców, w tym przede 
wszystkim producentów krzewów 
i drzew owocowych oraz ozdobnych 
sadzonek, cebul i nasion a także 
środków ochrony roślin i nawozów. 
Swą ekspozycję prezentują również 
firmy oferujące maszyny i narzę-
dzia rolnicze oraz ogrodnicze. Na 
targach można więc zaopatrzyć się 
we wszystko, co wiąże się z rolnic-
twem, ogrodnictwem, uprawą dzia-

łek i przydomowych ogrodów. W bo-
gatej ofercie targów znaleźć można 
także elementy architektury ogrodo-
wej, meble oraz akcesoria do dekoro-
wania ogrodów. Tegorocznej edycji 
imprezy towarzyszył dzień otwarty 
w Zespole Szkół im. Stanisława Mi-
kołajczyka w Opatówku oraz Powia-
towy Dzień Kariery. Dla wystawców 
organizatorzy przygotowali konkurs 
na najlepszy produkt targowy i na 
najlepiej zaaranżowane stoisko tar-
gowe, dla odwiedzających zaś loterię 
fantową.

W ostatnią niedzielę kwietnia od-
były się także XV Targi Ogrodni-
czo-Działkowe Powiatu Nowotomy-
skiego zorganizowane przez władze 
samorządowe Powiatu Nowotomy-
skiego i Gminy Kuślin oraz dyrekcję 
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. gen. 
D. Chłapowskiego w Trzciance.

Jeszcze przed nami...
Kolejna impreza wystawienni-

cza w Wielkopolsce odbędzie się 

w dniach 19–20 maja w Gołaszynie 
koło Bojanowa. Na terenie siedziby 
Zespołu Doradczego WODR w Po-
wiecie Rawickim po raz jedenasty 
odbędą się Regionalne Targi Rolni-
cze Gołaszyn – Wiosna 2018. Orga-
nizatorami wystawy są Wielkopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rol-
nicza, Gmina Bojanowo, Starostwo 
Powiatowe w Rawiczu oraz Rawic-
kie Stowarzyszenie Hodowców Go-
łębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego 
i Drobnego Inwentarza. Do udzia-
łu w targach zaproszone zostały fir-
my z branży maszynowej, paszowej, 
nawozowej, firmy zajmujące się pro-
dukcją i dystrybucją środków ochro-
ny roślin, rozprowadzające materiał 
siewny oraz firmy ogrodnicze. Or-
ganizatorzy zapraszają do odwiedze-
nia Targów, a przy okazji do zapo-
znania się ze stacją meteorologiczną 
oraz poletkami demonstracyjnymi 
z odmianami zbóż jarych i ozimych. 
W czasie wystawy rolniczej nastą-
pi rozstrzygnięcie etapu regional-
nego XVI edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Po raz piąty targom 
towarzyszyć będzie wystawa gołębi, 
kur, papug i królików. Organizato-
rzy imprezy przygotowali także licz-
ne atrakcje o charakterze rozrywko-
wym m.in. występy artystyczne ze-
społów folklorystycznych, zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych. Targi 
rozpoczną się w sobotę 19 maja o go-
dzinie 10:00 i trwać będą do północy. 
W niedziele zapraszamy od godziny 
9:00 do 17:00.

W czerwcu czekają nas kolejne 
imprezy organizowane przez Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu. 9 i 10 czerwca 
w Sielinku odbędą się XXV Wiel-
kopolskie Targi Rolnicze i Regio-
nalna Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych. Tydzień później, 17 czerw-
ca zapraszamy na Marszewskie Dni 
Pola czyli Letnie Targi Rolno-O-
grodnicze AGROMARSZ połączone 
z XXX Regionalną Wystawą Koni 
Hodowlanych. Współorganizatora-
mi wydarzenia są Wielkopolska Izba 
Rolnicza i Związek Hodowców Koni 
Wielkopolskich wraz z Powiatowym 
Kołem Hodowców Koni w Plesze-
wie. 24 czerwca odbędzie się kolej-
na edycja Targów Rolniczych w Ko-
ścielcu, a w ostatni weekend czerw-
ca tzw. przedżniwna ocena odmian 
zbóż SIELINKO 2018. 

Informacje o planowanych wyda-
rzeniach znaleźć można na stronie 
internetowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej www.wir.org.pl oraz orga-
nizatorów imprez.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach

Laureaci Konkursu Wiedzy Rolniczej organizowanego podczas targów 
w Czarnkowie
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GOŁASZYN - WIOSNA 2018
Regionalne Targi Rolnicze

Gołaszyn k. Bojanowa
19-20 maja 2018 r.

sobota 10.00-24.00, niedziela 9.00-17.00

Organizator: Patronat honorowy:

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Patronat medialny:

* Komisarz targów tel. 723 678 062 

Współorganizatorzy:

Maszyny i urządzenia do produkcji rolnej

Nawozy, środki ochrony roślin, pasze

Doradztwo i konsultacje

Poletka demonstracyjne

Kiermasz ogrodniczy
Koncerty zespołów muzycznych

Konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Materiały budowlane, oczyszczalnie ścieków

}
}
}
}
}
}
}
}

PROGRAM ARTYSTYCZNY TARGÓW:

SOBOTA:
10:00  Występ zespołu folklorystycznego „GOŁASZYNIACY”
11:00  Rozstrzygnięcie regionalnego etapu konkursu 
           „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
13:00  Występ zespołu Tańca Ludowego „MORACZEWO”
15:00  Występ dzieci z przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie
16:00  Koncert zespołu „AMIGOS”
19:00  Koncert zespołu „ANDY’S BAND”
21:00  Koncert zespołu „VERDIS”

NIEDZIELA:
  9:30  Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej
           przedszkoli i szkół powiatu rawickiego
16:00  Podsumowanie konkursu „Najciekawsza ekspozycja targowa”
16:30  Podsumowanie konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej

}

Wystawa drobnego inwentarza


