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Komisje klęskowe kończą pracę
Tegoroczna klęska suszy zapewne 

na długo pozostanie w pamięci rolni-
ków. Swym zasięgiem objęła znaczny 
obszar Polski, charakteryzujący się 
wysokim poziomem produkcji rol-
nej: Wielkopolski, Pomorza, Kujaw 
i Podlasia. Najwyższe deficyty wody 
zanotowano w okolicach Poznania 
i w pasie na północ od tego miasta 
aż po rzekę Noteć. Ale najpoważniej-
szym problemem dla rolnictwa oka-
zał się bardzo długi okres występo-
wania tego zjawiska, które wg. Sys-
temu Monitoringu Suszy Rolniczej 
(SMSR) rozpoczęło się 1 kwietnia, 
czyli prawie od samego początku mo-
nitorowania tego zjawiska w sezonie 
wegetacyjnym 2018 roku i trwa nie-
przerwanie do chwili obecnej. 

Już pierwszy komunikat SMSR 
obejmujący okres od 21 marca do 
20 maja wykazał w większości wiel-
kopolskich gmin zagrożenie suszą 
zbóż ozimych i jarych, ziemniaków, 
rzepaku, buraka cukrowego, drzew 
i krzewów owocowych, w tym tru-
skawek. W miarę upływu czasu nie-
dobory wody dostępnej dla roślin po-
głębiały się aż do siódmego okresu 
raportowania, kończącego się 20 lip-
ca. Kilkudniowe opady na przełomie 
I i II dekady lipca, które z punktu 
widzenia rolników przyniosły wię-
cej szkody niż pożytku, niekorzyst-
nie zaważyły również na notowa-
niach SMSR. Okazało się bowiem, że 
w wielu gminach naszego wojewódz-
twa, w ocenie prowadzącego monito-
ring Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa bilans wodny po-
prawił się na tyle, by przez 3–5 kolej-
nych okresów raportowania nie wy-
kazywać suszy w ogóle. Tymczasem 
na wielkopolskich polach susza na-
dal postępowała w zastraszającym 
tempie. Skutki tego okazały się bar-
dzo brzemienne, szczególnie dla pro-
ducentów buraka cukrowego, kuku-
rydzy czy ziemniaka: brak opadów 
i trwający okres wysokich tempera-

tur powietrza przy silnym nasłonecz-
nieniu w bezpośredni sposób pogar-
szał stan upraw i wymuszał wcze-
śniejszy zbiór kończących wegetację 
roślin. Tymczasem monitoring suszy 
nie pozwalał na uwzględnianie strat 
w protokołach sporządzanych przez 
komisje klęskowe. Wywołało to wie-
le rozgoryczenia nie tylko wśród po-
szkodowanych przez suszę rolników, 
ale również wśród członków komisji 
szacujących szkody, którzy zmusze-
ni byli poświadczyć w protokołach 
oczywistą nieprawdę. Jak bowiem 
wytłumaczyć wymuszoną przepi-
sami konieczność wpisania do pro-
tokołu 0% strat, gdy z daleka widać 
zaschniętą z braku opadów plantację 
kukurydzy czy ziemniaka.

Wydaje się, że problemy z szacowa-
niem skutków suszy zostały zauważo-
ne przez urzędującego od 20 czerwca 
2018 roku nowego ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego. Wkrótce po objęciu 
urzędu poparł on postulowaną przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą koniecz-
ność nowego podejścia do monitoro-
wania zjawiska suszy rolniczej po-

przez wykorzystanie technik lotni-
czych czy satelitarnych. Czas pokaże, 
czy uda się zrealizować te zamierze-
nia. 

Przede wszystkim jednak nowy 
minister zapowiedział, że jego prio-
rytetem będzie udzielenie wspar-
cia rolnikom poszkodowanym przez 
tegoroczną suszę. Zaznaczył przy 
tym, że przyjęcie przez rząd progra-
mu wsparcia musi zostać poprze-
dzone podsumowaniem strat osza-
cowanych przez komisje klęskowe. 
Wkrótce jednak okazało się, że za-
awansowanie prac komisji, wyraża-
jące się liczbą przesłanych do woje-
wodów protokołów, nie jest wysokie 
i nic nie wskazuje na to, że akcja ta 
szybko się zakończy. Dobrze się więc 
stało, że już 31 lipca Rada Ministrów 
znowelizowała swoje wcześniejsze 
rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ustanawiając ogólne zasady pomo-
cy dla poszkodowanych przez suszę. 
Jednym z ważniejszych stwierdzeń 
tego rozporządzenia jest to, że pomoc 

przysługuje tym rolnikom, u których 
szkody powstałe na powierzchni 
uprawy objęły co najmniej 30% danej 
uprawy. Ponadto, wbrew obiegowym 
opiniom zaznaczono, że pomoc bę-
dzie udzielona także tym gospodar-
stwom, w których ogólne straty nie 
przekroczyły 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej (która uwzględnia 
także wyniki produkcji zwierzęcej), 
z tym że będzie to pomoc publiczna 
o charakterze de mninimis. Parę ty-
godni później, zgodnie z zapowiedzią 
ministra Ardanowskiego, resort rol-
nictwa stworzył możliwość bardziej 
korzystnego ustalenia stopnia utraty 
rocznej produkcji rolnej: na wniosek 
rolnika będzie ona obliczana w opar-
ciu o dane pochodzące wyłącznie 
z produkcji roślinnej. Tym samym 
znacznie większa liczba rolników bę-
dzie mogła ubiegać się o pomoc nieli-
mitowaną, poza formułą de minimis.

Mimo wytężonej pracy komisji 
klęskowych, do początku września 
nie udało się podsumować strat su-
szowych dla całej Polski. Przyczyn 
tego było wiele. W niektórych wo-
jewództwach przedłużał się proces 
powoływania komisji. Na szczęście 
w Wielkopolsce komisje zostały po-
wołane przed kilkoma laty i pozosta-
ją one w ciągłej gotowości do pracy. 
Bardzo często rolnicy po zakończe-
niu szacowania strat w zbożach zgła-
szali jeszcze szkody w kukurydzy, bu-
rakach cukrowych czy ziemniakach, 
bo w uprawach tych, wbrew monito-
ringowi, skutki suszy nadal postępo-
wały. Kolejna przyczyna opóźnień 
w przekazywaniu protokołów to duża 
czasochłonność i konieczność wyjąt-
kowej staranności przy wypełnianiu 
elektronicznych formularzy. Do tego 
dochodzi jeszcze procedura spraw-
dzania poprawności sporządzenia 
protokołów w urzędach wojewódz-
kich, korekty etc.

> dokończenie na str. 2

Tegoroczna susza zasięgiem objęła niemal cały obszar Polski
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 W tej sytuacji, niewątpliwie pod 
presją środowiska rolniczego, w tym 
naszej Izby, Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi-
ła od 14 września nabór wniosków na 
rekompensaty szkód wynoszących 
70 i więcej procent. Stawkę pomo-
cy określono na 1 tys. zł do hektara. 
Niespełnienie przez wnioskodaw-
cę obowiązku ubezpieczenia poło-
wy upraw obniża tę stawkę o połowę. 
Wnioski poszkodowanych od 30 do 
70% zaczęto przyjmować 26 wrze-
śnia. Tu stawka pomocy wynosi 
500 zł/ha. Pierwotnie zakładano, że 
nabór wniosków zakończy się odpo-
wiednio dla obu grup poszkodowa-
nych 28 września i 17 października, 
jednak biorąc zapewne pod uwagę 
opóźnienia w przygotowaniu i akcep-
tacji protokołów, oba terminy wydłu-
żono do 31 października.

Wydawać się mogło, że w momen-
cie wypełnienia dość obszernego 
wniosku o pomoc ustaną negatyw-
ne emocje towarzyszące całej akcji 
szacowania szkód. Niestety, wielu 

rolnikom odwiedzającym biura po-
wiatowe ARiMR znów „podskoczy-
ło ciśnienie”, gdy dowiedzieli się, że 

Agencja w dziwny sposób interpretu-
je wypełnienie obowiązku ubezpie-
czenia upraw, uznając za prawidłowe 
wykupienie polisy przed 1 kwietnia 
br. (jest to data początku suszy), nie 
zaś zawarte przed określoną w proto-
kole datą wystąpienia szkody. I znów 
okazały się konieczne interwencje 
Izb Rolniczych u Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Opisane powyżej problemy z tego-
roczną suszą dobitnie wskazują na 
pilną potrzebę uporządkowania do-
tychczas obowiązujących procedur, 
na co wielokrotnie zwracała uwagę 
Wielkopolska Izba Rolnicza. Zda-
niem naszego samorządu rolniczego, 
dopracowania wymagają takie kwe-
stie jak poszerzenie instytucjonal-
nego składu komisji klęskowych, po-
dział pracy komisji na część dotyczą-
cą szacowania w terenie i część po-
legającą na wypełnieniu formularza 
protokołu, zwrot kosztów obsługi ad-
ministracyjnej komisji, jednoznacz-
ne sformułowania przepisów doty-
czących kryteriów przyznawania po-
mocy, szkolenia członków komisji, 
korekty protokołów czy uproszczenie 

treści wniosków o wsparcie. Widzi-
my także potrzebę poszerzenia sys-
temu składania wniosków obszaro-
wych przez internet o moduł generu-
jący wniosek klęskowy z wypełnioną 
częścią dotyczącą upraw na poszcze-
gólnych działkach rolnych, co zmi-
nimalizuje potrzebę późniejszych 
korekt.

Generalnie jednak zachęcamy 
wszystkich rolników do powszech-
nego korzystania z ubezpieczeń rol-
niczych z dopłatą państwa. Ubezpie-
czenia te, podlegając ciągłym mo-
dyfikacjom, stają się coraz bardziej 
atrakcyjne, przede wszystkim ze 
względu na znaczącą pulę środków 
przeznaczanych przez rząd na dopła-
ty do składek. To właśnie dotowane 
ubezpieczenia są głównym mecha-
nizmem wsparcia ze strony państwa 
na wypadek wystąpienia klęski. Są to 
środki ujmowane corocznie w budże-
cie państwa. Tymczasem wysokość 
środków przeznaczanych na pomoc 
nadzwyczajną zależy od bieżącej sy-
tuacji budżetowej, niekoniecznie tak 
dobrej, jak w roku wyborczym 2018. 

Kornel PABISZCZAK 

Monitoring suszy nie pozwalał na 
uwzględnianie faktycznych strat 
w protokołach sporządzanych przez 
komisje klęskowe

Fo
t. 

M
. D

er
es

iń
sk

a

Pieniądze na kredyty preferencyjne na zakup 
środków do produkcji rolnej w 2018 r.

Od 21 września 2018 r. na interne-
towej platformie aplikacyjnej Agen-
cja udostępniła współpracującym 
bankom limit akcji kredytowej oraz 
środki na dopłaty do oprocentowania 
kredytów na zakup środków do pro-
dukcji rolnej (linia KSP), w następu-
jącej wysokości:

 ■ limit akcji kredytowej w wysokości 
500 mln zł,
 ■ środki w kwocie 2 mln zł na dopła-
ty do oprocentowania w/w kredy-
tów.
O kredyty rolnicy mogą ubiegać 

się w Banku Polskiej Spółdzielczo-
ści S.A., SGB-Banku S.A., a także 
w zrzeszonych w nich Bankach Spół-
dzielczych oraz w Banku BGŻ BNP 
Paribas S.A.

Okres kredytowania i okres ka-
rencji w spłacie kredytu rolnik 
ustala z bankiem. Opłaty i prowizje 
można negocjować indywidualnie 
z bankiem.

Producenci rolni, po oszacowa-
niu strat w uprawach rolnych przez 
komisje powołane przez wojewodę 
właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkód, mogą ubiegać się 
o pomoc w formie:

 ■ kredytu preferencyjnego na wzno-
wienie produkcji rolnej. Banki 

współpracujące z Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
udzielają kredytu na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rol-
nych, w wysokości nie większej niż 
kwota oszacowanych strat. Kredyt 
może być przeznaczony na zakup 
rzeczowych środków do produkcji 
rolnej (kwalifikowanego materiału 
siewnego, nawozów mineralnych, 
środków ochrony roślin, paliwa 
na cele rolnicze, inwentarza ży-
wego). Kredytobiorca jest obowią-
zany udokumentować 50% ponie-
sionych wydatków. W 2018 roku 
kredyty będą udzielane z oprocen-
towaniem płaconym przez produ-
centa rolnego w wysokości do 0,5% 
w skali roku; 
 ■ poręczeń i gwarancji spłaty kre-
dytów bankowych udzielonych na 
wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych lub działach 
specjalnych produkcji rolnej, znaj-
dujących się na obszarach, gdzie 
szkody powstały w związku z su-
szą; 
 ■udzielania przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, na indywidualny wnio-
sek rolnika, pomocy w opłaceniu 
bieżących składek na ubezpie-

czenie społeczne oraz regulowa-
niu zaległości z tego tytułu w for-
mie odroczenia terminu płatności 
składek i rozłożenia ich na dogod-
ne raty, a także umorzenie w ca-
łości lub w części bieżących skła-
dek; 
 ■ zastosowania przez Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa pomocy 
w formie odroczenia i rozłożenia 
na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz ulg w opła-
tach czynszu, a także umorzenia 
raty płatności czynszu z tytułu 
umów dzierżawy, na indywidual-
ny wniosek producenta rolnego, 
w którego gospodarstwie rolnym 
lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej powstały szkody; 
 ■ udzielania przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dotacji dla producentów rolnych, 
w których gospodarstwach rol-
nych szkody w uprawach rolnych 
spowodowane wystąpieniem suszy 
powstałe na powierzchni uprawy 
objęły co najmniej 30% danej upra-
wy. Stawka pomocy na 1 ha zo-
stanie ogłoszona przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa 

tygodnie przed terminem naboru 
wniosków, który również określo-
ny będzie przez MRiRW; 
 ■ dotacji dla podatników podatku 
rolnego, którzy w 2018 r. prowa-
dzili chów lub hodowlę ryb słod-
kowodnych w stawach rybnych po-
łożonych na obszarze gmin, w któ-
rych wystąpiła susza lub powódź 
w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich w wysokości 
300 zł/ha; 
 ■ spłaty przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa na 
rzecz banków, w których produ-
cenci rolni mają kredyty z dopła-
tami do ich oprocentowania stoso-
wanymi przez tą Agencję, pełnego 
oprocentowania przez okres nie 
dłuższy niż 2 lata – w przypadku 
zawieszenia przez banki spłaty ka-
pitału tych kredytów w takim sa-
mym okresie; 
 ■ udzielania na podstawie ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or-
dynacja podatkowa przez wójtów, 
burmistrzów lub prezydentów 
miast ulg w podatku rolnym na in-
dywidualny wniosek producenta 
rolnego.

ARIMR, MRiRW

> dokończenie ze str. 1
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Konferencje „Prawo łowieckie w aspekcie 
społecznym, środowiskowym, rolniczym 

i ekonomicznym” 
Wielkopolska Izba Rolnicza jest 

organizatorem konferencji pn. 
„Prawo Łowieckie w aspekcie spo-
łecznym, środowiskowym, rolni-
czym i ekonomicznym”. Spotkania 
realizowane są w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, i ich ce-
lem jest nawiązanie merytoryczne-
go dialogu dotyczącego problematy-
ki łowieckiej. W całej Wielkopolsce 
odbędzie się 6 spotkań, w których 
udział wezmą rolnicy, przedstawi-
ciele kół łowieckich, nadleśnictw 
a także lokalnych samorządów 
i przedstawicieli instytucji działają-
cych w otoczeniu rolnictwa, w tym 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
i służb weterynaryjnych. Partne-
rem projektu jest Konwent Powia-
tów Województwa Wielkopolskiego 
oraz Stowarzyszenie Sołtysów Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Konferencja w subregionie 
pilskim

Pierwsza z cyklu konferencji odby-
ła się dnia 13 września 2018 w Milczu 
(powiat chodzieski). W spotkaniu 
wzięło udział ponad 100 osób z po-
wiatów chodzieskiego, czarnkowsko-
-trzcianeckiego, pilskiego, wągro-
wieckiego i złotowskiego. Całość 
poprowadził prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski. 
Spotkanie zdominował problem sza-
cowania szkód łowieckich. Starosta 
chodzieski pan Julian Hermaszczuk 
zaznaczył, że poddane nie tak dawno 
szerokim konsultacjom społecznym 
nowe Prawo łowieckie miało wiele 
z tych problemów rozwiązać. – Na 
początku w szacowanie „wmontowa-
no” sołtysów, a obecnie obarczono 
tym pracowników WODR. Tak na-
prawdę jednak wszystko wróciło do 
stanu wyjściowego, gdzie straty sza-
cuje koło łowieckie. Czy naprawdę 
nikt nie wpadł na pomysł szacowania 
przez niezależnych rzeczoznawców?

W odpowiedzi na tak postawio-
ne pytanie prezes WIR wyjaśnił, że 
w 2016 roku były plany zatrudnienia 
ekspertów, jednak na ich wynagro-
dzenie potrzeba by około 300 mln zł. 
Wielkopolska Izba Rolnicza jest 
mocno zaangażowana w sprawy 
szkód łowieckich. W 2017 r. w więk-
szości powiatów w Wielkopolsce od-
były się fora łowieckie, na których 
poruszono wiele problemów związa-
nych z szacowaniem. Wynikiem tych 
spotkań było sformułowanie wnio-
sków oraz zacieśnienie współpra-
cy pomiędzy rolnikami a myśliwy-
mi. Niestety, nie wszędzie udaje się 
uniknąć konfliktów, o czym mogą 
świadczyć opinie negatywne w spra-
wie przedłużenia umów dzierżawy 
obwodów łowieckich. Na terenie 
naszego województwa wydano ich 
w sumie 8. W celu poprawy sytuacji 
Wielkopolska Izba Rolnicza na swo-
jej stronie internetowej zamieściła 
wykaz osób przyjmujących zgłosze-

nia szkód łowieckich na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego. W każ-
dym biurze powiatowym prowadzo-
ne są rejestry zdarzeń związanych 
z poszczególnymi obwodami łowiec-
kimi. W przyszłości pomogą one 
podjąć decyzję co do opinii w spra-
wie przedłużenia ich dzierżaw. 

A jak zmieniła się rola izby rol-
niczej w nowym prawie łowieckim? 
Najistotniejsze kompetencje to:

 ■ izby uzyskały uprawnienie do 
uczestnictwa w inwentaryzacji 
zwierzyny w toku prac nad roczny-
mi planami łowieckimi, izby także 
opiniują te plany,
 ■ izby rolnicze zyskały prawo opi-
niowania wieloletnich planów ho-
dowlanych,
 ■ izby wyznaczają swojego przedsta-
wiciela w zespole opiniodawczo-
-doradczym powoływanym przez 
marszałka do prac nad uchwałą 
sejmiku w sprawie podziału na ob-
wody łowieckie,

 ■ izby opiniują wydzierżawienie ob-
wodów łowieckich,
 ■ izby zyskały prawo wnioskowania 
o zerwanie dzierżawy obwodu ło-
wieckiego w razie nieusprawiedli-
wionego niezrealizowania planu 
łowieckiego,
 ■ przedstawiciel izby uczestniczy 
w szacowaniu odwoławczym na 
pisemny wniosek członka zespo-
łu szacującego i sporządza opinię, 
która będzie załącznikiem do pro-
tokołu z szacowania.
Prezes WIR zaznaczył, że chociaż 

współpraca pomiędzy poszczególny-
mi Zarządami Okręgowymi PZŁ się 
polepszyła, to jednak jest jeszcze wie-
le do zrobienia. Brak jest niektórych 
przepisów wykonawczych, dotyczą-
cych chociażby sytuacji, w których 
rolnik chce wyłączyć swoje grunty 
z obwodu łowieckiego. Podkreślił, że 
za szkody na gruntach wyłączonych 
z obwodów łowieckich odpowia-
da Skarb Państwa, który reprezen-
tuje Urząd Marszałkowski. Wobec 
powyższego szkody należy zgłaszać 
właśnie tam (wzór wniosku o zgło-
szenie szkody powstałej w uprawach 
i płodach rolnych dostępny jest na in-
ternetowej stronie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu. Dokumenty nale-
ży przesłać na adres: Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu Departament Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 
34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 65 00).

Łowczy okręgowy w Pile pan Sła-
womir Jaroszewicz przedstawił opis 
działań ZO PZŁ w Pile oraz dane 
o ilości kół, obwodów łowieckich 
oraz zarejestrowanych myśliwych. 
Z relacji wynikało, że myśliwi na 
gospodarkę łowiecką w okręgu pil-
skim w 2017 roku przeznaczyli po-
nad 7 mln zł, a na odszkodowania za 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

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

> dokończenie na str. 4

Spotkanie w Sielinku poprowadził Jerzy Kostrzewa, członek zarządu Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej
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szkody prawie 3 mln. Średnia wiel-
kość wypłaconego odszkodowania 
to 2226 zł. Wtrącił, że obecne rela-
cje myśliwych z rolnikami napa-
wają go optymizmem. Zaapelował 
o jeszcze ściślejszą współpracę i pró-
by znalezienia kompromisu pomię-
dzy oczekiwaniami rolników a ko-
łami łowieckimi. Z relacji wynikało, 
że tak naprawdę w okręgu pilskim 
jest około 8 przypadków, gdzie brak 
jest jakiejkolwiek nici porozumie-
nia. Większość szkód jest załatwia-
na na zasadzie ugody. Podkreślono 
też niebagatelną rolę izby rolniczej 
w kształtowaniu świadomości rolni-
ków co do prawidłowości szacowa-
nia strat. Ważna jest uczciwość we 
wzajemnych relacjach. Pan łowczy 
pochwalił wprowadzenie możliwo-
ści odwołania się do nadleśnictwa od 
zapisów w protokole szacowania. Po-
dzielił opinię prezesa Walkowskiego, 
że niezbędne są przepisy wykonaw-
cze co do istniejących już ustaw. Pro-
blemem jest też ASF, z powodu któ-
rego Duńczycy przestali przyjeżdżać 
do Polski na polowania, co z kolei po-
ciąga za sobą spadek dochodów kół 
łowieckich. Pan Jaroszewicz zaak-
centował społeczny charakter pracy 
myśliwych, którzy swoją działalność 
prowadzą zupełnie bezinteresownie.

Za szacowaniem szkód łowieckich 
przez rzeczoznawców opowiedział 
się również Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Leśnej Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Pile pan 
Marcin Chirrek. Zauważył także 
i pochwalił zwiększenie roli człon-
ków izby rolniczej w realizacji zało-
żeń prawa łowickiego, w tym udział 
w sporządzaniu inwentaryzacji zwie-
rzyny. Zwrócił uwagę także na me-

dia, które kreują niekorzystny wize-
runek myśliwych.

W trakcie konferencji omówiony 
został także sposób inwentaryzacji 
oraz tworzenia wieloletnich planów 
hodowlanych. Temat ten przedstawił 
specjalista ds. gospodarki łowieckiej 
pan Łukasz Hagno. Plany tworzone 
są na okres 10 lat a obecny obowią-
zuje do 2027 r. Sytuacja epizootyczna 
związana z ASF wymusza pewne po-
sunięcia, co do liczebności zwierząt, 
inwentaryzacja natomiast jest orga-
nizowana przez nadleśnictwo wraz 
z kołami łowieckimi. Obecnie mogą 
w niej uczestniczyć także przedsta-
wiciele izby rolniczej. W odniesieniu 
do szacowania szkód prelegent uczu-
lił rolników, iż powinni podpisywać 
protokół z szacowania szkód łowiec-
kich, nawet jeśli nie zgadzają się 
ustaleniami szacujących. W uwagach 
powinni jednak opisać swój odmien-
ny punkt widzenia. W ramach przy-
pomnienia przedstawił, jak wygląda 
procedura odwoławcza przy szacowa-
niu szkód łowieckich. Na dzień dzi-
siejszy wniosek o szacowanie skła-
da się do kół łowieckich, które mają 
7 dni na dokonanie oględzin. Spo-
rządzany jest protokół, który stro-
ny podpisują, a od którego istnieje 
możliwość odwołania się w terminie 
7 dni. Od momentu złożenia odwoła-
nia jest 7 dni na powtórne szacowa-
nie, sporządzenie protokołu i 14 dni 
na wydanie decyzji przez nadleśni-
czego. Po wydaniu decyzji koło ma 
30 dni na wypłatę odszkodowania. 

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego pan 
Jarosław Maciejewski w swoim wystą-
pieniu podziękował Wielkopolskiej 
Izbie Rolniczej za wsparcie w działa-
niach na rzecz wyłączenia sołtysów 
z procedury szacowania szkód łowiec-

kich. Sołtysi byli nieprzygotowani do 
tych czynności. Szkoda byłaby po obu 
stronach. Najważniejszą rzeczą jest 
wsparcie dla rolników i zabezpiecze-
nie ich interesów.

Przedstawiciel Wielkopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go pan Piotr Kujawa poinformował, 
że pracownicy WODR biorą udział 
w szkoleniach dotyczących szaco-
wania szkód, organizowanych przez 
Lasy Państwowe. Jest to niezbęd-
ne, aby mogli prawidłowo szacować 
szkody i zapoznać się z obowiązu-
jącymi procedurami. Kwota zwro-
tu kosztów udziału pracowników 
WODR w szacowaniu została okre-
ślona na poziomie około 100 zł, co 
nie wystarczy na szacowanie szkód 
poza godzinami pracy Ośrodka (nad-
godziny, sobota, niedziela). Kierow-
nik ZD WODR w Złotowie pan Ja-
nusz Kalisz wyliczył, że w powiecie 
złotowskim średniorocznie dokonuje 
się około 500 szacowań, co w przeli-
czeniu na pracownika WODR daje 
około 100 szacowań na osobę. Pra-
cownicy Ośrodków nie dysponują sa-
mochodami służbowymi, więc czym 
mają dojechać na szacowanie? Nie 
ma możliwości, żeby uczestniczyli 
we wszystkich szacowaniach.

Na zakończenie części prelekcyj-
nej konferencji wystąpiły Powiatowa 
Lekarz Weterynarii z powiatu cho-
dzieskiego pani Iwona Juraszek oraz 
lekarz weterynarii pani Katarzyna 

Idczak. Głównym tematem prelekcji 
było ASF i bioasekuracja. Rozporzą-
dzenie dotyczące bioasekuracji jest 
bardzo restrykcyjne. Większość go-
spodarstw nie spełnia jego wymogów. 
Najczęściej brakuje rejestru stada 
(inny niż do ARiMR), maty dezyn-
fekcyjne mają za mały rozmiar, brak 
miejsca do dezynfekcji rąk w każdym 
budynku oraz odzieży na zmianę. 

W podsumowującej konferencję 
dyskusji wskazywano na koniecz-
ność zacieśnienia współpracy pomię-
dzy wszystkimi członkami komisji 
szacującej oraz nadleśnictw. Rolnicy 
apelowali także o jak najszybsze sza-
cowanie szkód na polach ze wzglę-
du na konieczność przeprowadzenia 
prac polowych, szczególnie na wio-
snę bądź też w czasie żniw.

Konferencja w Sielinku
Kolejna konferencja odbyła się 

w subregionie poznańskim i obej-
mowała powiaty nowotomyski, sza-
motulski, międzychodzki, grodzi-
ski, wolsztyński i w część powiatu 
poznańskiego. Spotkanie odbyło się 
17 września i poprowadził je Jerzy 
Kostrzewa członek zarządu Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. 

Spotkanie rozpoczął Zbigniew 
Stajkowski członek zarządu Wielko-
polskiej Izby Rolniczej, który przed-
stawił inicjatywy podejmowane przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą mające 
na celu poprawę współpracy na linii 
rolnik-myśliwy. – Obecnie możemy 
spokojnie rozmawiać i dojść do poro-
zumienia, a jeszcze kilkanaście mie-
sięcy wstecz było to prawie niemożli-
we – podkreślił Zbigniew Stajkowski. 

Następnie głos zabrał pan Zbi-
gniew Zieliński – Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZŁ w Pozna-
niu, który przedstawił procedurę sza-
cowania szkód i zwrócił uwagę, że 
obecnie szacowania szkód dokonu-
je zespół, w którego skład wpisano 
przedstawiciela ośrodka doradztwa 
rolniczego. Uczestnicy konferencji 
absurdem nazwali zapis ustawy mó-
wiący, że niestawiennictwo właści-
ciela albo posiadacza gruntów rol-
nych lub przedstawiciela wojewódz-
kiego ośrodka doradztwa rolniczego 
nie wstrzymuje dokonania szacowa-
nia szkód. Kontynuując, Przewodni-
czący ZP PZŁ w Poznaniu omówił 
również stan pozyskania zwierzyny 
łownej tj. sarny, jelenia, dzika, da-
niela. W związku z faktem, że po-
pulacja dzikiej zwierzyny ciągle ro-
śnie, Polski Związek Łowiecki wraz 
z partnerami w ramach działania 
WSPÓŁPRACA objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 będzie aplikował 
o realizację projektu pt. „Multidyscy-

> dokończenie ze str. 3

Uczestnicy konferencji absurdem nazwali zapis ustawy mówiący, że niesta-
wiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawicie-
la wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania 
szacowania szkód
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Zbigniew Zieliński – Przewodniczą-
cy Zarządu Okręgowego PZŁ w Po-
znaniu, który przedstawił procedurę 
szacowania szkód
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plinarny model ochrony upraw rol-
nych i leśnych przed skutkami byto-
wania zwierząt prawnie chronionych 
oraz użytkowanych łowiecko”. Ce-
lem tego przedsięwzięcia jest opra-
cowanie procesu/procesów w opar-
ciu o dostępne technologie, które 
przyczynią się do rozwiązania bądź 
znacznego zmniejszenia problemu 
szkód wyrządzanych przez zwierzę-
ta prawnie chronione oraz będące 
na liście zwierząt łownych w upra-
wach rolnych oraz leśnych. Chodzi 
o to, aby jednoznacznie stwierdzić, 
jaki sposób ochrony upraw i płodów 
rolnych przed szkodami wyrządza-
nymi przez dziką zwierzynę będzie 
najbardziej skuteczny i ekonomiczny. 
W skład grupy, która będzie pracowa-
ła nad tym zadaniem wchodzą m.in.: 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Na-
rodowego, Polski Związek Łowiecki 
Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
Wielkopolska Izba Rolnicza, Insty-
tut Ochrony Roślin, CATTRAFFIC 
Sp. z o.o. oraz koła łowieckie. Wnio-
ski wypracowane w tym projekcie 
będą wykorzystane w całym kraju do 
ochrony upraw nie tylko rolniczych 
przed szkodami łowieckimi.

Do udziału pracowników Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego w zespo-
łach szacujących szkody łowieckie 
w uprawach odniosła się pani Wie-
sława Nowak – Dyrektor Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Poinformowała, że dopóki nie 
zostaną oni odpowiednio przeszkole-
ni, nie będą uczestniczyli w szacowa-
niach. Zwracając się do dzierżawców 
i zarządców obwodów łowieckich, 
poprosiła, aby zgłoszenia dotyczące 
terminów szacowań zostały przesyła-
ne bezpośrednio do Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a nie 
do zespołów doradczych w powiatach.

W konferencji uczestniczyła rów-
nież pani dr. Zofia Szalczyk – Prze-

wodnicząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, która zwróciła 
uwagę między innymi na pracę, jaką 
musi wykonać Urząd Marszałkowski 
w związku z wyznaczeniem nowych 
granic obwodów łowieckich, tak aby 
były one zgodne z podziałem admi-
nistracyjnym. Pani Jolanta Glisz-
czyńska reprezentująca Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, omówiła zadania Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w za-
kresie gospodarki łowieckiej. Do za-
dań Marszałka Województwa należy 
między innymi wydawanie zezwoleń 
na odstępstwa od zakazu płoszenia 
zwierząt łownych. Zezwolenie takie 
po uzyskaniu opinii Polskiego Związ-
ku Łowickiego, może być wydane 
w przypadku braku rozwiązań alter-
natywnych oraz jeżeli nie jest to szko-
dliwe dla zachowania we właściwym 
stanie ochrony dziko występujących 
populacji zwierząt łownych. W związ-
ku z obowiązującym od 1 kwietnia 
2018 r. znowelizowanym Prawem ło-
wieckim, sejmik województwa został 
zobowiązany do dokonania podziału 
województwa na obwody łowieckie 
oraz zaliczenie obwodów łowieckich 
do poszczególnych kategorii, a także 
zmiany granic obwodu lub zmiany 
zaliczenia obwodu do poszczególnych 
kategorii. W związku z tym właściciel 
bądź użytkownik wieczysty nieru-
chomości wchodzącej w skład obwo-
du łowieckiego może złożyć staroście 
oświadczenie, w którym nie zgadza 
się na prowadzenie polowań na swo-
ich gruntach. W takim przypadku 
grunty takie mogą zostać wyłączone 
z obwodów łowieckich.

Dużo pytań i zagorzałą dyskusję 
spowodowała odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone przez zwierzęta 
łowne – kto je ponosi – państwo czy 
dzierżawca/zarządca obwodu?

Jeżeli grunty są włączone do obwo-
du łowieckiego, to do wynagradzania 

szkód wyrządzonych w uprawach 
i płodach rolnych przez dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny lub powsta-
łych przy wykonywaniu polowania 
zobowiązany jest dzierżawca lub za-
rządca obwodu łowieckiego.

Natomiast za szkody wyrządzo-
ne przez dziki, łosie, jelenie, danie-
le i sarny w uprawach i płodach rol-
nych na obszarach niewchodzących 
w skład obwodów łowieckich od-
szkodowania wypłacane są z budżetu 
Państwa. Państwo wypłaca również 
odszkodowania za szkody wyrządzo-
ne przez zwierzęta objęte ochroną ca-
łoroczną.

W trakcie dyskusji nie znaleziono 
jednoznacznej odpowiedzi na zada-
ne pytanie dot. działki ogrodzonej 
trwale – kto ponosi odpowiedzial-
ność w takim przypadku za szkody 
łowieckie.

Przedstawiciel Urzędu Marszałko-
wskiego podpierając się interpreta-
cją MŚ mówi, że za szkody odpowia-
da dzierżawca lub zarządca obwodu, 
gdyż dana działka nie została uchwałą 
sejmiku wyłączona z obwodu. A PZŁ 
jako dzierżawca obwodu, podpierając 
się również interpretacją MŚ, że skoro 
działka/pole zostało trwale ogrodzo-

ne to zostało ono wyłączone z obwodu 
łowieckiego i w takim przypadku za 
szkody odpowiada Państwo.

W spotkaniu wzięli również udział 
przedstawiciele Lasów Państwo-
wych. Pan Dariusz Szulc z nadleśnic-
twa Grodzisk Wielkopolski przybli-
żył w liczbach grodziskie lasy oraz 
przedstawił również stan zwierzyny 
w nadleśnictwie, podkreślając jed-
nocześnie, że obecnie jest kładziony 
duży nacisk na redukcję zwierzyny 
łownej. Pomimo przedstawionych 
liczb, rolnicy obecni na spotkaniu 
mówili, że nie odczuwają zmniejsze-
nia jej ilości, a zwłaszcza dzików. Jest 
tej zwierzyny nadal dużo, widać to po 
szkodach przez nią wyrządzanych. 

W toku dyskusji jaka rozgorzała 
podczas spotkania wyłoniły się na-
stępujące wnioski i postulaty:

 ■  rolnicy i myśliwi powinni bardziej 
ufać sobie nawzajem i współpraco-
wać,
 ■ istnieje potrzeba organizacji po-
dobnych spotkań, podczas których 
można wyjaśnić sprawy sporne, 
wypracować wspólne stanowiska 
i nawiązać relacje pomiędzy po-
szczególnymi członkami komisji 
i samorządem, 
 ■należy zmniejszyć liczebność dzi-
kich zwierząt do stanu niepowodu-
jącego szkód istotnych ekonomicz-
nie,
 ■należy dodać bobra do listy zwie-
rząt, za szkody których należy się 
odszkodowanie,
 ■należy podjąć działania uniemożli-
wiające pseudo-ekologom wpływa-
nie na gospodarkę łowiecką,
 ■ problem z dużą liczebnością wilka, 
który ma negatywny wpływ na za-
chowania oraz liczebność zwierzy-
ny łownej, a także stanowi zagroże-
nie dla społeczeństwa,
 ■ częste zmiany legislacyjne wpływa-
ją na dezorientację rolników i my-
śliwych i nie sprzyjają szybkiemu 

rozwiązywaniu problemów, m.in. 
związanych z szacowaniem szkód 
łowieckich w uprawach,
 ■niska cena tusz pozyskiwana ze 
zwierzyny nie zachęca myśliwych 
do polowań, należy usprawnić od-
biór tusz oraz wprowadzić działa-
nia, które spowodują zwiększenie 
zainteresowania konsumentów 
mięsem zwierząt łownych. 
Do połowy października zaplano-

wano organizację czterech spotkań 
w kolejnych częściach Wielkopolski. 
Ich harmonogram znajduje się na 
stronie internetowej www.wir.org.pl.

Beata GÓRECKA 
Marta CEGLAREK  

Barbara IDCZAK

Prezes WIR zaznaczył, że chociaż współpraca pomiędzy poszczególnymi 
Zarządami Okręgowymi PZŁ się polepszyła, to jednak jest jeszcze wiele do 
zrobienia
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Łowczy okręgowy w Pile pan Sławomir Jaroszewicz przedstawił opis dzia-
łań ZO PZŁ w Pile oraz dane o ilości kół, obwodów łowieckich i zarejestro-
wanych myśliwych
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Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód 
przed zanieczyszczeniami

Najistotniejsze zmiany w Pra-
wie wodnym, wymogi dotyczące 
stosowania nawozów naturalnych 
oraz opłaty za pobór wody to tyl-
ko kilka z tematów omawianych 
podczas spotkań szkoleniowo-in-
formacyjnych pt. „Rolnicze wyko-
rzystanie oraz ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami”, które odby-
wają się w poszczególnych powia-
tach województwa wielkopolskiego. 
Spotkania organizowane są przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą przy 
współfinansowaniu ze środków UE 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich.

W spotkaniach uczestniczą przed-
stawiciele struktur PGW Wody Pol-
skie, którzy przedstawiają istotną 
z punktu widzenia producentów rol-
nych tematykę związaną z nowym 
Prawem wodnym. Omawiany jest 
sposób zarządzania wodami oraz 
kompetencje i struktura jednostek za 
to odpowiedzialnych. Przedstawia-
ne są zagadnienia związane z pobo-
rem wody do celów rolniczych i spo-
sób naliczania opłat za wodę, a także 
nowe wymogi wynikające z progra-
mu działań mających na celu ograni-
czenie odpływu azotu ze źródeł rolni-
czych. Ponadto na spotkaniach poru-
szane są kwestie działalności spółek 
wodnych i problemy, z jakimi zmaga-
ją się lokalne samorządy. W spotka-
niach biorą udział przedstawiciele 
ARiMR, WODR, Weterynarii oraz 
Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Od stycznia tego roku za zarzą-
dzanie wodami w naszym kraju od-
powiada nowy organ tj. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
w skład którego wchodzą Regional-
ne Zarządy Gospodarki Wodnej, Za-
rządy Zlewni oraz Nadzory Wodne. 

Zarządzanie zasobami wodnymi jest 
realizowane z uwzględnieniem po-
działu państwa na obszary dorzeczy 
i regiony wodne. Granice działal-
ności poszczególnych ogniw PGW 
Wody Polskie odpowiadają mapie 
hydrologicznej Polski i nie są tożsa-
me z podziałem administracyjnym, 
jak to miało miejsce jeszcze do końca 
ubiegłego roku. 

Ze zmianą ustawy prawo wodne 
zmienił się również sposób realiza-
cji Dyrektywy Azotanowej. Zgodnie 
z przepisami, które zaczęły obowią-
zywać od 24 sierpnia 2017 roku, ob-
szar całej Polski został uznany za ob-
szar szczególnie narażony na odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych. Niecały 
rok później został opracowany przez 
ministra właściwego do spraw gospo-
darki wodnej w uzgodnieniu z Mi-
nistrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Program działań mający na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źró-
deł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu, który 
wszedł w życie 27 lipca br. Program 
ten określa okresy stosowania nawo-
żenia, warunki przechowywania na-
wozów naturalnych, dawki i sposo-
by nawożenia azotem oraz sposób, 
w jaki rolnicy mają dokumentować 
realizację tych wymogów. Nowe wy-

mogi stawiane rolnikom w ramach 
Programu budzą wiele niepokoju, 
zdaniem uczestników spotkań dla 
wielu hodowców będą one trudne do 
spełnienia.

Wprowadzając nową dyrektywę 
azotanową, pozbawiono rolników 
możliwości stosowania nawozów na-
turalnych tj. obornika i gnojowicy od 
31 października aż do końca lutego. 
Występujące w naszym kraju w ostat-
nich latach coraz częstsze anomalie 
pogodowe sprawiają, że wykonanie 
niektórych zabiegów agrotechnicz-
nych w zalecanych w programie ter-
minach jest niewykonalne. Zdaniem 
rolników powinny zostać wyznaczo-
ne obszary, na których stosowanie 
nawozów organicznych będzie do-
zwolone poza tymi terminami, pod 
warunkiem, że gleba nie będzie za-
lana wodą, przykryta śniegiem i za-
marznięta do głębokości 30 cm. 

W myśl nowych przepisów rolnik 
zobowiązany jest wyposażyć swo-
je gospodarstwo w urządzenia o po-
jemnościach umożliwiających prze-
chowywanie nawozów stałych przez 
okres 5 miesięcy oraz nawozów płyn-
nych przez 6 miesięcy. Szacuje się, 
że blisko 335 tys. rolników będzie 
musiało przeprowadzić w swoich go-
spodarstwach inwestycje polegające 
na dostosowaniu płyt obornikowych 

i zbiorników na nawozy płynne do 
wielkości określonych w rozporzą-
dzeniu. Rolnicy podkreślają, że aby 
każdy hodowca zwierząt wywiązał 
się z tego obowiązku we wskazanym 
terminie, potrzebne jest wsparcie ze-
wnętrzne w postaci np. dotacji. Zasa-
dy przyznawania środków na ten cel 
powinny zostać jasno określone, a in-
formacje na temat możliwości ubiega-
nia się o dofinansowanie powinny być 
szeroko rozpowszechnione w środo-
wisku rolniczym. Co warto również 
zauważyć, wymóg posiadania odpo-
wiedniej wielkości miejsc do składo-
wania i przechowywania nawozów 
naturalnych skutecznie utrudni rol-
nikom zwiększenie produkcji zwie-
rzęcej, gdyż zwiększenie produkcji 
wiązać się będzie z koniecznością po-
niesienia znaczących kosztów na po-
większenie urządzeń do przechowy-
wania nawozów naturalnych. 

Nowe prawo jest szczególnie do-
tkliwe dla producentów drobiu. Za-
kaz składowania pomiotu ptasiego 
bezpośrednio na gruncie stanowi 
dla nich bardzo duże utrudnienie. 
W trudniej sytuacji postawieni zo-
stali również producenci, którzy 
prowadzą produkcję towarową zwie-
rząt. Mają oni możliwość zbycia tyl-
ko 30% nawozów wyprodukowanych 
przez posiadane zwierzęta (nawoże-

Spotkanie w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Ostrzeszowie 
W spotkaniu w powiecie rawickim uczestniczyli także uczniowie i nauczy-
ciele Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie
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Zmiana zasad dotycząca identyfikacji 
i rejestracji zwierząt gospodarskich

Z dniem 11 września weszły zmia-
ny przepisów dotyczących identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt gospodar-
skich wynikające z Ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

Zmiany w zasadach identyfikacji 
i rejestracji trzody chlewnej  są na-
stępujące:

 ■ zmieniono zasady znakowania 
świń poprzez założenie na małżo-
winę uszną kolczyka albo wyta-
tuowanie numeru siedziby stada, 
w której świnia się urodziła przed 
opuszczeniem przez to zwierzę 
tej siedziby stada, nie później jed-
nak niż w terminie 30 dni od dnia 
urodzenia tego zwierzęcia;
 ■ doprecyzowano termin dodatko-
wego oznakowania świń poprzez 
założenie na małżowinę uszną 
kolczyka albo wytatuowanie nu-
meru identyfikacyjnego zgod-
nego z numerem siedziby stada, 
w której świnia przebywa powyżej 
30 dni, w przypadku gdy świnia 
została przemieszczona do siedzi-
by stada innej niż siedziba stada 
urodzenia i świnia przebywa w tej 
siedzibie stada dłużej niż 30 dni, 
bezzwłocznie, jednak nie później 
niż przed opuszczeniem przez to 
zwierzę tej siedziby stada;
 ■ zrezygnowano z obowiązku zgło-
szenia do kierownika biura dodat-
kowego oznakowania świń;
 ■wprowadzano obowiązek znako-
wania świń, w przypadku utra-
ty przez świnię kolczyka lub jego 
uszkodzenia, w terminie 1 dnia 
od stwierdzenia tej okoliczności;
 ■ doprecyzowano przepis w zakresie 
przekazywania kierownikowi biu-

ra, jako wyników spisu stanu stada 
świń tylko liczby świń ustalonej 
podczas spisu;
 ■w przypadku zagrożenia wystąpie-
nia lub wystąpienia choroby za-
kaźnej zwierząt podlegającej obo-
wiązkowi zwalczania i określenia 
obszaru zapowietrzonego, zagrożo-
nego lub innego obszaru podlegają-
cego ograniczeniom, wprowadzono 
na tych obszarach obowiązek zgła-
szania w ciągu 2 dni zwiększenia 
lub zmniejszenia liczebności sta-
da, z wyjątkiem urodzenia oraz 
uboju zwierzęcia gospodarskiego;
 ■w przypadku zagrożenia wystąpie-
nia lub wystąpienia choroby za-
kaźnej zwierząt podlegającej obo-
wiązkowi zwalczania i określenia 
obszaru zapowietrzonego, zagro-
żonego lub innego obszaru pod-
legającego ograniczeniom, wpro-
wadzono na tych obszarach obo-
wiązek zgłoszenia faktu oznako-
wania świni w terminie 2 dni od 

dnia oznakowania, podając liczbę 
oznakowanych zwierząt;
Posiadacze bydła, owiec i kóz 

muszą zwrócić uwagę na to, że:
 ■wyłączono posiadaczy bydła z obo-
wiązku dokonywania spisu stanu 
stada;
 ■ zrezygnowano z obowiązku prze-
kazywania wyników spisu owiec 
lub kóz do kierownika biura (licz-
bę zwierząt ustaloną podczas spisu 
należy odnotować w księdze reje-
stracji).
Pośrednicy, organizatorzy tar-

gów, wystaw, pokazów lub konkur-
sów zwierząt muszą zwrócić uwagę 
na to, że:

 ■ zwolniono podmioty prowadzące 
działalność w zakresie organizo-
wania targów, wystaw, pokazów 
lub konkursów zwierząt z obo-
wiązku prowadzenia księgi reje-
stracji dla świń;
 ■ zwolniono podmioty prowadzące 
obrót zwierzętami, pośrednictwo 

w tym obrocie lub skup zwierząt 
z obowiązku prowadzenia ewiden-
cji;
 ■wprowadzono obowiązek prowa-
dzenia ewidencji dla podmiotów 
prowadzących miejsca gromadze-
nia zwierząt, podmiotów prowa-
dzących działalność w zakresie 
organizowania targów, wystaw, po-
kazów lub konkursów zwierząt;
 ■ zwolniono z obowiązku dokony-
wania spisu stanu stada: owiec lub 
kóz oraz świń w przypadku posia-
daczy zwierząt władających nimi 
tymczasowo w związku z ich trans-
portem.
Wraz z nowymi zmianami zasad 

identyfikacji i rejestracji zwierząt 
ARiMR uruchomiła nowy Portal 
IRZplus. Jest to platforma przezna-
czona dla posiadaczy zwierząt gospo-
darskich oznakowanych z gatunku 
bydło, owce, kozy oraz świnie w celu 
nowoczesnego, szybkiego i wygodne-
go dokonywania przez Internet zgło-
szeń dotyczących zdarzeń zwierzę-
cych.

Nowy program umożliwia:
 ■wgląd do danych siedziby stada,
 ■ przegląd danych zwierząt znajdu-
jących się w siedzibie stada,
 ■ zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych 
bez konieczności wychodzenia 
z domu i w dowolnym czasie,
 ■ przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 ■ składanie zapotrzebowania na nu-
mery kolczyków dla bydła, owiec 
i kóz lub ich duplikatów,
 ■ zamawianie duplikatów paszpor-
tów dla bydła,
 ■ sprawdzanie złożonych przez sie-
bie dyspozycji.

Maria DERESIŃSKA
Źródło: www.arimr.gov.pl

nie gruntów innych rolników), 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.

Także wytyczne dotyczące dawko-
wania i sposobów nawożenia azotem 
budzą sprzeciw wielkopolskich rolni-
ków, którzy uważają, że nowe prawo 
w tym zakresie dyskryminuje ich na 
tle państw europejskich. Większość 
gleb w Polsce to gleby o niskiej kla-
sie bonitacyjnej, rolnicy zatem pytają 
o to, jak bez zastosowania większych 

dawek azotu tak produkować, aby wy-
sokość plonów pozwalała na uzyska-
nie zysków z produkcji. Dodatkowo 
trzeba pamiętać, że objęcie obowiąz-
kiem sporządzania planów nawożenia 
średnich gospodarstw przyczyni się 
do ponoszenia przez rolników kosz-
tów związanych z prowadzeniem od-
powiedniej dokumentacji. Problemy 
z pewnością pojawią się także wtedy, 
kiedy producenci rolni, którzy są zo-
bowiązani do opracowania planu na-
wożenia, zwrócą się do Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej o zba-
danie prób gleb oraz wykonanie opi-
nii do planu nawożenia. Instytucje te 
mogą nie sprostać temu zadaniu, Sta-

cje Okręgowo-Rolnicze nie dysponują 
bowiem wystarczającą infrastrukturą 
oraz zapleczem kadrowym do wyko-
nywania masowych usług.

Wiele z problemów, które podno-
szą rolnicy w trakcie spotkań, było 
już sygnalizowanych przez Wielko-
polską Izbę Rolniczą na etapie kon-
sultacji rozporządzenia. Po zakoń-
czeniu spotkań zebrane i opracowa-
ne zostaną wnioski, które następnie 
przekazane będą według właściwości 
odpowiednim służbom. Nowe Prawo 
wodne będzie również jednym z te-
matów obrad Walnego Zgromadze-
nia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
które odbędzie się 25 października. 

Delegaci WIR pracować będą nad 
stanowiskiem wielkopolskiego samo-
rządu rolniczego w sprawie dyrekty-
wy azotanowej oraz gospodarowania 
wodami.

Szczegóły dotyczące Programu 
azotanowego zawiera broszura opra-
cowana przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego Odział w Poznaniu. Jej 
treść dostępna jest na stronie inter-
netowej Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej www.wir.org.pl. Broszura zawie-
ra informacje dotyczące założeń Pro-
gramu azotanowego oraz zasady sto-
sowania i przechowywania nawozów.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ, 
Maria DERESIŃSKA
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Wielkopolskie Święto Soi
Prezentacja poletek demonstra-

cyjnych z uprawą soi, pokazy prac 
polowych oraz prelekcje dotyczą-
ce technologii uprawy soi to tylko 
część programu Wielkopolskiego 
Święta Soi zorganizowanego wspól-
nie przez Wielkopolską Izbę Rol-
niczą, Firmę SOYAFOODS oraz 
gospodarstwo pana Jana Chla-
sty. Impreza odbyła się 7 września 
w Nowych Skalmierzycach (powiat 
ostrowski).

Organizatorzy, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom rolników zainte-
resowanych uprawą soi NON GMO, 
zorganizowali plenerową konferen-
cję wzbogaconą o zajęcia praktyczne 
dotyczące uprawy soi. Całość odbyła 
się w gospodarstwie pana Jana Chla-
sty, delegata Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej z gminy Nowe Skalmierzyce, 
gdzie na poletkach demonstracyj-
nych o łącznej powierzchni ok. 1 ha 
wysianych zostało sześć odmian soi. 
Pan Jan Chlasta sporządził pełną do-
kumentację dotyczącą prac technolo-
gicznych oraz poszczególnych faz roz-
woju roślin. Swoimi obserwacjami po-
dzielił się z uczestnikami spotkania. 

W Wielkopolskim Święcie Soi 
wzięło udział blisko 200 osób, w tym: 
rolnicy, uczniowie szkół rolniczych 
z Przygodzic, Marszewa, Koźmi-
na Wielkopolskiego oraz Liskowa, 
a także przedstawiciele Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, 
samorządowcy i posłowie. W wyda-
rzeniu uczestniczyły również firmy 
działające w branżach związanych 
z uprawą soi. Gospodarzami kon-
ferencji byli prezes SOYAFOODS 
Adam Sitarz, prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz 
Jan Chlasta.

Prezes WIR Piotr Walkowski 
omówił założenia rządowego pro-

gramu rozwoju uprawy soi niemo-
dyfikowanej genetycznie w naszym 
kraju i przekazał informacje doty-
czące działań niezbędnych do zreali-
zowania tego celu. Pan Jan  Chlasta 
omówił prace i zabiegi agrotechnicz-
ne, które wykonywał na demonstra-

cyjnych plantacjach soi od momentu 
zasiewu do zbioru. Co warto podkre-
ślić, na  całości uprawy nie stosowa-
no środków ochrony roślin, a jedynie 
pielęgnację mechaniczną. W trak-
cie części praktycznej Pan Jan zade-
monstrował zabiegi agrotechniczne, 

jakie wykonywał na poletkach przy 
użyciu sprzętu, który posiada w go-
spodarstwie. Pokazy prac zakończył 
zbiorem soi kombajnem. Każda od-
miana została oddzielnie skoszona, 
plon zważono i zbadano laboratoryj-
nie pod względem zawartości biał-
ka. Uprawa sześciu odmian soi dała 
średnią wydajność 28 ,7 q/ha przy za-
wartości 38-41% białka. 

Prace wykonywane na poletkach 
demonstracyjnych oraz cała konfe-
rencja zostały sfilmowane i po obrób-
ce całość zostanie udostępniona jako 
materiał informacyjno-szkoleniowy 
dotyczący uprawy soi.

Wielkopolska Izba Rolnicza 
dziękuje wszystkim uczestnikom 
i wystawcom Wielkopolskiego Świę-
ta Soi. Szczególne podziękowania 
kierujemy do pana Jana Chlasty oraz 
zarządu  Soyafoods za zaangażowa-
nie w organizację tego wydarzenia.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ 

Prezentacja poletek demonstracyjnych z uprawą soi przygotowanych przez Jana Chlastę

Prezes WIR Piotr Walkowski omówił założenia rządowego projektu rozwo-
ju uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie 

Pokaz zbioru soi
Pan Jan Chlasta zaprezentował zabiegi agrotechniczne, jakie wykonał na 
poletkach demonstracyjnych
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Ogólnopolskie Dożynki 
Jasnogórskie

W dniach 1–2 września 2018 r. od-
bywały się Ogólnopolskie Dożynki Ja-
snogórskie w Częstochowie, w których 
uczestniczyli rolnicy z całej Polski. 
Wśród nich byli przedstawiciele Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej – delegacja 
z powiatu grodziskiego wraz z Ho-
norowym Prezesem Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Józefem Waligórą oraz 
członkiem zarządu Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Jolantą Nawrocką.

Pierwszego dnia uroczystości od-
była się konferencja pt. „Wieś spokoj-
na, wieś radosna – wyzwania współ-
czesności”, którą prowadziła dr Ka-
tarzyna Bańkowska z Instytutu Roz-
woju Wsi PAN. Na zakończenie dnia 
odbył się Apel Jasnogórski, który od 
65 lat jest sprawowany na Jasnej Gó-
rze codziennie o godzinie 21:00.

W niedzielę odbyły się główne uro-
czystości dożynkowe. Poczet sztan-
darowy Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej oraz delegacja wielkopolskich 
rolników uczestniczyła w uroczystej 
sumie, odprawionej pod przewodnic-
twem metropolity krakowskiego abp. 
Marka Jędraszewskiego. Podczas 
dziękczynnej mszy świętej przedsta-
wiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
złożyli dary na Ołtarzu Pańskim.

W trakcie uroczystości wyrazy 
wdzięczności i uznania za ciężką pra-
cę i trud rolników złożył Prezydent 
RP Andrzej Duda,  Minister Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ar-
danowski oraz Prezes Krajowych Izb 
Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Weronika SANOK

Dożynki Prezydenckie 
w Spale

Tegoroczne Prezydenckie Dożynki 
odbyły się 16 września w Spale. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą świętą 
z udziałem pary prezydenckiej, która 
odprawiona została w Kaplicy Polo-
wej AK. W uroczystościach uczest-
niczyli m.in. Minister Rolnictwa Jan 
Krzysztof Ardanowski, przedstawi-
ciele Krajowej Rady Izb Rolniczych 
z prezesem Wiktorem Szmulewi-
czem na czele, oraz delegacje rolni-
ków z całego kraju. Zarząd Wielko-
polskiej Izby Rolniczej reprezento-

wała Jolanta Nawrocka oraz Honoro-
wy Prezes WIR Józef Waligóra.

Dziękczynną Mszę św. odprawił ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głódź, któ-
ry podziękował Bogu za tegoroczne 
zbiory, a rolnikom za ich pracę i ciężki 
trud. Tuż po nabożeństwie zasadzono 
dąb poświęcony w Rzymie przez pa-
pieża Franciszka, który upamiętniać 
ma rocznicę 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Następ-
nie tradycyjny korowód dożynkowy, 
z udziałem pocztów sztandarowych, 
w tym sztandarem Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, przemaszerował na 
stadion Centralnego Ośrodka Sportu, 
gdzie odbyły się główne uroczystości 
dożynkowe. Prezydent Andrzej Duda 
przyjął od starostów dożynek Ewy 
Szymborskiej – rolniczki z wojewódz-

twa mazowieckiego oraz Mariusza 
Załogi z Opolszczyzny, bochen chleba 
wypieczony z tegorocznych zbiorów.

W skierowanym do uczestników 
uroczystości przemówieniu Prezy-
dent RP powiedział m.in.: „Często 
nie zwracamy na to uwagi, ale to wła-
śnie dzięki pracy rolnika, jego tru-
dowi, dzięki także jego ryzyku, bo 
przecież jest zdany na łaskę i nieła-
skę przyrody, żywiołów, właśnie je-
steśmy w Polsce bezpieczni, mamy 
polską żywność, nie jesteśmy w tym 
zakresie od nikogo zależni. I to jedna 
z najważniejszych rzeczy, jakie polscy 
rolnicy robią dla polskiego państwa, 
ich ogromna, nieoceniona zasługa...”

Symbolem dożynkowych uroczy-
stości są wieńce uplecione ze zbóż 
i kwiatów oraz ozdobione darami pól 
i ogrodów. Za najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy tegorocznych dożynek 
uznano wieniec z województwa mało-
polskiego, przygotowany przez gospo-
dynie z miejscowości Poręba Radlna 
w gminie Tarnów. Dożynkowym uro-
czystościom już od soboty towarzy-
szyły liczne kiermasze i występy ze-
społów muzycznych. W Miasteczku 
Regionów, zorganizowanym na sta-
dionie OPO, swoje stoiska z żywno-
ścią i nie tylko prezentowali przedsta-
wiciele wszystkich województw, wy-
stępowały zespoły regionalne z całej 
Polski. Święto dożynkowe zwieńczył 
występ Krzysztofa Cugowskiego.

Elżbieta BRYL

Promujemy polskie produkty
Wielkopolska Izba Rolnicza wzo-

rem lat ubiegłych, również w 2018 
roku włączyła się w realizację zadań 
finansowanych z funduszy promocji 
produktów rolnych, polegających 
na organizacji imprez w formie pik-
ników. Imprezy mają na celu pro-
mocje produktów rolnych pocho-
dzących od polskich producentów. 

Pierwszy z tegorocznych Pikni-
ków – Piknik Drobiowy odbył się 
2 września w Odolanowie (powiat 

ostrowski). Głównymi atrakcjami 
imprezy były Przegląd kulinarny na 
najlepszą potrawę z kaczki oraz Tur-
niej Zrywania Kaczora. Obszerna re-
lacja z tego wydarzenia zamieszczo-
na została w poprzednim numerze. 

Piknik Owocowo-Warzywny 
w Gołaszynie

Piknik odbył się 8 września w Go-
łaszynie i był częścią dużej imprezy 
pod nazwą „Wielkopolska wieś za-

prasza” organizowanej przez Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego. Piknik sfinansowany zo-
stał z Funduszu Promocji Owoców 
i Warzyw. Głównym celem Pikni-
ku była promocja rodzimych owo-
ców i warzyw oraz ich przetworów 
ze szczególnym uwzględnieniem od-
żywczych i zdrowotnych wartości 
owoców i warzyw oraz podnoszenie 
świadomości konsumentów z zakre-
su zdrowego odżywienia. 

Na piknikowych stoiskach odby-
wały się pokazy kulinarne, degusta-
cje oraz porady z zakresu żywienia. 
Warzywa i owoce powinny stanowić 
podstawę naszego jadłospisu. Specja-
liści radzą, by codziennie spożywać 
pięć porcji warzyw i owoców, dlate-
go podczas Pikniku pokazywaliśmy, 
jak w łatwy sposób zwiększyć udział 
tych produktów w codziennej diecie 

> dokończenie na str. 10

Spała – chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów pobłogosławił arcybiskup 
Sławoj Leszek GłódźMsza święta w Spale z udziałem pary prezydenckiej

Delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej z darami i pocztem sztandarowym 
podczas dożynek w Częstochowie
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oraz jak je przygotować, by w trakcie 
obróbki nie traciły swoich właściwo-
ści odżywczych.

Przygotowanych zostało w sumie 
cztery tysiące porcji degustacyjnych 
potraw na bazie polskich warzyw. 
Uczestników Pikniku częstowaliśmy 
gulaszem wielowarzywnym, parowa-
mi ziemniakami z mizerią oraz sałat-
kami z warzywnymi. Piknikowe ho-
stessy rozdawały wśród gości impre-
zy jabłka i gruszki. Do picia oferowa-
no kompoty owocowe oraz tłoczone 
soki owocowe. 

W trakcie Pikniku odbył się prze-
gląd kulinarny, w którym wzię-
ło udział dziesięciu uczestników: 
Stowarzyszenie K.L.A.R. Kawcze, 
KGW Grąbkowo, KGW Sobiałko-
wo, KGW Stary Sielec, KGW Pia-
ski – Zalesie, Stowarzyszenie ,,Ko-
lorowy Zakątek” Wydawy, KGW 
Gostkowo, Grupa dla Rybna Wiel-
kiego, Grupa Producentów Warzyw 
CHROBRY oraz Rada Sołecka Wsi 
Wtórek. W ramach przeglądu każ-
dy uczestnik przygotował zupę owo-
cową lub warzywną, bigos lub leczo 
z warzywami, kompot owocowy oraz 
ciasto drożdżowe z owocami. Komi-
sja Konkursowa, której przewodni-
czył prezes WIR Piotr Walkowski, 
po dokonaniu oceny, zdecydowała 
o przyznaniu tytułu laureata prze-
glądu wszystkim jego uczestnikom. 
Potrawy po ocenie przez Komisję 
Konkursową przekazane zostały do 
degustacji wśród uczestników Pikni-
ku Owocowo-Warzywnego. 

Dodatkowo w trakcie Pikniku od-
bywał się konkurs „Owocowo-wa-
rzywny raj”, w którym można było 
wygrać torbę pełną warzywnych 
i owocowych przetworów. Na naj-
młodszych czekały konkursy pla-
styczne, kolorowanki, rebusy i kon-
kursy piosenek oraz rymowanek. Całą 
imprezę uświetnił występ ostrowskie-
go artysty Krzysztofa Ogórkiewicza, 
którego program artystyczny skupiał 
się wokół owoców i warzyw. 

Piknik Drobiowy podczas 
XIII Festiwalu Pasztetników 

i Potraw z Gęsi
Motywem przewodnim Pikniku 

Drobiowego, który odbył się 16 wrze-
śnia w Odolanowie była powracająca 
na polskie stoły królowa – gęś. Im-
preza towarzyszyła XIII Festiwalowi 
Pasztetników i Potraw z Gęsi. Piknik 
sfinansowany został ze środków Fun-
duszu Promocji Mięsa Drobiowego. 

Główną atrakcją imprezy były de-
gustacje potraw z mięsa drobiowe-
go. Uczestnikom imprezy w ramach 
darmowych degustacji wydano zupę 
z żołądków gęsich, gulasz drobiowy, 
wątróbkę gęsią z cebulką i jabłkiem, 
chleb z gęsim smarowidłem oraz ka-
napki z pasztetem. Dodatkowo ser-
wowano grillowaną pierś oraz udka 
z gęsi, częstowano pieczoną gęsią 
z farszem dyniowym, żurawinowym 
oraz warzywnym, babeczkami z mu-
sem z gęsich wątróbek oraz roladą 
z gęsiny. Taką „ucztę dla podniebie-
nia” przygotowała restauracja „P jak 
pysznie” z Kępna, bazując na pro-
duktach pochodzących od polskich 
producentów.

Poza kulinarnymi doznaniami 
osoby odwiedzające piknikowe sto-
isko otrzymały szereg przydatnych 
informacji na temat walorów pro-
duktów drobiowych oraz broszu-

ry zachęcające do sięgania po drób 
w codziennej diecie. 

W ramach Pikniku odbył się także 
konkurs kulinarny dla Stowarzyszeń 
i Kół Gospodyń Wiejskich na najlep-
szą potrawę z gęsi. Dodatkowo pod-
mioty startujące w konkursie przygo-
towały stoiska degustacyjne, na któ-
rych oprócz gęsiny można było zna-
leźć dodatki komponujące się z tym 
gatunkiem mięsa oraz inne regional-
ne przysmaki. Laureatom kulinar-
nego współzawodnictwa wręczono 
cenne nagrody sfinansowane z Fun-
duszu Promocji Mięsa Drobiowego. 

Dla najmłodszych zorganizowano 
liczne konkursy, w których wygrać 
można było ciekawe nagrody oraz 
słodycze. Dorośli zmagali się w kon-
kursie wiedzy na temat hodowli gęsi 
oraz walorów odżywczych mięsa 
drobiowego. Osoby, które odpowie-
działy prawidłowo na najwięcej py-
tań, otrzymały pasztet z gęsi oraz ga-
dżety promocyjne. 

Piknik Wieprzowy 
Wielkopolsko-Lubuski na 
Targach Smaki Regionów 
Poznańskie Targi Smaki Regio-

nów gromadzą smakoszy, miłośni-
ków kulinariów oraz konsumentów 
z całego kraju. Podczas tegorocznej 
edycji Targów Wielkopolska Izba 
Rolnicza zorganizowała Piknik Wie-
przowy Wielkopolsko-Lubuski, któ-
rego celem była promocja spożycia 
polskiej wieprzowiny. 

W trakcie Pikniku zwracaliśmy 
uwagę konsumentów na istotę wła-
ściwego i zdrowego odżywiania oraz 
rolę mięsa wieprzowego w codzien-
nej diecie. Podczas imprezy promo-
wano smaczne i zdrowe produkty 
z wieprzowiny. Do przygotowania 
piknikowych degustacji użyte zosta-
ły produkty regionalne, pochodzące 
od wielkopolskich hodowców i prze-
twórców.

Uczestnicy Pikniku spróbować 
mogli gulaszu na boczku, smażonej 

kaszanki oraz różnego rodzaju wę-
dlin ze świniobicia: kiełbasy z wę-
dzarni, salcesonu, szynki, surowej 
kiełbasy oraz kaszanki. Nie zabra-
kło także pasztetów oraz domowego 
smalcu. Prawdziwą atrakcją degusta-
cji była świnia złotnicka biała z rusz-
tu, serwowana w całości z farszem 
oraz z dodatkiem sosów. Nie zabra-
kło również kiełbasy białej wielko-
polskiej parzonej, która posiada cer-
tyfikat jakości Chronionego Ozna-
czenia Geograficznego.

W ramach pikniku przeprowadzo-
ne zostały także konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami. Dorośli swoją wie-
dzę z zakresu hodowli świń oraz war-
tości odżywczych mięsa wieprzowe-
go mogli sprawdzić, odpowiadając na 
pytania quizu pt. „Świński Ryjek”. 
Dla dzieci przygotowany został kon-
kurs rysunkowy pod hasłem „Pro-
siaczkowe opowieści”.

O tym, że wieprzowina jest nie tyl-
ko smaczna, ale także zdrowa, infor-
mowały rozdawane w trakcie Pikni-
ku materiały informacyjne. Pikni-
kowe stoisko cieszyło się dużym za-
interesowaniem wśród uczestników 
Targów, łącznie rozdano około trzy 
tysiące porcji wyrobów z mięsa wie-
przowego. Piknik finansowany był 
z Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego.

Piknik Zbożowy
Kolejny Piknik, tym razem Zbo-

żowy, odbędzie się 25 października 
na poznańskim Golęcinie w siedzibie 
Technikum Inżynierii Środowiska 
i Agrobiznesu podczas Dni Otwar-
tych Szkoły. Piknik Zbożowy finan-
sowany jest ze środków Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych. Celem imprezy jest pro-
mocja produktów przygotowanych 
w oparciu o polskie zboża oraz pod-
kreślenie ich roli w codziennej die-
cie. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ 
i Maria DERESIŃSKA

Laureaci Konkursu Kulinarnego podczas Pikniku Owocowo-Warzywnego w Gołaszynie
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Piknikowe stoisko podczas Pikniku Drobiowego w Ostrzeszowie
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Turniej Kół Gospodyń Wiejskich  
Południowej Wielkopolski

W sobotę, 15 września br. w skan-
senie na terenie oddziału Muzeum 
Okręgowego Ziemi Kaliskiej Dwo-
rek Marii Dąbrowskiej w Russowie 
odbyła się pierwsza edycja Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich Południo-
wej Wielkopolski. Organizatorem 
wydarzenia było Muzeum Okręgo-
we Ziemi Kaliskiej przy współpra-
cy Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tur-
niej patronatem objął wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem objął Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa.

Ideą imprezy jest utrwalanie i po-
pularyzacja kultury ludowej Połu-
dniowej Wielkopolski poprzez 
wspólną zabawę i rywalizację. W ra-
mach Turnieju odbyły się konkuren-
cje kulinarne, literackie, rękodziel-
nicze i sprawnościowe. W rywaliza-
cji wzięło udział 15 Kół Gospodyń 
Wiejskich z Południowej Wielkopol-
ski. Każde z Kół biorących udział 
w turnieju musiało również przy-
gotować własne stoisko. Zwycięzcy 
Turnieju otrzymali atrakcyjne na-
grody rzeczowe, statuetki i dyplomy.

Rywalizacja obejmowała następu-
jące konkurencje:

Konkurencja kulinarna
Uczestnicy przygotowali do oceny 

wykonane wcześniej dwie potrawy 
na podstawie tradycyjnych przepi-
sów regionalnych:

 ■ potrawa, której głównym składni-
kiem jest dynia („korbol”),
 ■ potrawa, której głównym składni-
kiem są ziemniaki („pyry”).

Ocenie podlegał smak potrawy, es-
tetyka prezentacji oraz wierność tra-
dycji kulinarnej danego regionu.

Zwycięzcą tej konkurencji zosta-
ło Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kwiatkowie, które otrzy-
mało sprzęt AGD oraz upominki.

Konkurencja literacka
Każde Koło Gospodyń Wiejskich 

zaprezentowało krótki, rymowany 
wierszyk o swojej miejscowości, skła-
dający się minimum z 6, maksimum 
z 10 zwrotek. Ocenie podlegała ory-
ginalność tekstu, sposób charaktery-
styki swojej miejscowości oraz spo-
sób prezentacji.

Zwycięzcą konkurencji zosta-
ło Stowarzyszenie Koło Gospodyń 

Wiejskich „Bukowianka” w Bukow-
nicy, które otrzymało sprzęt AGD 
oraz upominki.

Konkurencja rękodzielnicza
Przedstawicielka każdego KGW 

wykonała na miejscu wycinaną firan-
kę („zazdrostkę”) z białego pergami-
nu. Ocenie podlegała estetyka wyko-
nania oraz wykorzystanie wzornic-
twa regionalnego.

Zwycięzcą konkurencji zostało 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Gmi-
ny Jaraczewo, które otrzymało sprzęt 
AGD oraz upominki.

Konkurencja sprawnościowa
Każde KGW miało za zadanie 

obrać w jak najkrótszym czasie 2 kg 
ziemniaków i 1 kg marchwi oraz po-
szatkować 5 główek kapusty. Każde 
zadanie wykonywała jedna osoba. 
Ocenie podlegał łączny czas wyko-
nania zadania i jego dokładność.

Zwycięzcą konkurencji zosta-
ło Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich Stara Obra, które otrzy-
mało sprzęt AGD oraz upominki.

Laureatami w „klasyfikacji ge-
neralnej” Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich Południowej Wielkopol-
ski zostały:

 ■ I miejsce nagroda główna – Stowa-
rzyszenie Koło Gospodyń Wiej-
skich Stara Obra, które otrzymało 
bon o wartości 3 tys. zł na zakupy 
sprzętu AGD, statuetkę oraz dy-
plom.
 ■ II miejsce – Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich Żdżary, 
które otrzymało bon o wartości 
2 tys. zł na zakupy sprzętu AGD, 
statuetkę oraz dyplom.

 ■ III miejsce – Koło Gospodyń 
Wiejskich Głogowa, które otrzy-
mało bon o wartości 1 tys. zł na za-
kupy sprzętu AGD, statuetkę oraz 
dyplom.
W ramach Turnieju ogłoszony zo-

stał także konkurs na antenie Radia 
Centrum. Słuchacze odpowiadali na 
pytania związane z Turniejem oraz 
działalnością Kół Gospodyń Wiej-
skich. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
w postaci koszy obfitości, które ufun-
dowała Wielkopolska Izba Rolnicza.

Oprawę artystyczną Turnieju za-
pewniły występy Zespołu „Łagiew-
niczanie” z Łagiewnik, Zespołu 
Folklorystycznego „Snutki” z Po-
tarzycy, Zespołu Tańca Ludowego 
„Głogowianie” z Głogowej oraz Ka-
peli z Kociny.

Katarzyna GRZELAK

Przygotowane przez panie potrawy degustuje Prezes WIR Piotr Walkowski

Zdobywczynie głównej nagrody: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Obra
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Wie l k opo l s k a  I z b a  Ro l n i c z a  

z a p r a s z a  n a  

PIKNIK FINANSOWANY JEST 
Z FUNDUSZU PROMOCJI ZIARNA ZBÓŻ  

I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH 
 

W programie Pikniku : 
 Promocja produktów z zbóż 

 Pokazy kulinarne 
 Porady dietetyków 

 Degustacje wyrobów i potraw z ziaren zbóż i przetworów zbożowych 
 Konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 

 


