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Susza – problemów ciąg dalszy
Tegoroczna klęska suszy zapewne 

na długo pozostanie w pamięci. Nie 
tylko z powodu jej dotkliwości, lecz 
także z powodu bezlitosnego obnaże-
nia wszystkich słabych stron całego 
systemu pomocy udzielanej w takich 
sytuacjach przez państwo. 

Jako pierwsze dały znać o sobie 
problemy ze skompletowaniem skła-
du komisji. Stosowne rozporządzenie 
Rady Ministrów stanowi bowiem, że 
w ich skład wchodzą przedstawiciele 
ośrodków doradztwa rolniczego i izb 
rolniczych. Nie są wymienione żad-
ne inne instytucje, co spowodowało, 
na szczęście w nielicznych przypad-
kach, rezygnacje ze strony pracowni-
ków urzędów gmin. Kolejne proble-
my wywołała panująca pogoda, która 
oprócz samej klęski suszy, skutkowa-
ła także skróceniem okresu wegeta-
cji i przyśpieszeniem zbioru roślin. 
Komisje miały więc bardzo mało 
czasu na oszacowanie ogromnej licz-
by uszkodzonych plantacji. Do tego 
pojawiały się zarzuty rolników, że 
przeprowadzone lustracje były zbyt 
pobieżne. 

Najpoważniejszych problemów 
przysporzył jednak System Monito-
ringu Suszy Rolniczej (SMSR), bez 
wskazań którego komisje nie mają 
prawa szacować strat. System ten, 
opierając się na analizach wskazań 
stacji meteorologicznych, oblicza dla 
poszczególnych upraw klimatyczny 
bilans wodny z uwzględnieniem po-
datności na suszę poszczególnych ka-
tegorii gleb. Niestety, wykorzystywa-
nych przez system stacji pogodowych 
jest zbyt mało (co najwyżej jedna na 
powiat), by precyzyjnie określić za-
grożenie suszą we wszystkich gmi-
nach. W roku bieżącym opady desz-
czu, o ile w ogóle występowały, poja-
wiały się najczęściej punktowo. Tym-
czasem SMSR traktował je, jakby 
występowały na znacznych areałach. 
Doprowadziło to do powszechnej 
w naszym województwie sytuacji, 
w której zaschniętych upraw później 
zbieranych roślin (kukurydza, ziem-
niaki, buraki cukrowe, warzywa) nie 

można oszacować, bo system wyka-
zuje brak zagrożenia suszą. Problem 
ten jest bardzo poważny, gdyż z jed-
nej strony członkowie komisji zmu-
szeni są do poświadczenia w protoko-
łach oczywistej nieprawdy, z drugiej 
zaś poszkodowani rolnicy zostają po-
zbawieni możliwości uzyskania na-
leżnej im pomocy ze strony państwa. 

Kolejnym problemem okazuje się 
brak konkretnych informacji o pla-
nowanej przez rząd pomocy. Ukazała 
się co prawda zmiana rozporządzenia 
Rady Ministrów umożliwiająca usta-
nowienie programu nadzwyczajnej 
pomocy dla poszkodowanych przez 
suszę lub powódź, jednak do dzisiaj 
nie podano oficjalnie żadnych kon-
kretnych kwot. A pieniądze są już te-
raz bardzo potrzebne, bo rozpoczął 
się okres siewu rzepaku i zbóż ozi-
mych. Niepokój budzą także niejasne 
zapisy tego rozporządzenia, z których 
nie można jednoznacznie wywnio-
skować, czy pomoc będzie należna 

producentom, którzy ponieśli szko-
dy na przynajmniej 30% powierzch-
ni danej uprawy, czy też na poziomie 
przynajmniej 30% ubytku plonu. 

Co prawda, można zgodzić się z lo-
giką działań rządu, który najpierw 
oczekuje zakończenia prac komisji 
klęskowych, by przygotować pomoc 
adekwatną do wartości strat. Jednak 
nie można nie zauważyć, że susza 
wciąż postępuje i coraz więcej rolni-
ków zgłasza potrzebę doszacowania 
strat z trudem jeszcze wegetujących 
roślin. W czasie szacowania szkód 
w zbożach ich stan był niewspół-
miernie lepszy od obecnego. Istnieje 
więc realna obawa, że prace komisji 
w wielu gminach mogą potrwać na-
wet do końca roku. 

Czekanie z operacją na wyniki 
wszystkich badań pacjenta może do-
prowadzić do jego zgonu. Stąd mą-
drość naszego narodu mówi: kto 
szybko daje, dwa razy daje.

Kornel PABISZCZAK

System, opierając się na analizach wskazań stacji meteorologicznych, oblicza dla poszczególnych upraw klimatycz-
ny bilans wodny z uwzględnieniem podatności na suszę poszczególnych kategorii gleb

Zbyt mała ilość stacji pogodowych 
nie pozwala precyzyjnie określić za-
grożenia suszą
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XX Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne 
w Poznaniu

Jubileuszowe XX Wojewódzko-
-Archidiecezjalne Dożynki Wiel-
kopolskie odbyły się w ostatnią nie-
dzielę sierpnia na Polanie Harcerza 
wchodzącej w skład terenów rekre-
acyjnych Malta w stolicy Wielkopol-
ski – Poznaniu.

Zgodnie z tradycją – rolnicy co 
roku po zakończeniu zbiorów świę-
tują. Uroczystości rozpoczynają się 
mszą św. dziękczynną za zebrane plo-
ny. Odprawił ją na Polanie Harcerza 
JE ks. bp Grzegorz Balcerek. W uro-
czystej mszy świętej wzięły udział 
także poczty sztandarowe. Wielko-
polska Izba Rolnicza tradycyjnie wy-
stawiła również delegację ze sztanda-
rem, w skład której weszli delegaci 
WIR z powiatu poznańskiego: Błażej 
Musiał, Marian Pietruszyński i Wie-
sław Sałkiewicz. Zarząd Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej reprezentował 
na Dożynkach Zbigniew Stajkowski.

Po uroczystej mszy świętej rozpo-
czął się obrzęd dożynkowy przed-
stawiony przez Zespół Pieśni i Tań-
ca „Łany” Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Zespół w bar-
dzo barwny, ekspresyjny i śpiewa-
ny sposób przestawił uczestnikom 
ów obrzęd. Następnie Starostowie 
tegorocznych Dożynek – pani Syl-
wia Kaczmarek i pan Jacek Rybar-
czyk wypowiadając słowa: „Krajcie 
i dzielcie go gospodarzu. Nie dużo, 
nie mało, tak żeby dla wszystkich 
stało” wręczyli bochny chleba wypie-
czone z tegorocznych zbiorów Mar-
kowi Woźniakowi – Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego.

W słowach skierowanych do rolni-
ków Marszałek Marek Woźniak pod-
kreślił: „W tym roku rolnictwo do-
tknęła klęska suszy, na skalę nie noto-
waną od ponad 40 lat. Z dotychczaso-

wych szacunków wynika, że w Wiel-
kopolsce wiele gospodarstw straciło 
ponad połowę plonów, co będzie mia-
ło długotrwałe i bolesne skutki. Mam 
nadzieję, że pomoc uprawnionego do 
tego rządu będzie na tyle istotna, że 
pozwoli Państwu rozpocząć kolejny 
rok na roli w sposób właściwy. Sy-
tuacje, gdy okazujemy się bezradni 
wobec przyrody, zdarzają się niestety 
coraz częściej i boleśnie uświadamia-
ją nam, jak jesteśmy wobec nich bez-
bronni. (…) Tegoroczne dożynki, od-
bywające się w tak szczególnej sytu-
acji, gdy susza i związane z nią poża-
ry spustoszyły wiele regionów świata, 
muszą oprócz podziękowań Bogu za 
plony, a ludziom za pracę, wiązać się 
również z refleksją nad brakiem wy-
obraźni, nad beztroską i zachłanno-
ścią, z jaką ludzie traktują Matkę Zie-
mię. I jakie to przynosi skutki! Pod-
czas dożynek tradycyjnie mówimy 
o solidarności – teraz potrzebujemy 

jej tym bardziej. Po to aby „zielona 
planeta” dalej mogła nas żywić i nie 
ulegała degradacji.”

Następnie głos w imieniu wielko-
polskich rolników, w uzgodnieniu 
z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zabrał 
Ryszard Napierała – Prezes Związ-
ku Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Poznaniu. Prezes podkreślił, jak 
ważne jest rolnictwo, jaką ważną 
i odpowiedzialną rolę wypełniają 
rolnicy uprawiając ziemię i wykar-
miając społeczeństwo. Bez rolnictwa 
i rolników nie byłoby chleba. „Do 
kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
podnoszą z ziemi przez uszanowa-
nie” (Cyprian Kamil Norwid) – za-
cytował prezes Ryszard Napierała, co 
jeszcze bardziej pokreśliło, jak waż-
ny jest chleb spożywany codziennie 
przez każdego z nas. Prezes odniósł 
się także do przywiązania polskiego 
chłopa do ziemi, do tradycji, do pol-
skości i patriotyzmu wsi polskiej.

Uroczystościom dożynkowym to-
warzyszyła również wystawa rolni-
cza, którą otworzyli Wojciech Janko-
wiak – Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego oraz Jędrzej Solar-
ski – Wiceprezydent Miasta Pozna-
nia. Wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak otwierając wystawę powie-
dział miedzy innymi: „W Poznaniu 
jest blisko 8,5 tys. hektarów użytków 
rolnych i ponad 730 gospodarstw. To 
ogromny rolniczy potencjał. Pewnie 
większość mieszkańców Poznania 
nie zdaje sobie sprawy, jak wiele osób 
w mieście uprawia ziemię czy hodu-
je zwierzęta: trzodę chlewną, bydło, 
konie – to niemal 3,5 tys. zwierząt”.

Stoiska przygotowały instytucje 
pracujące w otoczeniu rolnictwa oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne 
Grupy Działania, stowarzyszenia, za-
kłady przetwarzające produkty rolni-
cze, Polski Związek Łowiecki i wie-
le innych. Nie zabrakło także stoiska 

Wieńce dożynkowe Poczty sztandarowe

Otwarcie wystawy Mszę św. celebrował JE ks. bp Grzegorz Balcerek
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Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów

Za nami XVIII edycja konkursu 
Nasze kulinarne dziedzictwo – Sma-
ki Regionów. W piątek 17 sierpnia 
podczas uroczystego podsumowania 
poznaliśmy laureatów tego prestiżo-
wego konkursu. Organizatorami wy-
darzenia są Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego oraz Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego 
we współpracy z Wielkopolską Izbą 
Rolniczą. Tegoroczny finał odbył się 
w Gołuchowie na terenie Ośrodka 
Kultury Leśnej. Kulinarnej rywa-
lizacji towarzyszyły obchody jubile-
uszu 10-lecia Sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego Wielkopolska

Konkurs „Nasze kulinarne dzie-
dzictwo – Smaki Regionów” podzie-

lony jest na dwie kategorie: produkty 
regionalne i tradycyjne oraz potrawy 
regionalne.

Produkty regionalne i tradycyj-
ne – kategoria skierowana do Kół 
Gospodyń Wiejskich, małych firm 
przetwórstwa spożywczego oraz 
osób indywidualnych. W ramach 
tej kategorii do tegorocznej edycji 
konkursu przystąpiło ponad 70 pod-
miotów, które przedstawiły do oceny 
blisko 80 produktów. Zgodnie z re-
gulaminem oceniane produkty po-
dzielone zostały na 4 podstawowe 
podkategorie:

 ■ produkty pochodzenia roślinnego,
 ■ produkty pochodzenia zwierzęce-
go,

 ■napoje bezalkoholowe i alkoholo-
we,
 ■ produkty mieszane (pierogi, far-
sze).
Laureaci poszczególnych podka-

tegorii ubiegali się również o nomi-
nację do nagrody PERŁA czyli naj-
wyższego wyróżnienia dla produktu 
w konkursie ogólnopolskim „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Re-
gionów”. Pełną listę laureatów za-
mieszczamy na str. 4.

Potrawy regionalne – w ramach 
tej kategorii do konkursu zgłosiło się 
6 podmiotów: 4 restauracje i 2 Koła 
Gospodyń Wiejskich. Laureatami zo-

> dokończenie na str. 4

Uczestnicy konkursu zaprezentowali produkty regionalne, tradycyjne i charakterystyczne dla Wielkopolski

Do oceny przedstawiono blisko 
80 produktów
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Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Pokaz 
starych maszyn rolniczych tradycyj-
nie przygotowało Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie. Wielkopolska Izba 
Rolnicza wspólnie z Grupą Produ-
centów Rolnych „Chrobry” przygo-
towała stoisko promocyjne oraz po-
częstunek dla gości: tradycyjną paj-
dę chleba ze smalcem i ogórek kiszo-
ny. Smalec został wysmażony przez 
KGW pod nazwą „Grupa dla Rybna 
Wielkiego”. Grupa „Chrobry” pod 
swoją nową marką „Dobrodzieje” 
oferuje różne przetwory, mrożonki, 
świeże warzywa oraz wytwarza pro-
dukty pod konkretne zamówienie.

Nasze stoisko odwiedziło mnóstwo 
osób zachęconych pajdą chleba ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym. Mo-
gliśmy także poczęstować gości jabł-
kami i gruszkami starych odmian 
z przydomowych sadów, przyniesio-
nych przez delegatów WIR z powia-
tu poznańskiego, panów: Mariana 

Pietruszyńskiego z Lubonia i Bła-
żeja Musiała z Napachania. Przez 
cały czas dożynkowych uroczystości 
nasze stoiska odwiedzało wielu go-
ści, którzy nie tylko kosztowali, ale 
też mogli uzyskać wiele informacji 

nt. istoty działania samorządu rolni-
czego, jakim jest Wielkopolska Izba 
Rolnicza, których przez cały czas 
udzielali: pan Zbigniew Stajkowski 
– członek Zarządu Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej oraz Grzegorz Wysoc-

ki – dyrektor Biura WIR. W trakcie 
konkursów zostały wyróżnione naj-
ładniejsze stoiska i wieńce dożyn-
kowe. Pierwsze miejsce w konkursie 
na wieniec dożynkowy zajął powiat 
pilski, drugi był powiat złotowski, 
a trzeci powiat wrzesiński. Nagrody 
za najciekawsze stoiska trafiły odpo-
wiednio do: Poznańskiego Okręgo-
wego Związku Rolników Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych – Wojewódzkiej 
Rady Kobiet, Eko Społem oraz Spół-
dzielni Mleczarskiej we Wrześni.

Na scenie po oficjalnych uroczy-
stościach dożynkowych odbył się 
spektakl „Polowanie na motyle” 
Teatru Gili Gili, dalej potańcówka 
z Kapelą Hałasów i gośćmi oraz kon-
cert zespołu Dikanda. Wieczorem, 
na zakończenie dożynkowych uro-
czystości, na mecie toru kajakowego 
„Malta” odbył się koncert zespołu 
„Bajm”.

Marta CEGLAREK

W pierwszym rzędzie od lewej: Ryszard Napierała, Sylwester Pawałowski, 
Zbigniew Stajkowski
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stali: I miejsce – Restauracja „Hyćka” 
z Poznania, II miejsce – Restauracja „P 
jak pysznie” z Kępna i III miejsce – Re-
stauracja „Jesionowy Dwór” z Gutowa.

Oceny produktów oraz potraw do-
konała kapituła powołana przez Pol-
ską Izbę Produktu Regionalnego 
i Lokalnego. Z ramienia Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w pracach kapi-
tuły uczestniczył Zbigniew Gąsior.

Ideą konkursu „Nasze kulinar-
ne dziedzictwo – Smaki Regionów” 
jest identyfikacja produktów regio-
nalnych, promocja regionalnej żyw-
ności oraz zachęcenie mieszkańców 
obszarów wiejskich do poszukiwa-
nia alternatywnych źródeł docho-
du. Konkurs ma na celu upowszech-
nianie wielkopolskich tradycyjnych 
smaków poprzez przybliżanie miesz-
kańcom oraz turystom produktów 
i potraw tradycyjnych, najbardziej 
charakterystycznych dla Wielkopol-
ski. Zgłoszenia do tegorocznej edycji 
konkursu przyjmowane były m.in. 
za pośrednictwem Biur Powiato-
wych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska
W trakcie podsumowania kon-

kursu „Nasze kulinarne dziedzic-
two Smaki Regionów” miały miejsce 
uroczystości związane z jubileuszem 
10-lecia członkostwa województwa 
wielkopolskiego w Europejskiej Sie-

ci Regionalnego Dziedzictwa Kuli-
narnego. Gościem specjalnym wy-
darzenia był europejski koordynator 
Sieci Niclas Fjellström. W spotkaniu 
uczestniczyli również wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski, prezes WIR 
Piotr Walkowski oraz członkowie 
Zarządu WIR Jolanta Nawrocka 
i Zbigniew Stajkowski.

Województwo wielkopolskie od 
2008 roku jest regionem członkow-
skim Europejskiej Sieci Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego, zrze-
szającej 45 regionów europejskich. 
Wszystkie regionalne Sieci składają 
się na Europejską Sieć Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego, której 
głównym celem jest promocja regio-

nalnej żywności opartej na lokalnych 
i tradycyjnych produktach. Pojęcie 
kulinarnego dziedzictwa sprowadza 
się do wspólnego logo, ustalonych 

kryteriów uczestnictwa dla przed-
siębiorstw, wspólnego marketingu 
i działań na szczeblu regionalnym 
i europejskim. Sieć Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska zrzesza 
obecnie 130 członków, wśród któ-
rych są producenci wysokiej jakości 
żywności, przetwórstwa, restauracje, 
gospody i gościńce.

Uroczystościom towarzyszyła rów-
nież prezentacja produktów regio-
nalnych i tradycyjnych zrzeszonych 
w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska. Kilkunastu członków 
sieci zaprezentowało swoje produkty, 
m.in. sery, miody i wędliny. Uczest-
nicy spotkania mogli również zapo-
znać się z rękodzielnictwem Lokal-
nych Grup Działania. Na zakończe-
nie spotkania na festynowej scenie 
wystąpił zespół Stawiszynianki oraz 
kabaret EWG.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

I. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego:
Podkategoria: produkty i przetwory mięsne
 ■ I nagroda: Grupa dla Rybna Wielkiego za „smalec z mięsem z piekarnika”.
Podkategoria: produkty i przetwory z ryb
 ■ I nagroda: Katarzyna Kaptur za „rybne klopsiki z octem jabłkowym”.
Podkategoria: produkty mleczne
 ■ I nagroda: Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych LAZUR za „ser 
lazur błękitny”.
Podkategoria: miody
 ■ I nagroda: Noteckie Miody za „miód akacjowy”.
Wyróżnienia:
 ■Grażyna Szłapka za „ser Maciek”; Dorota Kozak za „miód wiosenny”.

II. W kategorii przetworów pochodzenia roślinnego:
Podkategoria: przetwory owocowe
 ■ I nagroda: Teresa Skrzypczak za „jabłka w soku malinowym”
Podkategoria: przetwory owocowe i przetwory warzywne
 ■ I nagroda: Grupa Producentów Rolnych „Chrobry” za „krem zupa z ziemnia-
ków” i „ślepe ryby”.
Podkategoria: produkty zbożowe
 ■ I nagroda: Semco za „olej wiesiołkowy”.
Podkategoria: wyroby cukiernicze
 ■ I nagroda: Stowarzyszenie Zagroda Pszczółki Przyjaciółki za „babkę miodo-
wą z Katarzynowa”.

Wyróżnienia:
 ■Grażyna Zawierowska za „kapustę kiszoną”. 
 ■ Elżbieta Kakoma i Elżbieta Jakubowska za „syrop z buraka cukrowego”. 
 ■ Ewelina Mocna za „wiejski chleb na zakwasie”; Maria Opac za „babkę go-
towaną”.

III. W kategorii napoje regionalne:
Podkategoria: napoje bezalkoholowe
 ■ I nagroda: Martyna Szeląg i Agnieszka Wiśniewska za „soki dziadka Franka”.
Podkategoria: napoje alkoholowe
 ■ I nagroda: Szczepan Banasiak za „nalewkę z gruszki”.
Wyróżnienia:
 ■ Restauracja Hyćka za „lemoniadę z hyćki”. 
 ■ Renata Kaźmierczak za „kompot spacer po sadzie”.

IV. Inne produkty regionalne:
 ■ I nagroda: KGW Lutogniew za „gołąbki”.

Ponadto Komisja Konkursowa nominowała do nagrody „Perła 2018” na-
stępujące produkty:

 ■ „wino musujące” Jana Chlasty,
 ■ „maślanka” Spółdzielni Mleczarskiej Września,
 ■ „mus z gruszki cukrówki” Małgorzaty Lempki,
 ■ „rury wielkopolskie trąby” Pauliny Jerzyk.

Laureaci Konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”
Kategoria: Produkty regionalne i tradycyjne

> dokończenie ze str. 3

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody

Podsumowanie tegorocznej edycji konkursu odbyło się w Gołuchowie
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Piknik Drobiowy w Odolanowie
W niedzielę 2 września w Odola-

nowie (powiat ostrowski) odbył się 
organizowany przez Wielkopolską 
Izbę Rolniczą Piknik Drobiowy. 
Impreza towarzyszyła Diecezjalno-
-Gminnym Dożynkom, które od-
były się na terenie odolanowskiego 
Parku Natury.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Krajowy Związek Grup Producentów 
Rolnych IZBA GOSPODARCZA, 
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, 
Grupa Producentów Rolnych GA-
YOR oraz Grupa Producentów Rol-
nych TOP GAJOR. Celem imprezy 
finansowanej z Funduszu Promocji 
Mięsa Drobiowego jest promocja spo-
życia polskiego mięsa drobiowego.

Podczas Pikniku Drobiowego 
w Odolanowie dominowały potrawy 
z kaczki. Uczestnicy imprezy mogli 
skosztować kaczki pod różnymi po-
staciami. Organizatorzy przygotowa-
li w sumie kilka tysięcy porcji degu-
stacyjnych. Gości częstowano zupą 
na bazie kaczych podrobów, gula-
szem drobiowym z kaszą oraz grillo-
wanym mięsem z kaczki. Prawdziwą 
ucztę przygotowali uczestnicy Prze-
glądu kulinarnego na najlepszą po-
trawę z kaczki. Do rywalizacji zgło-
siło się dziesięć podmiotów:

 ■Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Koło R 4 z Górzna
 ■Restauracja „Jesionowy Dwór”
 ■Ryszard Kamiński
 ■Koło Gospodyń Wiejskich w Lu-
togniewie
 ■Restauracja „P jak Pysznie” Paweł 
Powroźnik
 ■Piotr Sitarz
 ■Restauracja Spiżarnia
 ■Koło Gospodyń Wiejskich Topola 
Wielka
 ■Rada Powiatowa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Rawiczu

 ■Rada Sołecka Wsi Wtórek
Do Przeglądu zgłoszono cały wa-

chlarz potraw: zupy – w tym trady-
cyjną czerninę i rosół z kaczki, były 
również kaczki pieczone, faszerowa-
ne podrobami oraz nadzieniami wa-
rzywnymi i grzybowymi, podawane 
z sosami ostrymi bądź w wersji na 
słodko, np. z sosem żurawinowym. 
Była tradycyjna kaczka z jabłkami 
oraz gołąbki z kaczki. Nie zabrakło 
pasztetów z mięsa kaczego. Całość do-
pełniały dodatki serwowane z kacz-
ką: czerwona kapusta, pampuchy oraz 
kluski i warzywne sałatki. Wszyst-
kie potrawy przygotowane w ramach 
Przeglądu były nie tylko smaczne, ale 
także pięknie podane, a stoiska, które 
powstały na potrzeby konkursowych 
prezentacji, robiły duże wrażenie na 
uczestnikach imprezy. Komisja kon-
kursowa, której przewodniczył pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski, była pod wielkim 

wrażeniem kulinarnych umiejętno-
ści wszystkich uczestników, z tego też 
względu zdecydowano o przyznaniu 
równorzędnych wyróżnień wszyst-
kim uczestnikom Przeglądu.

W ramach Pikniku odbyły się rów-
nież pokazy kulinarne przygotowane 
przez kucharzy Restauracji „P jak 
Pysznie” oraz porady dietetyczne 
z zakresu wartości odżywczych mię-
sa drobiowego. Kulinarnym atrak-
cjom towarzyszyły także konkursy 
dla dzieci i dorosłych oraz wystę-
py artystyczne. Uczestnicy Pikniku 
mogli sprawdzić swoją wiedzę doty-
czącą chowu kaczek oraz walorów 
zdrowotnych mięsa kaczego w ra-
mach zorganizowanego quizu. Oso-
by, które uzyskały najlepsze wyniki, 
otrzymały atrakcyjne nagrody. Dla 
najmłodszych również przygotowa-
no konkursy z nagrodami. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs rysunkowy.

Piknikowi towarzyszył również 
Turniej Zrywania Kaczora. W tym 
unikatowym współzawodnictwie 
jeźdźcy stojący na końskich grzbie-
tach mają za zadanie zerwać zawie-
szonego wysoko nad ziemią kaczora. 
Według zapisów etnografa Oskara 
Kolberga, tradycja Turnieju sięga już 
200 lat wstecz i jest żywo kultywowa-
na na pograniczu powiatów ostrow-
skiego i ostrzeszowskiego.

Turniej Zrywania Kaczora roze-
grany został w czterech kategoriach 
dla dzieci i młodzieży oraz w kate-
gorii senior. W sumie w rywalizacji 
wzięło udział 50 zawodników.

Laureatami Zrywania Kaczora 
w poszczególnych kategoriach zo-
stali:

 ■Kategoria do lat 6 (kuce): Tytuł 
Króla Zrywania Kaczora zdobyła: 
Zosia Stryjak.

> dokończenie na str. 6

Stoisko KGW Topola Wielka
Potrawami z kaczki częstowali przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów 
z Górzna

Laureaci Przeglądu na najlepszą potrawę z kaczki
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Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami  
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału  

 

 
 

pt. Rolnicze wykorzystanie  
oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami 

 

Spotkania odbywać się będą w miesiącach wrześniu i październiku 
 

Harmonogram spotkań dostępny będzie na stronie internetowej 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej www.wir.org.pl  
oraz w Biurach Powiatowych WIR 

 

 

 

 
 

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

Operacja pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

Program Operacyjny na lata 2018-2019. 

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

 
 

w  spotkaniach informacyjno-szkoleniowych 

 
 

W programie spotkań: 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura organizacyjna, 
kompetencje 

 Zarządzanie wodami – współpraca lokalnych samorządów i gminnych spółek 
wodnych, jednostek organizacyjnych Wody Polskie oraz rolników 

 Ochrona wód przed związkami azotu (OSN) 
 Dobrostan zwierząt i dobra praktyka rolnicza w świetle przepisów ustawy  

Prawo wodne 
 Środowiskowe korzystanie z wód powierzchniowych i głębinowych 

 
 

Unia Europejska 

Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód 
przed zanieczyszczeniami

Wielkopolska Izba Rolnicza re-
alizuje projekt pn. „Rolnicze wyko-
rzystanie oraz ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami” współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Projekt ma na celu prze-
szkolenie rolników w zakresie no-
wych przepisów dotyczących zarzą-
dzania wodami i ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych. Partnera-
mi projektu są: Centrum Doradz-
twa Rolniczego oddział w Poznaniu, 
Konwent Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego oraz Stowarzysze-
nie Sołtysów Województwa Wiel-
kopolskiego. Ponadto w realizację 
projektu włączyli się również Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu oraz Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W ramach projektu zorganizowa-
nych zostanie 20 spotkań informa-
cyjno-szkoleniowych o zasięgu po-
wiatowym. W każdym spotkaniu 
zakładamy udział około 50 osób, co 
w sumie daje 1000 osób w skali ca-
łego województwa wielkopolskie-
go. Spotkania odbywać się będą od 
początku września do połowy paź-
dziernika br. Szczegółowy harmono-
gram zawiera tabela poniżej. 

Spotkania kierowane są przede 
wszystkim do rolników; dodatkowo 
do udziału w spotkaniach zaprosili-
śmy również przedstawicieli lokal-
nych samorządów, sołtysów, przed-
stawicieli instytucji działających 
w zakresie szeroko pojętego gospo-
darowania wodami, przedstawicieli 
spółek wodnych oraz firm sektora 
prywatnego związanych z tematyką 
spotkań. Program spotkań koncen-
trować się będzie wokół zagadnień 
związanych z rolniczym wykorzy-
stywaniem wód i ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami pochodzącymi 
z gospodarstw rolnych oraz zmian 
w zarządzaniu gospodarką wodną 
wprowadzonych nową ustawą Pra-
wo wodne. Zapraszamy do udziału 
w spotkaniach!
Relację ze spotkania 4 września w Jarocinie 

prezentujemy na str. 8 

 ■Kategoria do lat 12 (kuce): Tytuł 
Króla Zrywania Kaczora zdobyła: 
Zosia Kusz.
 ■Kategoria do lat 16 (konie duże): 
Tytuł Króla Zrywania Kaczora 
zdobyła: Marta Rauk.

 ■Kategoria powyżej 16 r.ż.: Wice-
król Zrywania Kaczora: Mateusz 
Walas, Tytuł Króla Zrywania Ka-
czora zdobył: Karol Królak.
Współorganizatorem Turnieju był 

Wielkopolski Związek Hodowców 

Koni Koło Powiatowe w Ostrowie 
Wielkopolskim. Puchary dla zwy-
cięzców ufundowali: Prezes Powia-
towego Koła ZHKW Marian Dola-
ta, delegaci WIR z gminy Odolanów 
Andrzej Wojciechowski i Roman 

Rzeszowski oraz Prezes WIR Piotr 
Walkowski. Nagrody dla uczestni-
ków rywalizacji ufundował Bur-
mistrz Gminy i Miasta Odolanów 
Marian Janicki.

Katarzyna STRZYŻ
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Harmonogram szkoleń pn. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”
Lp. Powiat Data i godzina Miejsce Kontakt 

1 Jarocin 04.09.2018 
godz. 9.30 

Sala OSM w Jarocinie
ul. Wrocławska 53
63-200 Jarocin 

Robert Hyżorek 
tel. 62 747 66 66/ 
723 956 253 

2 Krotoszyn 06.09.2018 
godz. 9.00 

Sala Wiejska Bożacin
ul. Jagły
63-700 Krotoszyn 

Robert Hyżorek 
tel. 723 956 253 
Dominika Szczotka 
570 551 801 

3 Rawicz 08.09.2018 
godz. 9.00 

Centrum Wystawowo-Edukacyjne w Gołaszynie 
Gołaszyn 60 
63-940 Bojanowo 

Michał Pawliczuk 
tel. 502 354713 

4 Międzychód 10.09.2018 
godz. 10.00 

Sala Sesyjna UMiG w Międzychodzie 
ul. Piłsudskiego 2 
64-400 Międzychód 

Małgorzata Majerowicz 
tel. 95 748 39 90
lub 609213115 

5 Ostrów Wielkopolski 18.09.2018 
godz. 9.30 Sala Wiejska w Topoli Wielkiej (gm. Przygodzice) Katarzyna Strzyż 

tel. 62 592 80 28 

6 Ostrzeszów 19.09.2018 
godz. 10.00 

Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31 
63-500 Ostrzeszów 

Maria Deresińska 
tel. 505 203 955 

7 Konin 20.09.2018 
godz. 10.00 

OSP Sławsk 
Sławsk 51 
62-586 Rzgów 

Elżbieta Bryl 
tel. 63 243 85 34 
lub 693 456 062 

8 Kępno 25.09.2018 
godz. 11.00 

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie 
Perzów 77a 
63-642 Perzów 

Maria Deresińska 
tel. 505 203 955 

9 Leszno 26.09.2018 
godz. 10.00 

Sala Wiejska w Święciechowie 
ul. Strzelecka, 
64-115 Święciechowa 

Paweł Dopierała 
tel. tel. 606 347 040 

10 Szamotuły 27.09.2018 
godz. 10.00 Sala Sesyjna UMiG Szamotuły Barbara Idczak 

tel. 61 227 01 22 

11 Gostyń 27.09.2018 
godz. 10.00 

Gminne Centrum Kultury w Poniecu 
ul. Szkolna 3 
64-125 Poniec 

Paweł Dopierała 
tel. 606 347 040 

12 Turek 01.10.2018 
godz. 10.00 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
Kaczki Średnie 62 
62-700 Turek 

Przemysław Tomczak 
tel. 508 343 613 

13 Wolsztyn 02.10 2018
BP ARiMR 
ul. Przemysłowa 7 
64-200 Wolsztyn 

Wojciech Kazubski 
tel. 68 384 56 32 

14 Słupca 02.10.2018 
godz. 10.00 

Świetlica Wiejska w Ostrowitem 
ul. Jeziorna 37 
62-402 Ostrowite 

Elżbieta Bryl 
tel. 63 275 86 22 
lub 693 456 062 

15 Gniezno 03.10 .2018 
godz. 10.00 Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie Wioletta Melcer 

tel. 602 152 805 

16 Oborniki 04.10.2018 
godz. 10.00 

Sala wiejska w Gościejewie 
Gościejewo 80B 
64-611 Gościejewo 

Paweł Bydałek 
tel. 694 42 62 91 

17 Piła 09.10.2018 
godz. 10.00 

Sala wiejska w Bądeczu 
89-320 Wysoka 

Beata Górecka 
tel. 672 145 065 
lub 663 310 911 

18 Wągrowiec 10.10.2018 
godz. 9.00 

Sala Widowiskowa 
ul. Polna 7 
62-105 Łekno 

Bernadeta Ratajczak 
tel. 67 216 62 86 

19 Poznań 11.10.2018 
godz. 10:00 

Sala Urzędu Miasta i Gminy Stęszew 
ul. Poznańska 11 
62-060 Stęszew 

Marta Ceglarek 
tel. 61 227 01 24 

20 Nowy Tomyśl 12.10.2018 
godz. 10:00 Sala Wiejska Łęczyce 64-330 Opalenica Maria Galas 

tel. 61 4477 155 

                                                                                        

                                                   
   Unia Europejska  

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

 

 

 
 

Harmonogram szkoleń 
pn. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” 

 

Lp. Powiat Data Miejsce Kontakt 

1 Jarocin 04.09.2018 
godz. 9.30 

Sala OSM w Jarocinie 
ul. Wrocławska 53  

63-200 Jarocin 

Robert Hyżorek 
tel.62 747 66 66/ 

723 956 253 

2 Krotoszyn 06.09.2018 
godz. 9.00 

Sala Wiejska 
Bożacin, ul. Jagły  
63-700 Krotoszyn 

Robert Hyżorek 
tel. 723 956 253 

Dominika Szczotka 
tel. 570 551 801 

3 Rawicz 08.09.2018 
godz. 9.00 

Centrum Wystawowo-
Edukacyjne w Gołaszynie 

Gołaszyn 60 
63-940 Bojanowo 

Michał Pawliczuk 
tel. 502 354713 

4 Międzychód 10.09.2018 
godz. 10.00 

Sala Sesyjna UMiG  
w Międzychodzie  
ul. Piłsudskiego 2  

64-400 Międzychód 

Małgorzata Majerowicz 
tel. 95 748 39 90  
lub 609213115 

5 Ostrów 
Wielkopolski 

18.09.2018 
godz. 9.30 

Sala Wiejska w Topoli Wielkiej 
(gm. Przygodzice) 

Katarzyna Strzyż 
tel. 62 592 80 28 

6 Ostrzeszów 19.09.2018 
godz. 10.00 

Sala Sesyjna Starostwa 
Powiatowego w Ostrzeszowie, 

ul. Zamkowa 31 
63-500 Ostrzeszów 

Maria Deresińska 
tel. 505 203 955 

7 Konin 20.09.2018  
godz. 10.00 

OSP Sławsk 
Sławsk 51 

62-586 Rzgów 

Elżbieta Bryl 
tel. 63 243 85 34 
lub 693 456 062 

8 Kępno 25.09.2018 
godz. 11.00 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Perzowie 

Perzów 77a 
63-642 Perzów 

Maria Deresińska 
tel. 505 203 955 

9 Leszno 26.09.2018 
godz. 10.00 

Sala Wiejska w Święciechowie 
ul. Strzelecka, 

64-115 Święciechowa 

Paweł Dopierała 
tel. 606 347 040 
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Nowe Prawo łowieckie
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Pierwsze spotkanie z cyklu „Rolnicze wykorzystanie  
oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”

Wielkopolska Izba Rolnicza 
w związku z wejściem z życie nowe-
lizacji Ustawy Prawo wodne podję-
ła się wraz z partnerami organizacji 
cyklu dwudziestu szkoleń informa-
cyjnych pt. „Rolnicze wykorzysta-
nie oraz ochrona wód przed zanie-
czyszczeniami”.

Inauguracja cyklu miała miejsce 
w dniu 4 września 2018 roku w Jaro-
cinie w Sali Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej. W spotkaniu oprócz 
zainteresowanych tematyką rolni-
ków wzięli udział: prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, zastępca dyrektora OR 
ARiMR w Poznaniu Lidia Czechak, 
zastępca dyrektora Zarządu Zlew-
ni PGW Wody Polskie w Kaliszu 
Adam Nowak, starosta jarociński 

Teodor Grobelny, przedstawicie-
le urzędów gmin oraz spółek wod-
nych.

Na początku spotkania pan Paweł 
Kaźmierczak, kierownik Rejonowe-
go Nadzoru Wodnego w Jarocinie 
przedstawił strukturę organizacyjną 
oraz zakres kompetencji poszczegól-
nych jednostek wchodzących w skład 
PGW Wody Polskie. Ważnym aspek-
tem, który w sposób szczególny za-
interesował uczestników spotkania 
była kwestia kompetencji oraz obsza-
ru działania poszczególnych jedno-
stek wchodzących w struktury wód 
polskich. W związku z podziałem 
Polski na zlewnie, obszar powiatu ja-
rocińskiego obsługiwany jest przez 
3 Zarządy Zlewni (Kalisz, Poznań, 
Koło) i podległe im 5 Nadzorów 

Wodnych (Jarocin, Gostyń, Wrze-
śnia, Pleszew, Śrem).

Joanna Sipińska-Dziądziel re-
prezentująca Wody Polskie omówi-
ła zagadnienia związane z tematyką 
wprowadzenia Dyrektywy Azotano-
wej, która ustanowiła cały kraj stre-
fą OSN. W myśl nowych przepisów 
stosowanie nawozów mineralnych 
i płynnych nawozów naturalnych 
na gruntach ornych będzie możliwe 
w większości przypadków do dru-
giej dekady października (w zależno-
ści do położenia gminy), natomiast 
stałych nawozów do dnia 31 paź-
dziernika. Gospodarstwa utrzymu-
jące powyżej 210 DJP zobowiązane 
są do 2021 roku do budowy urzą-
dzeń zabezpieczających składowanie 
w/w nawozów na okres 6 miesięcy, 

mniejsze gospodarstwa ten obowią-
zek muszą spełnić do 2024r.

Tematykę związaną z opłatami za 
korzystanie z wód referowała pani 
Agnieszka Grzelczak. Najwięcej wąt-
pliwości wśród zebranych budzi-
ła kwestia naliczania opłat stałych 
i zmiennych za korzystanie z wód 
oraz sposoby składania reklamacji 
na wydane decyzje. Przedstawicie-
le Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu zapoznali zebranych 
z przygotowywaną aplikacją służącą 
do przygotowywania planów nawo-
zowych, obliczania wielkości dawek 
azotu w uprawach czy też oblicza-
niem wielkości zbiorników na na-
wozy w zależności od prowadzonego 
sposobu utrzymywania zwierząt.

Robert HYŻOREK

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół nowej ustawy Prawo wodne
Spotkania kierowane są do rolników, przedstawicieli samorządów oraz 
spółek wodnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierp-
nia br. opublikowano Ustawę z dnia 
15 czerwca 2018 o zmianie ustawy 
Prawo łowieckie oraz niektórych in-
nych ustaw. Prezydent RP zaakcep-
tował akt prawny w dniu 26 lipca br. 
W ustawie znalazły się długo wycze-
kiwane zapisy dotyczące składu ze-
społu szacującego szkody łowieckie. 
W myśl nowych przepisów przedsta-
wiciele gminy właściwej ze wzglę-
du na miejsce wystąpienia szkody, 
a w praktyce sołtysi, zostali zastąpie-
ni przedstawicielami wojewódzkiego 
ośrodka doradztwa rolniczego. Ko-
lejne wprowadzone zmiany dotyczą 
między innymi:

 ■wniosek o szacowanie szkód wła-
ściciel lub posiadacz gruntów skła-
da do dzierżawcy bądź zarządcy 
obwodu łowieckiego;
 ■niestawiennictwo właściciela albo 
posiadacza gruntów rolnych lub 
przedstawiciela ODR nie wstrzy-
muje dokonania szacowania 
szkód;
 ■ o terminie dokonania oględzin 
lub szacowania ostatecznego 
dzierżawca albo zarządca obwo-
du łowieckiego zawiadamia wła-
ściciela albo posiadacza gruntów 
rolnych oraz ODR właściwy ze 
względu na miejsce wystąpie-
nia szkody, nie później niż przed Zwierzyna dzika wyrządza coraz więcej szkód w uprawach
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31 lipca w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego odbyło się spotkanie 
inauguracyjne Zespołu opiniodaw-
czo-doradczego w zakresie przygo-
towania projektu uchwały o podzia-
le województwa wielkopolskiego na 
obwody łowieckie oraz zaliczenia 
obwodów łowieckich do kategorii. 
W trakcie spotkania wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski wręczył człon-
kom Zespołu powołania do pracy 
w Zespole. W skład Zespołu we-
szło pięciu Łowczych Okręgowych, 

przedstawiciele pięciu Dyrekcji Re-
gionalnych Lasów Państwowych, 
przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego oraz przedstawiciel Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, którym 
jest prezes Piotr Walkowski.

Ustawa Prawo łowieckie zobligo-
wała urzędy marszałkowskie do no-
wego podziału swoich województw 
na obwody łowieckie w terminie do 
dnia 31.03.2020 r. Tym właśnie zada-
niem zajmować się będzie powołany 
Zespół. Zgodnie z nowymi wytycz-
nymi granice obwodów łowieckich 

nie powinny wykraczać poza woje-
wództwo. Obecnie funkcjonują ob-
wody łowieckie, które swoim zasię-
giem obejmują obszary administra-
cyjnie położone w granicach dwóch 
różnych województw. W przypad-
ku Wielkopolski, 57 obwodów bę-
dących w zarządzie województwa 
wielkopolskiego wykracza teryto-
rialnie poza jego granice, odwrotna 
sytuacja dotyczy 30 obwodów (na 
terenach będących administracyj-

nie w Wielkopolsce zarząd sprawuje 
obwód łowiecki z innego wojewódz-
twa). Nowy podział Wielkopolski na 
obwody łowieckie ma takie sytuacje 
wyeliminować. Wytyczenie nowych 
granic obwodów będzie jednak wy-
magało wielu konsultacji z Regio-
nalnymi Dyrekcjami Lasów Pań-
stwowych, zarządami okręgowymi 
PZŁ, izbami rolniczymi oraz samo-
rządami.

Katarzyna STRZYŻ

upływem 3 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku lub powiadomienia;
 ■niezwłocznie po zakończeniu oglę-
dzin zarządca albo dzierżawca ob-
wodu łowieckiego sporządza pro-
tokół;
 ■dzierżawcę bądź zarządcę obwo-
du łowieckiego należy powiado-
mić również w przypadku pla-
nowanego sprzętu uszkodzonej 
uprawy. Właściciel albo posia-
dacz gruntów rolnych jest obo-
wiązany powiadomić dzierżawcę 
albo zarządcę obwodu łowieckie-
go w formie pisemnej, w terminie 
7 dni przed zamierzonym sprzę-
tem.
Minister właściwy do spraw śro-

dowiska określi w drodze rozpo-
rządzenia wysokość ryczałtowych 
kosztów udziału przedstawicieli 
ODR w szacowaniu szkód łowiec-
kich, a także ustalaniu wysokości 
odszkodowania za te szkody. Środ-
ki na ten cel będą pochodziły z fun-
duszu leśnego. Projekt stosownego 
rozporządzenia został przesłany 
do konsultacji społecznych. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza odnosząc 
się do projektu ustawy w sprawie 
zryczałtowanych kosztów udziału 
w szacowaniu szkód, przesłała uwa-
gi dotyczące między innymi rze-
czywistego czasu szacowania szko-

dy i liczby przejechanych kilome-
trów. Zdaniem WIR braki kadrowe 
w ośrodkach doradztwa rolniczego 
spowodują przekroczenie zryczał-
towanych odległości nawet o 100%. 
Ponadto w projekcie brak jest zapi-
sów dotyczących zmiany stawki pra-
cy minimalnej, która według zapo-
wiedzi w roku 2019 ulegnie zwięk-
szeniu. Tak więc zdaniem wielko-
polskiego samorządu rolniczego 
stawka ta powinna wzrastać wraz ze 
wzrostem płacy minimalnej. Istnie-
je również zagrożenie, że czas pra-
cy doradców zostanie przekroczony 
poza wynikający z Kodeksu Pracy. 
Dodatkowo, przyjmując do określe-
nia ryczałtu godzinowej stawki naj-
niższe wynagrodzenie, deprecjonu-
je się merytoryczne doświadczenie 
i wiedzę pracowników wojewódz-
kich ODR. Konieczne jest zdaniem 
WIR zaznaczenie, iż ryczałt ten 
należy się pracownikowi w terenie. 
ODR nie może potrącać za np. ob-
sługę księgową, administracyjną 
itp., ryczałt powinien być w całości 
wypłacony osobie biorącej udział 
w szacowaniu.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych 
ustaw weszła w życie 23 sierpnia 
2018 r.

Barbara IDCZAK
Wniosek o szacowanie szkód właściciel lub posiadacz gruntów składa do 
dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego

Zespół opiniować będzie nowe granice obwodów łowieckich
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Prace nad nowymi granicami obwodów łowieckich

W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele PZŁ, Regionalnych Lasów 
Państwowych, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej
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 udziału 

 
 

Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, 
środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym

 

 

 
 

„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 
ematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

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

 
 

Program spotkań

 Prawo łowieckie po zmianach w aspekcie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym
 Zminimalizowanie uciążliwości w zakresie powstania szkód ze strony zwierzyny i przy 

wykonywaniu polowania oraz stan gospodarki łowieckiej na terenie działania ZO Polskiego 
Związku Łowieckiego 

 Liczebność zwierzyny łownej oraz wieloletnie łowieckie plany ho
 Wyznaczanie granic obwodów łowieckich oraz szacowanie szkód na obszarach niewchodzących 

w skład obwodów łowieckich 
 Szacowanie szkód łowieckich w myśl ustawy Prawo łowieckie
 

erminarz spotkań

 800 Chodzież
 
 05.10.2018 r. godz. 10:00 Świetlica wiejska Nowy Belęcin, 64 120 Nowy Belęcin
 08.10.2018 r. godz. 10:00 Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ul. Działyńskich 2, 63 322 Gołuchów
 12.10.2018 r. godz. 10:00 Gospodarstwo Agroturystyczne „Miraś” Ranna 11, 62
 12.10.2018 r. godz. 10:00 Świetlica wiejska w Mnichowie 62

Unia Europejska 
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ARiMR będzie udzielała pomocy 
producentom świń 

Dzięki zmianie rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych za-
dań Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, która weszła 
w życie 7 sierpnia br., producenci 
świń otrzymają wsparcie.

Z uwagi na wprowadzenie wyż-
szego poziomu wymagań bioaseku-
racyjnych w celu ograniczenia roz-
przestrzeniania się ASF, urucho-
miona zostanie pomoc dla wszyst-
kich producentów trzody w formie 
refundacji kosztów zakupu mat de-
zynfekcyjnych, sprzętu niezbędne-
go do wykonania zabiegów dezyn-
fekcyjnych, dezynsekcyjnych lub 
deratyzacyjnych oraz niezbędnych 
produktów lub środków do prze-
prowadzenia tych zabiegów, odzie-
ży ochronnej i obuwia ochronnego 
oraz wydatków poniesionych na za-
bezpieczenie budynków, w których 
są utrzymywane świnie, przed do-
stępem zwierząt domowych. W bie-
żącym roku wysokość refundacji bę-
dzie wynosić do 75% poniesionych 
kosztów, w następnych latach nie bę-
dzie przekraczać 50%.

Producentom trzody, którzy ze 
względu na brak możliwości speł-
nienia wymogów zabezpieczających 
gospodarstwo otrzymają decyzję po-
wiatowego lekarza weterynarii o cza-
sowym zakazie utrzymywania w go-
spodarstwie rolnym świń lub zakazie 
wprowadzania świń do gospodarstwa 
rolnego, przysługiwać będą rekom-
pensaty. Wysokość rekompensaty bę-
dzie obliczana jako iloczyn średniej 
rocznej liczby świń utrzymywanych 
w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc, w którym wydano za-

kaz utrzymywania świń w gospodar-
stwie, jednak nie więcej niż 50 sztuk 
dla jednego producenta świń, kwoty 
0,36 zł oraz liczby dni obowiązywa-
nia w danym roku kalendarzowym 
zakazu utrzymywania świń.

Obie formy pomocy do tej pory 
przysługiwały tylko producentom 
na obszarach objętych ograniczenia-
mi w związku z wystąpieniem ASF. 
Wprowadzenie wsparcia na terenie 
całej Polski w postaci refundacji kosz-
tów poniesionych na bioasekurację 
oraz rekompensat za tymczasowe za-
przestanie produkcji świń jest zgod-
ne z postulatami zgłaszanymi przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą do Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na dzień dzisiejszy nie został po-
dany dokładny termin przeprowa-

dzenia naboru wniosków o przyzna-
nie powyższych form pomocy.

Dodatkowo w nowej regulacji 
prawnej pozwala się także na obni-
żenie płaconego przez kredytobior-
ców oprocentowania preferencyjnych 
kredytów na wznowienie produkcji 
w związku z wystąpieniem nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych 
(susza, grad, deszcz nawalny, ujemne 
skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, 
obsunięcie się ziemi lub lawina) do 
wysokości 0,5% w skali roku. Obni-
żenie oprocentowania dotyczy jed-
nak producentów rolnych, którzy 
w dniu wystąpienia szkód posiadali 
ubezpieczenie co najmniej 50% po-
wierzchni upraw rolnych, z wyłącze-
niem łąk i pastwisk, lub co najmniej 
50% liczby zwierząt gospodarskich 
w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej co naj-
mniej od jednego z ww. ryzyk.

W 2018 r. przewidziano również 
możliwość ubiegania się o preferen-
cyjne kredyty obrotowe na zakup 
rzeczowych środków do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych, 
którzy ze sprzedaży produktów rol-
nych uzyskali co najmniej 10 tys. zł, 
w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o udzielenie kredytu ban-
kowego. Kredyty te mogą być prze-
znaczone na zakup: nawozów mi-
neralnych, środków ochrony roślin 
lub pasz, kwalifikowanego materia-
łu siewnego zbóż, rzepaku, kukury-
dzy, lnu, roślin motylkowych gru-
bo- i drobnonasiennych, rzepiku ozi-

mego, gorczycy, traw, buraków cu-
krowych i pastewnych, sadzeniaków 
ziemniaka, nasion warzyw lub kwali-
fikowanego materiału szkółkarskie-
go do nowych nasadzeń i odnowień, 
hodowlanych jałówek, loszek, owiec-
-maciorek, kózek lub rozpłodników 
buhajów, knurów, tryków, kozłów 
i ogierów – z wyłączeniem zakupu na 
eksport oraz pszczelich matek użyt-
kowych lub reprodukcyjnych.

Maria DERESIŃSKA
Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej ROZPORZĄDZENIE RADY 

MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 
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Pomoc będzie obowiązywała na terenie całej Polski

W bieżącym roku wysokość refundacji będzie wynosić do 75% poniesionych kosztów, w następnych latach nie będzie 
przekraczać 50%
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