
Wielkopolska Izba Rolnicza od 
wielu lat czyniła starania, aby roz-
wiązać problem utylizacji folii rol-
niczej. Bardzo nas ucieszyło urucho-
mienie programu, którego celem jest 
rozwiązanie tej kwestii z korzyścią 
dla rolników oraz ochrony środo-
wiska. Od momentu uruchomienia 
programu szeroko informujemy rol-
ników oraz samorządy o możliwości 
pozyskania dotacji na ten cel, ponie-
waż bardzo nam zależy na realizacji 
programu. Jest to dla nas ważne, po-
nieważ Wielkopolska jest zagłębiem 
produkcji rolniczej, w tym produkcji 
zwierzęcej, co generuje bardzo duże 
ilości tego typów odpadów. Gospo-
darstwa rolne w naszym regionie 
zostały poszkodowane przez suszę 
przez dwa lata z rzędu i bardzo liczą 
na taką pomoc. 

WIR apeluje do rolników 
w sprawie odbioru folii 

rolniczych
Trwa nabór wniosków na program 

pn. „Usuwanie folii rolniczych i in-
nych odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej”. Beneficjentami 
programu będą gminy, które w ter-
minie do 20 grudnia 2019 roku złożą 
wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W ramach programu można 
uzyskać dotację w kwocie 500 zł do 
tony zgromadzonych odpadów.

Program daje wielką szansę na 
rozwiązanie narastającego od ponad 
dwóch lat problemu zagospodaro-
wania takich odpadów, jak folie rol-
nicze, siatki czy sznurki do owijania 
balotów lub opakowania po nawo-
zach. W niektórych gminach sprawa 
ta jest wręcz nagląca, gdyż na ich te-
renie zaczęły pojawiać się nielegalne 
wysypiska tych problematycznych 
odpadów.

Złożenie wniosku nie jest trudne, 
jednak należy w nim określić ilość 
odpadów do zagospodarowania do 

końca 2020 roku. Przedstawiciele 
wielu gmin obawiają się, że nie dys-
ponują wiedzą, jaką wartość podać 
we wniosku, a nie chcą podawać ilo-
ści „z sufitu”. Na szczęście są też inne 
gminy, które opracowały i rozesłały 
do rolników stosowną ankietę, za-
strzegając przy tym, że niezgłoszone 
w ankiecie odpady nie będą podlegać 
utylizacji w ramach wnioskowanej 
dotacji. Formularze ankiet dostępne 
są w urzędach gmin zainteresowa-
nych przystąpieniem do programu. 
Można je także pobrać ze stron inter-
netowych tych gmin.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej apeluje do wszystkich rolników, 
aby współpracowali z gminami już 
na etapie składania wniosku. Zapew-
ne w wielu przypadkach potrzebne 
też będzie podjęcie rozmów, by za-
interesować gminy przystąpieniem 
do programu, tym bardziej że bu-
dżet programu, wynoszący dla całe-
go kraju 100 mln zł, z pewnością nie 
wystarczy dla wszystkich wniosko-
dawców. Tylko niezwłoczne złożenie 
wniosku daje gwarancję otrzymania 
dotacji.

Wiele gmin zwraca jednak uwagę 
na istotne problemy z wdrożeniem 
programu usuwania folii rolniczej 
i innych odpadów pochodzących 
z produkcji rolniczej. Gminy zgła-
szają brak szczegółowych informacji 
i instrukcji. Trudno jest nawet dod-
zwonić się do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, aby takie informacje uzy-

skać. Naszym zdaniem taki program 
powinien być wdrażany na poziomie 
regionu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, z którym gminy mają stały 
i bezpośredni kontakt. Samorządy 
obawiają się też dodatkowych kosz-
tów, które musiałyby pokryć z wła-
snych budżetów, chociaż zdają sobie 
sprawę z uciążliwości takich odpa-
dów dla środowiska naturalnego. 

Mamy sygnały, że dotacja w wy-
sokości 500 zł/t nie pokryje kosztów 
zbiórki i utylizacji tych odpadów. Za-
danie polegające na zbieraniu odpa-
dów pochodzących z działalności go-
spodarczej nie leży w kompetencjach 
gmin, w związku z czym z powodów 
formalnych nie mogą ponosić żad-
nych kosztów związanych z takim 
działaniem. Poza tym gminy wska-
zują, że w wyniku między innymi 
dodatkowych kosztów związanych 
z reformą edukacji oraz obniżeniem 
podatków nie dysponują żadnymi 
środkami własnymi na realizację 
tego zadania. Wiele gmin nie ma od-
powiedniej infrastruktury, czyli nie 
dysponuje ogrodzonym i oświetlo-
nym placem wyposażonym w wagę, 
co jest niezbędne do zebrania folii od 
rolników. Naszym zdaniem benefi-
cjentem programu powinny być rów-
nież związki międzygminne, cho-
ciażby z powodu różnej ilości tego 
typu odpadów w gminach. Związki 
komunalne gmin mają ponadto od-
powiednią infrastrukturę do prowa-
dzenia takich działań. Należy rów-

nież dopuścić składanie wspólnych 
wniosków przez sąsiadujące z sobą 
gminy. W takim przypadku koszty 
tych działań będą niższe. 

Należałoby również rozważyć 
wdrażanie programu poprzez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na zasadzie dotacji dla 
firm zajmujących się utylizacją fo-
lii rolniczej, tak jak funkcjonuje to 
w przypadku dotacji dla firm utyli-
zujących odpady pochodzenia zwie-
rzęcego. Należy bowiem pamiętać, 
że gminy, zgodnie z obowiązującym 
prawem, są odpowiedzialne za za-
gospodarowanie odpadów komu-
nalnych, ale nie tych pochodzących 
z działalności gospodarczej. Powyż-
sze uwagi pozwoliliśmy sobie prze-
słać do ministra ochrony środowiska. 

Mimo opisanych powyżej trud-
ności, według naszej wiedzy, do tej 
pory ponad 70 gmin z terenu Wiel-
kopolski uruchomiło akcję zbierania 
ankiet od rolników w celu zebrania 
informacji oraz ewentualnego złoże-
nia wniosku. Ta lista ciągle się rozwi-
ja i takich gmin chcących wspomóc 
rolników w rozwiązywaniu ich pro-
blemów może być więcej. Lista gmin, 
które zamierzają skorzystać z progra-
mu, znajduje się na stronie interneto-
wej www.wir.org.pl i jest na bieżąco 
aktualizowana.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej apeluje do wszystkich rolników, 
aby nie zaprzepaścili szansy na za-
gospodarowanie folii i ściśle współ-
pracowali z gminami już na etapie 
przygotowania wniosku do NFOŚ. 
Zadaniem rolnika jest wypełnienie 
ankiety przygotowanej przez gminy, 
na których wskazuje się rodzaj po-
szczególnych odpadów i ich orienta-
cyjną ilość.

Szczegółowe informacje o progra-
mie można znaleźć na stronach in-
ternetowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. WIR
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WIR apeluje o przedłużenie terminu składania wniosków suszowych
Wielkopolska Izba Rolnicza już od 

początku tegorocznego sezonu we-
getacyjnego informowała ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi o proble-
mie niedoboru wody. Apelowaliśmy 
również do wojewody wielkopolskie-
go o przeprowadzenie odpowied-
nio wcześnie szkoleń dla członków 
komisji szacujących straty, a także 
o opracowanie jednolitego wzoru 
wniosku o szacowanie szkód i jedno-
rodnej instrukcji jego wypełniania, 
które obowiązywałyby w całej Wiel-
kopolsce. Wnioski takie kierowali-
śmy jesienią ubiegłego roku, ażeby 
można było stosowne działania pod-
jąć w miesiącach zimowych. Nieste-
ty, szkolenia dla komisji odbyły się 
dopiero około 20 czerwca, a więc 
w momencie kiedy w Wielkopolsce 
rozpoczęły się już żniwa i szacowa-
nie szkód stało się pilne z uwagi na 
konieczność zbioru zbóż. 

Komisje szacujące straty spowo-
dowane tegoroczną suszą pracu-
ją już piąty miesiąc we wszystkich 
226 gminach Wielkopolski. Człon-
kom komisji, którymi są przedstawi-

ciele samorządów gminnych, WODR 
oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
należą się słowa podziękowania za 
ich trud i poświęcony czas. 

Według stanu na dzień 23 paździer-
nika br. wielkopolscy rolnicy złożyli 
83 tys. wniosków. Wojewoda i jego 
służby zweryfikowali 36 964 proto-
kołów potwierdzających wystąpie-
nie szkód, z czego 8276 zwrócono do 
uzupełnienia. Analizując podobne 
dane z poprzednich okresów, można 
zauważyć, że możliwości weryfikacji 
protokołów nie przekraczają 4 tys. 
tygodniowo. Biorąc pod uwagę liczbę 
protokołów czekających na weryfika-
cję, z całą pewnością można orzec, 
że bez dodatkowego zaangażowania 
sił w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim weryfikacja ta będzie trwa-
ła jeszcze co najmniej kilka tygodni. 
Należy zwrócić także uwagę na dużą 
liczbę wniosków odsyłanych do ko-
rekty. Z informacji docierających 
z terenu wynika, że wnioski są od-
syłane do skorygowania m.in. z po-
wodu braku właściwej instrukcji ich 
wypełniania. Reasumując, protokoły 

odesłane do korekty mogą nie wrócić 
do rolników przed końcem bieżące-
go roku.

Wobec powyższego zarząd Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, po ana-
lizie przygotowywanych co tydzień 
przez Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki informacji dotyczących ak-
tualnej sytuacji w rolnictwie zwią-
zanej z wystąpieniem niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych 
w naszym województwie, wystą-
pił do ministra rolnictwa o dalsze 
przedłużenie terminu składania 
wniosków do ARiMR o udzielenie 
pomocy po tegorocznej suszy.

W piśmie skierowanym do mi-
nistra Wielkopolska Izba Rolnicza 
zwróciła także uwagę, że stosowa-
ny przez rząd system udzielania po-
mocy klęskowej dyskryminuje rol-
ników, którzy prowadzą produkcję 
zwierzęcą. W większości takich go-
spodarstw straty w odniesieniu do 
całości gospodarstwa nie przekra-
czają bowiem 30%. Należna w takich 
przypadkach pomoc jest limitowana 
formułą de minimis. O ile małe gospo-

darstwa rolne nie mają problemów 
z dostępem do tej pomocy, o tyle go-
spodarstwa duże, wykorzystawszy li-
mit w znacznie większym zakresie, 
bardzo często nie mają już możliwo-
ści skorzystania z pomocy klęskowej. 

Ze strony samorządu rolniczego 
wielokrotnie zgłaszane były również 
wnioski o zreformowanie systemu 
szacowania strat w gospodarstwach 
dotkniętych klęską suszy. „Nie mo-
żemy zaakceptować sytuacji, w któ-
rych system monitoringu suszy rol-
niczej, wbrew temu, co podczas lu-
stracji stwierdzają komisje, nie wska-
zuje na zagrożenie tym zjawiskiem, 
w czego efekcie protokół oszacowa-
nia zakresu i wysokości szkód zawie-
ra oczywistą nieprawdę” – czytamy 
w piśmie skierowanym do ministra 
rolnictwa. Pismo zawierające wy-
żej wskazane uwagi otrzymali rów-
nież wojewoda wielkopolski, prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, dy-
rektor WODR oraz włodarze wiel-
kopolskich gmin. Pełna treść pisma 
znajduje się na stronie internetowej 
www.wir.org.pl. WIR

Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

15 października br. sejmowa Ko-
misja Rolnictwa i Rozwoju Wsi od-
była posiedzenie, którego głównym 
tematem były działania rządu pod-
jęte w sprawie pomocy dla rolników 
dotkniętych klęską suszy. Komisja 
obradowała pod przewodnictwem 
posła Jarosława Sachajki, przewodni-
czącego Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. W posiedzeniu wziął udział 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Ro-
manowski.

W odpowiedzi na zaproszenie 
w obradach komisji uczestniczy-
li rolnicy z Wielkopolski, m.in. za-
rząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
przedstawiciele Wielkopolskiego 
Związku Hodowców Trzody Chlew-
nej oraz kilkuosobowa reprezenta-
cja Polskiego Związku Producentów 
Ryb z Poznania.

Jako pierwsi głos wśród gości za-
brali właściciele stawów rybnych. 
Zaznaczyli, że chociaż klęska suszy 
znacząco dotknęła ich gałąź pro-
dukcji, nie zostało to uwzględnione 
przez rząd przy możliwości ubiega-
nia się o pomoc. Rybacy zauważyli, 
że dzielenie rolników na kategorie 
nie powinno mieć miejsca, a ryba-

cy śródlądowi, tak jak i producenci 
trzody czy drobiu, są niezaprzeczal-
nie rolnikami.

Z kolei Grzegorz Majchrzak oraz 
Narcyz Perz z Wielkopolskiego 
Związku Hodowców Trzody poruszy-
li odwieczny problem producentów 
zwierząt, którym komisja podczas 
szacowania strat powstałych w wy-
niku klęsk żywiołowych uwzględnia 
dochód uzyskany ze sprzedaży zwie-

rząt. Producenci zwierząt ubolewa-
ją, że są w ten sposób poszkodowani 
dwukrotnie, gdyż, w przeciwieństwie 
do rolników zajmujących się wyłącz-
nie uprawą roślinną, nie otrzymują 
pomocy i dodatkowo ponoszą koszty 
na zakup zbóż i pasz w celu wykar-
mienia zwierząt. Uruchomienie po-
mocy de minimis niczego w tej sytu-
acji nie zmieniła, gdyż jeśli otrzymają 
pomoc suszową jednego roku, w ko-

lejnych latach, z uwagi na przekro-
czenie ustalonego limitu, nie otrzy-
mają rekompensaty za zakup kwalifi-
kowanego materiału siewnego, zakup 
wapna czy innych rekompensat przy-
znawanych w ramach de minimis.

Członek zarządu WIR Jan Pauliń-
ski poruszył także kwestie terminu 
przyjmowania przez ARiMR wnios
ków o pomoc w wyniku wystąpie-
nia suszy, który został wyznaczony 
do końca października. Rolnicy są 
zaniepokojeni, ponieważ większość 
wniosków nie zdążyła jeszcze zostać 
podpisanych przez wojewodów, dla-
tego przedłużenie składania wnios
ków powinno odbyć się już teraz, aby 
nie wprowadzać wśród rolników nie-
potrzebnego stresu o to, czy zdążą 
złożyć wniosek. Odciążyłoby to rów-
nież komisje szacujące, które zobo-
wiązane są udzielać rolnikom odpo-
wiedzi o termin przyjścia protokołu 
od wojewody. 

Jan Pauliński zwrócił się także 
z apelem o rozwiązanie problemu 
systemu ubezpieczeń, który w obec-
nym kształcie się nie sprawdza. Rol-
nicy obwiniani są o to, że nie chcą 
się ubezpieczać i karze się ich za to 
pomniejszaniem pomocy udzielanej 
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Tematem posiedzenia były działania rządu podjęte w sprawie pomocy dla 
rolników dotkniętych klęską suszy
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w związku z suszą. Tymczasem rolni-
cy, którzy się ubezpieczają, narzeka-
ją, że w przypadku wystąpienia nie-
korzystnych zjawisk ubezpieczalnie 
wymigują się od wypłacania odszko-
dowań, zaostrzając warunki umów. 
Natomiast ubezpieczanie upraw od 
ryzyka suszy jest bardzo trudne – fir-
my ubezpieczeniowe nie są zaintere-
sowane zawieraniem takich umów, 
bo ryzyko wystąpienia suszy jest za 
duże. 

Kolejnym problemem poruszo-
nym przez członka zarządu WIR 
był zbyt krótki termin stosowania 
nawozów naturalnych. W przypad-
ku suszy ma to ogromne znaczenie, 
gdyż na glebach przesuszonych sto-
sowanie nawozów jest bardzo utrud-
nione. Podjął również problematykę 
udzielania pomocy w ramach PROW 
2014–2020 na inwestycje w nawad-
nianie gospodarstwa rolnego. Ter-
min składania wniosków jest zbyt 
krótki, ponieważ większość inwesty-
cji dotycząca poboru wód powierzch-
niowych lub podziemnych w celu na-
wadniania gruntów lub upraw wy-
maga przygotowania operatu wodno
prawnego i dodatkowo uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. Na 

przygotowanie takiej dokumentacji 
i otrzymanie zgody trzeba czekać na-
wet kilka miesięcy.

W trakcie dyskusji na temat klęski 
suszy pojawiły się sygnały, że w dal-
szym ciągu nie funkcjonuje jednolity 
wzór wniosku o oszacowanie strat we 
wszystkich województwach, a zasady 
szacowania są różnie interpretowane 
przez komisje gminne. 

Jak podkreślił prezes KRIR Wik-
tor Szmulewicz, nie rozwiązano pro-

blemu diet dla członków komisji, 
w której uczestniczą także człon-
kowie izb. Protokoły szacowania są 
skomplikowane, więc zarówno pra-
cownicy gmin, jak i ośrodków do-
radztwa rolniczego mają niezwykle 
trudne zadanie pogodzić dotychcza-
sowe obowiązki z pracą w komisji. Za 
nadmiar obowiązków tym osobom 
należy się rekompensata. 

Rolnicy zwracali także uwagę, 
że nadal funkcjonuje w Polsce zbyt 

mało stacji meteorologicznych, dla-
tego monitoring suszy jest niemiaro-
dajny. 

Prezes WIR Piotr Walkowski pod-
kreślił, że pula środków przeznaczo-
na na wypłatę pomocy suszowej jest 
niewystarczająca, gdyż wypłata re-
kompensat dla rolników, którzy zło-
żyli wnioski do połowy październi-
ka, wyczerpie ją w całości. Dlatego 
zwrócił się z zapytaniem do wicemi-
nistra, czy zostaną zabezpieczone do-
datkowe fundusze na wypłatę środ-
ków dla pozostałych rolników, któ-
rzy złożą wnioski, i kiedy będą mogli 
się spodziewać tej pomocy. 

W odpowiedzi na zadane pytania 
Rafał Romanowski, podsekretarz 
stanu w ministerstwie rolnictwa, za-
pewnił, że termin składania wnios
ków na pomoc suszową zostanie 
przedłużony. Zapewnił również, że 
podejmowane są działania na szcze-
blu UE zmierzające do zmniejszenia 
już w przyszłym roku progu umożli-
wiającego ubieganie się o pomoc pu-
bliczną z 30% strat na 20%. Przedsta-
wił także informacje na temat dzia-
łań rządu, które mają pomóc rolni-
kom dotkniętym suszą. 

Maria DERESIŃSKA 

Fo
t. 

K.
 St

rz
yż

W obradach komisji uczestniczył zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Normy wzajemnej zgodności – szkolenia
Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 

z partnerami organizuje w listopa-
dzie i w grudniu br. bezpłatne szko-
lenia pn. „Normy i wymogi wza-
jemnej zgodności”. Szkolenia odbę-
dą się w każdym powiecie w Wiel-
kopolsce.

Program szkoleń obejmuje nastę-
pujące zagadnienia:

 ■Zasada wzajemnej zgodności (ang. 
cross compliance) a płatności bezpo-
średnie i płatności obszarowe w ra-
mach PROW:
–  podstawy prawne, instytucje 

kontrolne;
–  rodzaje płatności bezpośrednich 

i płatności obszarowych w ra-
mach PROW.

 ■ Środowisko, zmiana klimatu, 
utrzymanie gruntów w dobrej kul-
turze rolnej:
–  normy dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska;
–  ochrona siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory;
–  ochrona dzikiego ptactwa.
 ■Ochrona wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem powodowanym 
przez azotany pochodzenia rolni-
czego z uwzględnieniem zmian 
wynikających z ustawy Prawo 
wodne.
 ■Zdrowie publiczne ludzi, zdro-
wie zwierząt i zdrowotność roślin 
(ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii problematycznych, takich 

jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidło-
we prowadzenie dokumentacji):
–  identyfikacja i rejestracja zwie-

rząt;
–  zdrowie zwierząt;
–  zdrowotność roślin;
–  bezpieczeństwo pasz;
–  bezpieczeństwo żywności.
 ■Dobrostan zwierząt.
W szkoleniu mogą wziąć udział 

rolnicy, właściciele lasów, domow-
nicy rolnika oraz osoby zatrudnio-

ne w gospodarstwach. Zainteresowa-
nych udziałem w szkoleniu zaprasza-
my do kontaktu z biurami powiato-
wymi WIR. Liczba osób mogących 
uczestniczyć w szkoleniu jest ograni-
czona – decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Dane kontaktowe biur 
znajdują się na stronie internetowej 
www.wir.org.pl. 

Poniżej zamieszczamy harmono-
gram szkoleń. Wszystkie szkolenia 
rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Powiat Data Miejsce

Września 19.11.2019 r.
Świetlica  
pl. Reymonta 3
62-310 Kołaczkowo

Turek 20.11.2019 r.
Sala OSP
Smulsko 49b
62-731 Smulsko

Kępno 21.11.2019 r.
Dom Ludowy 
Chojęcin Parcele 5 
63-640 Bralin

Złotów 21.11.2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury 
ul. Zwycięstwa 51
64-915 Tarnówka

Jarocin 22.11.2019 r.
Świetlica
ul. Jarocińska 1, Gola
63-233 Jaraczewo

Powiat Data Miejsce

Kościan 22.11.2019 r.
Świetlica wiejska
64-000 Kurza Góra
(gmina Kościan)

Nowy Tomyśl 25.11.2019 r.
Sala wiejska 
Łęczyce 12a
64-330 Łęczyce (gmina Opalenica)

Międzychód 26.11.2019 r.
Sala sesyjna urzędu gminy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz

Ostrów 
Wielkopolski 26.11.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 52
63-400 Wysocko Wielkie

Koło 27.11.2019 r.
Gospodarstwo agroturystyczne „Karpik”
Sokołowo 29 
62-600 Koło

 
 
 
 
 

Normy wzajemnej zgodności – szkolenia 
 

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami organizuje w listopadzie i w grudniu br. 
bezpłatne szkolenia pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Szkolenia odbędą się 
w każdym powiecie w Wielkopolsce. 
 
Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia: 

Ø Zasada wzajemnej zgodności (ang. cross compliance), a płatności bezpośrednie i 
płatności obszarowe w ramach PROW: 
• podstawy prawne, instytucje kontrolne. 
• rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW. 

Ø Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej: 
• normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska; 
• ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 
• ochrona dzikiego ptactwa. 

Ø Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany 
pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo 
wodne. 

Ø Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii problematycznych, takich jak: zgłaszanie zdarzeń, 
prawidłowe prowadzenie dokumentacji): 
• identyfikacja i rejestracja zwierząt; 
• zdrowie zwierząt; 
• zdrowotność roślin; 
• bezpieczeństwo pasz; 
• bezpieczeństwo żywności. 

Ø Dobrostan zwierząt. 
 
W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy, właściciele lasów, domownicy rolnika oraz osoby 
zatrudnione w gospodarstwach. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do 
kontaktu z biurami powiatowymi WIR. Liczba osób mogących uczestniczyć w szkoleniu jest 
ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dane kontaktowe biur znajdują się na 
stronie internetowej www.wir.org.pl. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń. 
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Powiat Data Miejsce

Krotoszyn 27.11.2019 r. Sala wiejska
ul. Jagły 17, Bożacin 
63-700 Krotoszyn

Słupca 28.11.2019 r.
Sala narad urzędu miasta
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca

Wągrowiec 28.11.2019 r.
Świetlica wiejska 
Laskownica Wielka
62-130 Gołańcz (gmina Gołańcz)

Kalisz 29.11.2019 r.
Sala OSP
Żelazków 136
62-817 Żelazków

Rawicz 29.11.2019 r.
Świetlica wiejska
Niemarzyn 22
63-910 Niemarzyn (gmina Miejska Górka)

Środa 
Wielkopolska 29.11.2019 r. Świetlica wiejska 

63-000 Olszewo

Chodzież 03.12.2019 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wielkopolskich 15 
64-830 Margonin

Śrem 03.12.2019 r.
Świetlica wiejska
ul. Bursztynowa 10
63-140 Nowieczek (gmina Dolsk)

Gniezno 04.12.2019 r. Świetlica wiejska 
62-270 Michalcza (gmina Kłecko)

Oborniki 04.12.2019 r.
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Nowa 2
64-630 Ryczywół

Konin 05.12.2019 r.
Gospodarstwo agroturystyczne „Miraś”
ul. Ranna 11
62-511 Ranna (gmina Kramsk)

Powiat Data Miejsce

Pleszew 05.12.2019 r.
Sala widowiskowa
ul. Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca

Gostyń 06.12.2019 r.
Gminne Centrum Kultury
ul. Szkolna 3
64-125 Poniec

Piła 06.12.2019 r.
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 23
64-810 Kaczory

Czarnków 10.12.2019 r.
Świetlica wiejska
64-711 Młynkowo
(gmina Połajewo)

Poznań 10.12.2019 r.
Wielkopolska Izba Rolnicza
ul. Golęcińska 9
60-626 Poznań

Ostrzeszów 11.12.2019 r.
Sala sesyjna starostwa powiatowego 
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Szamotuły 11.12.2019 r.

Świetlica wiejska
ul. Łąkowa 2A
64-551 Otorowo
(gmina Szamotuły)

Wolsztyn 11.12.2019 r.
Sala sesyjna rady powiatu wolsztyńskiego
ul. 5 stycznia 5
64-200 Wolsztyn

Leszno 12.12.2019 r.
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno

Grodzisk 
Wielkopolski 12.12.2019 r.

Świetlica wiejska
62-066 Granówko 
(gmina Granowo)

Integracja ogniw wielkopolskiego 
agrobiznesu oraz jego otoczenia

17 i 18 października braliśmy 
udział w wyjeździe studyjnym zorga-
nizowanym w ramach projektu „In-
tegracja ogniw wielkopolskiego agro-
biznesu oraz jego otoczenia” realizo-
wanego w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich. Wyjazd był kon-
tynuacją szkolenia, które odbyło się 
wcześniej na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu. W trakcie wy-
jazdu mieliśmy okazję odwiedzić fir-
my i instytucje, które podjęły współ-
pracę w ramach tego projektu z doce-
lowym zamiarem dalszej współpracy 
w projektach PROW oraz stworzenia 
w Wielkopolsce klastra promującego 
produkty lokalne i umożliwiającego 
nawiązywanie kontaktów pomiędzy 
partnerami gospodarczymi i spo-
łecznymi. 

Spotkanie rozpoczęło się w siedzi-
bie firmy Kleffmann, która w skali 
globalnej prowadzi badania rynkowe 
i marketingowe dla branży rolniczej. 
Warto wspomnieć, że firma została 
założona przez rolnika, co przekłada 
się na jej specyfikę i miejsce na ryn-
ku. Produkty firmy, czyli regularnie 
wykonywane badania panelowe ryn-
ku środków produkcji oraz badania 

prowadzone pod potrzeby konkret-
nego klienta, są doskonałym narzę-
dziem wspomagającym podejmowa-
nie decyzji przez podmioty ze sfery 
agrobiznesu. Firma łączy informacje 

pochodzące od bardzo wielu pod-
miotów działających w branży rol-
niczej i jej otoczeniu, stąd jej udział 
w działaniach integracyjnych wydaje 
się jak najbardziej naturalny.

Drugą odwiedzaną firmą był Za-
kład Produkcji Brykietów Asket 
w Gniewkowie (gmina Kiszkowo). 
Firma specjalizuje się w konstruowa-
niu i wytwarzaniu maszyn do pro-

Wyjazd studyjny zorganizowany został w ramach projektu „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego 
otoczenia” realizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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dukcji brykietu z surowca niedrzew-
nego, na przykład słomy. Co ciekawe, 
znacząca większość produktów firmy 
lokowana jest na rynkach zagranicz-
nych. Firma, poza produkcją ma-
szyn, promuje projekt lokalnych cen-
trów energetycznych wykorzystują-
cych energię odnawialną. Oferta fir-
my obejmuje nie tylko sprzedaż ma-
szyn do rozdrabniania i peletowania 
słomy, ale również ich wynajem rol-
nikom, którzy posiadają jej nadmiar 
i mogą wyprodukować dla siebie tani 
opał. Dyskusja w firmie dotyczyła 
głównie zagadnienia wykorzystania 
słomy raczej jako uzupełnienia mate-
rii organicznej, a nie jej peletowania 
i spalania. Lokalne centrum energii 
wydaje się bardzo dobrym pomy-
słem integrującym różne podmioty 
na rynku lokalnym oraz tworzącym 
miejsca pracy. 

Po wizycie w firmie Asket uda-
liśmy się do gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Ranczo w Dolinie” 
państwa Sudołów, które powstało 
na bazie rodzinnego gospodarstwa 
rolnego. Lokalizacja na pograniczu 
gmin Kiszkowo i Kłecko, określane-
go potocznie jako lokalne Bieszcza-
dy, tworzy unikalne warunki przy-
rodnicze i krajobrazowe dla prowa-
dzenia takiej działalności. „Ranczo” 
oferuje wszelkie usługi związane 
z wypoczynkiem, wyżywieniem i or-
ganizacją imprez. Sukces firmy opie-
ra się na autentycznej pasji gospoda-
rzy oraz ich talentach i wiedzy me-
rytorycznej w zakresie architektury 
krajobrazu, komunikacji z klientem, 
gastronomii i wiedzy o lokalnych 
produktach. Takie miejsce jest na-
turalnym integratorem podmiotów 
z lokalnej branży rolniczej i rze-
mieślniczej. Z pewnością buduje też 
pozytywny wizerunek Wielkopolski 

jako miejsca otwartego i wartego od-
wiedzenia. 

Pozostając w powiecie gnieźnień-
skim, odwiedziliśmy Grupę Produ-
centów Warzyw „Chrobry” w Kłec-
ku. Jej prezes Krzysztof Kłosin, pro-
ducent ogórków, oprowadził nas po 
obiektach oraz opowiedział o bieżącej 
produkcji, historii grupy oraz aktual-
nych problemach. „Chrobry” był jed-
ną z pierwszych grup producentów 
warzyw w Polsce. Początkowo zajmo-
wał się magazynowaniem i sprzeda-
żą cebuli produkowanej w gospodar-
stwach członków. Wraz ze zmianami 
rynkowymi grupa ewoluowała w kie-
runku profesjonalnej produkcji ogór-
ków gruntowych. Obecnie produkuje 
w gospodarstwach swoich udziałow-
ców i sprzedaje około 2000 t ogór-
ków posortowanych, zapakowanych 
i schłodzonych w sezonie od czerwca 
do września. W ostatnim czasie Gru-

pa Producentów Warzyw „Chrobry” 
rozpoczęła produkcję warzyw goto-
wanych, konfekcjonowanych w opa-
kowania foliowe. Pierwsze produkty 
z tego segmentu to buraczki, kuku-
rydza oraz dynia – pokrojone, zapa-
kowane w folię oraz ugotowane w au-
toklawie. Takie produkty znacząco 
ułatwiają konsumentom ich dalsze 
przygotowanie do spożycia, oszczę-
dzając czas i wysiłek. Ze względu na 
dużą skalę produkcji grupa poszu-
kuje odbiorców w sieciach detalicz-
nych. Produkty GP „Chrobry” są bez 
wątpienia konkurencyjne pod kątem 
jakości, ale również ceny. Dysku-
sję natomiast wzbudziła kwestia, na 
ile ważny jest dla konsumenta fakt, 
że produkty pochodzą bezpośrednio 
od polskiego producenta. Bez wąt-
pienia wysiłki marketingowe grupy 
mogły zostać znacząco wzmocnione 
poprzez silną integrację wielu pod-

miotów agrobiznesu, np. utworze-
nie klastra i promowanie produktów 
wielkopolskich rolników. 

Kolejna wizyta w jeszcze więk-
szym stopniu pokazała dobre efekty 
integracji producentów. Odwiedzili-
śmy firmę BerryGroup, również gru-
pę producentów – tym razem owo-
ców miękkich, takich jak borówka, 
malina i truskawka, przeznaczonych 
na detaliczny rynek świeżych owo-
ców. Udziałowcy spółki posiadają 
ponad 200 ha plantacji i sprzedają 
swoje produkty do większości sieci 
detalicznych w Polsce i na świecie. 
Ogromne wrażenie wywarł na nas 
prezes firmy, młody człowiek, rolnik 
posiadający wykształcenie w zakresie 
ogrodnictwa oraz handlu zagranicz-
nego. W prostych słowach określił, że 
grupa odniosła sukces dzięki integra-
cji producentów i stworzeniu oferty 
handlowej opartej na własnych plan-
tacjach. Dzisiaj kupcy w sieciach de-
talicznych poszukują takich właśnie 
partnerów, dysponujących włas nym 
surowcem, w dużej ilości, wysokiej 
jakości i przygotowanym do sprze-
daży. Ważna jest również obecność 
w wielu miejscach światowego bizne-
su, udział w targach, nawiązywanie 
międzynarodowych kontaktów. Gru-
pa musi poddawać się częstym audy-
tom zlecanym przez sieci i z żelazną 
dyscypliną realizować uzgodnione 
zamówienia. Profesjonalizm i pasja 
w działaniu umożliwiły tak spekta-
kularny sukces grupy, a co za tym 
idzie – jej udziałowców, czyli produ-
centów. Problemy, o których dysku-
towano, to między innymi brak pra-
cowników, biurokracja, brak wspar-
cia urzędów państwowych w realiza-
cji eksportu poza kraje UE. 

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili firmy i instytucje, które podjęły współpracę 
w ramach projektu z zamiarem stworzenia w Wielkopolsce klastra promują-
cego produkty lokalne i umożliwiającego nawiązywanie kontaktów pomię-
dzy partnerami gospodarczymi i społecznymi

Już w trakcie wyjazdu jego uczestnicy nawiązali kontakty, które mogą za-
owocować współpracą gospodarczą

Wyjazd studyjny potwierdził zasadność budowania silnych więzi podmio-
tów agrobiznesu, a także stworzył podwaliny pod rzeczywiste sformalizowa-
nie działań w formie na przykład klastra

> dokończenie na str. 6
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Pierwszy dzień zakończyliśmy 
w Folwarku w Wąsowie. To szcze-
gólne miejsce, stworzone przez Jana 
Wiełę, jego rodzinę i zespół pracow-
ników. Pan Jan swego czasu podjął 
odważną decyzję o likwidacji stada 
krów i przekształceniu gospodarstwa 
w obiekt turystyczny. Folwark roz-
począł działalność od produkcji wa-
rzyw ekologicznych dostarczanych 
bezpośrednio konsumentom w Po-
znaniu. Dzisiaj firma oferuje miej-
sca noclegowe, prowadzi restaurację, 
dysponuje salą biesiadną na bazie 
starej stodoły oraz przetwarza ekolo-
giczne warzywa na różnego rodzaju 
przetwory sprzedawane we własnym 
sklepie, w Internecie oraz wyspecja-
lizowanych sklepach eko. Folwark 
Wąsowo zbudował już sobie silną 
markę w Wielkopolsce. Firma bazu-
je na własnej produkcji oraz na lokal-
nych dostawcach i usługodawcach, 
integrując różne podmioty wokół 
tego unikalnego miejsca. Z pewno-
ścią może być solidnym partnerem 
w projektach naukowobadawczych 
i wdrożeniowych, a także filarem 
klastra agrobiznesu.

Drugi dzień to wizyty w gminie 
Lwówek i Opalenica. We Lwówku 
spotkaliśmy się z Lokalną Grupą 
Działania KOLD. To stowarzysze-
nie, które łączy partnerów z sektora 
samorządowego, społecznego oraz 
gospodarczego. Wspólnie decydują 
o lokalnej strategii rozwoju oraz po-
zyskują środki na jej realizację w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. KOLD z tych środków 
udziela grantów oraz dotacji na kon-
kretne działania inwestycyjne oraz 
projekty miękkie zgodne z wcześniej 
ustaloną strategią i celami. Stowarzy-
szenie pozyskuje również środki z in-
nych źródeł. Z powodzeniem inte-

gruje środowisko lokalne, a jego do-
świadczenie pokazuje, jak ważne jest 
zaufanie partnerów, jasne i przejrzy-
ste zasady współpracy oraz systema-
tyczne spotkania partnerów rozwią-
zujących na bieżąco wszelkie kwestie 
sporne i problemy. Pokazano rów-
nież różnicę w podejściu do finanso-
wania projektów w ramach grantów 
udzielanych przez fundację amery-
kańską oraz tych w ramach PROW. 
Amerykanie z zasady ufają ludziom 
i finansują projekty przed ich realiza-
cją, co jest szczególnie ważne dla or-
ganizacji pozarządowych. Nasze in-
stytucje wdrożeniowe i płatnicze re-
finansują już zrealizowane projekty, 
a procedury ich kontroli ciągną się 
miesiącami, a nawet latami. 

W Opalenicy odwiedziliśmy fir-
mę Gminne Składy, która kontynu-
uje działalność gminnej spółdzielni. 
Firma prowadzi sieć sklepów deta-
licznych „Cho No Tu”. Sklepy zloka-
lizowane są przede wszystkim na te-
renach wiejskich i oferują produkty 
od lokalnych dostawców. Sieć z powo-
dzeniem konkuruje z zagranicznymi 
gigantami, oferując szeroki asorty-

ment wysokiej jakości towarów oraz 
przyjazną atmosferę zakupową. 

Wyjazd studyjny zakończyliśmy 
w Rolniczym Zakładzie Doświad-
czalnym Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Przybrodzie. Gospodarstwo 
prowadzi produkcję mleka, zbóż, 
rzepaku, buraków oraz jabłek. Poza 
produkcją towarową prowadzone 
są liczne badania oraz praktyki stu-
denckie. W ostatnich dniach doko-
nano otwarcia nowoczesnej bioga-
zowni wyposażonej w specjalny ak-
celerator wspomagający przetwarza-
nie na biogaz trudnych substratów. 
Biogazownia będzie również służyła 
celom edukacyjnym i badawczym. 
Na etapie rozruchu planuje się wy-
korzystywać kiszonkę z kukurydzy 
oraz obornik w celu produkcji bioga-
zu. W miarę eksploatacji ich miejsce 
powinny zająć inne substraty stano-
wiące odpady wtórne z podmiotów 
zlokalizowanych wokół biogazow-
ni. Gospodarstwo w celu pozyska-
nia większych środków ze sprzedaży 
swoich produktów zbudowało własną 
sieć dystrybucji owoców. Jabłka prze-
twarzane są również na sok jabłkowy. 

Wyjazd studyjny potwierdził za-
sadność budowania silnych wię-
zi podmiotów agrobiznesu, a także 
dawał podwaliny pod rzeczywiste 
sformalizowanie działań w postaci 
na przykład klastra. W Wielkopol-
sce działa bardzo dużo podmiotów 
ze sfery agrobiznesu, które odnio-
sły sukces na rynku lokalnym i na 
bazie których można budować silną 
organizację promującą markę pro-
duktów, które tutaj są wytwarzane. 
Już w trakcie wyjazdu jego uczest-
nicy nawiązali kontakty, które 
mogą zaowocować współpracą go-
spodarczą. Otoczenie agrobiznesu 
sprzyja takim działaniom. Konsu-
ment poszukuje produktów lokal-
nych, do których może mieć zaufa-
nie dzięki certyfikacji prowadzo-
nej przez klaster i komunikowanej 
w postaci dobrej marki i znaku gra-
ficznego. Instytucje unijne finansu-
ją działania klastrowe, chociażby 
w postaci działania „Współpraca”. 
Jak zobaczyliśmy w odwiedzanych 
firmach, budowa takiej sieci wy-
maga pasji, wiedzy, cierpliwości, 
zaufania oraz przejrzystych zasad, 
do których wszyscy będą się stoso-
wać. Każdy z uczestników projek-
tu dostał chwilę na przemyślenie 
doświadczeń z wizyt studyjnych 
i zaproponowanie dalszych kroków. 
Atutem całego przedsięwzięcia jest 
niewątpliwie Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu oraz prof. Waw-
rzyniec Czubak, który przy realiza-
cji już tego projektu pokazał pasję, 
determinację i zdolności organiza-
cyjne niezbędne do zintegrowania 
różnorodnych partnerów zorien-
towanych na osiągnięcie podobne-
go celu wspólnego, zdolnych pod-
jąć formalne kroki w stworzeniu na 
przykład klastra.

Andrzej PRZEPIÓRA

KOLD to stowarzyszenie, które łączy partnerów z sektora samorządowego, społecznego oraz gospodarczego. Wspól-
nie decydują o lokalnej strategii rozwoju oraz pozyskują środki na jej realizację w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich

W Wielkopolsce działa bardzo dużo podmiotów ze sfery agrobiznesu, które 
odniosły sukces na rynku lokalnym i na bazie których można budować silną 
organizację promującą markę produktów, które tutaj są wytwarzane

> dokończenie ze str. 5
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W dniach 21–23 października od-
było się VI spotkanie partnerów pro-
jektu Inno4Grass. Tym razem gości-
liśmy na Szwedzkim Uniwersytecie 
Rolniczym w Uppsali. Było to ostat-
nie spotkanie partnerów projektu, 
który dobiega końca w tym roku. 

Inno4Grass jest akronimem isto-
ty projektu o tytule „Wspólna prze-
strzeń innowacyjna dla zrównowa-
żonej produkcyjności użytków zie-
lonych w Europie” realizowanego 
przez międzynarodowe konsorcjum, 
w którego skład wchodzą wiodące 
podmioty strefy badawczonauko-
wej i praktyki rolniczej ośmiu kra-
jów Europy: Niemiec, Belgii, Fran-
cji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski 
i Szwecji, w których użytki zielone 
stanowią duży udział w ogólnej po-
wierzchni wykorzystywanej rolni-
czo, a produkcja bydła mlecznego, 
mięsnego oraz owiec odgrywa istot-
ną rolę gospodarczą. 

Wielkopolska Izba Rolnicza jest 
jednym z dwóch polskich partnerów 
projektu (drugim jest Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu). Projekt 
finansowany jest z programu Hory-
zont 2020 wdrażanego bezpośrednio 
przez Komisję Europejską i warto 
podkreślić, że WIR jako jedyna z izb 
rolniczych w Polsce bierze w nim 
udział. Zespół projektowy powołany 
w WIR tworzą: Anna Czerwińska, 
Kornel Pabiszczak, Andrzej Przepió-
ra i Maria Deresińska. 

Celem projektu jest zidentyfi-
kowanie i upowszechnienie inno-
wacyjnych praktyk stosowanych 
w różnych krajach przez rolników 
gospodarujących na użytkach zielo-
nych. To zupełnie odwrotne podej-
ście do transferu wiedzy i innowacji 
aniżeli tradycyjna ścieżka wiodąca 

od uczelni do rolnika. To rolnicy 
i ich działania są w naszym projek-
cie innowatorami i inspiratorami 
dla innych rolników, podmiotów 
z branży rolniczej i naukowców. Ce-
lem spotkania było podsumowanie 
prac zrealizowanych w ramach pro-
jektu oraz zaplanowanie kolejnych 
działań zmierzających do ich wy-
korzystania w przyszłości. Ponie-
waż projekt dobiega końca, warto 
w tym miejscu krótko przedstawić 
jego wyniki oraz dorobek. Poniżej 
wymieniamy zasadnicze jego pro-
dukty.

 ■Portrety gospodarstw rolnych – 
w ramach projektu każdy z partne-
rów zidentyfikował i opisał 10 go-
spodarstw rolnych, które wdrażają 
innowacyjne rozwiązania na użyt-
kach zielonych. W sumie powstało 
170 takich portretów gospodarstw 
z 7 krajów europejskich. 
 ■ Studia przypadków – 85 z tych go-
spodarstw i innowacji zostało opi-

sanych szerzej w postaci dogłęb-
nych studiów przypadku. Wielko-
polska Izba Rolnicza przygotowała 
4 takie opisy. 
 ■ Spotkania „Praktyka i nauka” 
– w ramach projektu odbyły się 
144 spotkania w gospodarstwach 
rolnych, w których wzięli udział 
rolnicy, naukowcy, doradcy i przed-
stawiciele innych podmiotów zwią-
zanych z branżą rolniczą. W trak-
cie spotkań można było naocznie 
zapoznać się z innowacją wdraża-
ną w danym gospodarstwie rolnym 
oraz przeprowadzić na jej temat 
dogłębną dyskusję. Wielkopolska 
Izba Rolnicza zorganizowała 6 ta-
kich spotkań. 
 ■ Streszczenia ze spotkań „Praktyka 
i nauka” – trwałym śladem ze spo-
tkań organizowanych w ramach 
projektu są ich streszczenia. Doty-
czą samej innowacji, jak i dyskusji, 
która miała miejsce w trakcie spo-
tkania. 
 ■Filmy dotyczące innowacyj-
nych gospodarstw – zrealizowano 

104 filmiki dotyczące innowacyj-
nych gospodarstw oraz innowacji; 
14 filmików powstało na bazie pol-
skich gospodarstw, z czego Wiel-
kopolska Izba Rolnicza zrealizo-
wała 7.
 ■Ulotki techniczne – powstało 
48 szczegółowych, technicznych 
opisów innowacji, w tym 6 pol-
skich.
 ■Powstał podręcznik dla mło-
dych rolników, uczniów szkół rol-
niczych, studentów i doradców 
w zakresie gospodarowania na 
użytkach zielonych. Dodatkowo 
powstała prezentacja w Power Po-
int ilustrująca w przystępny spo-
sób treści z podręcznika.
W ramach projektu przygotowano 

zespół osób – moderatorów, których 
zadaniem jest ułatwianie transferu 
innowacji pomiędzy nauką a prakty-
ką rolniczą. Z ramienia WIR takimi 
osobami są Anna Czerwińska i An-
drzej Przepióra. 

> dokończenie na str. 8

VI spotkanie partnerów projektu Inno4Grass
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Inno4Grass jest europejską siecią tematyczną tworzoną przez 20 partnerów 
z 8 krajów

Ostatnie spotkanie w ramach projektu Inno4Grass odbyło się na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali

Projekt Inno4Grass ma na celu promocję innowacji na produkcyjnych użyt-
kach zielonych poprzez wymianę wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą
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Powstała agenda badawcza doty-
cząca gospodarowania na użytkach 
zielonych przygotowana na bazie 
potrzeb wyrażonych przez rolników 
i dotycząca rozwiązywania konkret-
nych problemów rolników.

Wszystkie produkty projektu już 
są lub wkrótce będą dostępne w In-
ternecie. Można ich szukać na nastę-
pujących portalach:

 ■www.inno4grass.ue;
 ■www.encyclopediapratensis.ue;
 ■ inno4grass youtube.
Wszystkie materiały dotyczące go-

spodarstw i innowacji w Polsce są 
dostępne w języku polskim. Stresz-
czenia spotkań „Praktyka i nauka” 
ze wszystkich krajów będą również 
dostępne w języku polskim. Prezen-
tacja PP została również przetłuma-
czona na język polski. Materiały do-
stępne w innych językach projektu 
można samodzielnie przetłumaczyć 
przy użyciu aplikacji Google. Gorąco 

zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych rolników i doradców do przej-
rzenia tych materiałów. Niewątpli-
wie mogą stanowić inspirację do po-

dejmowania innowacyjnych praktyk 
w Waszych gospodarstwach lub za-
wierać gotowe rozwiązania Waszych 
konkretnych problemów. 

Wielkopolska Izba Rolnicza wywią-
zała się ze wszystkich swoich zobo-
wiązań projektowych na czas i zgod-
nie z celami projektu. Dzięki udziało-
wi w nim zwiększył się nasz potencjał 
organizacyjny i merytoryczny w za-
kresie transferu innowacji w rolnic-
twie. Jest to szalenie ważne, ponieważ 
w dzisiejszych, trudnych dla rolników 
czasach wdrażanie nowoczesnych 
technologii i praktyk będzie decy-
dowało o sukcesie ekonomicznym 
gospodarstw rolnych. Wielkopolska 
Izba Rolnicza będzie ważnym part-
nerem w kolejnych projektach tego 
typu, ponieważ finansowanie nauki 
ze środków unijnych oraz krajowych 
będzie uzależnione od współpracy na-
ukowców z praktyką rolniczą. Dla nas 
jest to też ważne, ponieważ daje nam 
okazję do lepszego zaistnienia w śro-
dowisku wiejskim jako organizacji 
nowoczesnej i ukierunkowanej na 
rozwiązywanie konkretnych proble-
mów gospodarstw rolnych. 

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 7

Spotkanie z cyklu „Praktyka i nauka”

W czwartek 10 października od-
było się kolejne spotkanie „Prakty-
ka i nauka” w ramach projektu In-
no4grass, którego Wielkopolska Izba 
Rolnicza jest partnerem. Projekt jest 
finansowany w ramach programu 
UE Horyzont 2020 i poświęcony in-
nowacjom na użytkach zielonych, 
których autorami są przede wszyst-
kim rolnicy. 

Spotkanie odbyło się w gospodar-
stwie mleczarskim Jerzego Kostrze-
wy w Śniatach. Rolnik prowadzi in-
tensywną produkcję mleka w oparciu 
o stado 250 krów mlecznych o wydaj-
ności około 10 000 l mleka rocznie. 
Tak intensywna produkcja wyma-
ga doskonale przygotowanej bazy 
paszo wej. Gospodarstwo posiada 
między innymi 23 ha trwałych użyt-

ków zielonych położonych w dolinie 
Obry. Łąki są użytkowane kośnie.

W trakcie spotkania w gospodar-
stwie jego uczestnicy mogli zobaczyć 
obiekty inwentarskie i obejrzeć dzia-
łanie jednego z siedmiu zainstalowa-
nych w Polsce robotów paszowych. 
To urządzenie bardzo precyzyjnie 
pobiera poszczególne składniki daw-
ki paszowej, miesza je oraz rozwozi 
zadanym grupom zwierząt. Robot 
myli się nie więcej niż o 1% przy wa-
żeniu poszczególnych składników. 
Praca ludzi ogranicza się do zaopa-
trzenia kuchni robota, czyli dowie-
zienia poszczególnych pasz w precy-
zyjnie ustalone miejsce.

Po lustracji gospodarstwa cała gru-
pa udała się na łąki. W celu ich uszla-
chetnienia rolnik przeprowadził 

doświadczenie polegające na róż-
nych metodach ich uprawy. Najlep-
sze efekty przyniosła pełna uprawa 
oraz wysianie nowej mieszanki traw 
i motylkowych specjalnie dobranej 
pod warunki glebowe. Podczas lu-
strowania łąk rolnicy zwrócili uwa-
gę na znaczenie właściwego zarzą-
dzania kanałem Obry. Brak takiego 
zarządzania powoduje, że wody jest 
albo za dużo, albo za mało. W takiej 
sytuacji żadne wysiłki agrotechnicz-
ne rolników na łąkach nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów.

W trakcie ostatniej części spotka-
nia wywiązała się dyskusja dotyczą-
ca między innymi zagrożeń dla rol-
ników płynących z braku wiedzy 
ekologów i społeczeństwa w ogóle. 
Zwrócono uwagę na tendencje kon-

sumentów do poszukiwania produk-
tów o wyższej jakości, wytwarzanych 
z zachowaniem warunków ochrony 
środowiska oraz dobrostanu zwie-
rząt. Rolnicy podkreślili również 
konieczność wspólnego działania 
o charakterze gospodarczym oraz 
budowania silnej reprezentacji bro-
niącej ich interesów w zmieniającym 
się świecie.

Więcej informacji o gospodarstwie 
oraz innych innowacyjnych projek-
tach znajdziecie Państwo na stronie 
projektu Inno4Grass. Filmik pre-
zentujący gospodarstwo Jerzego Ko-
strzewy będzie wkrótce umieszczony 
na kanale YouTube Inno4grass oraz 
na specjalnym portalu www.encyclo-
pediapratensis.eu.

Andrzej PRZEPIÓRA
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W trakcie spotkania w gospodarstwie jego uczestnicy mogli zobaczyć obiekty 
inwentarskie i obejrzeć działanie jednego z siedmiu zainstalowanych w Pol-
sce robotów paszowych

Spotkanie „Praktyka i nauka” w ramach projektu Inno4grass odbyło się 
w gospodarstwie mleczarskim Jerzego Kostrzewy w Śniatach

Inno4Grass skupia wielu różnych interesariuszy – rolników, naukowców, 
doradców i nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich



SIEWCA WIELKOPOLSKI 9Nr 11 (181) listopad 2019

11 października w Zespole Szkół 
nr 2 w Ostrzeszowie im. Przyjaźni 
PolskoNorweskiej odbył się Dzień 
Pyra. Inicjatywę wsparły Wielkopol-
ska Izba Rolnicza, OSM w Kole oraz 
restauracja Pawła Powroźnika P jak 
Pysznie. 

W siedzibie głównej szkoły mia-
ło miejsce oficjalne zawarcie poro-
zumienia o współpracy w zakresie 
realizowanej działalności pomiędzy 
Wielkopolską Izbą Rolniczą a Zespo-
łem Szkół nr 2 w Ostrzeszowie im. 
Przyjaźni PolskoNorweskiej. Wiel-
kopolską Izbę Rolniczą reprezento-
wał prezes Piotr Walkowski, nato-
miast umowę w imieniu szkoły za-
warł dyrektor Ziemisław Szmaj.

Od godziny 8.00 w budynku głów-
nym ZS nr 2 na ul. Krańcowej odby-
wały się wykłady na temat organi-

zacji produkcji materiału nasadze-
niowego, nawadniania, nawożenia 
i uprawy ziemniaków. Prelegenta-
mi byli przedstawiciele Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, przedstawiciele firmy Yara 
oraz redaktorzy gazety „Agropro-
fil”. Natomiast o historii ziemniaka 
prezentacje przedstawili uczniowie 
ZS nr 2: Tomek Olejnik i Przemek 
Ptak.

Po części wykładowej młodzież 
zmierzyła się w konkursach wiedzy 
o ziemniaku oraz gwary wielkopol-
skiej. 

Również od rana w budynkach 
szkoły przy ul. Zamkowej odbywa-
ły się prelekcje o pyrze. Dzień Pyra 
był także okazją do odkrycia kuli-
narnych talentów uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursie „Potrawy 

z 1 kg ziemniaków”. Pomysłowość 
młodzieży w tworzeniu smacznych 
potraw z pyr przerosła oczekiwa-
nia kapituły konkursowej. Wśród 
jej członków znalazł się także prezes 
WIR Piotr Walkowski. Do konkur-
su zgłoszono 15 dań, a wśród nich za-
piekanki, pierogi, baby, gołąbki, pa-
luszki, chipsy, kluski, sałatki, krokie-
ty, kotleciki i wiele innych. Wyniki 
prezentowały się następująco:

 ■ I miejsce – Jakub Mikołajczyk, 
kl. 1RZ;
 ■ II miejsce – Kacper Szczypkowski, 
kl. 1GRZ;
 ■ III miejsce – Sara Janiak, kl. 4RZS,
 ■wyróżnienia – Martyna Domaga-
ła, kl. 1GR oraz Katarzyna Cegieł-
ka i Kinga Woźniak, kl. 2RZ.
Na placu szkolnym przy ul. Zam-

kowej odbyła się degustacja po-

traw z wielkopolskich pyr dla bli-
sko 1000 osób. Uczniowie serwowali 
m.in. zupę ziemniaczaną z boczkiem, 
placki ziemniaczane z sosem czosn-
kowym oraz parowane pyry z gzi-
kiem. 

Po kulinarnej części tego wydarze-
nia można było spróbować swoich sił 
w konkursach sprawnościowych, ta-
kich jak rzut pyrkiem, bieg z pyrem 
oraz przygotowanie najciekawszych 
pieczątek z pyr.

Dzień Pyra dla mieszkańców gmi-
ny Ostrzeszów i uczniów Zespo-
łu Szkół nr 2 nie był tylko atrakcją, 
gdyż dzięki tej imprezie wiele osób 
mogło się przekonać, że ziemniaki 
zawierają cenne składniki odżyw-
cze i że warto przygotowywać z nich 
pyszne dania. 

Maria DERESIŃSKA 

Dzień Pyra w Ostrzeszowie 
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Na placu szkolnym odbyła się degustacja potraw z wielkopolskich pyr – 
w sumie wydano ponad 1000 porcji

Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie pomiędzy Wielkopolską 
Izbą Rolniczą a Zespołem Szkół nr 2 w Ostrzeszowie im. Przyjaźni Polsko-
-Norweskiej

Targi rolne EkoBamber i wyścigi traktorów Traktor Majster 2019
28 i 29 września 2019 roku w Woli 

Jabłońskiej (powiat grodziski) odby-
ły się Targi Rolne EkoBamber oraz 
wyścigi traktorów Traktor Majster. 
Organizatorami wydarzenia była 
Fundacja Ludzi Aktywnych „Mam 
Bzika” z Krzysztofem Bimkiewi-
czem na czele. Wydarzenie odbywało 
się pod honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ponadto targi otrzymały patronat 
powiatów grodziskiego i nowotomy-
skiego oraz – po raz pierwszy – Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej.

Organizatorzy określają Targi Eko-
Bamber jako wydarzenie skierowane 
do osób, które zajmują się innowacyj-
nym rolnictwem oraz produkcją ma-

> dokończenie na str. 10
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Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Wielkopolska Izba Rolnicza
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W sobotę 19 października br. 
w Piękocinie (gmina Milicz, woje-
wództwo dolnośląskie) odbyła się 
XI edycja Międzywojewódzkiego 
Konkursu Orki Zaprzęgiem Kon-
nym oraz III edycja Festiwalu Dyni 
skierowanego do pań zrzeszonych 
w kołach gospodyń wiejskich. Orga-
nizatorami wydarzenia była Dolno-
śląska Izba Rolnicza, sołtys Piękoci-
na, Ośrodek Kultury w Miliczu oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochot-
nicza Straż Pożarna w Piękocinie. 
W organizację wydarzenia, wzorem 

XI edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Orki  
Zaprzęgiem Konnym w Piękocinie
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Atrakcją wydarzenia była parada zabytkowych pojazdów
Wśród licznych stoisk nie mogło zabraknąć również punktu informacyjnego 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Do rywalizacji w konkursie orki zaprzęgiem konnym stanęło jedenastu zawodników, których dopingowała licznie 
zgromadzona publiczność

szyn, urządzeń i produktów ekolo-
gicznych, a także usługami rolnymi. 
Impreza ma łączyć szkolenia, pokazy, 
wyścigi traktorów oraz targi rolne. 
Organizatorzy dają możliwość ma-
łym, lokalnym producentom na pre-
zentację oraz promocję swoich wyro-
bów i usług. Wydarzenie ma na celu 
integrację mieszkańców wsi i miasta. 

W sobotę 28 września oficjalnego 
otwarcia Targów Rolnych EkoBam-
ber oraz wystawy Retro Majster do-
konał Krzysztof Bimkiewicz, który 
powitał wszystkich miłośników mo-
toryzacji i rolnictwa. Następnie mia-
ła miejsce parada zabytkowych po-
jazdów, które później można było na 
spokojnie podziwiać, a nawet zasiąść 
za ich kierownicą. 

W tym samym czasie przeprowa-
dzane były konkursy dla zwiedza-
jących. Można było odwiedzić sto-
iska tematyczne, skorzystać z oferty 
punktów gastronomicznych, zaku-
pić rośliny ogrodnicze. Nie zabrakło 
również atrakcji dla dzieci – prze-
jażdżki minitraktorkami oraz kucy-
kami, dmuchańce czy wata cukrowa 
to tylko część z nich. 

Wśród licznych stoisk nie mogło 
zabraknąć również punktu informa-
cyjnego Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, która w tym roku po raz pierw-
szy pojawiła się na Targach Rolnych 
EkoBamber i objęła wydarzenie 
swoim patronatem. Rozdawano tu-
taj prasę rolniczą oraz odpowiadano 
na pytania rolników. Wielkopolską 
Izbę Rolniczą reprezentowała pod-
czas wydarzenia Rada Powiatowa 
WIR w Grodzisku Wlkp.: Jerzy Ko-

strzewa – przewodniczący RP WIR 
w Grodzisku Wlkp. i zarazem czło-
nek zarządu WIR, Janusz Popiół – 
delegat na Walne Zgromadzenie, Ja-
cek Bresz – członek Rady Powiatowej 
oraz Kierownik Biura Powiatowego 
WIR w Grodzisku Wlkp.

Bardzo efektowną częścią targów 
okazały się wyścigi ciągników rolni-
czych, które dostarczyły wiele emo-
cji. W pierwszym dniu targów były 
to wyścigi zabytkowych traktorów, 

natomiast w niedzielne popołudnie 
można było podziwiać zmagania 
traktorzystów podczas drużynowych 
wyścigów oraz te najbardziej wi-
dowiskowe – wyścigi największych 
traktorów o mocy ponad 200 kw.

Wielkopolska Izba Rolnicza 
była fundatorem nagrody za zaję-
cie pierwszego miejsca w wyści-
gach traktorów w klasie Ciapek do 
31 KM, którą zdobył pan Michał 
Przestacki.

Pierwszy dzień targów zakończył 
się wspólnym biesiadowaniem oraz 
koncertem zespołu White Room. 
Natomiast w niedzielę, oprócz wspo-
mnianych wystaw, wyścigów i kon-
kursów, odbył się również koncert 
grupy disco polo VIPOdance.

Podziękowania dla Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej od organizatorów 
za wsparcie i ufundowanie nagrody 
odebrał z rąk senatora Jana Filipa 
Libickiego członek Rady Powiatowej 
WIR Jacek Bresz.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. 
również dziękuje za możliwość bra-
nia udziału w tak ciekawym wyda-
rzeniu i liczy na dalszą współpracę.

Mirosława ŻUREK

> dokończenie ze str. 9

Wielkopolska Izba Rolnicza była fundatorem nagrody w jednym z konkur-
sów organizowanych w ramach imprezy
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Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ

6 października br. po raz ósmy do 
Marszewa przybyły tłumy na jesien-
ne targi AGROMARSZ. Wśród gro-
na wystawców wymienić można tak-
że Wielkopolską Izbę Rolniczą, która 
przygotowała swoje stoisko wspólnie 
z firmą Usługi Doradcze Agnieszki 
Góralczyk i firmą Gobarto.

W tym roku WIR promowała upra-
wę soi non GMO. Honorowy delegat 
Rady Powiatowej WIR w Ostrowie 
Wielkopolskim Jan Chlasta udzielał 
praktycznych porad na temat uprawy 
soi. To właśnie w jego gospodarstwie 
w Nowych Skalmierzycach odbyło 
się tegoroczne Wielkopolskie Świę-
to Soi, gdzie na blisko 12 ha pokaza-

no 19 odmian tej rośliny. Jan Chlasta 
przekazywał więc swoje spostrzeże-
nia dotyczące uprawy soi, zaprezen-
tował również wyniki, jakie uzyskał 
w tegorocznych zbiorach. 

Promocja soi była także wsparta 
degustacją zupy z soi niegenetycznie 
modyfikowanej przygotowanej przez 
prezesa WIR Piotra Walkowskiego. 
Na stoisku wydano 1000 porcji prze-
pysznej zupy sojowej, udzielając przy 
tym porad kulinarnych, jak również 
informacji w temacie zalet soi w ży-
wieniu człowieka. 

Izbowe stoisko odwiedzili mię-
dzy innymi posłowie na Sejm RP: 
Jarosław Urbaniak, Jan Mosiński, 

Piotr Walkowski, a także wicemar-
szałek województwa wielkopolskie-
go Krzysztof Grabowski oraz wie-
lu samo rządowców, rolników i firm 
działających w otoczeniu rolnictwa. 

Tematem przewodnim targów była 
z kolei energia odnawialna oraz za-
gadnienia związane z efektywnym 
gospodarowaniem energią w gospo-
darstwie rolnym i domowym. Wśród 
ofert wystawienniczych znalazły 
się panele fotowoltaiczne i solarne, 
a także urządzenia pozwalające na 
efektywne zarządzanie energią i ni-
welowanie jej strat. 

Na poletkach demonstracyjnych 
zaprezentowano kolekcję odmian 

kukurydzy, którą dopełniały stosika 
promocyjne hodowców poszczegól-
nych odmian. 

Nieodłącznym elementem targów 
był kiermasz ogrodniczy z bogatą 
ofertą drzew, krzewów ozdobnych 
i owocowych oraz kwiatów, a także 
stoiska z ekologiczną żywnością oraz 
rękodziełem. 

Prezes WIR Piotr Walkowski pra-
gnie złożyć serdeczne podziękowania za 
szczególne zaangażowanie w organiza-
cję stoiska WIR przewodniczącemu RP 
WIR w Jarocinie Bartoszowi Banasza-
kowi i jego małżonce Natalii.

Biuro WIR Ostrów Wlkp.
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Prezes WIR Piotr Walkowski podczas uroczystego otwarcia TargówWielkopolska Izba Rolnicza w ramach targów promowała uprawę soi non 
GMO

lat ubiegłych, włączyła się również 
Wielkopolska Izba Rolnicza.

Główną atrakcją imprezy był oczy-
wiście konkurs orki zaprzęgiem kon-
nym. Do rywalizacji stanęło jedena-
stu zawodników, którzy potrafią, tak 
jak ich dziadowie i pradziadowie, 
orać pole zaprzęgiem konnym. Wiel-
kopolskę reprezentowali: Marian 
Sierpowski, Przemysław Sierpowski, 
Marcin Szymkowiak, Józef Rękosie-
wicz oraz jego wnuk Robert Rękosie-
wicz.

Zgodnie z regulaminem konkursu, 
komisja konkursowa oceniała szyb-
kość i jakość wykonanej orki, a także 
wygląd zaprzęgu i strój oracza. Zwy-
ciężczynią zawodów została Ewa Ol-
szewska, drugie miejsce zajął Józef 
Rękosiewicz, a trzeci wynik uzyskał 
Jan Gryglewicz. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe puchary i atrakcyjne na-
grody ufundowane przez organizato-
rów. Puchar Prezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotra Walkowskie-
go otrzymał najmłodszy zawodnik 

– jedenastoletni Robert Rękosiewicz, 
który w zawodach wystartował już 
po raz drugi.

Równocześnie z zawodami odby-
wał się Festiwal Dyni, w tym roku 

organizowany już po raz trzeci. 
W ramach festiwalu rozstrzygnięto 
konkurs na najciekawszą potrawę 
z dyni. W kategorii indywidualnej 
zwyciężyła członkini KGW w Pięko-

cinie Katarzyna Czemeryńska, na-
tomiast w rywalizacji kół gospodyń 
wiejskich zwyciężyło Stowarzysze-
nie K.L.A.R z Kawcza (powiat ra-
wicki). Nagrody ufundowane przez 
WIR otrzymały również KGW Pię-
kocin, KGW Trzebicko oraz KGW 
Pierstnica.

Konkurs orki zaprzęgiem kon-
nym corocznie gromadzi liczną pu-
bliczność, która dopinguje zawod-
ników oraz korzysta z atrakcji kuli-
narnych przygotowanych przez or-
ganizatorów. 

W tym roku gośćmi wydarzenia 
byli m.in. prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkowski, 
delegat do KRIR Henryk Kowa-
lik, wiceprezes DIR Ryszard Borys 
oraz burmistrz gminy Milicz Piotr 
Lech. Radę Powiatową Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w Rawiczu, któ-
ra z ramienia WIR jest współorgani-
zatorem wydarzenia, reprezentowali 
Fabian Małecki i Mirosław Latu-
szek. WIR
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Laureatkami konkursu organizowanego w ramach Festiwalu Dyni zostały 
panie ze Stowarzyszenia K.L.A.R z Kawcza
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WIELKOPOLSKA BRACI ŁOWIECKA!

Z okazji dnia św. Huberta, patrona myśliwych, w imieniu samorządu rolniczego składam najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności.

Łowiectwo i myślistwo to nie tylko piękna pasja i przyjemność obcowania z naturą. To przede wszystkim poczucie 
odpowiedzialności za ochronę naszego ekologicznego dziedzictwa oraz praca na rzecz należytego utrzymania lasów 
i związanych z nimi ekosystemów.

W tym szczególnym dla Państwa dniu składam podziękowania za codzienną troskę o to, by nasze lasy pełne były 
zdrowej zwierzyny, łowiska bezpieczne, a pola należycie chronione przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę 
łowną. Dziękuję również za kultywowanie pięknych tradycji związanych z ceremoniałem łowieckim, które są integral-
ną częścią naszego dziedzictwa kulturowego.

Dziękując za dotychczasową współpracę, życzę pomyślności i sukcesów łowieckich, a do tradycyjnego pozdrowienia 
„Darz Bór” dołączam życzenia satysfakcji z działalności zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Piotr Walkowski
prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Poznań, listopad 2019 roku


