
wielkopolski
BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ISSN 1642-917

nr 5 (175)
maj 2019 r.

Czy znowu zabraknie wody dla roślin?
Trzy tygodnie wcześniej niż zwy-

kle rozpoczęła się tegoroczna we-
getacja roślin uprawnych. Tymcza-
sem po suchej zimie w Wielkopolsce 
nie są prognozowane znaczące opa-
dy deszczu. Powstaje poważna oba-
wa, że w krótkim czasie roślinom 
do komfortowego wzrostu może za-
braknąć wody.

Z pozoru sytuacja wydaje się na-
wet korzystna, gdyż rolnicy bez 
obaw o ulgnięcie ciągników już od 
początku marca przystąpili do za-
silania upraw azotem i rozpoczę-
li prace uprawowe. Zasiano zbo-
ża jare. Niektórzy nawet posadzili 
wczesne ziemniaki, przykrywając je 
włókniną. Wystarczy jednak zajrzeć 
do studni, by stwierdzić, że poziom 

wody przypomina bardziej środek 
lata niż początek wiosny.

W tej sytuacji zarząd Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, wykonując usta-
wowy obowiązek sporządzania ana-
liz, ocen, opinii i wniosków z zakresu 
produkcji rolnej i przedstawiania ich 
organom administracji rządowej, po-
informował wojewodę wielkopolskie-
go o niepokojąco niskich zasobach 
wodnych zgromadzonych w glebie po 
tegorocznej zimie. Ponieważ każda 
izba rolnicza, także nasza, deleguje 
swoich przedstawicieli do pracy w ko-
misjach szacujących szkody w gospo-
darstwach rolnych powstałe na sku-
tek wystąpienia niekorzystnych zja-
wisk atmosferycznych, zarząd WIR 
poczuł się zobowiązany wystąpić do 

wojewody z prośbą o jak najwcze-
śniejsze przygotowanie organizacyj-
ne i merytoryczne komisji do spraw-
nej realizacji zadań w roku 2019. 

Przy tej okazji pragniemy uzmy-
słowić rolnikom, że głównym spo-
sobem na zmniejszenie ryzyka po-
niesienia szkód w uprawach rol-
nych jest system obowiązkowych 
ubezpieczeń, do których z budżetu 
państwa dopłacane jest 65% warto-
ści polisy. Inne formy pomocy ze 
strony państwa, np. preferencyjne 
kredyty na wznowienie produkcji 
czy nadzwyczajna pomoc „do hek-
tara”, mają jedynie charakter uzu-
pełniający.

Opracowanie Kornel PABISZCZAK

Przymrozki wyprzedzają przepisy
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolni-

czej wystąpił do ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego z wnioskiem o zmianę 
definicji wiosennych przymrozków 
określoną w ustawie o ubezpiecze-
niu upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich. Pismo prezesa WIR Piotra 
Walkowskiego zawiera poniższą ar-
gumentację.

Postępujące zmiany klimatu, 
przejawiające się w Polsce m.in. ła-
godnym przebiegiem zimy z nie-
wielkimi opadami śniegu i deszczu 
oraz stosunkowo wysokimi tempe-
raturami powietrza w okresie przed-

wiośnia, skutkują przyspieszeniem 
rozpoczęcia wegetacji roślin nawet 
o 2–3 tygodnie. Konieczność jak 
najefektywniejszego wykorzysta-
nia skromnych zimowych zapasów 
wody glebowej skłania większość 
rolników do podejmowania decyzji 
o wcześniejszych siewach roślin ja-
rych i wcześniejszym sadzeniu ziem-
niaków.

Jednak mimo ocieplania się klima-
tu nie maleje zagrożenie uszkadzania 
roślin przez wiosenne przymrozki. 
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich stanowi, że przymroz-

ki wiosenne oznaczają szkody polega-
jące na całkowitym lub częściowym 
zniszczeniu roślin lub całkowitej 
utracie plonu lub jego części spowo-
dowane przez obniżenie się tempe-
ratury poniżej 0°C dopiero od dnia 
15 kwietnia do dnia 30 czerwca. Za-
pis ten oznacza w praktyce, że rolnik 
nie może ubiegać się o odszkodowa-
nie z tytułu zawartego ubezpiecze-
nia, jeżeli uprawa została zniszczo-
na przez przymrozek, który wystąpił 
przed tą datą. Należy przypuszczać, 
że kilkanaście lat temu, gdy pisano 
ustawę, 15 kwietnia był dniem za-
kończenia siewu większości roślin 

jarych i wcześniej występujące przy-
mrozki jeszcze nie zagrażały upra-
wom. Tymczasem w ostatnich latach 
siewy większości roślin jarych koń-
czą się już pod koniec marca.

Przedstawiając powyższe, zarząd 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwró-
cił się do ministra z prośbą o podję-
cie inicjatywy zmierzającej do do-
stosowania ustawowego terminu 
zapewniającego ochronę ubezpie-
czeniową z tytułu wystąpienia przy-
mrozków wiosennych do aktualnie 
panujących w kraju warunków at-
mosferycznych.

Opracowanie Kornel PABISZCZAK

Fo
t. 

M
. C

eg
lar

ek

Fo
t. 

P. 
Do

pi
er

ał
a

Przesuszone gleby w dalszym ciągu potrzebują wody

Poziom wody przypomina bardziej środek lata niż początek wiosny
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Klimatyczny bilans wodny poprawiony
Na początku lutego br. resort rol-

nictwa przedstawił izbom rolniczym 
do zaopiniowania projekt zmiany 
rozporządzenia w sprawie warto-
ści klimatycznego bilansu wodnego 
(KBW) dla poszczególnych gatun-
ków roślin uprawnych i gleb. Ana-
lizując go, Wielkopolska Izba Rol-
nicza zgłosiła wniosek o poszerzenie 
monitoringu suszy rolniczej o ku-
kurydzę uprawianą na glebach kate-
gorii I oraz o trwałe użytki zielone. 
W przypadku kukurydzy przepisy 
dotychczas zakładały, że słabsze sta-
nowiska nie są odpowiednie do upra-
wy tej rośliny. Tymczasem, jak poda-
liśmy w uzasadnieniu, wielu rolni-
ków utrzymujących zwierzęta upra-
wia kukurydzę na nie najlepszych 
stanowiskach z konieczności, gdyż 
nie posiada innych.

Z satysfakcją informujemy, że 
pierwszy z naszych wniosków został 
uwzględniony. Jak informuje pod-
sekretarz stanu Rafał Romanowski, 
nowe wartości KBW uwzględniają 
w sposób dokładniejszy uzależnie-
nie zapotrzebowania roślin na wodę 
zmieniające się w zależności od faz 
rozwojowych roślin, które ostatnio 
występują coraz wcześniej. Takie po-

dejście sprawi, że wartości KBW 
określone w nowym rozporządzeniu 
będą bardziej związane z potrzeba-
mi wodnymi roślin zmieniającymi się 
w okresie wegetacyjnym. Uwzględ-
niono także uwagę dotyczącą obję-
cia monitoringiem suszy na I katego-
rii gleb upraw kukurydzy na ziarno 
oraz na kiszonkę. Natomiast nie jest 
możliwe prowadzenie monitoringu 

suszy dla upraw traw. Po pierwsze, 
trawy nie są wymienione w Ustawie 
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich (monitoring suszy bazuje 
na tej ustawie), po drugie zaś wilgot-
ność gleb użytków zielonych zależy 
od dwóch czynników, tj. klimatycz-
nego bilansu wodnego oraz poziomu 
zwierciadła wody gruntowej. Poziomy 
wody gruntowej mogą być określane 
w oparciu o szczegółowe mapy dla 
kraju, które jak do tej pory nie zosta-
ły jeszcze opracowane, a IUNG-PIB 
zakresem badań środowiskowych do-
tyczących poziomu wód gruntowych 
się nie zajmuje. W związku z powyż-
szym, brak jest aktualnie możliwo-
ści określenia klimatycznego bilansu 
wodnego dla użytków zielonych.

Kornel PABISZCZAK

Konferencja Inno4Grass w Uścikowie – 
V spotkanie partnerów projektu Inno4Grass

Wielkopolska Izba Rolnicza oraz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu zorganizowali V spotkanie 
partnerów projektu Inno4Grass 
„Wspólna przestrzeń innowacyjna 
dla zrównoważonej produkcyjno-
ści użytków zielonych w Europie”, 
które trwało od 24 do 26 kwietnia 
br. Do Polski przybyło 30 przed-
stawicieli międzynarodowego kon-
sorcjum z krajów biorących w nim 
udział: Szwecji, Niemiec, Francji, 
Belgii, Irlandii, Holandii, Włoch.

Pierwszego dnia partnerzy Inno-
4Grass udali się do Uścikowa, gdzie 
miała miejsce wizyta studyjna w go-
spodarstwie Michała Kaczmarka – 
jednego z 20 krajowych uczestników 
projektu.

Następnie gospodarze, a zarazem 
polscy przedstawiciele partnerów 
projektu Inno4Grass: Piotr Walkow-
ski, prezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej oraz prof. dr hab. Piotr Goliń-
ski, koordynator krajowy projektu, 
zaprosili na Salę Wiejską do Uściko-
wa, gdzie odbyła się konferencja dla 
członków konsorcjum oraz rolników 
z Polski. Udział w niej wzięli tak-
że: Przemysław Jagła, prezes Wiel-
kopolskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła, i członkowie 
zarządu WIR. Gospodarze spotka-
nia, witając przybyłych gości, zapro-
sili do dyskusji, która przyczyni się 
do sukcesu realizowanego wspólnie 
zadania.

Główny koordynator projektu, 
Arno Krause z Centrum Trwałych 
Użytków Zielonych Dolnej Sakso-
nii i Bremy, szczegółowo wyjaśnił 
wszystkim uczestnikom konferencji 
przyczyny zawiązania się między-
narodowego konsorcjum oraz głów-
ne idee realizowanego projektu. 
W swoim wystąpieniu zaznaczył, że 
gwałtowne zmiany, jakie zachodzą 
w rolnictwie, m.in. zmiany klimatu 
oraz koncentracja gospodarstw, po-
wodują konieczność przyspieszenia 
wprowadzania innowacji, które jed-
nocześnie będą korzystnie wpływać 
na środowisko naturalne. Komisja 
Europejska, wychodząc naprzeciw 
zmianom w podejściu do tworzenia 

i wdrażania innowacji, umożliwi-
ła utworzenie specjalnych progra-
mów rozwijających sieci innowacyj-
ne. Projekt Inno4Grass jest jednym 
z 30 tematycznych projektów obec-
nie realizowanych w Europie, które 
polegają na współpracy pracowni-
ków naukowych, doradców z grupą 
docelową stosującą najnowocześniej-
sze rozwiązania. Dzięki nowoczes-
nemu podejściu do wdrażania inno-
wacji będą one mogły być szybciej 
wychwycone, dopracowane oraz roz-
powszechnione szerokiemu gronu 
odbiorców. Dlatego głównym celem 
projektu Inno4Grass jest zacieśnie-
nie współpracy nauki z praktyką rol-
niczą na rzecz wdrożenia innowacyj-

nych systemów gospodarowania na 
użytkach zielonych dla zwiększenia 
opłacalności w zakresie chowu bydła 
mlecznego, mięsnego i owiec w Eu-
ropie przy jednoczesnym zapewnie-
niu pozyskania wielu usług ekosyste-
mowych. Projekt realizowany jest od 
1 stycznia 2017 r., a jego zakończenie 
przewidziano na grudzień 2019 r. 
W ramach projektu udało się już wy-
chwycić 170 innowacyjnych pomy-
słów, z czego 85 przypadków zosta-
ło szczegółowo przeanalizowanych 
oraz opisanych, stworzono interneto-
we platformy dyskusyjne, na których 
można omawiać i rozwiązywać bie-
żące problemy, utworzono programy 
nauczania dla średnich i wyższych 
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Konferencja w Uścikowie dla członków konsorcjum oraz rolników z Polski
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szkół rolniczych oraz umożliwiono 
transfer wiedzy poprzez studencką 
wymianę. Przygotowano także sze-
reg nagrań cyfrowych z prezentacją 
nowoczesnych rozwiązań.

W trakcie konferencji trzech pol-
skich rolników przedstawiło charak-
terystykę swoich gospodarstw oraz 
wyjaśniło, na czym polegają wdrożo-
ne w nich innowacje.

Z profilem gospodarstwa Michała 
Kaczmarka uczestnicy konferencji 
zapoznali się podczas wizytacji tere-
nowej. Michał Kaczmarek prowadzi 
gospodarstwo o powierzchni 63 ha 
użytków rolnych, z czego ponad po-
łowę stanowią użytki zielone. Jest to 
gospodarstwo rodzinne zajmujące 
się produkcją mleka. Stado podsta-
wowe liczy 100 krów o średniej wy-
dajności 8200 l mleka na rok. W go-
spodarstwie został wdrożony sys-
tem nawadniania użytków zielonych 
przy użyciu trzech niezależnych od 
siebie, zlokalizowanych w różnych 
miejscach deszczowni rampowych, 
których parametry są dostosowane 
do wielkości i kształtu działek rol-
nych. Źródłem wody do nawadnia-
nia jest studnia głębinowa o głębo-
kości 200 m. Zastosowanie innowa-
cji pozwala na zwiększenie produk-
cyjności użytków zielonych (5–6 po-
kosów w sezonie wegetacyjnym), co 
jest szczególnie ważne w latach, kie-
dy występuje zjawisko suszy. Rolnik 
we własnym gospodarstwie prze-
twarza 20% rocznej produkcji mle-
ka i sprzedaje produkty mleczne 
pod swoją własną marką. Producent 
rolny wykupił domenę internetową 
w celu promowania w sieci wypro-
dukowanego przez siebie nabiału. 
Michał Kaczmarek planuje powięk-

szenie zarówno stada podstawowe-
go, jak i areału uprawianych traw 
w gospodarstwie do poziomu 80% 
powierzchni, jak również zwiększe-
nie skali przetwarzanych produktów.

Drugim innowacyjnym rozwiąza-
niem zaprezentowanym w Uścikowie 
była ocena zawartości suchej masy 
w ściętej i przewiędniętej runi łąko-
wej za pomocą mikrofalówki, któ-
ra stosowana jest w gospodarstwie 
Adama Warnke z Gajewa. Obejmuje 
ono 74 ha, z czego aż 50 ha to trwa-
łe użytki zielone. W nowoczesnym 
budynku inwentarskim utrzymywa-
nych jest 75 krów mlecznych, któ-
rych roczna produkcja mleka wynosi 
9700 l na rok od sztuki. Dzięki do-
kładnemu określeniu zbioru surow-
ca kiszonkarskiego w gospodarstwie 
uzyskuje się bardzo dobrej jakości 
paszę. Rolnicy najczęściej wilgot-
ność trawy podsuszonej do zakisze-
nia oceniają „na oko”. Tymczasem 
za pomocą taniej i prostej metody, 
w 15 minut można uzyskać wynik 
oceny zawartości suchej masy w runi 
łąkowej. 

Innowacyjnym rozwiązaniem 
w kolejno zaprezentowanym gospo-
darstwie jest stosowanie zabiegu pie-
lęgnacyjnego – napowietrzania darni 
użytków zielonych zapewniającego 
optymalne warunki wzrostu i rozwo-
ju roślin łąkowych za pomocą wła-
snej konstrukcji aeratora talerzowe-
go. W efekcie w gospodarstwie moż-
liwa jest produkcja większej ilości 
paszy podstawowej dla bydła, popra-
wa jej jakości poprzez lepszy skład 
botaniczny runi oraz lepsze wyko-
rzystanie stosowanych nawozów. In-
nowację tę przedstawił właściciel 
gospodarstwa o powierzchni 120 ha 
Mariusz Duda z Porażyna. Specja-
lizacją gospodarstwa jest produkcja 
mleka od 160 krów, których średnia 
wydajność wynosi 10 800 l na rok.

Innowacyjny aerator poprawiają-
cy jakość runi oraz wzrost jej plono-
wania zbudowany jest na ramie po-
chodzącej z agregatu uprawowego 
o szerokości roboczej 3 m. Elemen-
ty robocze w postaci talerzy tnących 
zainstalowanych jeden obok drugie-
go z 20-centymetrowymi odstępami 

nacinają darń łąkową na głębokość 
10–15 cm, która regulowana jest do-
datkowym obciążeniem maszyny. 
Aerator, wprowadzając powietrze do 
wierzchniej warstwy gleby, umoż-
liwia lepsze wykorzystanie skład-
ników pokarmowych z nawozów 
i utrzymanie przez dłuższy czas sta-
bilnego składu botanicznego runi po 
renowacji łąk, gwarantując wysoki 
plon bardzo dobrej jakości paszy. 

Gospodarstwo Mariusza Dudy zo-
stało wytypowane do nagrody dla 
najlepszych rolników stosujących in-
nowacje na użytkach zielonych, któ-
ra zostanie wręczona 11–12 czerwca 
2019 roku w czasie uroczystej sesji 
w Hanowerze, którą organizują part-
nerzy projektu Inno4Grass z Nie-
miec. 

Po części merytorycznej konferen-
cji był także czas na dyskusje nt. naj-
częstszych problemów, z którymi bo-
rykają się rolnicy zamierzający sto-
sować w swoim gospodarstwie naj-
nowsze technologie i innowacje. Za-
kończenie spotkania miało charakter 
integrujący partnerów i uczestników 
projektu Inno4Grass. W podzięko-
waniu za wkład włożony w realizację 
projektu przygotowano zarówno dla 
delegacji zagranicznej, jak i polskich 
rolników drobne upominki. 

Wielkopolska Izba Rolnicza jest 
jedynym w naszym kraju uczestni-
kiem reprezentującym rolnicze śro-
dowisko praktyków biorącym udział 
w projekcie finansowanym ze środ-
ków Komisji Europejskiej w ramach 
Programu Ramowego Badań i Inno-
wacji Horyzont 2020. Szczegóły nt. 
realizacji projektu Inno4Grass znaj-
dują się na stronie www.wir.org.pl. 

Maria DERESIŃSKA
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Wizyta studyjna w gospodarstwie Michała Kaczmarka – jednego z 20 krajo-
wych uczestników projektu

Moderatorzy innowacji w WIR
26 kwietnia w siedzibie Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej odbyło się spo-
tkanie moderatorów innowacji w za-
kresie produkcji rolniczej w oparciu 
o użytki zielone w Europie. Taka 
grupa moderatorów powstała w ra-
mach projektu Inno4Grass finanso-
wanego z programu Unii Europej-
skiej Horyzont 2020, który skupia się 
na wspieraniu badań oraz wdrażania 
ich wyników do praktyki rolniczej. 
WIR jest jednym z 20 partnerów tego 
projektu. O samym projekcie pisze-
my więcej obok, a informacje na jego 
temat znajdziecie Państwo na stronie 
www.inno4grass.pl. 

Jednym z zadań projektu było 
wyłonienie osób, które będą dzia-
łać na rzecz upowszechnienia inno-
wacyjnych praktyk stosowanych na 

użytkach zielonych przez rolników 
w różnych krajach europejskich. Ich 
zadaniem jest ułatwianie kontaktów 
oraz komunikacji pomiędzy świa-
tem nauki a światem praktyki rol-
niczej. Osoby takie powinny posia-
dać odpowiednie umiejętności oraz 
wiedzę niezbędną do skutecznego 
wyłaniania innowacyjnych rozwią-
zań stosowanych przez rolników, ale 
także do identyfikowania wyzwań 
oraz problemów, przed którymi sto-
ją rolnicy, a które powinny stano-
wić agendę badawczą dla uczelni 
i instytutów. Ten projekt trwa już 
od stycznia 2017 roku. W trakcie 
poprzednich spotkań moderatorzy 
mieli okazję zapoznać się z najlep-
szymi praktykami w zakresie współ-
pracy z rolnikami, organizowaniem 

efektywnych spotkań, komunikowa-
niem się oraz budowaniem sieci rol-
ników, ekspertów oraz naukowców, 
którzy wspólnie mogą rozwiązywać 
konkretne problemy. Taki proces 
jest szalenie ważny w dzisiejszych 
warunkach prowadzenia produk-
cji rolniczej. Zmiany klimatyczne, 
globalizacja rynków, presja cenowa 
sieci detalicznych, rosnące wyma-
gania środowiskowe ze strony Unii 
Europejskiej powodują zamykanie 

się nożyc pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży płodów rolnych a koszta-
mi produkcji rolniczej. Gospodar-
stwa rolne muszą poszukiwać róż-
nych rozwiązań, które sprostają tym 
wyzwaniom. Z drugiej strony uczel-
nie i instytuty badawcze często za-
pominają o potrzebach praktyki rol-
niczej. W takiej sytuacji niezbędni 
stają się moderatorzy, którzy dzięki 
wypracowanym w ramach projek-
tu metodom i umiejętnościom będą 
w stanie w większym stopniu zasy-
pać rów pomiędzy nauką i prakty-
ką rolniczą. W ramach projektu zi-
dentyfikowano bardzo dużo pomy-
słów oraz praktyk innowacyjnych 
na użytkach zielonych stosowanych 

> dokończenie na str. 4
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przez rolników i opisanych przez 
uczestników projektu. Stworzono 
olbrzymią bazę wiedzy na ten temat 
i różnych materiałów dostępnych 
dla rolnika. Spotkanie w naszej izbie 
miało na celu przedyskutowanie 

oraz opracowanie najlepszych spo-
sobów upowszechnienia tej wiedzy 
wśród rolników już po zakończeniu 
realizacji projektu. Grupa modera-
torów będzie trwałym dorobkiem 
Inno4Grass. Członkami tej grupy 
z ramienia Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej są Anna Czerwińska oraz An-

drzej Przepióra. Będą oni odpowie-
dzialni za tworzenie internetowych 
grup dyskusyjnych, spotkań nauki 
z praktyką, upowszechniania inno-
wacyjnych praktyk na różnego ro-
dzaju seminariach i konferencjach. 

Już teraz zapraszamy na stronę 
internetową projektu oraz na spe-

cjalnie dedykowaną stronę, na któ-
rej znajdują się wszystkie produk-
ty opracowane w ramach projektu: 
www.encyclopediapratensis.eu. Za-
praszamy również do bezpośrednie-
go kontaktu z naszymi moderatora-
mi (a.przepiora@wir.org.pl).

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 3

Izbowe wybory do walnych zgromadzeń
Co 4 lata izby rolnicze muszą 

samodzielnie zorganizować wybory 
do walnych zgromadzeń. Nie otrzy-
mują na ten cel żadnych subwencji 
ze środków budżetowych. A wyma-
gania ustawodawcy są duże. Przy-
pomnijmy, że członkowie walnego 
zgromadzenia danej izby są wybie-
rani spośród członków izby w wybo-
rach pośrednich, dwustopniowych, 
przeprowadzanych w głosowaniu 
tajnym. W I etapie wyborów (tj. 
28.07.2019 r.) w okręgu wyborczym, 
obejmującym obszar jednej gminy, 
wybiera się dwóch członków rady po-
wiatowej izby (jednego, jeżeli obszar 
użytków rolnych gminy nie przekra-
cza 4 tys. ha). W II etapie wyborów 

(do 18 sierpnia 2019 r.) na pierwszym 
posiedzeniu każda rada powiatowa 
izby wybierze spośród swoich człon-
ków przewodniczącego oraz delegata 
na walne zgromadzenie. W ten spo-
sób z 31 rad powiatowych wyłonione 
zostanie 62-osobowe Walne Zgroma-
dzenie Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, które do 8 września br. wybierze 
spośród swego grona zarząd, komisję 
rewizyjną i komisje problemowe.

W wyborach do samorządu rolni-
czego okręgiem wyborczym jest gmi-
na, w związku z tym w Wielkopolsce 
utworzono 226 okręgów wyborczych. 
Po zweryfikowaniu danych z ewi-
dencji gruntów rolnych i uwzględ-
nieniu miast na prawach powiatu 

wynika, że w tegorocznych wybo-
rach do obsadzenia jest 426 manda-
tów. W 200 okręgach o powierzchni 
użytków rolnych ponad 4 tys. ha wy-
branych zostanie po dwóch delega-
tów, zaś w 26 okręgach o powierzch-
ni użytków rolnych do 4 tys. ha – 
jeden delegat. W stosunku do ubieg-
łych wyborów jest to o jeden mandat 
mniej, ze względu na to, że poniżej 
4 tys. ha spadła powierzchnia użyt-
ków rolnych w podpoznańskiej gmi-
nie Komorniki, gdzie intensywnie 
rozwijają się inwestycje i budownic-
two mieszkaniowe.

Istotne novum przy obecnych wy-
borach stanowi zasada nieprzepro-
wadzania wyborów w okręgu wybor-

czym, w którym liczba zgłoszonych 
kandydatów jest równa lub mniejsza 
od liczby mandatów możliwych do 
uzyskania w tymże okręgu i to po-
mimo uprzedniego wezwania komi-
sji okręgowej do zgłoszenia dodat-
kowych kandydatów w terminie do 
11 lipca br. Za wybranych członków 
rady powiatowej komisja okręgowa 
uznaje wówczas zarejestrowanych 
kandydatów, a odpowiednio pozosta-
ły mandat pozostaje nieobsadzony. 
W takim przypadku właściwa komi-
sja okręgowa niezwłocznie zawiada-
mia wyborców danego okręgu o za-
istniałej sytuacji i nie przeprowadza 
głosowania 28 lipca br.

Opracowanie Grzegorz WYSOCKI
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1 Chodzież Miasto 1
2 Budzyń 2
3 Chodzież 2
4 Margonin 2
5 Szamocin 2
6 Czarnków Miasto 1
7 Czarnków 2
8 Drawsko 2
9 Krzyż Wlkp. 2

10 Lubasz 2
11 Połajewo 2
12 Trzcianka 2
13 Wieleń 2
14 Gniezno Miasto 1
15 Czerniejewo 2
16 Gniezno 2
17 Kiszkowo 2
18 Kłecko 2
19 Łubowo 2
20 Mieleszyn 2
21 Niechanowo 2
22 Trzemeszno 2
23 Witkowo 2
24 Borek Wlkp. 2
25 Gostyń 2
26 Krobia 2
27 Pępowo 2
28 Piaski 2

29 Pogorzela 2
30 Poniec 2
31 Granowo 2
32 Grodzisk Wlkp. 2
33 Kamieniec 2
34 Rakoniewice 2
35 Wielichowo 2
36 Jaraczewo 2
37 Jarocin 2
38 Kotlin 2
39 Żerków 2
40 Kalisz Miasto 1
41 Blizanów 2
42 Brzeziny 2
43 Ceków Kolonia 2
44 Godziesze Wielkie 2
45 Koźminek 2
46 Lisków 2
47 Mycielin 2
48 Opatówek 2
49 Stawiszyn 2
50 Szczytniki 2
51 Żelazków 2
52 Baranów 2
53 Bralin 2
54 Kępno 2
55 Łęka Opatowska 2
56 Perzów 2
57 Rychtal 2
58 Trzcinica 2
59 Koło Miasto 1
60 Babiak 2

61 Chodów 2
62 Dąbie 2
63 Grzegorzew 2
64 Kłodawa 2
65 Koło 2
66 Kościelec 2
67 Olszówka 2
68 Osiek Mały 2
69 Przedecz 2
70 Konin Miasto 1
71 Golina 2
72 Grodziec 2
73 Kazimierz Biskupi 2
74 Kleczew 2
75 Kramsk 2
76 Krzymów 2
77 Rychwał 2
78 Rzgów 2
79 Skulsk 2
80 Sompolno 2
81 Stare Miasto 2
82 Ślesin 2
83 Wierzbinek 2
84 Wilczyn 2
85 Kościan Miasto 1
86 Czempiń 2
87 Kościan 2
88 Krzywiń 2
89 Śmigiel 2
90 Kobylin 2
91 Koźmin Wlkp. 2
92 Krotoszyn 2

93 Rozdrażew 2
94 Sulmierzyce 1
95 Zduny 2
96 Leszno Miasto 1
97 Krzemieniewo 2
98 Lipno 2
99 Osieczna 2

100 Rydzyna 2
101 Święciechowa 2
102 Wijewo 2
103 Włoszakowice 2
104 Chrzypsko Wielkie 2
105 Kwilcz 2
106 Międzychód 2
107 Sieraków 2
108 Kuślin 2
109 Lwówek 2
110 Miedzichowo 2
111 Nowy Tomyśl 2
112 Opalenica 2
113 Zbąszyń 2
114 Oborniki 2
115 Rogoźno 2
116 Ryczywół 2
117 Ostrów Wlkp. Miasto 1
118 Nowe Skalmierzyce 2
119 Odolanów 2
120 Ostrów Wlkp. 2
121 Przygodzice 2
122 Raszków 2
123 Sieroszewice 2
124 Sośnie 2

Wykaz okręgów i mandatów w wyborach do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2019 roku
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125 Czajków 1
126 Doruchów 2
127 Grabów nad Prosną 2
128 Kobyla Góra 2
129 Kraszewice 2
130 Mikstat 2
131 Ostrzeszów 2
132 Białośliwie 2
133 Kaczory 2
134 Łobżenica 2
135 Miasteczko Krajeńskie 2
136 Piła 1
137 Szydłowo 2
138 Ujście 2
139 Wyrzysk 2
140 Wysoka 2
141 Chocz 1
142 Czermin 2
143 Dobrzyca 2
144 Gizałki 2
145 Gołuchów 2
146 Pleszew 2
147 Poznań Miasto 1
148 Buk 2
149 Czerwonak 1
150 Dopiewo 2

151 Kleszczewo 2
152 Komorniki 1
153 Kostrzyn Wlkp. 2
154 Kórnik 2
155 Luboń 1
156 Mosina 2
157 Murowana Goślina 2
158 Pobiedziska 2
159 Puszczykowo 1
160 Rokietnica 2
161 Stęszew 2
162 Suchy Las 1
163 Swarzędz 2
164 Tarnowo Podgórne 2
165 Bojanowo 2
166 Jutrosin 2
167 Miejska Górka 2
168 Pakosław 2
169 Rawicz 2
170 Słupca Miasto 1
171 Lądek 2
172 Orchowo 2
173 Ostrowite 2
174 Powidz 1
175 Słupca 2
176 Strzałkowo 2

177 Zagórów 2
178 Obrzycko Miasto 1
179 Duszniki 2
180 Kaźmierz 2
181 Obrzycko 2
182 Ostroróg 2
183 Pniewy 2
184 Szamotuły 2
185 Wronki 2
186 Brodnica 2
187 Dolsk 2
188 Książ Wlkp. 2
189 Śrem 2
190 Dominowo 2
191 Krzykosy 2
192 Nowe Miasto nad Wartą 2
193 Środa Wlkp. 2
194 Zaniemyśl 2
195 Turek Miasto 1
196 Brudzew 2
197 Dobra 2
198 Kawęczyn 2
199 Malanów 2
200 Przykona 2
201 Tuliszków 2
202 Turek 2

203 Władysławów 2
204 Wągrowiec Miasto 1
205 Damasławek 2
206 Gołańcz 2
207 Mieścisko 2
208 Skoki 2
209 Wapno 1
210 Wągrowiec 2
211 Przemęt 2
212 Siedlec 2
213 Wolsztyn 2
214 Kołaczkowo 2
215 Miłosław 2
216 Nekla 2
217 Pyzdry 2
218 Września 2
219 Złotów Miasto 1
220 Jastrowie 2
221 Krajenka 2
222 Lipka 2
223 Okonek 2
224 Tarnówka 2
225 Zakrzewo 2
226 Złotów 2
Razem: 426

KSOW – podpisanie umów  
na realizację operacji 

6 maja br. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu 
miało miejsce podpisanie umów na 
realizację operacji w ramach Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
W imieniu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej umowy podpisali pre-
zes Piotr Walkowski oraz dyrektor 
biura Grzegorz Wysocki, ze strony 
samorządu województwa wielko-
polskiego podpisy na dokumentach 
złożył Krzysztof Grabowski, wice-
marszałek województwa wielkopol-
skiego.

W wyniku zakończonej oceny for-
malnej i merytorycznej Wielkopol-
ska Izba Rolnicza w bieżącym roku 
otrzyma wsparcie finansowe ze środ-
ków KSOW w ramach Pomocy Tech-
nicznej Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014–2020 na realiza-
cję czterech operacji.

„Organizacje pozarządowe 
dla wielkopolskiej wsi”

Zgodnie z regulaminem KSOW 
operacje mogą być realizowane po 
złożeniu wniosku, a jeszcze przed 
podpisaniem umów, tym samym 
była możliwość realizacji operacji 
już w kwietniu. Relacja ze spotkania 
znajduje się na stronie 6.

„Pieczarka od A do Z”
Celem operacji będzie organiza-

cja stoiska wystawienniczego wraz 
z punktem informacyjnym w trak-
cie Święta Pieczarki w Wielichowie. 
Na stoisku dostępne będą informa-
cje na temat innowacji w uprawie 
pieczarek. Punkt informacyjny bę-
dzie funkcjonował jako miejsce wy-
miany doświadczeń oraz nawiąza-
nia współpracy pomiędzy podmio-
tami działającymi w branży uprawy 
i przetwórstwa pieczarek. W ramach 
operacji zorganizowany zostanie 

również konkurs dla kół gospodyń 
wiejskich pt. „Pieczarka w stu od-
słonach”.

„Rekreacja konna – tradycja 
i współczesność”

Celem operacji jest organizacja 
plenerowej imprezy hipicznej, która 
przyczyni się do promocji rekreacji 
i turystyki konnej. W ramach im-
prezy odbędą się zawody jeździeckie 
oraz zaprezentowana zostanie oferta 
miejscowych ośrodków jeździeckich. 
Powstanie również punkt informa-

cyjny, w ramach którego możliwe 
będzie uzyskanie fachowej porady 
i wsparcia w zakresie prowadzenia 
działalności, pozyskiwania środków 
oraz promocji własnej oferty.

Realizacja projektu nakierowa-
na będzie na działania aktywizujące 
rolników, zachęcające ich do współ-
pracy, wspólnej realizacji inicjatyw 
oraz zrzeszania się. 

„Od producenta  
do konsumenta” 

Celem operacji jest organizacja 
szkolenia dla rolników zainteresowa-
nych tworzeniem i rozwijaniem dzia-
łalności grup producentów rolnych, 
a także imprezy plenerowej promują-
cej produkty wytwarzane w ramach 
grup producenckich.

Wszelkie informacje o operacjach 
realizowanych przez WIR oraz nabo-
rze uczestników można będzie zna-
leźć na stronie internetowej www.wir.
org.pl, na stronach partnerów projek-
tów, a także na stronie www.ksow.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
KSOW oraz możliwości zarejestro-
wania się jako partner KSOW zna-
leźć można na portalu internetowym 
www.ksow.pl.

Opracowanie K. STRZYŻ
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W ramach konkursu nr 3/2019, ogłoszonego 4 stycznia br. przez MRiRW, 
złożono 48 wniosków, z których 45 przeszło pomyślnie weryfikację. Po od-
powiedniej ocenie wytypowano do dalszej realizacji 30 operacji na łączną 
kwotę rekomendowanego finansowania: 639 161,10 zł
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Organizacje pozarządowe  
dla wielkopolskiej wsi

W Niedzielę Palmową 14 kwiet-
nia br. odbyło się spotkanie orga-
nizowane w ramach operacji „Or-
ganizacje pozarządowe dla wielko-
polskiej wsi”, które miało na celu 
wskazanie kierunków działań oraz 
stworzenie platformy współpracy, 
wymiany doświadczeń i integracji 
między organizacjami działającymi 
na terenach wiejskich w całej Wiel-
kopolsce.

W spotkaniu zorganizowanym 
w Hali Sportowej w Grabowie nad 
Prosną (powiat ostrzeszowski) wzię-
ło udział tysiąc osób. Byli to liderzy 
rozwoju lokalnego, przedstawiciele 
kół gospodyń wiejskich, członkowie 
stowarzyszeń i organizacji działają-
cych na terenach wiejskich oraz oso-
by aktywnie działające na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich. 

Celem projektu było zaprezento-
wanie potencjału organizacji działa-
jących na terenach wiejskich. Zachę-
caliśmy do podejmowania działań 
pobudzających postawy kreatywne 
mieszkańców wsi. Na przykładzie or-
ganizacji spotkania o tematyce zwią-
zanej z tradycjami wielkanocnymi 
wskazywaliśmy, jak realizować tego 
rodzaju inicjatywy, jak w interesują-
cy sposób zaprezentować swój poten-
cjał i jak zachęcić do współpracy po-
dobne organizacje, lokalne samorzą-
dy czy prywatne firmy.

W ramach projektu zorganizowa-
ny został punkt informacyjny dla 
osób zainteresowanych działalno-
ścią w ramach organizacji pozarzą-
dowych. Uczestnicy spotkania pytali 
o formalne podstawy działania orga-
nizacji, takich jak np. koła gospodyń 
wiejskich. Na stoisku dostępne były 
przygotowane przez Wielkopolską 

Izbę Rolniczą informatory zawierają-
ce ustawę i rozporządzenia dotyczące 
działalności kół gospodyń wiejskich. 
W punkcie informacyjnym wyświe-
tlana była również prezentacja za-
wierająca przykłady działań organi-
zacji pozarządowych z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego.

Podczas spotkania część organiza-
cji miała możliwość zaprezentowania 
swoich inicjatyw w ramach trzech 
bloków:

 ■ działalność artystyczna,
 ■ dziedzictwo kulinarne,
 ■ dziedzictwo kulturowe.

Działalność artystyczna
Organizacje pozarządowe włączy-

ły się w przygotowanie części arty-
stycznej operacji. Przed uczestnika-

mi spotkania wystąpili Stowarzy-
szenie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Bukowianki” z Bukownicy oraz ze-
społy „Harmonia” i „Doruchowia-
nie”.

Dziedzictwo kulinarne
Kulinaria podczas spotkania ści-

śle związane były z tradycją wielka-
nocną. Potrawy, którymi częstowano 
uczestników spotkania, to potrawy 
goszczące na naszych stołach podczas 
śniadania wielkanocnego. Poczęstu-
nek przygotowany został przez koła 
gospodyń wiejskich z gminy Grabów 
nad Prosną.

W ramach realizacji operacji od-
był się również konkurs na pasz-
tet wielkanocny, w którym wzięło 
udział 18 organizacji z całej Wielko-
polski. Zgłoszone potrawy ocenia-
ne były z uwzględnieniem następu-
jących kryteriów: tradycja (pocho-
dzenie produktów, wykorzystanie 
składników regionalnych, szczegól-
ne elementy receptury nawiązujące 
do lokalnych tradycji itp.), sposób 
zaprezentowania potrawy oraz jej 
smak. Pasztety zgłoszone do konkur-
su przeznaczone zostały do degusta-
cji w trakcie spotkania. Pełna lista 
laureatów konkursu znajduje się na 
stronie internetowej www.wir.org.pl 
w zakładce dotyczącej projektów re-
alizowanych w ramach KSOW.

Dziedzictwo kulturowe
Organizacje pozarządowe przy-

gotowały stoiska z rękodziełem. 

W większości były to ozdoby wiel-
kanocne: stroiki, palmy wielkanoc-
ne, pisanki itp. Stoiska przygotowały 
organizacje z powiatów ostrzeszow-
skiego i ostrowskiego.

Spotkanie miało również charak-
ter integracyjny. Przedstawiciele or-
ganizacji z całej Wielkopolski mieli 
możliwość wymiany doświadczeń, 
spróbowania lokalnych produktów 
oraz dyskusji dotyczących działalno-
ści organizacji na terenach wiejskich. 
W trakcie spotkania funkcjonował 
również punkt informacyjny doty-
czący Sieci Dziedzictwa Kulinarne-
go Wielkopolska.  WIR
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Motywem przewodnim spotkania były działania służące zachowaniu tożsa-
mości i dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi związanego z okresem 
Wielkiego Postu i Wielkanocy

Koła gospodyń wiejskich oraz różnego rodzaju stowarzyszenia działające na terenach wiejskich to ogromny poten-
cjał, który powinien zostać wykorzystany na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działania służące podtrzymaniu lo-
kalnych tradycji kulturowych są do-
skonałą formą promocji wsi, gminy 
czy regionu
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Polska szkoła wyprzedziła Europę!
To w jednej z polskich szkół rol-

niczych powstało rozwiązanie, 
o którym w Europie nikt wcześ-
niej nie słyszał. W małej wsi leżącej 
we wschodniej części Wielkopolski 
o dość malowniczej nazwie – Kacz-
ki Średnie, a dokładnie w Zespole 
Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego powstało pierw-
sze w Europie, akredytowane przez 
japoński koncern – producenta ciąg-
ników i maszyn rolniczych Kubota, 
Centrum Rolnictwa Precyzyjnego. 
Zainaugurowane w październiku 
2018 roku Centrum Rolnictwa Pre-
cyzyjnego (CRP) w Kaczkach Śred-
nich przynosi już pierwsze ogólno-
polskie korzyści, o których uczest-
nicy konferencji „Precyzyjna przy-
szłość rolnictwa” mogli przekonać 
się 11 kwietnia br. To w tym dniu 
do ZSR CKP w Kaczkach Średnich 
zjechało się około stu osób zainte-
resowanych krzewieniem tego typu 
rozwiązań w całej Polsce. Wśród 
uczestników konferencji znaleźli się 
m.in. przedstawiciele szkół z całego 
kraju, dealerzy maszyn i ciągników 
rolniczych, przedstawiciele instytu-
cji wspierających edukację oraz wiele 
instytucji rynku rolnego.

O tym, że rolnictwo poddane jest 
obecnie bardzo dynamicznym zmia-
nom, nikogo nie trzeba było przeko-
nywać. Uczestnicy spotkania naocz-
nie mogli przekonać się, jakie inno-
wacyjne pomoce dydaktyczne zosta-
ły wypracowane we współpracy z fir-
mą Kubota. To dzięki tym rozwiąza-
niom w szkole w Kaczkach Średnich 
nabywa się umiejętności z zakresu 
obsługi, serwisowania i pełnego wy-
korzystania możliwości zdalnego 
sterowania ciągnikiem, wprowadze-
nia elementów robotyki na rolnicze 
pola czy mapowania upraw. Rolnic-
two już teraz musi bowiem sprostać 
wyzwaniom, jakimi są rosnąca świa-

towa populacja i kurczące się zasoby 
naturalne. Z tymi obszarami musi 
dziś radzić sobie edukacja, która 
w ZSR CKP Kaczki Średnie stawia 
czoła nie tyko nowoczesnym rozwią-
zaniom technicznym, ale również 
wskazuje trendy nadchodzącej przy-
szłości.

– Wobec rosnącej populacji na 
świecie i kurczącego się areału upraw 
roślin przeznaczonych do produkcji 
żywności niezmiernie ważne staje 
się optymalne wykorzystanie zaso-
bów. Trend ten dodatkowo wzmacnia 
ogromna konkurencja wśród produ-
centów płodów rolnych, która pocią-
ga za sobą konieczność doskonalenia 
zabiegów agrotechnicznych pod ką-
tem ich kosztów oraz skuteczności. 
Wszystko to sprawia, że rolnictwo 
precyzyjne staje się koniecznością, 
a nie nowinką. Kubota rozumie rol-
nictwo precyzyjne jako rozwój inte-
ligentnych technologii komuniko-
wania się poszczególnych maszyn 
ze sobą, a także wykorzystanie roz-
wiązań GPS i map zasobności gleby 

do dokładnego dawkowania materia-
łu siewnego, nawozów czy środków 
ochrony roślin – mówił podczas kon-
ferencji Michał Poźniak, szef dzia-
łu sprzedaży ciągników rolniczych 
w firmie Kubota (Deutschland) 
GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

O tym, że maszyny pomogą nam 
w podejmowaniu optymalnych de-
cyzji w planowaniu gospodarstwa 
rolnego, uczestnicy mogli się prze-
konać podczas wykładu dr. hab. Sta-
nisława Samborskiego, który pod-
kreślił, że rolnictwo precyzyjne daje 
możliwości w zakresie szeroko rozu-
mianej agrotroniki, jednak wymaga 
znaczących nakładów finansowych, 
czasu, ale przede wszystkim kompe-
tencji i umiejętności. A takie właśnie 
inicjatywy, jak Centrum Rolnictwa 
Precyzyjnego, są doskonałym przy-
kładem miejsc, które już dziś odpo-
wiadają na potrzeby jutra.

W trakcie konferencji odbył się 
również panel ekspercki poświęcony 
nowinkom w technice agrorolniczej, 
a także warsztaty, w ramach których 
uczestnicy zapoznani zostali z inno-
wacyjnymi zestawami dydaktyczny-
mi opracowanymi w Zespole Szkół 
Rolniczych CKP w Kaczkach Śred-
nich. Podczas warsztatów wszyscy 
uczestnicy przekonali się, że nie ma 
odwrotu od działań, które zapocząt-
kowane zostały w Kaczkach Śred-
nich.

W tym miejscu warto również 
nadmienić, iż w październiku 
2018 roku Zespół Szkół Rolniczych 
CKP w Kaczkach Średnich zain-
augurował wspomniane CRP w ra-
mach otwarcia pierwszego w Polsce 
Centrum Kwalifikacji, w które poza 
szkołą włączyły się również takie in-
stytucje, jak: Konfederacja Lewiatan 

(jeden z największych związków pra-
codawców w Polsce), Związek Pra-
codawców Motoryzacji i Artykułów 
Przemysłowych, Centrum Innowa-
cyjnej Edukacji oraz Your Futu-
re In (szkockie centrum nowoczes-
nych kompetencji i kwalifikacji). 
W ramach projektów realizowanych 
w szkole już niebawem planowana 
jest inauguracja Centrum Edukacji 
Inteligentnych Domów we współpra-
cy z firmą Bosch.

Działania podejmowane przez 
szkołę w Kaczkach Średnich komen-
towane są szeroko nie tylko przez 
polskie instytucje, ale wielokrotnie 
przykłady wypracowane w tej szkole 
znajdują zainteresowanie wśród in-
stytucji europejskich. W roku 2018 
w ramach projektu prowadzonego 
przez Komisję Europejską szkoła 
prezentowała również swoje rozwią-
zania podczas światowej konferen-
cji poświęconej tematowi edukacji 
w Johannesburgu (Republika Połu-
dniowej Afryki). Warto śledzić ko-
lejne działania szkoły w Kaczkach 
Średnich, która w ramach działań 
z obszaru agrotroniki zmodyfiko-
wała również ciągnik marki Mas-
sey Ferguson z 1985 roku, wyposa-
żając go m.in. w urządzenia akto-
ryki i sensoryki rolniczej, sterowa-
nie GPS współpracujące z aplikacją 
wspierającą prowadzenie zabiegów 
na polu uprawnym. Co jeszcze stwo-
rzy niewielka szkoła w Kaczkach 
Średnich? Czas pokaże – zachęcamy 
gorąco do śledzenia szkolnej strony 
internetowej oraz profilu szkoły na 
Facebooku.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Kacz-
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Przedstawiciele szkół z całego kraju, dealerzy maszyn rolniczych i ciągni-
ków, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa uczest-
niczyli w konferencji „Precyzyjna przyszłość rolnictwa”, która odbyła 
się 11 kwietnia br. w ZSR CKP Kaczki Średnie

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich powstało pierwsze w Euro-
pie Centrum Rolnictwa Precyzyjnego. Jest akredytowane przez japoński koncern – producenta ciągników maszyn 
rolniczych Kubota

> dokończenie na str. 8
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W ostatnim czasie media poda-
ją coraz więcej informacji dotyczą-
cych pojawienia się wilka w pobliżu 
domostw czy też ataku na zwierzęta 
hodowlane. W związku z tym zanie-
pokojenie mieszkańców wsi rośnie. 
Wiadomo, że jako drapieżnik wilk 
może być potencjalnie niebezpieczny 
dla człowieka oraz zwierząt hodow-
lanych. Podnoszone są liczne głosy 
o konieczności regulacji populacji 
wilka w naszym kraju. Czy tak jest 
faktycznie i co należy zrobić w przy-
padku spotkania z wilkiem?

Wilk jest objęty ochroną gatunkową 
na terenie całego kraju od 1998 roku. 
Obecnie szacunkowo liczebność tego 
gatunku może dochodzić do 2,5 tys. 
osobników, jednakże niektóre środo-
wiska mówią o większej liczbie. Nie-
możliwe jest dokładne zbadanie, ile 
wilków żyje w Polsce. Zwykle teryto-
rium zajmowane przez watahę to 100–
300 km2, ale wielkość ta zależy od 
dostępności pokarmu i terenu. Wilk 
jest w stanie w dobę pokonać dystans 
kilkudziesięciu kilometrów, dlatego 
trudne jest jednoznaczne stwierdze-
nie na podstawie tylko zgłoszeń, czy 
mamy do czynienia z jedną watahą, 
czy są to inne osobniki z innej wil-
czej grupy. Możliwe są również kon-
takty ludzi z pojedynczymi osobni-
kami, w takim przypadku niewyklu-
czone jest, iż jest to młody osobnik 
poszukujący własnego terytorium. 
Zgodnie z danymi podanymi przez 
Główny Urząd Statystyczny i Gene-
ralną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 
w 2017 roku najwięcej osobników wil-
ka stwierdzono w województwie pod-
karpackim – 785 sztuk, natomiast 
w Wielkopolsce 108 szt.

Zwierzęta kopytne są w Polsce 
głównym pożywieniem wilka. Zda-
niem niektórych wilki regulują tym 
samym liczebność saren czy jeleni, co 
przyczynia się do zmniejszenia szkód 
powodowanych przez te zwierzęta. 
Jednak z obserwacji rolników i myśli-
wych wynika, iż zwierzyna łowna na 
terenach, w których występują wilki, 
ucieka na pola i otwarte przestrze-
nie. Rolnicy wskazują, że obecnie li-
czebność chociażby saren na polach 
bardzo wzrosła i powoduje ogrom-
ne szkody. Wilk, ze względu na za-

gęszczenie zabudowań oraz zmniej-
szenie się kompleksów leśnych, może 
zaatakować również zwierzęta ho-
dowlane, a w szczególności owce, 
krowy i kozy. Człowiek nie stanowi 
pożywienia dla wilka. Wilk jest zwie-
rzęciem płochliwym i boi się czło-
wieka. W ciągu dnia wilk ma gorszy 
wzrok i możliwe jest bliższe podejście 
do zwierzęcia, w nocy jednak jego 
wzrok się wyostrza i takie zbliżenie 
do zwierzęcia jest niemożliwe. Zagro-
żenie ze strony wilka dla człowieka 
może nastąpić w przypadku: osacze-
nia zwierzęcia, pozbawienia go natu-
ralnej bazy pokarmowej, stosunkowo 
dużego zaludnienia, wścieklizny oraz 
wyjątkowego zachowania pojedyn-
czych osobników. 

Wszelkie przypadki pojawienia 
się wilków i innych dużych zwierząt 
chronionych na terenach zamieszka-
łych, które mogą stanowić zagroże-
nie, należy zgłaszać do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, który po-
winien podjąć adekwatne do skali za-
grożenia. Wskazują na to zapisy art. 
7 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którym do zadań własnych 
gminy należy zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty, w tym 

sprawy związane z utrzymaniem po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli.

W przypadku ataku wilków na 
zwierzęta hodowlane wypłacane jest 
przez Skarb Państwa odszkodowanie. 
Niezwłocznie po stwierdzeniu szko-
dy poszkodowany powinien złożyć 
wniosek, co do zasady pisemnie, do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Jednakże w przypadku wil-
ka zalecane jest zgłoszenie telefonicz-
ne w przypadku szkód wyrządzonych 
w zwierzętach. Oględzin i szacowa-
nia szkód, a także ustalania wyso-
kości odszkodowania i jego wypłaty 
dokonuje regionalny dyrektor ochro-
ny środowiska (RDOŚ), z wyjątkiem 
zdarzeń na terenie parku narodowe-
go. Powinien być on niezwłocznie za-
wiadomiony o powstałej szkodzie, aby 
mógł wykonać czynności procesowe. 
Identyfikacja sprawcy zdarzenia jest 
wykonywana w oparciu o oględziny 
zabitych zwierząt oraz zebrany mate-
riał dowodowy. Hodowca inwentarza 
ma obowiązek wykazania, że szkodę 
wyrządziły wilki. Powinien pamiętać 
o kilku zasadach, m.in. takich jak:

 ■nie należy uprzątać zagryzionego 
zwierzęcia przed przybyciem osób 
dokonujących oględzin;

 ■należy zabezpieczyć wszelkie ślady 
zdarzenia;
 ■należy wykonać, w miarę możli-
wości, dokumentację fotograficzną 
zagryzionego zwierzęcia i innych 
śladów w obrębie miejsca zdarze-
nia (tropy, ślady przeciągania ofia-
ry, kał), a także samo miejsce zda-
rzenia i stosowane zabezpieczenia 
(np. ogrodzenie).
Powstałe szkody należy również 

zgłosić do lekarza weterynarii, któ-
ry może stwierdzić przyczyny zgonu 
poszkodowanego zwierzęcia, sporzą-
dzić op̀ is stanu zwłok oraz określić 
inne cenne informacje ułatwiające 
rozpatrzenie wniosku o odszkodo-
wanie.

W sprawach spornych dotyczą-
cych wysokości odszkodowań za 
szkody wyrządzone m.in. przez wil-
ki orzekają sądy powszechne. Od-
szkodowanie nie przysługuje oso-
bom, które nie wyraziły zgody na 
współpracę z RDOŚ, a także za 
szkody między innymi wyrządzo-
ne w okresie od zachodu do wscho-
du słońca bez bezpośredniej opieki 
(bez nadzoru człowieka lub wyszko-
lonego psa pasterskiego). W przy-
padku szkód wyrządzonych w od-
niesieniu do zwierząt, w pasiece albo 

Bliskie spotkania z wilkiem
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kach Średnich, powiat turecki) jest 
szkołą z przeszło 50-letnią tradycją, 
zmieniającą swój charakter ze szko-
ły typowo rolniczej na zespół szkół 
kształcący w różnych zawodach. 

Obecnie nabór prowadzony jest 
na następujące kierunki: technik 
chłodnictwa i klimatyzacji, technik 
urządzeń sanitarnych, technik orga-
nizacji reklamy, technik pojazdów 
samochodowych, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik 

budownictwa, technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej, technik spedytor oraz technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroni-
ki. Szkoła kształci młodzież w tech-
nikum i liceum mundurowym (na 
podbudowie gimnazjum) oraz pro-

wadzi kształcenie dorosłych w ra-
mach kwalifikacyjnych kursów za-
wodowych.

Więcej informacji na temat szkoły 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.zsrkaczki.edu.pl

WIR

> dokończenie ze str. 7
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Jubileuszowe Targi Rolno-Ogrodnicze 
w Przygodzicach

28 kwietnia br. na terenach Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Przygodzicach już po raz 
dwudziesty odbyły się Targi Rol-
no-Ogrodnicze. Organizatorami tej 
jednej z największych w regionie 
imprezy wystawienniczej branży 
rolniczej i ogrodniczej są Stowarzy-
szenie na Rzecz Promocji i Rozwo-
ju Edukacji Powiatu Ostrowskiego, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego, powiat ostrowski oraz gmi-
na Przygodzice. Partnerem tego-
rocznej edycji targów była Wiel-
kopolska Izba Rolnicza, która do 
2011 roku była jednym z organiza-
torów imprezy.

Hasłem przewodnim targów od 
ponad 15 lat jest „Wszystko dla śro-
dowiska, domu i ogrodu”. To właśnie 
artykuły ogrodnicze oraz niezliczone 
gatunki roślin ozdobnych cieszą się 
największym zainteresowaniem od-
wiedzających. Podczas targów swoją 
ofertę prezentują również producenci 
sprzętu rolniczego i środków do pro-
dukcji rolnej. Ponadto w ramach tar-
gów odbywają się pokazy sprzętu rol-
niczego, maszyn i urządzeń do ogro-
du oraz pokaz zaprzęgów konnych. 
Można również zaopatrzyć się w wy-
roby z wikliny, drewna i rękodzieła. 
W trakcie targów prezentowana jest 
nie tylko oferta firm, ale również in-
stytucji działających w otoczeniu rol-

nictwa. Stoiska informacyjne przy-
gotowali m.in. Wielkopolska Izba 
Rolnicza, Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego oraz Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. Jak co roku, 
targom towarzyszył konkurs na naj-
lepsze stoisko targowe oraz najlepszy 
produkt targów. Uczestnikom tar-
gów czas umiliły występy lokalnych 
zespołów, a najmłodsi mogli skorzy-
stać ze specjalnie przygotowanych 
dla nich atrakcji.

Z uwagi na jubileuszową edycję 
wydarzenia tegoroczne targi mia-
ły specjalną oprawę. Pomysłodawca 
targów, prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Piotr Walkowski, wręczył 
pamiątkowe medale osobom, któ-
re na przestrzeni dwudziestu edycji 
zaangażowani byli w organizację tej 
imprezy. Wśród wyróżnionych me-
dalami znaleźli się: 

 ■Tomasz Guliński, dyrektor ZSP 
CKU w Przygodzicach, 

 ■Lidia Jakubiak, prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Promocji i Rozwo-
ju Edukacji Powiatu Ostrowskiego, 
 ■Dariusz Sosiński, komisarz tar-
gów, 
 ■Mieczysław Szempiński, komisarz 
targów w latach 2000–2009,
 ■Paweł Rajski, starosta ostrowski,
 ■Piotr Walkowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Ostrowskiego,
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Pamiątkowe medale, przygotowane z okazji jubileuszu targów, wręczone zostały osobom, które zaangażowane były 
w organizację tego wydarzenia

> dokończenie na str. 10

w budowli stawów rybnych w go-
spodarstwie rybackim, jeżeli szko-
da w tej budowli spowodowała albo 
może spowodować ubytek ryb, oglę-
dzin szkody dokonuje się niezwłocz-
nie po otrzymaniu wniosku, jednak 
nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia jego otrzymania. W przypadku 
Wielkopolski wnioski o szacowanie 
szkód wraz z oświadczeniem nale-
ży zgłosić do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 
60-529 Poznań, tel. 61 639 64 00, 
faks: 61 639 64 47, e-mail: sekreta-
riat.poznan@rdos.gov.pl.

Ustawa o ochronie przyrody wska-
zuje w ramach łagodzenia konflik-
tów na współdziałanie z dyrekto-
rem ochrony środowiska, a także na 
zezwolenia na odstępstwo od zaka-
zów wobec osobników tego gatunku. 
Współdziałanie może polegać mię-
dzy innymi na pomocy merytorycz-

nej, pomocy finansowej poszkodo-
wanym lub osobom, których mienie 
jest realnie zagrożone na wystąpienie 
szkody na budowę urządzeń lub wy-
konanie zabiegów zapobiegających 
szkodom na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej.

Możliwe jest uzyskanie zezwolenia 
na odstępstwo od zakazów, np. pło-
szenia i niepokojenia, a nawet umyśl-
nego zabijania na wniosek osoby na-
rażonej na poważne szkody lub nie-
bezpieczeństwo, a także na wniosek 
gminy, gdy zagrożenie dotyczy więk-
szej liczby gospodarstw. Wnios ki 
w przypadku wydania zgody na:

 ■ umyślne zabijanie składa się do 
Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska,
 ■ umyślne płoszenie i niepokojenie 
składa się do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska,
 ■wykonywanie jakiejkolwiek zaka-
zanej czynności na terenie parku 

narodowego składa się do Ministra 
Środowiska.
Decyzje wydawane przez te organy 

są uznaniowe. Pamiętajmy, że rów-
nież w przypadku fotografowania, 
filmowania i obserwacji mogących 
powodować niepokojenie zwierząt 
należy mieć zgodę regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska.

Nie ulega wątpliwości, że dzia-
łania ochronne w stosunku do wil-
ka są skuteczne, gdyż ich populacja 
stale rośnie. Niestety nie unikniemy 
w związku z tym konfliktów. Ko-
nieczne jest przeprowadzenie szero-
kich działań edukacyjnych – zarów-
no dla mieszkańców wsi, jak i miast. 
Należy wskazywać, jak się zacho-
wać w przypadku spotkania wilka 
w lesie, a także jak uchronić zwierzę-
ta gospodarskie. 

Należy również przeprowadzić 
badania w całym kraju dotyczące 
wielkości populacji wilka. Niepo-

kój bardzo często wynika z niewie-
dzy, a ta może doprowadzić do wielu 
niepożądanych sytuacji. Włączenie 
w te działania wszystkich środowisk 
– od urzędników, leśników, ekolo-
gów, myśliwych po rolników – może 
przyczynić się do większej dokład-
ności badań, a w konsekwencji do 
możliwości przedsięwzięcia sku-
tecznych działań zarówno chronią-
cych wilka, jak i chroniących przed 
wilkiem.

Biuro WIR

Na podstawie materiałów z Warsztatów 
dotyczących potencjalnych sytuacji 

konfliktowych z wilkiem oraz zabezpieczania 
mienia przed tym gatunkiem, Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament 
Zarządzania Zasobami Przyrody 

Warszawa, dnia 31 października 2018 r., 
a także materiałów Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz 

w Poznaniu.
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 ■Krzysztof Rasiak, wójt gminy 
Przygodzice,
 ■Dariusz Kaczmarek, były dyrektor 
ZSP CKU w Przygodzicach, 
 ■Bogusław Lipiński, komisarz tar-
gów w latach 2010–2014, 
 ■Małgorzata Pieczyńska odpowia-
dająca za obsługę księgową targów, 
 ■Renata Kołakowska, pomysłodaw-
czyni loterii fantowej towarzyszą-
cej targom. 
Okolicznościowy medal otrzymali 

również poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Andrzej Grzyb oraz wice-
marszałek województwa wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski.

Pierwsze Targi Rolno-Ogrodni-
cze w Przygodzicach zorganizowa-
ne zostały w 2000 roku. Ich pomy-

słodawcami byli: Piotr Walkowski, 
Krzysztof Rasiak, Dariusz Kacz-
marek oraz Mieczysław Szempiń-
ski. W latach 2000–2010 targi or-

ganizowane były pod szyldem Sto-
warzyszenia Pomoc Społeczności 
Lokalnej PROMETEUSZ, którego 
prezesem był Piotr Walkowski, przy 

współudziale ówczesnego dyrekto-
ra Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych CKU w Przygodzicach Dariu-
sza Kaczmarka. W 2000 roku targi 
towarzyszyły pierwszym dożynkom 
powiatowym.

W trakcie tegorocznych targów 
odwiedzający stoisko Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej mogli zapoznać się 
z techniką uprawy soi oraz spróbo-
wać zupy z soi non-GMO. Porad na 
stoisku udzielał delegat Rady Powia-
towej WIR Jan Chlasta, który wspól-
nie z izbą jest organizatorem Wiel-
kopolskiego Święta Soi. Współgo-
spodarzem stoiska był również Po-
wiatowy Związek Hodowców Koni 
Wielkopolskich oraz Wielkopolski 
Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej.

Opracowanie K. STRZYŻ

> dokończenie ze str. 9

Plany nawozowe – zmiany
W związku z wejściem w ży-

cie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia: „Programu działań ma-
jących na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczysz-
czeniu”, z dniem 1 stycznia 2019 ule-
gają zmianie niektóre dotychczasowe 
wymogi formalne związane ze sposo-
bem sporządzania planów nawożenia 
oraz ich opiniowania.

Według tych zapisów gospodar-
stwa, które dotychczas musiały 
sporządzać pełen plan nawożenia, 
z dniem 1 stycznia 2019 r. zobowią-
zane są do sporządzania szczegóło-
wych planów nawożenia azotem.

Rozporządzenie to jednak nie na-
rzuca obowiązku opiniowania pla-
nów nawożenia azotem przez pod-

mioty nabywające nawozy natural-
ne z dużych ferm, tzn. z ferm, które 
prowadzą chów lub hodowlę drobiu 
powyżej 40 000 stanowisk, chów lub 
hodowlę świń powyżej 2000 stano-
wisk dla świń o wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla macior. 

Ponadto w związku z trwającym 
procesem legislacyjnym nad nową 
ustawą o nawozach i nawożeniu 
równo cześnie do czasu wejścia tej 
ustawy w życie aktualne pozostają 
zapisy ustawy o nawozach i nawoże-
niu z 10 lipca 2007 roku, w tym art. 
18 dotyczącego m.in. obowiązku opi-
niowania planów nawożenia przez 
nabywców nawozów naturalnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku opi-
niowaniu w OSChR w Poznaniu pod-
legają plany nawożenia azotem opra-
cowane na formularzu zamieszczo-
nym na stronie internetowej OSChR 
w Poznaniu. W związku z faktem, iż 
ich opiniowanie będzie odbywało się 
we właściwej terytorialnie ze wzglę-
du na położenie gruntów Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rolniczej, do 
OSChR w Poznaniu należy kierować 
wnioski o opinie dotyczące gruntów 
położonych na terenie jej działania 
(zasięg terytorialny OSChR w Po-
znaniu w zakładce Terytorialny za-
sięg działania).

W przypadku położenia grun-
tów poza terenem działania OSChR 
w Poznaniu i wynikającej stąd ko-
nieczności zaopiniowania planu na-
wożenia azotem przez inną Stację, 
należy sprawdzić warunki opinio-
wania we właściwej terytorialnie ze 
względu na położenie gruntów. 

Jednocześnie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 

2018 r. nie zwalnia ze spełniania in-
nych zobowiązań dotyczących pla-
nów nawożenia wynikających z po-
zostałych aktów prawnych czy też 
powstałych w następstwie podpisa-
nych umów i dokumentów formal-
nych, w tym m.in. pozwoleń zinte-
growanych oraz innych obowiązków 
i wymogów powstałych poza wyżej 
wymienionym rozporządzeniem.

Opiniowanie planów nawożenia 
zgodnie z zapisami rozporządze-
nia z 5 czerwca 2018 roku obejmu-
je tylko duże fermy drobiu i trzody 
chlewnej. 

Każdy podmiot, który prowa-
dzi chów lub hodowlę drobiu powy-
żej 40 000 stanowisk, chów lub ho-
dowlę świń powyżej 2000 stanowisk 
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 
750 stanowisk dla macior:

 ■ opracowuje coroczny plan na-
wożenia azotem zgodnie z zasa-
dami dobrej praktyki rolniczej, 
na podstawie składu chemicz-
nego nawozów oraz potrzeb 
pokarmowych roślin i zasobności 
gleb, uwzględniając stosowane od-
pady i nawozy,
 ■może zbyć do 30% gnojówki i gno-
jowicy do bezpośredniego wyko-
rzystania na podstawie umowy 
zawartej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, a pozosta-
łą ilość przeznaczyć do produkcji 
biogazu rolniczego lub zagospoda-
rować na użytkach rolnych, któ-
rych jest posiadaczem i na których 
prowadzi uprawę roślin,
 ■występuje do właściwej terytorial-
nie ze względu na położenie grun-
tów Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej o wydanie opinii o pla-

nie nawożenia – nie później niż do 
dnia rozpoczęcia stosowania nawo-
zu naturalnego,
 ■ kopię planu nawożenia wraz z opi-
nią przekazuje do wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) oraz 
do Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska właściwych 
ze względu na miejsce stosowania 
nawozów naturalnych.
Pozostałe wymienione w rozpo-

rządzeniu gospodarstwa powyżej 
100 ha użytków rolnych lub upra-
wiające powyżej 50 ha roślin inten-
sywnych oraz gospodarstwa posia-
dające powyżej 60 DJP nie muszą 
swoich planów nawożenia opinio-
wać w OSChR. Także mniejsze go-
spodarstwa powyżej 10 ha użytków 
rolnych oraz posiadające powyżej 
10 DJP nie muszą swojej dokumen-
tacji związanej z nawożeniem opi-
niować w OSChR.

Za wydanie opinii Stacja pobie-
ra opłatę (Rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
3 grudnia 2007 r. w sprawie wysoko-
ści opłaty za wydanie opinii o planie 
nawożenia oraz sposobu jej uiszcza-
nia – Dz. U. Nr 233, poz. 1716 z późn. 
zmianami). 

Okręgowa Stacja Chemiczno-
-Rolnicza w Poznaniu zastrzega, że 
przyjmuje plany nawozowe do zaopi-
niowania tylko na zamieszczonym 
wzorze na swojej stronie interneto-
wej. Nie przyjmuje do zaopiniowania 
planów nawozowych opracowanych 
w programie PlanoRS lub innych 
programach niż wzorzec.

WIR
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Artykuły ogrodnicze oraz rośliny ozdobne cieszą się największym zaintere-
sowaniem odwiedzających
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W programie: 

 promocja produktów z polskiej wieprzowiny, pokazy kulinarne, degustacje wyrobów  

i potraw z wieprzowiny oraz konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 
 

W trakcie imprezy funkcjonował będzie punkt informacyjny  

dotyczący zagrożenia jakie niesie wirus ASF oraz stosowania zasad bioasekuracji  

 

18 maja 2019 r. 

GOŁASZYN k. Bojanowa  
w ramach XII Regionalnych Targów Rolniczych  

GOŁASZYN –  WIOSNA 2019 

. 

Organizatorzy: SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW   
FUNDUSZU PROMOCJI  
MIĘSA WIEPRZOWEGO 
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podczas Jubileuszowego XXV Święta Pieczarki w Wielichowie 

 

 

 
 

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

Operacja pt. „Pieczarka od A do Z” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu 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. 

 

 
 

 

 trefą do konsultacji i dyskusji,

 degustacja potraw z pieczarek przygotowanych przez Koła Gospodyń 

 onkurs „ eczarka w stu odsłonach” na najbardziej różnorodne potrawy z 
dla Kół Gospodyń Wiejskich z atrakcyjnymi nagrodami

wzięciem udziału w konkursie prosimy o zgłoszenia:

Unia Europejska 


