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Drodzy Wielkopolscy Rolnicy! 

Każdego roku, po zakończeniu żniw gromadzimy się na uroczystościach 
dziękczynnych za plony. Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów 
wyrażający wdzięczność wobec Boga, który błogosławi pracy rolnika. 

W tym roku oprócz ciężkiej pracy, wielkopolscy rolnicy mierzą się również  
z trudnymi warunkami pogodowymi. Trwająca od długich tygodni susza pustoszy nasze pola, 
sady i ogrody. Plony są zdecydowanie niższe od oczekiwań, dlatego tegoroczny dożynkowy 
bochen chleba ma szczególny wymiar i z prawdziwą radością dzielimy się nim podczas 
organizowanych w całej Wielkopolsce uroczystości. 

Wszystkim rolnikom, ogrodnikom  i działkowcom składam życzenia zdrowia  
i wszelkiej pomyślności. Niech dożynkowe spotkania będą okazją do wspólnej zabawy, niech 
towarzyszy im radość i wiara w to, że kolejne lata przyniosą obfite plony. 

Szczęść Boże! 

 

.  

 

/-/ Piotr Walkowski 
Prezes  

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
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Delegaci do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
wybrani na VI kadencję

28 lipca odbyły się wybory do izb 
rolniczych, których celem było wy-
łonienie reprezentantów rolników 
na szczeblu gminy, którzy wejdą 
w skład rad powiatowych Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. W dniach 
29 lipca – 5 sierpnia odbyły się inau-
guracyjne posiedzenia rad powiato-
wych w poszczególnych powiatach. 
W trakcie tych spotkań rady wybrały 
swoich przewodniczących oraz dele-
gatów na Walne Zgromadzenie WIR. 
W ten sposób z 31 rad powiatowych 
wyłonione zostało 62-osobowe Walne 
Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej. Na 19 sierpnia zaplano-
wano posiedzenie Walnego Zgroma-
dzenia, które wybierze spośród swe-
go grona zarząd, Komisję Rewizyjną, 
komisje problemowe oraz delegata do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Organizacja wyborów to ogrom-
ne przedsięwzięcie rozłożone w cza-
sie. Głosowanie poprzedzone zostało 
licznymi działaniami, nad których 
prawidłowym przebiegiem czuwała 
komisja wojewódzka. Pierwsze posie-
dzenie komisji wojewódzkiej odbyło 
się jeszcze w maju, następnie komisja 
wojewódzka powołała komisje okrę-
gowe i rozpoczęły się szkolenia dla 
członków tychże komisji. 1 i 5 lipca, 
a w niektórych przypadkach także 
11 lipca komisje okręgowe rejestro-
wały kandydatów, którzy ubiegali się 
o mandat delegata rady powiatowej. 
Zgodnie z nowymi zasadami, w gmi-
nach, w których zarejestrowano licz-
bę kandydatów odpowiadającą liczbie 
mandatów (bądź mniejszą), nie prze-
prowadzono głosowania. 

Wybrani delegaci 
z podziałem na powiaty 

i gminy
(imię i nazwisko, gmina)

(P) – przewodniczący rady powiatowej
(D) – delegat na Walne Zgromadzenie

Rada w powiecie chodzieskim
 1. Eugeniusz Koczorowski, Budzyń
 2. Paweł Szafranek, Budzyń (P)
 3. Mieczysław Michalak, Chodzież
 4. Katarzyna Szostak, Chodzież
 5. Damian Budny, Margonin
 6. Mirosław Leśko, Margonin (D)
 7. Józef Jundziłł, Szamocin
 8. Józef Walczak, Szamocin
Rada w powiecie czarnkowsko-
-trzcianeckim
 1. Krzysztof Gała, Czarnków
 2. Henryk Siemieniewski, Czarnków
 3. Edward Kulesza, Czarnków miasto
 4. Mateusz Dymek, Drawsko

 5. Grzegorz Kolasiński, Drawsko
 6. Michał Knaupe, Krzyż Wlkp.
 7. Marian Komarnicki, Krzyż Wlkp.
 8. Bogusław Kurowski, Lubasz
 9. Karolina Bukowska, Połajewo
10. Krystian Szyler, Połajewo (P)
11. Wincenty Kilian, Trzcianka
12. Dorota Kosowska, Trzcianka (D)
13. Janusz Białoskórski, Wieleń
14. Benedykt Ławida, Wieleń
Rada w powiecie gnieźnieńskim
 1. Regina Filipczak, Czerniejewo
 2. Adam Kachniarz, Czerniejewo (D)
 3. Andrzej Frankiewicz, Gniezno
 4. Piotr Gozdecki, Gniezno
 5. Hieronim Kosiak, Kiszkowo
 6. Jacek Mikołajczak, Kiszkowo
 7. Danuta Bala-Dembska, Kłecko
 8. Zbigniew Stajkowski, Kłecko (P)
 9. Marek Drankiewicz, Łubowo
10. Marian Zdrojewski, Mieleszyn
11. Leszek Dratwiak, Niechanowo
12. Rafał Rekruciak, Niechanowo
13. Tomasz Bartz, Trzemeszno
14 . Michał Meller, Trzemeszno
15. Stanisław Janas, Witkowo
16. Tomasz Wędzikowski, Witkowo
Rada w powiecie gostyńskim
 1. Marek Gruszka, Borek Wlkp.
 2. Andrzej Kubiak, Borek Wlkp. (D)
 3. Maciej Maciejewski, Pępowo (P)
 4. Zbigniew Poślednik, Pępowo
 5. Małgorzata Szuba, Piaski
 6. Mateusz Goliński, Pogorzela
 7. Jan Tomaszewski, Pogorzela
 8. Piotr Jańczak, Poniec
 9. Krzysztof Wachowiak, Poniec
Rada w powiecie grodziskim
 1. Jacek Bresz, Granowo
 2. Kazimierz Przywecki, Granowo
 3. Andrzej Pikosz, Grodzisk Wlkp.
 4. Mirosława Sanok, Grodzisk Wlkp.
 5. Przemysław Andrzejewski, Ka-
mieniec
 6. Magdalena Moskaluk, Kamie-
niec
 7. Andrzej Moszyński, Rakoniewice
 8. Janusz Popiół, Rakoniewice (D)
 9. Janusz Buchowski, Wielichowo
10. Jerzy Kostrzewa, Wielichowo (P)
Rada w powiecie jarocińskim
 1. Bartosz Banaszak, Jaraczewo (P)
 2. Marcin Gościniak, Jaraczewo
 3. Witold Kubiak, Jarocin
 4. Bartłomiej Orpel, Jarocin
 5. Krzysztof Szyszka, Kotlin (D)
 6. Robert Szyszka, Kotlin
 7. Wojciech Szcześniak, Żerków
 8. Jacek Włoszczyk, Żerków
Rada w powiecie kaliskim
 1. Roman Frątczak, Blizanów (D)
 2. Krzysztof Rzeżniczak, Blizanów
 3. Grażyna Misiak, Brzeziny

 4. Marian Zadłużny, Brzeziny
 5. Małgorzata Jaworska, Ceków Ko-
lonia
 6. Adam Rogalski, Ceków Kolonia
 7. Ryszard Kacperkiewicz, Godzie-
sze Wielkie
 8. Łukasz Tęsiorowski, Godziesze 
Wielkie
 9. Roman Różalski, Kalisz miasto
10. Krzysztof Chwiłkowski, Koźmi-
nek
11. Grzegorz Poniatowski, Koźminek
12. Paulina Grala, Lisków
13. Jan Pawlak, Lisków
14. Karol Rymarczyk, Mycielin
15. Halina Szymańska, Mycielin
16. Marek Jakubek, Opatówek
17. Mieczysław Łuczak, Opatówek (P)
18. Wojciech Antczak, Stawiszyn
19. Andrzej Kwaśniewski, Stawiszyn
20. Józef Kędzia, Szczytniki
21. Mariusz Łuczak, Szczytniki
22. Krzysztof Galant, Żelazków
23. Józef Jagielski, Żelazków
Rada w powiecie kępińskim
 1. Paweł Kokot, Bralin
 2. Stanisław Lenort, Bralin
 3. Adam Kowalczyk, Kępno
 4. Stanisław Młynarczyk, Kępno
 5. Kazimierz Nawrot, Łęka Opa-
towska
 6. Krzysztof Nawrot, Łęka Opatow-
ska (D)
 7. Agnieszka Gaicka, Perzów
 8. Karol Pawelka, Perzów
 9. Andrzej Ostrysz, Rychtal
10. Krzysztof Zawada, Rychtal (P)
11. Szymon Maryniak, Trzcinica
12. Stanisław Polowy, Trzcinica
Rada w powiecie kolskim
 1. Henryk Krygier, Babiak (D)
 2. Zbigniew Wolicki, Babiak
 3. Marcin Pochylski, Chodów
 4. Marcin Sobczyński, Chodów
 5. Grażyna Bugała, Dąbie
 6. Artur Mrzewa, Dąbie
 7. Adam Bednarkiewicz, Grzego-
rzew
 8. Adam Jaskólski, Grzegorzew
 9. Jarosław Cieśliński, Kłodawa
10. Barbara Frątczak, Kłodawa
11. Tomasz Dębiński, Koło
12. Michał Wróblewski, Koło (P)
13. Piotr Radziemski, Kościelec
14. Kazimierz Śliwka, Kościelec
15. Stefan Michalski, Olszówka
16. Tomasz Piekarski, Olszówka
17. Małgorzata Bączkiewicz, Osiek 
Mały
18. Sławomir Makarowicz, Osiek 
Mały
19. Marek Szczęsny, Przedecz
20. Andrzej Ściślewski, Przedecz

Rada w powiecie konińskim
 1. Jacek Jackowski, Golina
 2. Arleta Wieczorek-Stolarska, Go-
lina
 3. Ryszard Luźny, Grodziec
 4. Zenon Olejniczak, Grodziec
 5. Aldona Kościelska, Kazimierz 
Biskupi
 6. Wiesław Urbaniak, Kazimierz 
Biskupi
 7. Henryk Bartczak, Kleczew
 8. Karol Licheniak, Kleczew
 9. Marek Kołodziejczak, Konin mia-
sto
10. Jolanta Nawrocka, Kramsk (P)
11. Andrzej Rogowski, Kramsk
12. Zbigniew Zbierski, Krzymów
13. Grzegorz Miętkiewicz, Rychwał
14. Włodzimierz Mizerski, Rychwał
15. Michał Janc, Rzgów
16. Waldemar Tubacki, Rzgów
17. Dawid Chmielewski, Skulsk
18. Arkadiusz Pilarczyk, Skulsk
19. Marek Matuszewski, Sompolno
20. Aldona Poruchała, Sompolno
21. Antoni Bryl, Stare Miasto (D)
22. Paweł Kwieciński, Stare Miasto
23. Jan Lutkowski, Ślesin
24. Barbara Tomaszewska, Ślesin
25. Marcin Grabowski, Wierzbinek
26. Paweł Liśkiewicz, Wierzbinek
27. Jacek Biernacki, Wilczyn
28. Paweł Domański, Wilczyn
Rada w powiecie kościańskim
 1. Hubert Grzelka, Czempiń
 2. Andrzej Hirowski, Czempiń (P)
 3. Dominik Białkowski, Kościan
 4. Mieczysław Matuszewski, Kościan
 5. Walenty Grzegorz, Krzywiń
 6. Mieczysław Rzepka, Krzywiń
 7. Lech Mikołajczak, Śmigiel (D)
 8. Krzysztof Urbaniak, Śmigiel
Rada w powiecie krotoszyńskim
 1. Marian Dymarski, Kobylin
 2. Anna Pilujska, Kobylin
 3. Andrzej Nagler, Koźmin Wlkp.
 4. Sławomir Szyszka, Koźmin 
Wlkp. (P)
 5. Maria Nowak, Krotoszyn
 6. Piotr Nowak, Krotoszyn (D)
 7. Bartłomiej Poczta, Rozdrażew
 8. Andrzej Stachowiak, Rozdrażew
 9. Hubert Uliczny, Sulmierzyce
10. Alina Kaczała-Szymczak, Zduny
11. Maria Wiśniewska, Zduny
Rada w powiecie leszczyńskim
 1. Michał Chwaliszewski, Krzemie-
niewo (D)
 2. Łukasz Roszkiewicz, Krzemienie-
wo
 3. Grzegorz Michalski, Lipno
 4. Roman Wojtkowiak, Lipno
 5. Leszek Barczyński, Osieczna
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 6. Stanisław Ciesielski, Osieczna (P)
 7. Grzegorz Frąckowiak, Rydzyna
 8. Marcin Szerszeń, Rydzyna
 9. Czesław Fabiański, Święciechowa
10. Mateusz Stachowski, Święciechowa
11. Rafał Rimke, Wijewo
12. Jacek Szmyt, Wijewo
13. Ryszard Lipowy, Włoszakowice
14. Mariusz Szady, Włoszakowice
Rada w powiecie międzychodzkim
 1. Henryk Statucki, Chrzypsko 
Wielkie
 2. Roman Twardosz, Chrzypsko 
Wielkie
 3. Mariusz Klemt, Kwilcz (D)
 4. Witold Przybył, Kwilcz
 5. Julian Keller, Międzychód
 6. Mariola Kolanoś, Międzychód
 7. Włodzimierz Szychowiak, Siera-
ków (P)
Rada w powiecie nowotomyskim
 1. Waldemar Łuczak, Kuślin
 2. Mariusz Świtała, Kuślin
 3. Mieczysław Bąbelek, Lwówek (P)
 4. Szymon Skubiszyński, Lwówek
 5. Ireneusz Borowy, Miedzichowo
 6. Grzegorz Marciniak, Miedzicho-
wo
 7. Przemysław Heinrich, Nowy To-
myśl
 8. Krzysztof Rupa, Nowy Tomyśl
 9. Alina Lewandowska, Opalenica
10. Mariusz Pasiciel, Opalenica
11. Rafał Genderka, Zbąszyń (D)
12. Daniel Napierała, Zbąszyń
Rada w powiecie obornickim
 1. Mateusz Budych, Oborniki
 2. Leszek Dąbrowski, Oborniki
 3. Zbigniew Nowak, Rogoźno
 4. Sławomir Rybak, Rogoźno (D)
 5. Łukasz Krzyśko, Ryczywół (P)
 6. Szymon Seweryn, Ryczywół
Rada w powiecie ostrowskim
 1. Karol Frąszczak, Nowe Skalmie-
rzyce
 2. Szymon Woźniak, Nowe Skal-
mierzyce
 3. Roman Rzeszowski, Odolanów (D)
 4. Andrzej Wojciechowski, Odola-
nów
 5. Tomasz Strankowski, Ostrów 
Wlkp.
 6. Piotr Walkowski, Ostrów Wlkp. (P)
 7. Paweł Matyśkiewicz, Ostrów Wlkp. 
miasto
 8. Arkadiusz Nowak, Przygodzice
 9. Barłomiej Talaga, Przygodzice
10. Bernard Kuźdub, Raszków
11. Dominika Nowostawska, Raszków
12. Tadeusz Dolata, Sieroszewice
13. Ryszard Lubryka, Sieroszewice
14. Arleta Zadka, Sośnie
15. Piotr Zamelek, Sośnie
Rada w powiecie ostrzeszowskim
 1. Agnieszka Golanowska, Czajków
 2. Mieczysław Niełacny, Doruchów
 3. Mateusz Wypchło, Doruchów
 4. Danuta Puchała, Grabów nad 
Prosną (P)

 5. Andrzej Jakóbczak, Kobyla Góra
 6. Aleksander Miszkieło, Kobyla 
Góra (D)
 7. Grażyna Kaźmierczak, Krasze-
wice
 8. Anna Skraburska, Kraszewice
 9. Krzysztof Baraniak, Mikstat
10. Maciej Rachuta, Mikstat
Rada w powiecie pilskim
 1. Piotr Heliński, Białośliwie
 2. Paweł Kozak, Białośliwie
 3. Andrzej Gryczka, Kaczory
 4. Paweł Wełnic, Kaczory
 5. Marian Fąs, Łobżenica
 6. Sylwester Warpiński, Łobżenica
 7. Roman Gryczka, Miasteczko 
Krajeńskie
 8. Stanisław Zajączkowski, Mia-
steczko Krajeńskie
 9. Jan Radka, Piła (D)
10. Remigiusz Nuszczyński, Szydłowo
11. Krzysztof Cyrulik, Ujście
12. Andrzej Sawiński, Ujście
13. Maciej Kleczka, Wyrzysk
14. Wojciech Kowalski, Wyrzysk
15. Piotr Maj, Wysoka (P)
16. Mateusz Mrowiński, Wysoka
Rada w powiecie pleszewskim
 1. Paweł Nowicki, Chocz
 2. Ilona Korzeniewska, Czermin
 3. Magdalena Matłolna-Cicha, Czer-
min
 4. Jerzy Kaczmarek, Dobrzyca
 5. Maciej Maciejewski, Dobrzyca (D)
 6. Mirosław Michalak, Gizałki
 7. Cezary Taczała, Gizałki
 8. Adam Kulawinek, Gołuchów
 9. Lucjan Kempiński, Pleszew
10. Olgierd Wajsnis, Pleszew (P)
Rada w powiecie poznańskim
 1. Jacek Hemmerling, Buk
 2. Eugeniusz Napierała, Buk
 3. Andrzej Stachowiak, Czerwonak
 4. Sławomir Sapała, Dopiewo
 5. Tomasz Sip, Dopiewo
 6. Jacek Kaczmarek, Kleszczewo
 7. Janusz Przepióra, Kleszczewo
 8. Ireneusz Krawczyk, Komorniki
 9. Szymon Frąckowiak, Kostrzyn 
Wlkp.
10. Andrzej Rozmiarek, Kórnik
11. Czesław Stempniak, Kórnik
12. Marian Pietruszyński, Luboń
13. Zenon Słupiński, Mosina (D)
14. Małgorzata Twardowska, Mosina
15. Michał Łech, Murowana Goślina
16. Piotr Michalski, Murowana Go-
ślina
17. Rafał Nadobnik, Pobiedziska
18. Wiesław Sałkiewicz, Poznań mia-
sto
19. Lechosław Janaszek, Puszczykowo
20. Marian Fudala, Rokietnica
21. Błażej Musiał, Rokietnica
22. Marcin Kalemba, Stęszew
23. Mirosław Potrawiak, Stęszew (P)
24. Roman Konieczka, Suchy Las
25. Krzysztof Kaczmarek, Swarzędz
26. Dariusz Skrzypczak, Swarzędz

27. Przemysław Pomian, Tarnowo 
Podgórne
28. Jan Szczygieł, Tarnowo Podgórne
Rada w powiecie rawickim
 1. Jan Zając, Bojanowo
 2. Walerian Kalka, Jutrosin
 3. Fabian Małecki, Jutrosin
 4. Mirosław Latuszek, Miejska Gór-
ka (D)
 5. Łukasz Rojda, Miejska Górka (P)
 6. Marian Maćkowiak, Pakosław
 7. Łukasz Stachowski, Pakosław
 8. Dariusz Niwczyk, Rawicz
 9. Paweł Popielas, Rawicz
Rada w powiecie słupeckim
 1. Zbigniew Fabiszak, Lądek
 2. Radosław Wawrzyniak, Lądek (D)
 3. Grzegorz Kryszak, Orchowo
 4. Sylwia Wojtylak-Gallas, Orchowo
 5. Jan Pauliński, Ostrowite (P)
 6. Paweł Smuszkiewicz, Ostrowite
 7. Henryk Choryan, Powidz
 8. Hanna Smarzyńska, Słupca
 9. Janusz Ziętkiewicz, Słupca
10. Ireneusz Główczyński, Słupca 
miasto
11. Józef Czarnecki, Strzałkowo
12. Stefan Pęczkowski, Strzałkowo
13. Jan Kubiak, Zagórów
14. Alicja Szymkowiak, Zagórów
Rada w powiecie szamotulskim
 1. Grzegorz Kliński, Duszniki
 2. Paweł Zagórski, Duszniki (P)
 3. Ireneusz Glanc, Kaźmierz
 4. Jerzy Wolny, Kaźmierz
 5. Maciej Frąckowiak, Obrzycko (D)
 6. Łukasz Olech, Obrzycko
 7. Bogdan Dziurleja, Obrzycko mia-
sto
 8. Radosław Barczyk, Ostroróg
 9. Zbigniew Perz, Ostroróg
10. Mirosław Karwala, Pniewy
11. Katarzyna Komorowska, Pniewy
12. Adam Kaczmarek, Szamotuły
13. Natalia Wojciechowska, Szamotuły
14. Rafał Kaszny, Wronki
15. Józef Malinowski, Wronki
Rada w powiecie średzkim
 1. Mirosław Jankowiak, Dominowo
 2. Tadeusz Ochowiak, Dominowo (D)
 3. Szymon Grewling, Krzykosy
 4. Franciszek Surdyk, Krzykosy
 5. Szymon Kaczmarski, Nowe Mia-
sto nad Wartą
 6. Stefan Kominek, Nowe Miasto 
nad Wartą
 7. Monika Błociszewska-Nowak, 
Środa Wlkp.
 8. Franciszek Szymkowiak, Środa 
Wlkp. (P)
 9. Krzysztof Dudziak, Zaniemyśl
10. Andrzej Kowarz, Zaniemyśl
Rada w powiecie śremskim
 1. Jan Ciszewicz, Dolsk
 2. Janina Pawełczyk, Dolsk (P)
 3. Kazimierz Zegar, Książ Wlkp.
 4. Agnieszka Przywara-Kapturek, 
Śrem
 5. Jan Statucki, Śrem (D)

Rada w powiecie tureckim
 1. Jacek Majtka, Brudzew
 2. Zbigniew Synenko, Brudzew
 3. Mirosław Przeor, Dobra
 4. Przemysław Tomczak, Dobra (D)
 5. Jarosław Binkowski, Kawęczyn
 6. Grzegorz Dzikowski, Kawęczyn
 7. Justyna Dawicka, Malanów
 8. Józef Dzięcioł, Malanów
 9. Krzysztof Kałużny, Przykona (P)
10. Waldemar Witczak, Przykona
11. Aleksandra Nawara, Tuliszków
12. Mariusz Sikorski, Tuliszków
13. Krzysztof Pietrzak, Turek
14. Mariusz Przygoński, Turek
15. Marek Pańczyk, Turek miasto
16. Marzena Błaszczyk, Władysła-
wów
17. Marian Bońka, Władysławów
Rada w powiecie wągrowieckim
 1. Leszek Kędziora, Damasławek
 2. Artur Serewa, Damasławek
 3. Jarosław Janicki, Gołańcz
 4. Leszek Stachowiak, Gołańcz
 5. Bogdan Fleming, Mieścisko (D)
 6. Ryszard Sadłowski, Mieścisko
 7. Michał Kantorski, Skoki
 8. Czesław Pękała, Skoki
 9. Marcin Sierszchulski, Wapno
10. Anna Majer, Wągrowiec (P)
11. Andrzej Torzewski, Wągrowiec
12. Elżbieta Wegner, Wągrowiec 
Miasto
Rada w powiecie wolsztyńskim
 1. Justyna Mania, Przemęt
 2. Przemysław Wróblewski, Przemęt
 3. Tomasz Jazdon, Siedlec (D)
 4. Paweł Zmuda, Siedlec
 5. Andrzej Kaczmarek, Wolsztyn
 6. Szymon Tomaszewski, Wolsztyn 
(P)
Rada w powiecie wrzesińskim
 1. Henryk Kmieciak, Kołaczkowo
 2. Andrzej Waszak, Kołaczkowo (P)
 3. Roman Jerzykiewicz, Miłosław (D)
 4. Rafał Sztuka, Miłosław
 5. Rafał Mieloch, Nekla
 6. Jarosław Płóciennik, Nekla
 7. Piotr Frątczak, Pyzdry
 8. Zenon Wawrzyniak, Pyzdry
 9. Marek Cieślak, Września
10. Marek Rezler, Września
Rada w powiecie złotowskim
 1. Aneta Mioduch, Jastrowie
 2. Anna Sujecka, Jastrowie
 3. Jan Bator, Krajenka
 4. Stanisław Grochowski, Lipka
 5. Łukasz Pachuc, Lipka
 6. Wojciech Szczęsny, Okonek
 7. Weronika Szwałek, Okonek
 8. Eugeniusz Grzybek, Tarnówka (D)
 9. Zygmunt Wiśniewski, Tarnówka 
(P)
10. Wiktor Banach, Zakrzewo
11. Władysław Jonatz, Zakrzewo
12. Bartłomiej Batko, Złotów
13. Stanisław Boruń, Złotów
Ogólna liczba członków rad powia-
towych: 396
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W związku z koniecznością łago-
dzenia powtarzających się niedobo-
rów wody rolnicy będą mogli uzy-
skać środki na budowę urządzeń me-
lioracyjnych mających za zadanie ra-
cjonalne jej wykorzystanie.

Rolnicy będą mogli ubiegać się 
w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa o pomoc finansową 
na inwestycje w tzw. małą retencję 
i rolniczy handel detaliczny.

Naborów wniosków na tzw. małą 
retencję ma zostać uruchomiony we 
wrześniu br. W ramach „Moderniza-
cji gospodarstw rolnych” na inwesty-
cje w nawadnianie rolnicy będą mo-
gli otrzymać dotację w wysokości do 
100 tys. zł. Pieniądze będzie można 
przeznaczyć na obiekty i urządzenia 

chroniące gospodarstwa przed suszą, 
w tym m.in. na budowę zbiorników 
wodnych, studni głębinowych, za-
kup systemów nawadniających i po-
miarowych.

Nieco później, w październiku, ma 
ruszyć nabór wniosków na „Prze-
twórstwo i marketing produktów rol-
nych” przeznaczony dla tych rolni-
ków, którzy zajmują się lub chcą pod-
jąć działalność w ramach rolniczego 
handlu detalicznego (RHD). Wspar-
cie, o jakie mogą się ubiegać, wynosi 
maksymalnie 100 tys. zł. W katalogu 
inwestycji, na które można otrzymać 
dofinansowanie, są m.in. budowa 
lub modernizacja budynków wyko-
rzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności przetwórczej, dostosowanie 

pomieszczeń do przechowywania 
produktów żywnościowych oraz słu-
żących przygotowaniu posiłków, za-

kup potrzebnych do tego sprzętów 
i urządzeń. 

Źródło: MRiRW, ARiMR
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Od września nabór na małą retencję

Pomoc dla producentów tytoniu oraz producentów świń,  
którzy nie otrzymali zapłaty od podmiotów skupujących

Od 1 do 14 sierpnia 2019 r. produ-
cenci tytoniu lub producenci świń, 
którzy nie otrzymali zapłaty z powo-
du upadłości, restrukturyzacji bądź 
likwidacji podmiotu skupującego, 
mogą składać wnioski o przyzna-
nie pomocy. Wnioski należy złożyć 
do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę producenta rolnego, a w przy-
padku grupy producentów suszu ty-

toniowego – właściwego ze względu 
na siedzibę tej grupy. 

O pomoc mogą starać się:
1. Producent rolny suszu tyto-

niowego lub grupa producentów 
suszu tytoniowego (utworzona na 
podstawie Ustawy z dnia 15 wrześ-
nia 2000 r. o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmia-
nie innych ustaw), którzy w latach 
2014–2017 nie otrzymali zapłaty za 
sprzedaż tytoniu w związku z wy-
daniem postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości lub wszczęciu wtórnego 
postępowania upadłościowego, lub 
wydaniem postanowienia o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjne-
go, lub otwarciem likwidacji wobec 
podmiotu, któremu ten tytoń został 
sprzedany.

2. Producent rolny trzody chlew-
nej, który w latach 2014–2017 nie 
otrzymał zapłaty za sprzedane świ-
nie w związku z wydaniem posta-
nowienia o ogłoszeniu upadłości 
lub wszczęciu wtórnego postępowa-

nia upadłościowego, lub wydaniem 
postanowienia o otwarciu postępo-
wania restrukturyzacyjnego, lub 
otwarciem likwidacji wobec podmio-
tu skupującego i który to producent 
rolny w latach 2014–2017 co naj-
mniej przez rok utrzymywał świnie 
w siedzibie stada położonej na tery-
torium Rzeczy pospolitej Polskiej, na 
obszarze:

 ■ zagrożonym ASF wymienionym 
w załączniku do decyzji 2014/709/
UE lub

Podziękowania
Uprzejmie dziękujemy Wójtom, 

Burmistrzom i Prezydentom Miast 
za pomoc przy organizacji tegorocz-
nych wyborów do wielkopolskiego 
samorządu rolniczego. Bez wsparcia 
samorządów organizacja tych wybo-
rów byłaby niemożliwa!

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim 1130 osobom 

pracującym w komisjach okręgo-
wych oraz 11 osobom pracującym 
w komisji wojewódzkiej!

Dziękujemy pracownikom WIR, 
byłym delegatom oraz wolontariu-
szom, którzy bezinteresownie wspo-
mogli nas przy organizacji tego wiel-
kiego przedsięwzięcia!

Składamy także podzię-
kowania wszystkim Kan-
dydatom, którzy startowa-
li w tegorocznych wybo-
rach oraz serdeczne gra-
tulacje wybranym Delega-
tom! Dziękujemy Państwu 
za podjęcie trudu służ-
by WIELKOPOLSKIM 
ROLNIKOM i zapraszamy 
do współpracy pod sztan-
darem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej!

Na koniec składamy 
podziękowanie ponad 
4500 świadomym rolnikom 
wielkopolskim, którzy po-

parli ideę swojego samorządu zawo-
dowego i wzięli udział w głosowaniu 
do izb rolniczych, które odbyło się 
w 55 gminach naszego województwa. 
Serdecznie za to dziękujemy i obie-

cujemy naszą pracę i zaangażowanie 
w VI kadencji samorządu rolniczego 
na rzecz rozwiązywania problemów 
wsi i rolnictwa!

WIR
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 ■ zapowietrzonym lub zagrożonym 
w związku z wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń, usta-
nowionym zgodnie z przepisami 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt.
3. Producent rolny trzody chlew-

nej, który w latach 2014–2017 nie 

otrzymał zapłaty za sprzedane świ-
nie w związku z wydaniem posta-
nowienia o ogłoszeniu upadłości 
lub wszczęciu wtórnego postępowa-
nia upadłościowego, lub wydaniem 
postanowienia o otwarciu postępo-
wania restrukturyzacyjnego, lub 
otwarciem likwidacji wobec podmio-
tu skupującego, który to podmiot 

prowadził działalność na obszarze 
zapowietrzonym lub zagrożonym 
w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń.

Dotychczasowe przepisy umoż-
liwiały ubieganie się o pomoc pro-
ducentom tytoniu oraz świń tylko 
w przypadku, gdy tytoń lub świnie 
zostały sprzedane w latach 2014–

2017 podmiotowi, wobec którego zo-
stało wszczęte postępowanie upadło-
ściowe lub restrukturyzacyjne. No-
welizacja rozporządzenia umożliwia 
skorzystanie z pomocy także wów-
czas, gdy producenci nie otrzyma-
li zapłaty od podmiotów będących 
w likwidacji.

ARiMR

Ceny żywności, czyli tanio już było
W ostatnim czasie kontaktują się 

z nami dziennikarze i pytają o ceny 
produktów spożywczych. Dlaczego 
nagle zrobiło się tak drogo i kiedy 
będzie taniej? Odpowiedź nie jest, 
niestety, optymistyczna. Dobra żyw-
ność musi kosztować. Od dłuższego 
czasu rosną koszty jej wytwarzania 
na każdym etapie łańcucha spożyw-
czego. Zanim o tych kosztach, war-
to pokazać strukturę ceny produk-
tu spożywczego. Na wykresie obok 
przedstawiono składniki ceny rze-
czywistego przetworzonego produk-
tu spożywczego. 

Oczywiście szczegółowa struktu-
ra cen różni się w zależności od pro-
duktu, ale nie są to znaczące różnice. 
Na co warto zwrócić uwagę, patrząc 
na ten wykres? Z pewnością należy 
zauważyć, że cena surowca rolnego 
w cenie produktu spożywczego to za-
ledwie 13%. Ta proporcja ma zasadni-
cze znaczenie dla funkcjonowania ca-
łego łańcucha spożywczego od strony 
ekonomicznej. Jest jednym z powo-
dów braku powiązania ceny produk-
tu spożywczego z ceną surowca rol-
niczego. Zazwyczaj ceny płodów rol-
nych charakteryzują się dużą zmien-
nością w czasie, np. ceny tuczników 
w grudniu wahały się w granicach 
3 zł/kg, a obecnie sięgają nawet 6 zł/
kg. W tym czasie ceny mięsa i jego 
przetworów w sieciach handlowych 
zmieniały się nieznacznie. Udział 
sieci detalicznych (na wykresie naj-
większy kawałek tortu) często myl-
nie interpretowany jest jako zysk po-
średników. Warto tu nadmienić, że ta 
część poza zyskiem zawiera również 
koszty, takie jak transport produktów 
z magazynu centralnego do poszcze-
gólnych sklepów, wynagrodzenia 
pracowników, koszty utrzymywania 
obiektów magazynowych i sklepo-
wych, media, chłodnictwo. Nie bez 
znaczenia są daniny dla państwa, 
czyli podatek VAT płacony przez 
przetwórców i handel detaliczny. 

Koszty nie są jedynym czynni-
kiem wpływającym na cenę pro-
duktu w sklepie. Przykładem niech 
będą warzywa i owoce. Ceny tych 
produktów wzrosły w ostatnim cza-

sie najbardziej. Jednym z powodów 
jest oczywiście sytuacja pogodowa 
i mniejsze zbiory w całej Europie, 
co spowodowało ich mniejszą podaż. 
Z drugiej jednak strony rośnie po-
pyt na warzywa, ponieważ zwiększa 
się świadomość konsumentów w za-
kresie zdrowej diety oraz rosną ich 
dochody. W tych warunkach han-
dlowcy nakładają szczególnie wyso-
kie marże na produkty. O cenie, któ-
rą otrzymuje rolnik za sprzedawane 
surowce, decyduje jego siła przetar-
gowa w stosunku do innych operato-
rów łańcucha spożywczego. W rze-
czywistości jest ona coraz niższa. 
Podmiotów skupowych jest coraz 
mniej, ponieważ w wyniku procesów 
globalizacji następuje ich gwałtowa-
na koncentracja. Podobnie wygląda 
sprawa z handlem detalicznym. Bie-
dronka i Lidl w Polsce sprzedają już 
około 50% produktów spożywczych. 
Te sieci w zasadzie dyktują ceny po-
zostałym uczestnikom rynku, czyli 
rolnikom i przetwórcom. Presja na 
niskie ceny doprowadza często do 
pogarszania jakości produktu w łań-
cuchu spożywczym. Zamiast surow-
ca rolniczego, przetwórcy często uży-

wają jego substytutów i wypełniaczy. 
Cierpi na tym konsument żywności 
oraz rolnik, ponieważ jego dobry su-
rowiec jest zastępowany sztucznymi 
substancjami. Niskie ceny płodów 
rolnych w Polsce wynikają również 
z naszego nastawienia się na eks-
port żywności. Polska po Hiszpanii 
jest drugim co do wielkości ekspor-
terem netto żywności na rynek świa-
towy. Na tym rynku przychodzi nam 
jednak konkurować z krajami, które 
są potęgami w produkcji żywności 
ze względu na dużo lepsze warunki 
naturalne oraz brak ograniczeń rol-
no-środowiskowych. Mowa tu o kra-
jach Ameryki Południowej czy Pół-
nocnej oraz Oceanii (Nowa Zelandia, 
Australia). Potentatem w produk-
cji żywności stają się Chiny, Ukra-
ina i Rosja. Polski eksport dotyczy 
w głównej mierze produktów nisko-
przetworzonych i jest realizowany 
przez pośredników. 

Na szczęście, zmienia się świado-
mość konsumenta w Polsce co do ku-
powanej żywności. Szczególnie mło-
dzi ludzie czytają etykiety i poszuku-
ją produktów jak najbardziej natural-
nych i pozbawionych sztucznych do-

datków. W modzie zaczyna być żyw-
ność ekologiczna oraz produkowana 
w podwyższonych standardach do-
brostanu zwierząt. O tych zjawiskach 
piszemy w innym artykule tego nu-
meru „Siewcy”. Rolnicy mają dostęp 
do narzędzi, które mogą poprawić 
ich pozycję przetargową na rynku. 
Te narzędzia to przede wszystkim:

 ■ tworzenie grup producentów,
 ■magazynowanie i przygotowywa-
nie płodów do sprzedaży,
 ■ skracanie łańcucha i poszukiwanie 
bezpośrednich kanałów sprzedaży,
 ■ przetwarzanie surowców rolnych 
w ramach lokalnej działalności 
oraz rolniczego handlu detalicz-
nego,
 ■ kreowanie akcji promujących na-
turalną żywność oraz budowanie 
świadomości konsumentów co do 
jej wartości,
 ■ znakowanie żywności i tworzenie 
marek lokalnych i regionalnych.
Te narzędzia są wspierane finanso-

wo w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Budowanie lokal-
nych i regionlanych marek wspierają 
dodatkowo KOWR oraz Wielkopol-
ski Urząd Marszałkowski. Na porta-
lu www.polskasmakuje.pl znajdziecie 
Państwo przykłady producentów rol-
nych i drobnych przetwórców oferu-
jących żywność produkowaną i prze-
twarzaną w zgodzie z naturą. Warto, 
aby każdy rolnik przeanalizował swo-
ją pozycję rynkową i zweryfikował, co 
może zrobić, aby z tego tortu, o któ-
rym piszemy na początku materiału, 
odkroić jak najwięcej. 

Co kryje przyszłość dla rolników, 
jeśli chodzi o ceny podstawowych 
płodów rolnych? Poniżej subiektyw-
na prognoza autora:

 ■Trzoda chlewna – stabilizacja na 
obecnym poziomie, dopóki Chiny 
nie poradzą sobie z ASF, a pew-
nie nie nastąpi to szybko. Wzrost 
popytu w krajach azjatyckich bę-
dzie napędzał dobrą koniunkturę 
w Europie. Rynek będzie zmierzał 
w kierunku coraz większej inte-
gracji w postaci tuczów kontrakto-

	  

surowiec,	  13%	  

robocizna,	  15%	  

opakowanie,	  6%	  

media,	  9%	  

transport	  do	  sieci,	  6%	  
marża,	  3%	  

vat	  1,	  8%	  

koszty	  sieci	  +	  zysk,	  
33%	  

vat	  2,	  8%	  

Struktura	  ceny	  detalicznej	  produktu	  spożywczego	  

> dokończenie na str. 6
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wych. O plusach i minusach tego 
systemu pisaliśmy już wcześniej.
 ■Mleko – stabilizacja na obecnym 
poziomie. Cena w większym stop-
niu będzie zależna od konsumpcji 
krajowej, która nieznacznie rośnie. 
 ■Ceny zbóż – ze względu na rekor-
dowe zapasy mogą nie odnotować 
spodziewanych wzrostów i będą 

utrzymywać się na niskim pozio-
mie, który będzie wzmacniany 
umową handlową z Mercosur oraz 
zwiększaniem dostępu na rynek 
UE przez Ukrainę. 
 ■Drób – sektor w zasadzie zdomi-
nowany przez integracje i eksport. 
Zagrożeniem jest umowa handlo-
wa Mercosur, dzięki której Bra-
zylia otrzyma większy kontygent 
eksportowy na rynek UE i będzie 

konkurować na nim z naszą pro-
dukcją – pod warunkiem rozwią-
zania problemów sanitarnych i we-
terynaryjnych. Podobna konku-
rencja grozi nam ze strony Ukra-
iny. 
 ■Wołowina – cena może chwilowo się 
poprawić, ale po wejściu na rynek 
wołowiny argentyńskiej i brazylij-
skiej zacznie dołować. Producenci 
powinni zadbać o rynek krajowy.

 ■Warzywa i owoce na rynek świe-
ży – należy spodziewać się utrzy-
mywania wysokich cen ze wzglę-
du na niższą podaż (pogoda) oraz 
wyższy popyt (moda na owoce 
i warzywa). 
 ■Warzywa i owoce dla przetwór-
stwa – ograniczona podaż może 
wpłynąć na wzrost cen, które do 
tej pory były bardzo niskie. 

dr Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 5

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich –  
co jeszcze nas czeka?

Już niedługo dobiegnie końca 
obecna perspektywa budżetowa Unii 
Europejskiej, z której finansowany 
jest między innymi Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Na koniec 
kwietnia tego roku zakontraktowa-
no (podpisano umowy) na poziomie 
50% dostępnych środków z obecnej 
perspektywy, a wydano (przelano na 
konta beneficjentów) 32% środków. 

Te wskaźniki plasują nas w koń-
cówce państw korzystających z pro-
gramu. Ministerstwo uspokaja, że 
dzięki regule wydatkowej n + 2, po-
zwalającej na fizyczne wydatkowa-
nie środków jeszcze 2 lata po zakoń-
czeniu tej perspektywy finansowej, 
program uda się wykorzystać w ca-
łości. Podjęto też działania, które 
powinny usprawnić wydatkowanie 
środków. Między innymi umożli-
wiono rozpoczynanie inwestycji po 
złożeniu wniosku, a nie po podpisa-
niu umowy. Zwiększono kwotę pre-
mii dla młodych rolników oraz dla 
rolników podejmujących działal-
ność gospodarczą. Ci ostatni będą 
mogli otrzymać nawet 250 tys. zł, 
a nabór planowany jest już w sierp-

niu. Wprowadzono modyfikacje 
programów tak, aby nowe grupy 
beneficjentów mogły z niego sko-
rzystać. Między innymi w ramach 
działania wspierającego przetwór-
stwo umożliwiono składanie wnios-
ków dotyczących inwestycji w rolni-
czy handel detaliczny. 

Jeszcze w tym roku rolnicy będą 
mogli składać wnioski związane 
z małą retencją oraz nawadnianiem 
pól. To szczególnie ważna opcja 
w dobie suszy i problemów z wodą. 
Zmienione ma zostać rozporządze-
nie dotyczące działania „Współpra-
ca”, aby uczestnicy konsorcjum pod-
pisywali weksel wyłącznie do wyso-
kości swojego wkładu finansowego, 
a nie całej wartości programu. 

Trwają prace nad uruchomieniem 
dopłat związanych ze stosowaniem 
wyższych warunków dobrostanu 
w produkcji bydła i trzody chlew-
nej. Z tego działania będą mogli sko-
rzystać właściciele mniejszych go-
spodarstw stawiających na wysoką 
jakość swojego produktu, ekologię 
i dobro zwierząt. 

Zwiększono stawki pomocy dla 
grup producentów rolnych. Nowo 
zakładane grupy będą mogły pozy-
skać nawet 500 000 euro w okresie 
5 lat od rejestracji. Nowością będzie 
również możliwość skorzystania 
z gwarancji kredytowych. To zupeł-
nie nowe narzędzie, które powinno 
pomóc gospodarstwom rolnym oraz 
firmom z branży przetwórstwa rol-
no-spożywczego w pozyskaniu ban-
kowych kredytów inwestycyjnych 
oraz obrotowych. Gwarancje kredy-
towe będzie można łączyć z dota-
cjami inwestycyjnymi finansowany-
mi w ramach PROW. Wielkopolska 
Izba Rolnicza pozytywnie opinio-
wała te zmiany, ponieważ naszym 
zdaniem rzeczywiście dopasowują 
one zasady programu do realnych 
potrzeb i kierunków rozwoju rol-
nictwa w Polsce oraz pozwalają na 

maksymalne wykorzystanie środ-
ków. Warto również się zastanowić, 
dlaczego wykorzystanie środków na 
dzień dzisiejszy jest niskie. Naszym 
zdaniem jest kilka powodów tej sy-
tuacji. Wiele gospodarstw jest już 
przeinwestowanych w wyniku wcze-
śniejszych zakupów bardzo drogich 
maszyn i urządzeń, nieadekwatnych 
do potencjału produkcyjnego i wyni-
ków ekonomicznych tych rolników. 
Powtarzająca się drugi rok z rzędu 
susza oraz niskie ceny na rynku rol-
nym nie skłaniają rolników do inwe-
stowania. Budowa nowych obiektów 
inwentarskich jest często blokowana 
przez zawiłe prawo budowlane oraz 
społeczności lokalne. Zasady ko-
rzystania z programu wprowadzają 
wiele nowych ograniczeń i kompli-
kacji biurokratycznych, co zniechę-
ca wiele podmiotów do składania 
wniosków. Czas ich rozpatrywa-
nia nie jest określony precyzyjnymi 
procedurami, a ARiMR wydłuża go 
w nieskończoność. Ta sytuacja budzi 
nasze największe zaniepokojenie. 
Opiniując rozporządzenia regulują-
ce wydatkowanie środków w ramach 
poszczególnych działań, zawsze po-
stulujemy o wprowadzenie sztyw-
nych i jasno określonych ram czaso-
wych realizacji poszczególnych eta-
pów procedury oceny wniosków. Tak 
funkcjonuje większość agencji płat-
niczych w innych programach finan-
sowanych ze środków unijnych. Jeśli 
nie uda się takich zasad wprowadzić 
jeszcze w tej perspektywie budżeto-
wej, będziemy silnie naciskać na jej 
implementację w nowej. Rolnik skła-

dający wniosek musi wiedzieć, kie-
dy otrzyma decyzję oraz kiedy naj-
później wpłynie do niego płatność 
za zrealizowany projekt. Będziemy 
również wnioskować o uproszczenie 
procedur oceny wniosków o pomoc 
finansową oraz o płatność i likwida-
cję zbędnych barier administracyj-
nych. Planując przyszły PROW, na-
leży rozważyć decentralizację jego 
zarządzaniem. Więcej środków nale-
ży przesunąć do dyspozycji samorzą-
dów wojewódzkich oraz lokalnych 
grup działania. Spowoduje to lepsze 
dostosowanie programu do potrzeb 
i specyfiki danego regionu. O takim 
podejściu pisaliśmy w naszej opinii 
do przedstawionej przez minister-
stwo rolnictwa Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich 2030. Niestety, z przy-
krością zauważamy bardzo silne ten-
dencje do centralizacji różnych dzia-
łań. Kończą się one zazwyczaj nie-
powodzeniem, tak jak w przypadku 
programu „Czyste powietrze”. Jego 
środki są niewykorzystane, a UE 
grozi ich odebraniem. W tej sytuacji 
rząd prosi samorządy o włączenie się 
do tej akcji. Warto jeszcze zapoznać 
się z harmonogramem ogłaszania 
naborów dla poszczególnych dzia-
łań. Jego aktualną wersję znajdziecie 
Państwo na stronach ARiMR. 

Koniec obecnego PROW zbiega się 
z rozpoczęciem prac nad konstrukcją 
programu na kolejną perspektywę 
finansową UE. Komisja Europejska 
1 czerwca 2018 roku przedstawiła 
wstępny projekt WPR na lata 2021–
2027. Projekt zakłada wydatki na 
poziomie 365 mld euro, tj. około 5% 
mniej niż obecnie. Budżet rolny bę-
dzie stanowił 28,5% całego budżetu 
UE i będzie podzielony na:

 ■ dopłaty bezpośrednie – 262,5 mld 
euro,
 ■wsparcie rynku – 20 mld euro,
 ■ rozwój obszarów wiejskich – 
78,8 mld euro,
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 ■ dodatkowe 10 mld euro na prace 
badawczo-rozwojowe w ramach 
programu H2020.
Sformułowano cele nowej perspek-

tywy:
 ■wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i bezpieczeń-
stwo żywnościowe UE,
 ■ zwiększenie konkurencyjności 
rynkowej rolnictwa,
 ■ poprawa pozycji rolników w łańcu-
chu żywnościowym,
 ■ łagodzenie skutków zmian klima-
tu i przystosowanie się do zmian 
klimatycznych,
 ■ zrównoważony rozwój i wydajne 
gospodarowanie zasobami natu-
ralnymi, takimi jak woda, gleba 
i powietrze,
 ■ ochrona bioróżnorodności biolo-
gicznej,
 ■ przyciąganie młodych rolników 
i ułatwienie działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich,
 ■ promowanie zatrudnienia, sprawy 
społeczne, rozwój lokalny na ob-
szarach wiejskich,
 ■ bezpieczna żywność i promowanie 
zdrowego odżywiania.
Komisja Europejska zapropono-

wała nieco inne spojrzenie na wyko-
rzystanie środków. Podstawowe pro-
pozycje zmian przedstawiono poni-
żej:

 ■Zwiększenie elastyczności krajów 
członkowskich w wydatkowaniu 
środków, ale kraje członkowskie 
będą musiały przygotować Kra-
jowy Plan Strategiczny (zamiast 
PROW).
 ■Pozostawienie opcji przesuwania 
15% środków pomiędzy dopłata-
mi a środkami na rozwój obszarów 
wiejskich (było 25%).
 ■Dopłaty bezpośrednie mają 
w większym stopniu wspomagać 
małe i średnie gospodarstwa – 
ograniczenia zaczną się powyżej 
kwoty 60 000 euro, a gospodarstwa 
będą mogły osiągnąć maksymal-
nie 100 000 euro rocznie z dopłat.
 ■Większe dopłaty do hektara dla 
mniejszych gospodarstw.
 ■ 2% funduszu na dopłaty będzie 
musiało być skierowane na wspar-
cie młodych rolników.
 ■Zwiększenie znaczenia ochro-
ny środowiska i przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym w mecha-
nizmach wsparcia.
 ■Wszystkie płatności bezpośred-
nie będą uwarunkowane rosnący-
mi wymogami w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatu.
 ■Nowe obowiązki będą dotyczyły:
–  zachowania gleb bogatych w wę-

giel poprzez ochronę mokradeł 
i torfowisk,

–  wdrażanie planów nawozowych 
w celu ochrony wód,

–  zmianowanie upraw w miejsce 
ich dywersyfikacji.

 ■Premie i zachęty dla rolników 
wykraczających poza minimalne 
standardy – w tym celu każdy kraj 
przygotuje specjalne ekoprogramy. 
 ■Większe kary dla rolników nie-
spełniających wymogów minimal-
nych.
Propozycje KE będą w chwi-

li obecnej konsultowane z krajami 
członkowskimi. Dodatkowo każ-
dy kraj będzie musiał przygotować 
Krajowy Plan Strategiczny zawiera-
jący szczegółowy opis planowanych 
do realizacji działań oraz ich efek-
tów. Prace nad takim planem już się 
rozpoczęły w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Kraj członkow-
ski będzie miał większe możliwości 
wybierania instrumentów i narzędzi 
do realizacji Krajowego Planu Stra-
tegicznego. Kolejny element dobro-
wolny przyszłego unijnego wsparcia 
to pomoc związana z produkcją do 
określonych, istotnych dla danego 
państwa członkowskiego sektorów.

Na tym etapie prac można wskazać 
następujące wnioski, istotne dla go-
spodarstw rolnych w Polsce:

 ■Będzie mniej środków na spełnia-
nie wyższych wymogów.

 ■Poziom dopłat do hektara ma być 
bardziej wyrównany, przy czym 
najbardziej wzrosną one w krajach 
o najniższych dochodach rolni-
czych, takich jak Łotwa, Estonia 
czy Litwa.
 ■Będzie więcej środków dla mniej-
szych gospodarstw i robiących 
więcej na rzecz ochrony środowi-
ska i klimatu.
 ■Będzie większa elastyczność co do 
wyboru instrumentów wsparcia na 
poziomie krajowym.
 ■Będą wspierane współpraca i wdra-
żanie innowacji.
 ■ Średni poziom dopłat do hektara 
może ulec obniżeniu, przy czym 
mniejsze gospodarstwa, młodzi 
rolnicy oraz rolnicy robiący wię-
cej dla środowiska i klimatu tych 
zmian nie odczują.
W miarę uszczegóławiania nowe-

go programu będziemy przedstawiać 
Państwu w kolejnych artykułach ak-
tualne informacje dotyczące nowych 
zasad i działań, z których będą mo-
gli skorzystać wielkopolscy rolnicy. 
Warto tu nadmienić, że nasze woje-
wództwo od samego początku funk-
cjonowania pomocy unijnej, łącznie 
z funduszem przedakcesyjnym SA-
PARD, było i jest liderem wykorzy-
stania środków pomocowych. 

Andrzej PRZEPIÓRA

Klęska suszy w całej Wielkopolsce
Już drugi rok z rzędu, głęboka su-

sza rolnicza objęła obszar praktycz-
nie całej Polski. Lipiec był miesią-
cem o najwyższych temperaturach 
notowanych w Europie, odkąd pro-
wadzona jest ich rejestracja. Pogłę-
bił się ujemny klimatyczny bilans 
wody (KBW) monitorowany przez 
IUNG. Mapa obok pokazuje, że dwa 
województwa, wielkopolskie i lubu-
skie, charakteryzują się największym 
ujemnym bilansem wodnym. 

Praktycznie wszystkie uprawy są 
już zagrożone suszą. Nawet te naj-
bardziej odporne, czyli zboża ozime, 
zostały objęte potencjalnym zagro-
żeniem suszą rolniczą, co obrazuje 
mapa na str. 8. 

Tegoroczna susza połączona jest 
z niskimi cenami skupu zbóż, co sta-
nowi znaczące zagrożenie dla docho-
dów rolników, a w dalszej perspekty-
wie także dla bezpieczeństwa żyw-
nościowego państwa. Ziarna zbóż są 
drobne, zasuszone i trudno nawet je 
wymłócić. Kondycja kukurydzy jest 
bardzo słaba, co źle rokuje w kwestii 
produkcji pasz objętościowych dla 
bydła mlecznego. Już drugi pokos 
traw był bardzo kiepski, a kolejnych 

może po prostu nie być, jeśli pogoda 
się nie zmieni. Zwracamy przy tym 
uwagę na bardzo niskie ceny skupu 

bydła opasowego. Ten problem może 
pogłębić się w wyniku postępującej 
suszy i braku pasz objętościowych 

dla bydła. Rolnicy w takiej sytuacji 
będą zmuszeni wyprzedawać zwie-
rzęta opasowe, co jeszcze bardziej 
obniży ceny w skupach. Szczególnie 
zwracamy uwagę na niskie ceny ofe-
rowane przez państwową spółkę Ele-
warr. To właśnie spółki skarbu pań-
stwa powinny wyznaczać poziom ce-
nowy płodów rolnych gwarantujący 
pokrycie kosztów produkcji. Według 
naszych notowań z lipca br. Elewarr 
Gądki, Kępno oraz Piła oferują ceny 
niższe od podmiotów prywatnych 
skupujących zboże. Wielu rolników 
jest zmuszonych sprzedawać zboże 
prosto z pola, co jest wykorzystywa-
ne przez podmioty skupowe celowo 
zaniżające ceny skupu. Dodatkowo 
sytuację destabilizuje masowy im-
port zboża z zagranicy, szczególnie 
z Ukrainy. W wyniku suszy bardzo 
ucierpiały plantacje pomidora grun-
towego w okolicach Kotlina i Kali-
sza. Rolnicy z tych terenów nie będą 
w stanie wywiązać się z umów kon-
traktacyjnych. 

O skali strat suszowych w Wiel-
kopolsce świadczy fakt, że komi-

> dokończenie na str. 8
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sje klęskowe zostały powołane we 
wszystkich 226 gminach naszego 
województwa. Na dzień 31 lipca br. 
rolnicy złożyli około 85 000 wnios-
ków klęskowych, a zgłaszane przez 
poszkodowanych straty plonu sięgają 
30–100%. 

Wielkopolska Izba Rolnicza pod-
jęła szereg działań mających na celu 
złagodzenie skutków ekonomicz-
nych suszy dla swoich członków. Po-
niżej wskazujemy te najważniejsze:

 ■ Systematycznie monitorujemy sy-
tuację gospodarstw oraz infor-
mujemy o niej ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi, a także wojewo-
dę wielkopolskiego. Wielkopol-
ska Izba Rolnicza wystosowała 
18 czerwca br. apel w tej sprawie, 
zaś pierwsze pisma dotyczące su-
szy przesyłaliśmy już od marca 
bieżącego roku. 
 ■W naszych apelach wskazujemy 
na skutki suszy oraz na koniecz-
ność jak najszybszego uruchomie-
nia specjalnej pomocy finansowej 
dla rolników. Dodatkowo zwraca-
my uwagę władzom, że ARiMR 

nie dysponuje w tej chwili środka-
mi na dopłaty do kredytów klęsko-
wych. Konieczne jest zatem bez-

zwłoczne podjęcie działań przez 
rząd w celu uruchomienie proce-
dury uruchomienia środków na 
ten cel. 
 ■Zwracamy również uwagę na po-
wtarzające się problemy z brakiem 
spójności pomiędzy monitorin-
giem suszy IUNG a rzeczywisto-
ścią. Nie wszystkie rośliny są ujęte 
w systemie monitoringu albo uj-
mowane są z dużym opóźnieniem, 
co utrudnia pracę komisjom szacu-
jącym straty. Straty na polach są 
widoczne gołym okiem, a nie moż-
na ich szacować, bo nie są uwzględ-
nione w raporcie IUNG. Powoduje 
to konieczność ponownej lustracji 
pól po kolejnych raportach.
 ■W komisjach szacujących stra-
ty pracuje 307 naszych delegatów, 
którzy poświęcają swój czas i na-
wet kosztem pracy we własnym go-
spodarstwie biorą udział w szaco-
waniu strat. 
 ■Nasi przedstawiciele biorą udział 
w posiedzeniach zespołu koordy-
nującego przy wojewodzie wiel-
kopolskim i reprezentują interesy 
członków izby. 
 ■Wielkopolska Izba Rolnicza po-
stuluje również jak najszybsze 
podjęcie prac nad działaniami, 
które pozwolą na niwelowanie 
efektów kryzysu klimatyczne-
go w przyszłości. Proponujemy 
zmianę metodyki szacowania strat 
i oparcie jej na analizie zdjęć wy-
konywanych przez drony oraz sa-
telity zamiast pracochłonnych 
i kosztownych komisji. Postuluje-
my podjęcie prac nad jednolitym 
system ubezpieczeń od skutków 

suszy z dopłatą z budżetu pań-
stwa, wzorowanych na systemach 
dobrze już funkcjonujących w in-
nych krajach europejskich. Pro-
ponujemy zwiększenie premii 
za zalesienie najsłabszych gleb, 
w przypadku których ryzyko po-
niesienia strat w wyniku suszy jest 
największe. Konieczne jest zin-
tensyfikowanie działań szkolenio-
wych w zakresie dobrych praktyk 
rolniczych pozwalających na uzy-
skiwanie przyzwoitych plonów na-
wet w suchych latach. Uważamy za 
niezbędne zwiększenie nakładów 
na badania i rozwój dotyczących 
walki z suszą i wdrażania inno-
wacyjnych rozwiązań i technolo-
gii. Pilnym zadaniem jest również 
wspieranie inwestycji w zakresie 
małej retencji, aby zatrzymać i wy-
korzystać rolniczo jak najwięcej 
wody pochodzącej z opadów.

Kornel PABISZCZAK,  
Marta CEGLAREK,  

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 7

 

 

 
 

 

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  

 

1 września 2019 r. 

PODSTOLICE, gmina Budzyń 
p od czas  Dożynek Powiatowo-Gminnych 

(miejsce:  Stadion Sportowy w Podstol icach)  
. 

Organizatorzy: SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW   
FUNDUSZU PROMOCJI  
MIĘSA WIEPRZOWEGO 

Szacunkowa liczba wniosków 
złożonych w poszczególnych 
powiatach
 Stan na 

22.07.2019
Stan na 

29.07.2019
RAZEM  68 326  85 637 
chodzieski  1 041  1 126 
czarnkowsko- 
-trzcianecki  2 213  2 390 

gnieźnieński  2 534  3 050 
gostyński  1 779  1 921 
grodziski  1 810  2 005 
jarociński  1 986  2 024 
kaliski  6 217  6 714 
kępiński  829  2 001 
kolski  5 891  6 129 
koniński  7 329  7 695 
kościański  2 029  2 212 
krotoszyński  2 499  2 575 
leszczyński  1 335  1 442 
międzychodzki  983  1 062 
nowotomyski  1 777  1 835 
obornicki  1 047  1 132 
ostrowski  3 525  4 006 
ostrzeszowski  2 033  2 891 
pilski  1 588  1 781 
pleszewski  2 542  2 745 
poznański  3 266  3 305 
rawicki  1 920  2 067 
słupecki  2 047  3 617 
szamotulski  1 923  2 087 
śremski  3 500  3 780 
średzki  1 477  1 580 
turecki  4 600  4 968 
wągrowiecki  1 911  2 257 
wolsztyński  1 826  1 753 
wrzesiński  1 643  1 774 
złotowski  1 326  1 711 

	  



SIEWCA WIELKOPOLSKI 9Nr 8 (178) sierpień 2019

Kłecki Dzień Ogórka w Michalczy 

13 lipca 2019 roku w powiecie 
gnieźnieńskim odbył się Kłecki 
Dzień Ogórka. Było to szczególne 
wydarzenie, znane już w regionie, na 
które przybyli goście z okolicznych 
miejscowości, a także z Gniezna, Po-
znania oraz Wągrowca. Wielkopolska 
Izba Rolnicza zaprezentowała stoisko 
„Polskie specjały z lasu i z zagrody” 
sfinansowane z Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się kon-
kursy z nagrodami dla dzieci. W ra-
mach współpracy z kołem łowieckim 
przygotowano wystawę o zwierzętach 

w lesie i ich biologii. Myśliwi w ra-
mach zabawy informowali dzieci, jak 
należy zachowywać się w lesie, co 
trzeba zrobić, gdy zobaczymy w lesie 
dzika i inne zwierzęta. W przystęp-
nej formie przekazywano informacje 
na temat bioasekuracji w lesie. Doro-
śli mieli możliwość sprawdzenia swo-
jej wiedzy na temat ASF oraz jakości 
mięsa wieprzowego. Za prawidłowe 
wypełnienie ankiet rozdano nagrody, 
którymi były między innymi książki 
kucharskie, przybory kuchenne, grill 
elektryczny. W punkcie informacyj-
nym udzielano informacji na temat 

ASF i sposobów jego uniknięcia, roz-
dawano również ulotki i broszury in-
formacyjne. Myśliwi, rolnicy i zwy-
kli konsumenci uzyskali informację 
na temat bioasekuracji. Kucharze 
prowadzący degustację informowali 
o jakości mięsa, a przede wszystkim 
dawali cenne wskazówki, jak prawi-
dłowo przyrządzić mięso wieprzowe, 
aby zachować jego walory smakowe 
i odżywcze. I tak w trakcie degusta-
cji serwowano 1500 porcji krupniku 
na mięsie ze schabu, zupę z młodych 
warzyw z wkładką mięsną, 500 por-
cji barszczu ukraińskiego z boczkiem 

i śmietaną, 700 porcji gotowanej kieł-
basy, w tym białej kiełbasy. Jak zwy-
kle dużą popularnością cieszył się 
chleb ze smalcem z różnymi kiszony-
mi warzywami. Szczególnym punk-
tem wydarzenia była pieczona świnia 
w całości faszerowana kaszą jagla-
ną z grzybami z sosem czosnkowym 
i ćwikłą, a także grillowana karków-
ka z ziemniakami z masłem i ziołami. 
Kucharze w trakcie serwowania wy-
jaśniali, jak należy przygotowywać 
poszczególne wyręby mięsa i czym 
się one charakteryzują. 

B. IDCZAK
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Konkursy dla dzieci prowadzone przez Koło Łowieckie „Wataha” z Czer-
niejewa

Od lewej: Michał Stosio – przewodniczący rady gminy Kłecko, Zbigniew 
Stajkowski – członek zarządu WIR, Piotr Walkowski – prezes WIR

Co z praktyką zazieleniania podczas suszy?
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej, realizując postulaty naszych 
członków, zwrócił się do ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego o rozważenie 
zwolnienia z praktyki zazielenienia 
rolników gospodarujących na ob-
szarach wykazanych w monitoringu 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach jako tereny 
objęte suszą.

Z podobną prośbą wystąpiła tak-
że Krajowa Rada Izb Rolniczych. 
Poniżej odpowiedź ministra na wy-
stosowane pisma samorządu rolni-
czego.

Szanowni Panowie,
odpowiadając na pisma w sprawie 

zwolnienia rolników z obowiązku wy-
siewu poplonów w ramach zazielenie-
nia (znak: WIR.BW.MC.2040.2019 
i KRIR/MR/W/730/2019), wyjaśniam, 
co następuje.

W związku z występującymi nieko-
rzystnymi zjawiskami atmosferyczny-
mi, które mogą utrudniać wykonanie 
przez rolników obowiązków wynikają-
cych z zazielenienia, tj. praktyk rolni-
czych korzystnych dla klimatu i środo-
wiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wystąpił do Komisarza ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Phila Hogana o przygotowanie przez 
Komisję Europejską decyzji umożli-
wiającej skorzystanie w 2019 r. z od-
stępstw od obowiązków w zakresie za-
zielenienia.

Niezależnie od powyższego, w przy-
padku gdy ze względu na warunki 
agrometeorologiczne beneficjent nie jest 
w stanie spełnić kryteriów kwalifiko-
walności lub innych obowiązków wyni-
kających z zazielenienia, w tym m.in. 
wykonania siewu poplonów ściernisko-
wych, w wyniku działania siły wyż-
szej lub wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności, zachowuje on prawo do 
wsparcia w odniesieniu do obszaru, 

który był kwalifikowalny w chwili wy-
stąpienia siły wyższej lub nadzwyczaj-
nych okoliczności.

W takiej sytuacji, w myśl przepisów 
UE, rolnik powinien powiadomić kie-
rownika biura powiatowego ARiMR 
o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć 
dowody potwierdzające ich wystąpienie. 
Oświadczenie o zaistnieniu siły wyż-
szej lub nadzwyczajnych okoliczności 
wraz z dowodami potwierdzającymi ich 
wystąpienie należy złożyć w terminie 
15 dni od dnia, w którym rolnik lub upo-
ważniona przez niego osoba są w stanie 
dokonać tej czynności.

W przypadku potwierdzenia przez 
kierownika biura powiatowego wystą-
pienia siły wyższej (każdy przypadek 
jest rozpatrywany indywidualnie), nie 
stosuje się kar administracyjnych. Co 
do zasady ustalenie, czy dana sytuacja 
jest siłą wyższą, czy nie, zależy od tego, 
w jakich konkretnych okolicznościach 
doszło do danego zdarzenia, a więc 
czy w tych okolicznościach to zdarzenie 

było nadzwyczajne i nieprzewidywal-
ne i których następstw nie można było 
uniknąć mimo zachowania należytej 
staranności.

Dodatkowo pragnę poinformować, że 
w związku z wystąpieniem niekorzyst-
nych warunków pogodowych skutkują-
cych poważnymi trudnościami finan-
sowymi i problemami z płynnością fi-
nansową rolników, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisa-
rza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z wnioskiem o zwiększenie 
dopuszczalnego poziomu zaliczek na po-
czet płatności, które mają zostać wypła-
cone rolnikom za 2019 r. Minister zabie-
ga o zwiększenie dopuszczalnego pozio-
mu zaliczek z 50% do 70% w przypadku 
płatności bezpośrednich oraz z 75% do 
85% w przypadku płatności obszaro-
wych i płatności związanych z produk-
cją zwierzęcą w ramach PROW.

Z poważaniem
Ryszard ZARUDZKI,

Podsekretarz Stanu
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13 lipca br. w Michalczy w po-
wiecie gnieźnieńskim odbyło się 
szkolenie dla rolników zaintereso-
wanych prowadzeniem działalno-
ści w ramach grup producenckich 
oraz jarmark lokalnych produktów. 
Wydarzenia realizowane były w ra-
mach operacji „Od producenta do 
konsumenta”.

Grupy producentów rolnych są 
w krajach Unii Europejskiej jednym 
z najskuteczniejszych narzędzi po-
prawy pozycji konkurencyjnej poje-
dynczego rolnika na rynku. Szkole-
nie, które odbyło się w Michalczy, 
miało na celu przybliżenie rolnikom 
tej formy działalności. Szczegółowo 
omówiony został proces rejestracji 
grup oraz zasady i warunki wsparcia 
finansowego, o jakie grupa może się 
ubiegać. 

Szkolenie obejmowało również za-
gadnienia związane z małym prze-
twórstwem oraz działaniami pro-
mocyjnymi. Rozmawiano o tym, jak 
przygotować dobrą strategię marke-
tingową samego produktu, uwzględ-
niając jego cenę oraz formy promocji 
i reklamy. W części podsumowują-
cej szkolenie wzięli udział rolnicy – 
członkowie Grupy Producentów Wa-
rzyw „Chrobry”, którzy wskazywa-
li na praktyczne rozwiązania, jakie 
sprawdzają się w ich działalności. 
Grupa „Chrobry” powstała w roku 
2006. W jej skład wchodzi obecnie 
ośmiu członków. Grupa jest uznanym 

producentem ogórków gruntowych, 
cebuli, buraków i dyni. W ramach 
swojej działalności realizuje zadania 
związane z przetwórstwem warzyw, 
ich przechowywaniem, przygotowy-
waniem do sprzedaży i dystrybucją. 
Przedstawiciele grupy chętnie po-
dzielili się swoim doświadczeniem 
z uczestnikami szkolenia.

W godzinach popołudniowych 
odbyła się natomiast impreza ple-
nerowa skierowana do konsumen-
tów i mająca na celu umożliwienie 

zaprezentowania swojej oferty przez 
lokalnych wytwórców i przetwórców. 
Mimo kapryśnej aury stoiska wysta-
wiennicze cieszyły się dużym zainte-
resowaniem odwiedzających. Atrak-
cją jarmarku były bezpłatne degusta-
cje potraw przygotowanych z lokal-
nych produktów oraz pokazy i kon-
kursy kulinarne, w tym konkurs 
na potrawę z sezonowych warzyw 
i owoców. W konkursie udział wzię-
ło siedmiu uczestników: Grupa dla 
Rybna Wielkiego, KGW Modliszewo 

Nowo czesne Panie, KGW Michal-
cza, KGW Gorzuchowianki, Grupa 
Dobrodzieje, KGW Możdżanów oraz 
KGW Niepart. Komisja konkursowa 
po skosztowaniu wszystkich potraw 
zdecydowała o przyznaniu tytułu 
laureata konkursu oraz równorzęd-
nych nagród w postaci pojemników 
termicznych wszystkim jego uczest-
nikom. Konkursowe potrawy zosta-
ły przekazane do degustacji wśród 
uczestników wydarzenia. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Dni Żniwiarza w Potworowie 
Dni Żniwiarza to cykliczna impre-

za, która gromadzi tłumy ludzi z oko-
licznych miejscowości, a także swoją 
renomą przyciąga odwiedzających 
z Turku, Konina, Kalisza. 14 lipca 
2019 r. mieli oni możliwość odwie-
dzenia stoiska „Polskich specjałów 
z lasu i z zagrody” sfinansowanych 
z Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego. Wśród świetnej zabawy 
dzieci kolorowały świnki, za każdy 
rysunek otrzymywały słodki upomi-
nek i nagrodę. Dorośli wypełniali an-
kiety. Wszyscy, którzy zdobyli w qu-
izie minimum 10 punktów, otrzymy-
wali nagrody – książki kucharskie, 
przetwory z wieprzowiny, przybory 
kuchenne itp. Specjalnie przygotowa-
ne na tę okoliczność świnki z balotów 
słomy zachęcały do robienia rodzin-
nych zdjęć i pamiątek z imprezy. My-
śliwi prezentowali trofea, albumy my-
śliwskie, dzieci miały możliwość ko-
lorowania. Przeprowadzono minipo-
kaz psów myśliwskich, które pracują 
w terenie. Była to okazja do przekaza-

nia informacji na temat biosekuracji, 
a także na temat zachowania w lesie, 
tak aby nie dopuścić do rozprzestrze-
niania ASF. Dzieci zaciekawione słu-
chały opowieści o lesie i zachowa-
niu w nim bezpieczeństwa swojego 
i zwierząt. Specjalista w punkcie in-
formacyjnym udzielał informacji na 
temat zagrożenia, jakie niesie ASF, 
oraz zasad bioasekuracji i rozdawał 

ulotki i broszury, które w zwięzły 
sposób przedstawiały te informacje. 
Przez cały czas trwania wydarzenia 
serwowano potrawy z wieprzowiny. 
Wydano 500 porcji prazioków z bocz-
kiem i mięsem wieprzowym z młodą 
kapustą, 1500 porcji chleba ze smal-
cem z ogórkiem kiszonym oraz chle-
ba z pieczoną karkówką, 1000 porcji 
żurku z białą kiełbasą i boczkiem, 

500 porcji świeżonki z mięsa wie-
przowego, 1000 porcji smażonej ka-
szanki. W czasie trwania imprezy 
urządzono pokaz wędzenia kiełba-
sy. Kucharze wyjaśniali, jak należy 
przygotować kiełbasę i prawidłowo ją 
wędzić, aby zachowała swoje wartości 
kulinarne. Wyjaśniali również, jaki 
rodzaj mięsa należy użyć do poszcze-
gólnych kiełbas. Na koniec wszyscy 
mieli możliwość skosztowania świe-
żo uwędzonej kiełbasy, której wyda-
no 1500 porcji. Punktem kulmina-
cyjnym była degustacja pieczonych 
udźców wieprzowych. Odwiedzający 
stoisko wielokrotnie wyrażali swo-
ja opinię, iż poszerzyli swoją wiedzę 
na temat jakości mięsa wieprzowego 
oraz jego walorów kulinarnych, a tak-
że (w szczególności zwykli konsu-
menci), iż przekazane w przystępny 
sposób informacje o ASF zwiększyły 
ich świadomość na temat zachowań 
w obrębie gospodarstw rolnych, w le-
sie czy też przy drodze.

B. IDCZAK

Od producenta do konsumenta – realizacja operacji
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Laureaci konkursu na potrawę z sezonowych warzyw i owoców

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Od producenta do konsumenta” współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Program Operacyjny na lata 2018–2019.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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6 - 7 września 2019 roku 
 

Nowe Skalmierzyce, ul. 1 maja 2 
 Gospodarstwo Rolne Jana Chlasty 

ORGANIZATORZY: 

 GOSPODARSTWO 
 ROLNE  

JANA CHLASTY 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:   
Wielkopolska Izba Rolnicza tel. 62 592 80 18, e- mail: wirost@wir.org.pl  

 

 
Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi  
 

 

Saatbau Polska Sp. z o.o. 
 

EURALIS Nasiona Sp. z o.o. 
 

 

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni 
 

 

PROGRAIN ZIA Spółka z o.o. oddział Polska 
 

FarmSaat Polska 
 
 

BASF Polska Sp. z o.o. 
 
 

ADOB Sp. z o.o. 
 

 

Gospodarstwo Badawczo-Rozwojowe NITRAZA 
 dr inż. Robert Cysewski 

  

Zakład Produkcyjno - Handlowy Agromix 
Niepołomice 

 
 

BIOFOOD S.C. Wałc 
 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe 

OBROL Kulczyński Sp. j.  

 

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
 

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego  
Brwinów Oddział w Poznaniu 

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Rolnictwa 

Oddział Kalisz 
 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Poznaniu 

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy w Poznaniu 

 
 

 

PATRONAT HONOROWY: 
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SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO 

KACZKA 
 

 
 
 

 

na talerzu 
 

 

Wysocko Wielkie 
15 sierpnia 2019 r.  

 
 
 

 PRZEGLĄD KULINARNY NA NAJLEPSZĄ  

POTRAWĘ Z KACZKI  

 WARSZTATY KULINARNE 

 DEGUSTACJE POTRAW Z KACZKI 

 WYSTĘPY DZIECI I MŁODZIEŻY 

 TURNIEJ ZRYWANIA KACZORA 

 KONKURSY PLASTYCZNE DLA DZIECI  
 


