
Tradycyjnie w okresie 
przestoju w pracach polowych 
Wielkopolska Izba Rolnicza 
wspólnie z partnerami insty-
tucjonalnymi i społecznymi 
oraz pod patronatem ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi orga-
nizuje cykl spotkań dla rolni-
ków pod nazwą Wielkopolskie 
Fora Rolnicze. W tym roku 
fora rolnicze organizowane są 
już po raz trzynasty. Spotkania 
w poszczególnych powiatach 
odbywać się będą do końca 
lutego. Szczegółowy harmo-
nogram forów znajduje się na 
stronie internetowej Wielko-
polskiej Izby Rolniczej.

Organizowane corocznie przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą fora rol-
nicze mają na celu stworzenie płasz-
czyzny do wymiany informacji i dys-
kusji na bieżące tematy dotyczące 
rolnictwa, stąd obecność na spotka-
niach rolników i producentów rol-
nych oraz przedstawicieli służb, in-
stytucji i organizacji działających na 
rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Spotkanie inaugurujące XIII edy-
cję Wielkopolskich Forów Rolni-
czych odbyło się we Wtórku 15 stycz-
nia br. Organizatorami spotkania 
była Wielkopolska Izba Rolnicza 
wspólnie ze starostą ostrowskim 
Pawłem Rajskim oraz wójtem gminy 
Ostrów Wielkopolski Piotrem Ku-
roszczykiem. W forum wzięło udział 
blisko sto osób. Spotkanie rozpoczął 
prezes WIR Piotr Walkowski, który 
przedstawił najważniejsze działania 
podejmowane w ubiegłym roku przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą, w tym 
Radę Powiatową WIR w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Następnie powiatowy lekarz we-
terynarii Dariusz Hyhs omówił 

działania podejmowane po potwier-
dzeniu wystąpienia ognisk wiru-
sa ptasiej grypy na terenie powiatu 
ostrowskiego. Każdorazowo w ta-
kiej sytuacji służby wytyczają obszar 
zapowietrzony (okręg o promieniu 
3 km od ogniska choroby) i obszar 
zagrożony (najmniej 10 km od ogni-
ska ptasiej grypy). Podczas spotka-
nia lekarz weterynarii poinformo-
wał o dalszych działaniach służb, 
które mają zabezpieczyć sąsiednie 
obiekty hodowlane przed przeniesie-
niem wirusa. Aby wygasić chorobę, 
podejmuje się również działania ma-
jące na celu sprzedaż drobiu z pobli-
skich hodowli oraz opóźnienie wsta-
wień. Działania służb nie zastąpią 
jednak rozwagi hodowców, którzy 
bezwzględnie powinni przestrzegać 
zasad bioasekuracji. 

Bioasekuracja niezbędna jest rów-
nież w przypadku hodowców trzo-
dy chlewnej. W związku z pojawie-
niem się w Wielkopolsce przypadku 
wirusa ASF u dzików Dariusz Hyhs 
zaapelował do hodowców o jeszcze 
pilniejsze podjęcie działań zabezpie-
czających gospodarstwa przed wnik-
nięciem wirusa. 

Roman Kupijaj, prezes Wielkopol-
skiego Zrzeszenia Hodowców i Pro-
ducentów Drobiu, zabierając głos 
w imieniu hodowców drobiu, po-
informował, że Związek zamierza 
zwrócić się do ustawodawców o przy-
jęcie rozwiązań, które będą wspierać 
hodowców, w przypadku gdy zmu-
szeni są stawić czoła chorobom za-
kaźnym zwierząt w swoich gospo-
darstwach. Jako przykład rozwią-
zania problemu wskazał możliwość 
wprowadzenia odpowiednich ubez-
pieczeń. 

Następnie głos zabrała Marta De-
leszyńska, zastępca dyrektora Od-
działu Regionalnego ARiMR w Po-
znaniu, która zachęciła rolników do 
zapoznania się z aplikacją opraco-
waną przez ARiMR. Aplikacja bę-

dzie narzędziem wykorzystywanym 
do kontaktu Agencji z rolnikiem. 
Szczegółowe działania podejmowa-
ne przez ARiMR przedstawiła Anna 
Dułaj z Biura Powiatowego ARiMR 
w Ostrowie Wielkopolskim. Od 
15 marca 2020 roku hodujący krowy 
i trzodę, którzy poprawią warunki 
utrzymania zwierząt ponad wymaga-
ne normy, będą mogli otrzymać do-
datkowe wsparcie finansowe. Roczne 
stawki pomocy wyniosą od 24 zł na 
tucznika do 595 zł na krowę mleczną. 
Pomoc przyznawana będzie w formie 
refundacji części kosztów kwalifiko-
wanych poniesionych na inwestycję 
(do 60% kosztów kwalifikowanych 
w przypadku operacji realizowanej 
przez młodego rolnika, 50% kosz-
tów w przypadku pozostałych rol-
ników). Wnioski o przyznanie po-
mocy można składać do 28 stycznia 
2020 roku. Wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich w roku bie-
żącym będą składane elektronicznie 
w terminie od 15 marca do 15 maja. 
Nie ma jeszcze decyzji co do możli-
wości składania oświadczenia po-
twierdzającego brak zmian w stosun-
ku do roku poprzedniego. Wnioski 
o przyznanie dopłaty do zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewne-
go będą przyjmowane od 25 maja do 
25 czerwca. Na chwilę obecną nie ma 
jeszcze ogłoszonych stawek płatności 
do materiału siewnego za poprzedni 
rok. Od momentu ogłoszenia stawek 
ARiMR ma 60 dni na wydawanie de-
cyzji. W swoim wystąpieniu Anna 
Dułaj podsumowała również działa-
nia Agencji związane z pomocą su-
szową oraz dotacjami na działalność 
kół gospodyń wiejskich.

W odpowiedzi na działania Agen-
cji związane z procedowaniem wnios
ków suszowych padł zarzut dotyczą-
cy braku spójnych informacji w spra-
wie składania wniosków w Biurze 
Powiatowym ARiMR. W pierwszym 
okresie naboru nie przyjmowano 

wniosków, do których nie były załą-
czone protokoły podpisane przez wo-
jewodę. W późniejszym okresie moż-
na było składać wnioski bez załączo-
nych protokołów z możliwością ich 
późniejszego uzupełnienia. Infor-
macja ta nie została jednak nigdzie 
oficjalnie potwierdzona ani ogło-
szona, tym samym nie wszyscy rol-
nicy mieli tego świadomość. Prezes 
WIR, odnosząc się do tej wypowie-
dzi, poinformował uczestników spo-
tkania o zastrzeżeniach samorządu 
rolniczego w kwestii funkcjonowa-
nia Wojewódzkiej Komisji ds. oceny 
skutków suszy i zaawansowania prac 
związanych z weryfikowaniem pro-
tokołów suszowych.

Beata Zając z Urzędu Skarbowego 
w Ostrowie Wielkopolskim przybli-
żyła uczestnikom spotkania zagad-
nienia dotyczące mikrorachunku po-
datkowego. Od 1 stycznia br. płatni-
cy podatku PIT, CIT i VAT zobowią-
zani są wpłacać go na indywidualny 
rachunek, który należy wygenerować 
za pośrednictwem portalu podatki.
gov.pl lub odebrać w dowolnym urzę-
dzie skarbowym. Osoba fizyczna ra-
chunek wygeneruje na podstawie nr 
PESEL, a osoby prowadzące działal-
ność na podstawie NIP.

Przemysław Majchrzak repre-
zentujący Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa Oddział w Pardalinie 
zwrócił się do dzierżawców gruntów 
z zasobów Skarbu Państwa z przypo-
mnieniem o konieczności złożenia 
wniosku o przedłużenie dzierżawy 
na trzy miesiące przed zakończe-
niem umowy. Niedopełnienie tego 
obowiązku skutkuje odebraniem 
dzierżawy. Wniosek o przedłużenie 
można złożyć już na rok przed termi-
nem wygaśnięcia umowy.

Barbara Trzęsowska z Inspektora-
tu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Ostrowie Wielkopolskim poinfor-
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mowała uczestników forum, że od 
14 grudnia 2019 roku weszło w życie 
nowe prawo w zakresie zdrowia roś
lin, które m.in. zaktualizowało wzór 
wniosku o wpis i aktualizację wpisu 
do urzędowego rejestru podmiotów 
profesjonalnych. Do 15 marca jest 
czas na zaktualizowanie danych do-
tyczących wszystkich producentów – 
w tym celu niezbędny jest kontakt 
z oddziałami WIORiN. Warto za-
uważyć, że rok 2020 ogłoszony został 
przez ONZ Międzynarodowym Ro-
kiem Zdrowia Roślin.

Corocznie partnerami forów rol-
niczych są również banki, które kie-
rują swoje oferty do producentów 
rolnych. Paweł Waraczyński z PNB 
Paribas oraz Marek Nowacki z BS 

Raszków zwrócili uwagę, że wystą-
pienie w gospodarstwach chorób, ta-
kich jak ptasia grypa, może wpłynąć 
destrukcyjnie na kondycję finanso-
wą gospodarstwa rolnego. W przy-
padku takiej sytuacji należy skon-
taktować się z bankiem w celu omó-
wienia sytuacji finansowej i dosto-
sowania rozwiązań korzystnych dla 
klienta. 

Podsumowując spotkanie, prezes 
Piotr Walkowski przekazał uczest-
nikom spotkania informacje do-
tyczące składania wniosków do 
NFOŚiGW o sfinansowanie utyli-
zacji foli rolniczej. W skali woje-
wództwa wnioski złożyło 121 gmin. 
Na decyzję z Funduszu o przyzna-
niu środków będzie trzeba jeszcze 
poczekać. Prezes przypominał tak-
że, że rolnicy posiadający powyżej 

75 ha gruntów zobowiązani są uzy-
skać stosowny wpis do Rejestru-
BDO, natomiast podmioty, które 
zostały już zarejestrowane, powin-
ny aktywować konta (zalogować się 
do RejestruBDO). Niedopełnienie 
ustawowego obowiązku uzyskania 
wpisu do RejestruBDO oraz brak 
aktywacji konta mogą spowodować 
poważne ograniczenia w prowadze-
niu działalności w zakresie gospo-
darowania odpadami.

Wielkopolskie Fora Rolnicze są 
także okazją do bezpośrednich roz-
mów z przedstawicielami instytucji 
działających w obszarze rolnictwa 
oraz zaprezentowania swojej oferty 
przez banki i instytucje współpra-
cujące z rolnikami. Do współpracy 
przy organizacji forów zapraszamy 
instytucje, które na co dzień pracu-

ją na rzecz rolnictwa, w tym: wielko-
polskie oddziały ARiMR, KOWR, 
KRUS, Wojewódzki Inspektorat We-
terynarii, WIORiN, WODR w Po-
znaniu, Stację ChemicznoRolniczą, 
PZŁ, związki branżowe, parlamen-
tarzystów, WUW, UMWW, gmi-
ny i powiaty z terenu Wielkopolski, 
lokalne grupy działania, WAZE, 
SSWW, KGW, OSP i inne.

Serdecznie zapraszamy Państwa 
do udziału w poszczególnych spo-
tkaniach. Harmonogram forów jest 
na bieżąco aktualizowany na na-
szej stronie internetowej: wir.org.pl. 
Szczegółowych informacji udzielają 
oraz zapisy uczestników prowadzą 
nasze biura powiatowe, do których 
kontakty dostępne są na stronie WIR 
w zakładce „Biura”.

Katarzyna STRZYŻ
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Pierwsze wnioski z Wielkopolskich Forów Rolniczych
W toku dyskusji, jaka ma miejsce 

na forach rolniczych, wypracowane 
zostają wnioski dotyczące najaktu-
alniejszych dla rolników kwestii, 
które następnie przekazywane są 
wraz z uzasadnieniem do instytucji 
zgodnie z ich właściwością. 

Wnioski Forum Rolniczego 
powiatu ostrowskiego 

1. Zmiana definicji wiosennych 
przymrozków określonej w usta-
wie o ubezpieczeniu upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich.

Ustawa definiuje „przymrozki 
wiosenne”, używając daty 15 kwiet-
nia jako terminu, od którego zapew-
niona jest ochrona ubezpieczeniowa 
z tytułu wystąpienia przymrozków 
wiosennych. Z uwagi na zmiany 
klimatyczne, jakie obserwujemy od 
kilku lat, przyspieszony został pro-
ces wegetacji roślin. Łagodne zimy 
ze stosunkowo wysokimi temperatu-
rami oraz niewielką ilością opadów 
śniegu i deszczu skutkują przyspie-
szeniem rozpoczęcia wegetacji ro-
ślin nawet o 2–3 tygodnie. Zdecydo-
wana większość rolników podejmuje 
zatem decyzję o wcześ niejszych sie-
wach. Zapis z ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich oznacza, że rolnik nie 
może ubiegać się o odszkodowanie 
z tytułu zawartego ubezpieczenia, 
jeżeli uprawa została zniszczona 
przez przymrozek, który wystąpił 
przed datą 15 kwietnia. Tymczasem 
w ostatnich latach wysiewy większo-
ści roślin kończą się miesiąc wcześ-
niej i w tym czasie rośliny narażo-
ne są na skutki przymrozków, które 
z uwagi na definicję ustawową ubez-

pieczeniem nie są objęte. Mając na 
uwadze powyższe, rolnicy wnioskują 
o zmianę terminu w definicji przy-
mrozków wiosennych, tak aby ubez-
pieczenia realnie zabezpieczały ry-
zyko ponoszone przez producentów 
rolnych.

2. Wprowadzenie krótszego ter-
minu wiosennego zakazu stosowa-
nia nawozów naturalnych.

Z uwagi na obserwowane zmiany 
klimatu (wyższe temperatury wy-
stępujące coraz wcześniej) rolnicy 
wnios kują o zmianę terminów wio-
sennego stosowania nawozów okre-
ślonych w programie azotanowym 
z 1 marca na 15 lutego. Rolnicy zwra-
cają się o uelastycznienie terminów 
stosowania nawozów azotowych 
w taki sposób, aby były dostosowa-
ne do przebiegu pogody. Krótkie, 
łagodne zimy ze stosunkowo wyso-
kimi temperaturami oraz niewielką 
ilością opadów śniegu i deszczu spra-
wiają, że rolnicy prace w polu mogą 
rozpocząć wcześniej niż jeszcze kil-
ka lat temu. Niestety mimo sprzyja-
jących warunków atmosferycznych 
na przeszkodzie stoją ustawowe ter-
miny, jak chociażby termin wynika-
jący z Programu działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu, który 
umożliwia stosowanie nawozów na-
turalnych dopiero po 1 marca.

Wnioski z Forum Rolniczego 
powiatu kępińskiego 

1. Uproszczenie procedury zwią-
zanej z szacowaniem strat w gospo-
darstwie.

Procedury związane ze skła-
daniem przez rolnika wniosków 
o oszacowanie strat w gospodar-
stwie rolnym spowodowanych nie-
korzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi są zbyt skomplikowane 
i generują wysokie koszty po stro-
nie samorządów gminnych. Znacz-
na część urzędów gmin nie dyspo-
nuje wystarczającym zapleczem ka-
drowym, aby móc w krótkim czasie 
zweryfikować wszystkie złożone 
przez rolników wnioski oraz przy-
gotować protokoły strat, zwłaszcza 
że najwięcej pracy przypada w se-
zonie urlopowym. Zdaniem zarów-
no członków komisji szacujących, 
jak i samych rolników minister-
stwo rolnictwa powinno opracować 
platformę elektroniczną, w której 
rolnicy w przypadku wystąpienia 
klęski żywiołowej mogliby wygene-
rować wniosek o oszacowanie strat 
w swoim gospodarstwie. Rozwią-
zanie to, oprócz zmniejszenia kosz-
tów obsługi i odciążenia członków 
komisji z czaso chłonnych prac nad 
przygotowaniem protokołów, było-
by również ułatwieniem dla rolni-
ków i ujednoliciłoby zasady wpro-
wadzania danych do wniosków 
o szacowanie strat. Proces zatwier-
dzania przez wojewodę protokołów 
w Wielkopolsce trwał ponad pół 
roku. Członkowie komisji musieli 
kilkadziesiąt razy dojeżdżać w celu 
podpisania poprawionych protoko-
łów. Niezbędne jest opracowanie 
jednolitych wniosków oraz instruk-
cji do nich i stworzenie możliwości 
podpisania wniosku przez członków 
komisji za pomocą podpisu elektro-
nicznego lub profilu zaufanego.

2. Przeciwdziałanie blokowaniu 
inwestycji rolniczych przez miesz-
kańców wsi niezwiązanych z pro-
dukcją rolniczą.

Gospodarstwa, które mogłyby 
się rozwijać, często nie mają takiej 
możliwości ze względu na wstrzy-
mywanie wydawania warunków za-
budowy spowodowane protestami 
okolicznych mieszkańców. Znacz-
na część osób protestujących to oso-
by z miast, które sprowadziły się na 
wieś ze względu na bliższy kontakt 
z naturą. Jednakże osoby te nie zda-
ją sobie sprawy, że wieś jest miejscem, 
gdzie produkuje się żywność, z której 
korzysta każdy obywatel, a niestety 
z produkcją zwierzęcą wiążą się rów-
nież różnego rodzaju uciążliwości. 
Zaostrzone stały się protesty prze-
ciwko powstawaniu nowych budyn-
ków, ale nie tylko. Coraz więcej osób 
napływowych, niezwiązanych z rol-
nictwem skarży się na nieprzyjemne 
zapachy z gospodarstw, które istniały 
od pokoleń i które nie prowadzą pro-
dukcji na wielką skalę. W 2019 roku 
pojawił się projekt ustawy ministra 
środowiska o minimalnej odległo-
ści dla planowanego przedsięwzięcia 
z sektora rolnictwa, którego funk-
cjonowanie może wiązać się z ryzy-
kiem powstawania uciążliwości za-
pachowej. W odczuciu rolników za-
pisy tej ustawy nie zapewniłyby im 
w żaden sposób ochrony przed pro-
testami. Założenia ustawy nie gwa-
rantują rolnikowi, który zainwestuje 
w nowy budynek inwentarski, że po 
zakończeniu inwestycji nie sprowadzi 
się w pobliże sąsiad, któremu inwe-
stycja będzie przeszkadzać. Ustawa 
nie gwarantuje też, że po spełnieniu 
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warunków odpowiedniej odległości 
inwestycji nie zostanie ona wstrzy-
mana przez właścicieli sąsiednich 
działek, co często zdarza się przy in-
westycjach, które mają być zlokalizo-
wane nawet o 500 m od najbliższych 
zabudowań. Rolnicy zwracają uwa-
gę, że prawo powinno zostać zmie-
nione – osoby, które chcą wybudo-
wać lub zakupić dom jednorodzinny 
w bliskim sąsiedztwie gospodarstw 
rolnych oraz gruntów rolnych, po-
winny złożyć pisemne oświadczenie 

w akcie notarialnym, że mają świa-
domość prowadzenia takiej działal-
ności w bliskiej odległości oraz że za-
kupując działkę pod budowę czy dom 
mieszkalny, akceptują charakter pro-
wadzonej w sąsiedztwie działalności. 

3. Konieczność interwencji ze 
strony ministerstwa rolnictwa 
w sprawie importu zbóż z Ukrainy.

Rolnicy zwracają uwagę, że mini-
sterstwo rolnictwa powinno interwe-
niować w sprawie niekontrolowanego 
importu zbóż z Ukrainy. Kontyngent 

bezcłowy psuje rodzimy rynek, do-
prowadzając do sytuacji, gdy przy ni-
skiej podaży rolnicy otrzymują mniej 
za zboża niż w latach, w których nie 
było suszy. Rolnicy w UE przy pro-
dukcji rolnej muszą spełniać szereg 
norm, których przestrzeganie znacz-
nie zmniejsza ich konkurencyjność. 
Polskich rolników przekonuje się, że 
normy wprowadzane przez UE słu-
żą bezpieczeństwu żywnościowemu, 
a jednocześnie na nasz rynek sprowa-
dza się produkty, które zostały wypro-

dukowane bez jakiejkolwiek kontroli 
i nadzoru. Utrzymanie preferencyj-
nych warunków jest niezrozumiałe, 
w sytuacji kiedy Ukraina wprowadzi-
ła zakaz importu z Polski produktów 
wieprzowych i drobiowych, a także 
pasz i ich komponentów ze względu na 
wystąpienie ptasiej grypy i ASF. Potę-
guje to dodatkowo wrażenie, że intere-
sy polskich producentów rolnych nie 
są w sposób należyty zabezpieczone.

Katarzyna STRZYŻ
Maria DERESIŃSKA

Specustawa ASF
Ustawa o ASF została ostatecznie 

uchwalona i podpisana przez prezy-
denta. Naszym zdaniem stanowi zna-
czący krok, który z pewnością pozwo-
li na skuteczniejszą niż do tej pory 
walkę z ASF w naszym wojewódz-
twie. Ustawa realizuje szereg naszych 
postulatów, które jako izba zgłaszamy 
w różnej formie już od 6 lat. Zapisy 
ustawy zgodne z naszymi postulatami 
to m.in.: 

 ■ budowa niecek dezynfekcyjnych 
(w tym zadaszonych) nie będzie 
wymagać pozwolenia na budowę 
(zmiana w Prawie budowlanym),
 ■ ochrona polowań sanitarnych 
przez służby na podstawie wnios
ku zarządcy lub dzierżawcy obwo-
du i jednocześnie sankcje za utrud-
nianie polowań sanitarnych,
 ■wymóg stosowania zasad bioase-
kuracji przy polowaniach sani-
tarnych i wprowadzenie kontroli 
stosowania tych zasad – minister 
rolnictwa określi w drodze rozpo-
rządzenia zasady bioasekuracji do 
zastosowania w czasie polowań sa-
nitarnych,
 ■ pomoc służb w poszukiwaniu pa-
dłych dzików podczas polowań sa-
nitarnych,
 ■możliwość użycia broni palnej wy-
posażonej w tłumiki – wyłącznie 
w trakcie polowań sanitarnych, 
a nie wszystkich polowań, o czym 
mówi się w mediach,
 ■ zamykanie przejść dla zwierząt 
w ciągu dróg publicznych oraz 
budowa przeszkód technicznych 
i ogrodzeń, wykładanie mat de-
zynfekcyjnych (zwrot kosztów), 
 ■wykonywanie ogrodzeń przez lasy 
państwowe (zwrot kosztów),
 ■ ocena i wypowiadania dzierżaw 
kołom łowieckim w przypadku ne-
gatywnej oceny ich udziału w re-
alizacji celów ustawy,
 ■ tworzenie specjalnych doraźnych 
zgrupowań z przedstawicieli stra-
ży granicznej, straży pożarnej 
i wojska do wykonywania polowań 

sanitarnych w sytuacji kryzysowej 
(zmiany w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym).
Jak każdy akt prawny, ustawa nie 

jest doskonała i brakuje w niej roz-
wiązań i zapisów dotyczących m.in.: 

 ■ obowiązku zabezpieczenia chłodni 
dla polowań sanitarnych,
 ■ rozwiązań dotyczących dzików 
w miastach i na terenach innych 
niż lasy państwowe i grunty pry-
watne,
 ■wymogu stosowania zasad bio-
askuracji przez np. straż miejską, 
pracowników leśnych,
 ■ obowiązku informowania miesz-
kańców o polowaniu sanitarnym 
przy użyciu broni z tłumikami,
 ■ budowy ogrodzeń gospodarstw 
rolnych bez pozwolenia na budo-
wę,
 ■ jasno sprecyzowanego działania, 
procedury w przypadku wypo-
wiedzenia umowy dzierżawy ob-
wodu łowieckiego w czasie trwa-
nia tej umowy – kto przejmuje 
odpowiedzialność na tym terenie 
w zakresie gospodarki łowieckiej, 
bioasekuracji, odszkodowań aż do 
czasu wyłonienia kolejnego dzier-
żawcy.
O tych aspektach ustawy na bie-

żąco informujemy stosowne wła-
dze państwowe. Dużo emocji budzi 

też zapis dotyczący zachowań, któ-
re mogą być traktowane przez my-
śliwych jako utrudnianie polowa-
nia (projektowany art. 42aa pkt 16). 
Przepis jest bardzo ogólnikowy, nie 
wyjaśnia, na czym miałoby polegać 
„celowe utrudnianie lub uniemożli-
wianie” (czy spacer po lesie już bę-
dzie tak kwalifikowany?). Brak pre-
cyzji ustawodawcy w tej mierze może 
doprowadzić do sytuacji, w której 
przepis ten będzie martwy, gdyż po-
tencjalni utrudniający będą odma-
wiać przyjęcia mandatów, w sądzie 
zaś będzie niezwykle trudno wy-
kazać, że ktoś celowo utrudniał lub 
uniemożliwił polowanie.

W ostatnim okresie dochodzą do 
nas sygnały związane z czasem ocze-
kiwania na wyniki badań laborato-
ryjnych w kierunku ASF. Zgodnie 
z informacjami z naszych rad powia-
towych, wydłuża się on w wielu przy-
padkach ponad 7 dni. W takiej sytu-
acji wynik badań jest już nieważny 
i rolnik musi wykonać badania po-
nownie. Naszym zdaniem wykony-
wana jest zbyt duża liczba badań, ba-
dane są m.in. zwierzęta nieprzezna-
czone do sprzedaży. Taka sytuacja 
znacząco utrudnia logistykę i orga-
nizowanie odbiorów trzody chlewnej 
z tych obszarów. Wydłuża to również 
pobyt zwierząt w tuczarni i zwiększa 

koszty. Obawiamy się, że problem 
wąskiego gardła, jakim stały się ba-
dania, może narastać wraz z upły-
wem czasu i potencjalnym rozsze-
rzaniem stref ASF, a do tego ros nącą 
liczbą ognisk ptasiej grypy, co rów-
nież angażuje siły i środki wielkopol-
skiej weterynarii. Warto zatem już 
teraz pomyśleć o jego rozwiązaniu, 
a nie czekać do momentu, aż zdrowe 
świnie ze stref staną się niesprzedaj-
ne ze względów proceduralnych oraz 
braku potencjału kadrowego i finan-
sowego służb weterynaryjnych. 

Eksport produktów mięsnych 
i mleczarskich z Polski jest strate-
gicznie istotny dla naszego rolnictwa. 
Zdecydowanie uważamy, że nakłady 
ponoszone przez państwo polskie na 
służby weterynaryjne w aspekcie ich 
znaczenia dla gwarancji bezpieczeń-
stwa eksportowanej żywności są zde-
cydowanie zbyt niskie. Powiatowym 
lekarzom weterynarii brakuje kadry 
i środków finansowych. Wartość pol-
skiego eksportu za 2018 rok to pra-
wie 30 mld euro, a szacowane na ten 
rok nakłady na zwalczanie ASF to 
133 mln zł. Porównanie tych dwóch 
liczb mówi samo za siebie. Doświad-
czyliśmy już surowej lekcji związanej 
z procederem uboju tzw. leżaków – 
brak dostatecznego finansowania 
weterynarii przełożył się na wymier-
ne straty finansowe dla producentów 
i przetwórców wołowiny. 

W związku z tą sytuacją zwróci-
liśmy się do głównego lekarza we-
terynarii z prośbą o uproszczenie 
procedur badania trzody chlewnej 
w strefach ASF, a przede wszystkim 
wzmocnienie powiatowych lekarzy 
weterynarii pod kątem kadrowym 
i finansowym. Ważne jest też wzmoc-
nienie wielkopolskiej weterynarii 
od strony nowoczesnego sprzętu po-
zwalającego na jak najszybsze pobra-
nie i zbadanie próbek krwi. Zdajemy 
sobie sprawę, że z obecnością wiru-

Ustawa wprowadza ułatwienia w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń
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> dokończenie na str. 4
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sa w środowisku będziemy mieli do 
czynienia jeszcze przez dłuższy czas. 
W związku z tym niezbędne są dzia-
łania usprawniające funkcjonowanie 
gospodarstw trzodowych i zbyt żyw-
ca w tych warunkach. Szczególnie 
dotyczy to województwa wielkopol-

skiego, które jest obszarem o dużej 
koncentracji produkcji trzody chlew-
nej oraz innych kierunków produkcji 
zwierzęcej. 

Wystąpiliśmy również do woje-
wody wielkopolskiego z wnioskiem 
o objęcie całego województwa od-
strzałem sanitarnym dzików. Przy-
pominamy, że wirus ASF został za-

wleczony do Polski zachodniej sko-
kowo, a nie z terenów przylegających 
do naszego województwa. Podobnie 
może to się wydarzyć i tym razem. 
Warto wspomnieć, że strefy żółte po-
łożone są już bardzo blisko wschod-
niej granicy województwa i podcho-
dzą pod Łódź i Włocławek, a obec-
na pogoda sprzyja rozwojowi wirusa. 

Odstrzał sanitarny pozwoli na efek-
tywniejsze i precyzyjniejsze zredu-
kowanie populacji dzików w całym 
województwie do pożądanego pozio-
mu 0,1 osobnika na 1 km2 przy kon-
troli i zachowaniu warunków bioase-
kuracji oraz ochronie polowań zgod-
nie z ustawą o ASF. 

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 3

Ptasia grypa – coraz większy zasięg wirusa 
i coraz większe straty

Początek roku dla hodowców dro-
biu nie okazał się łaskawy. Zaraz po 
Nowym Roku, po 3 latach względ-
nego spokoju, dał o sobie znać wirus 
ptasiej grypy. Co najgorsze, nikt nie 
spodziewał się, że wirus znów zaata-
kuje, gdyż nie zaobserwowano żad-
nych niepokojących objawów tej cho-
roby u ptactwa dzikiego. 

Pierwsze ogniska choroby wystą-
piły w województwach lubelskim 
i wielkopolskim. Do końca miesią-
ca wirus H5N8 wystąpił w blisko 
16 ogniskach, aż w 5 wojewódz-
twach. W Wielkopolskiem odnoto-
wano 8 ognisk (w powiatach ostrow-
skim, szamotulskim, kolskim oraz 
wolsztyńskim). Ptasia grypa za-
atakowała różne gatunki drobiu: 
kury, kaczki, gęsi, indyki, a nawet 
gołębie. 

Po wystąpieniu każdego z ognisk 
wyznaczane są strefy zapowietrzenia 
(3 km wokół ogniska) oraz strefy za-
grożenia (do 10 km od ogniska). 

Najbardziej prawdopodobną przy-
czyną zakażeń jest przenoszenie 
wirusa przez dzikie ptaki blaszko-
dziobe, które uodporniły się na nie-
go. Przesłanką do tej hipotezy jest 
znaleziony padły jastrząb w okoli-

cach występowania ognisk w woje-
wództwie lubelskim, u którego wy-
kryto wirusa. 

Straty hodowców są ogromne. 
U jednego sięgają 1 mln zł. Za pta-
ki uśpione z nakazu powiatowego le-
karza weterynarii wypłacane są od-
szkodowania, a za padłe sztuki tzw. 
zapomogi w wysokości 2/3 kwoty od-
szkodowania. Najprostsze do osza-
cowania są szkody przy pisklętach 
i dorosłych ptakach. W pierwszym 
przypadku zwraca się koszty zaku-
pu piskląt i koszty ich odchowu do 
dnia utylizacji. W drugim zaś kwotę 
odszkodowania stanowi cena rynko-
wa żywca. Trudniejsze szacowania 
są w trakcie cyklu, ponieważ do za-
kupu piskląt należy doliczyć nakła-
dy na paszę, obsługę weterynaryjną 
i zakupy leków, robociznę, koszty 
prądu i ogrzewania. Na odszkodo-
wanie rolnik musi czekać od kilku 
tygodni do nawet kilku miesięcy. 
Odszkodowanie nie przysługuje za 
utracone korzyści, a więc za to, że 
kurniki muszą co najmniej do marca 
być puste. 

Ryzyko wystąpienia chorób zakaź-
nych w produkcji drobiu jest tak wy-
sokie, że polisy są bardzo kosztowne. 
Niewielu hodowców byłoby na nie 
stać. Branża drobiarska podnosiła 
już temat ubezpieczenia grupowego 
od takich ryzyk, dzięki którym kosz-
ty mogłyby się zmniejszyć, jednakże 
nie osiągnięto jeszcze porozumień 
z firmami ubezpieczeniowymi.

Na tym nie koniec dramatu rol-
ników, gdyż od momentu wykry-
cia pierwszego ogniska ptasiej gry-
py odbiorcy produktów drobiowych 
spoza Unii Europejskiej sukcesyw-
nie wprowadzają zakazy ich impor-
tu. Całkowity zakaz wprowadziły 
już takie kraje, jak: Kuba, Filipiny, 
Japonia, Ukraina, Tajwan, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Korea Po-
łudniowa, Singapur oraz RPA. Na-
tomiast częściowe ograniczenia: Re-
publika Białorusi, Republika Arme-
nii, Hongkong oraz Kazachstan.

Zagrożenie wystąpieniem ptasiej 
grypy jest możliwe nawet do mar-
ca, w związku z tym producenci 
drobiu – zarówno właściciele ferm 
towarowych, jak i drobnotowaro-
wych – powinni stosować się do za-
leceń głównego lekarza weteryna-
rii:

 ■wstrzymać się od wypuszczania 
ptaków na wybieg i pozostawić je 
w budynkach, w których są utrzy-
mywane,
 ■ zabezpieczyć paszę przed dostę-
pem zwierząt dzikich,
 ■nie karmić drobiu na zewnątrz bu-
dynków, w których drób jest utrzy-
mywany,
 ■ stosować w gospodarstwie odzież 
i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi 

ptakami umyć ręce wodą z my-
dłem,
 ■ odzież i obuwie używane w kon-
takcie z drobiem muszą pozostać 
w obiekcie (kurnik, hala); nie wol-
no wynosić ich i pracować w nich 
w innych miejscach; SZCZEGÓL-
NIE DOTYCZY TO OBUWIA!
 ■ stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z budyn-
ków, w których utrzymywany jest 
drób,
 ■ pamiętać o zgłaszaniu niezwłocz-
nie do odpowiednich osób i insty-
tucji (lekarz weterynarii prywatnej 
praktyki, powiatowy lekarz wete-
rynarii, wójt, burmistrz, prezydent 
miasta) podejrzenia wystąpienia 
choroby zakaźnej drobiu.

Maria DERESIŃSKA

Po wystąpieniu każdego z ognisk wyznaczane są strefy: zapowietrzenia 
(3 km wokół ogniska) oraz zagrożenia (do 10 km od ogniska)
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Rok 2019 już za nami. Kolejny 
trudny rok dla rolników. Głęboka 
susza, która nawiedziła głównie wo-
jewództwa wielkopolskie i lubuskie, 
wyrządziła dotkliwe straty. Co gor-
sza, susza trwa nadal, choć na pozór 
wydaje się, że wilgoć utrzymująca się 
na powierzchni pól uprawnych za-
pewnia wystarczające zaopatrzenie 
roślin w wodę. Niestety, głębsze war-
stwy gleby wykazują wilgotność na-
wet poniżej 40%. Obecna bezśnieżna 
zima i brak znaczących opadów desz-
czu nie napawają optymizmem i po-
głębiają frustrację panującą wśród 
wielu rolników.

Spróbujmy zatem dokonać krót-
kiego podsumowania ubiegłorocz-
nej akcji szacowania skutków suszy 
i ich rekompensaty przez państwo. 
Już pierwszy raport Systemu Moni-
toringu Suszy Rolniczej, obejmujący 
sześciodekadowy okres od 21 mar-
ca do 20 maja, wykazał suszę na za-
chodnich peryferiach Wielkopolski. 
W związku z tym Wielkopolska Izba 
Rolnicza od marca 2019 roku infor-
mowała wojewodę wielkopolskiego 
o konieczności dobrego przygoto-
wania się do pracy w zakresie szaco-
wania strat w gospodarstwach rol-
nych. Kolejne komunikaty suszowe 
potwierdzały, że skala zjawiska su-
szy może być nawet większa, niż ta 
stwierdzona w roku 2018, co spowo-
dowało, że w połowie czerwca ub.r. 
nasza izba zwracała rolnikom oraz 
decydentom uwagę, aby zgłoszenia 
szkód nie odkładali na ostatnią chwi-
lę, gdyż nie tylko susza, ale i towa-
rzyszące jej upały niewątpliwie przy-
czynią się do przyspieszenia żniw, 
a oszacowanie strat po nich nie jest 
możliwe. Na szczęście w naszym wo-
jewództwie gminne zespoły komisji 
pracują w sposób ciągły, bez ich co-
rocznego powoływania przez woje-
wodę, dzięki czemu mogły rozpocząć 
pracę niezwłocznie po zgłoszeniu 
przez rolników wystąpienia szkód. 
O ogromie pracy, którą wykonali 
członkowie komisji, świadczy liczba 
ponad 83 tys. protokołów oszacowa-
nia zakresu i wysokości szkód w go-
spodarstwach rolnych powstałych na 
skutek wystąpienia niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych, które 
w celu weryfikacji trafiły do Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W tej liczbie blisko 82,5 tys. protoko-
łów dotyczyło klęski suszy. Szacunek 
strat opiewa na kwotę 1,7 mld zł. Po-
wyższe liczby pokazują, że żadne wo-
jewództwo w Polsce nie zostało tak 
dotkliwie poszkodowane przez su-
szę, jak nasze. Warto przy tym nad-

mienić, że jeszcze w chwili obecnej 
protokoły są zwracane przez Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu do gmin 
w celu ich poprawy. Rolnicy wielko-
polscy poruszają często te kwestie na 
organizowanych przez WIR forach 
rolniczych. Konieczność poprawia-
nia protokołów wynika z braku jed-
nolitych i precyzyjnych wytycznych 
w zakresie szacowania suszy, o któ-
re WIR wnioskowała już w grudniu 
2018 roku. Naszym zdaniem proce-
dury związane ze składaniem przez 
rolnika wniosków o oszacowanie 
strat w gospodarstwie rolnym spowo-
dowanych niekorzystnymi warunka-
mi atmosferycznymi są zbyt skom-
plikowane i generują wysokie kosz-
ty po stronie samorządów gminnych 
oraz rolników i członków komisji 
klęskowych. System nie jest wydol-
ny w przypadku tak masowego wy-
stąpienia klęski żywiołowej. Znacz-
na część urzędów gmin nie dysponu-
je wystarczającym zapleczem kadro-
wym, aby móc w krótkim czasie zwe-
ryfikować wszystkie złożone przez 
rolników wnioski oraz przygotować 
protokoły strat, zwłaszcza że najwię-
cej pracy przypada w sezonie urlopo-
wym. Zdaniem zarówno członków 
komisji szacujących, jak i samych 
rolników, ministerstwo rolnictwa 
powinno opracować platformę elek-
troniczną, w której rolnicy w przy-
padku wystąpienia klęski żywioło-
wej mogliby wygenerować wniosek 
o oszacowanie strat w swoim gospo-
darstwie, oparty na elektronicznej 
wersji wniosku o dopłaty bezpośred-
nie składanego do ARiMR. Rozwią-
zanie to, oprócz zmniejszenia kosz-
tów obsługi i odciążenia członków 
komisji z czasochłonnych prac nad 
przygotowaniem protokołów, byłoby 
również ułatwieniem dla rolników 
i ujednoliciłoby zasady wprowadza-
nia danych do wniosków o szacowa-
nie strat. Proces zatwierdzania przez 
wojewodę protokołów w Wielkopol-
sce trwał ponad pół roku, członkowie 
komisji musieli kilkadziesiąt razy 
dojeżdżać w celu podpisania popra-
wionych protokołów. Niezbędne jest 
opracowanie jednolitych wniosków 
oraz instrukcji do nich i stworze-
nie możliwości podpisania wniosku 
przez członków komisji za pomocą 
podpisu elektronicznego lub profilu 
zaufanego.

Mimo naszych pism kierowanych 
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
dopiero jesienią 2019 roku Rada Mi-
nistrów przyjęła program pomocy 
dla rolników, w uprawach których 
straty wyniosły co najmniej 30%. 

Nowością było zróżnicowanie staw-
ki pomocy do wieloletnich użytków 
zielonych w zależności od obsady 
zwierząt. Ostateczny termin naboru 
wniosków o wsparcie został ustalo-
ny na 29 listopada. Biorąc pod uwagę 
liczbę protokołów przedłożonych wo-
jewodzie wielkopolskiemu do akcep-
tacji, w piśmie skierowanym do mi-
nistra Ardanowskiego zarząd Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej, w obawie 
o to, czy wszyscy rolnicy uprawnie-
ni do otrzymania pomocy zdążą 
otrzymać protokoły, by załączyć je 
do składanego wniosku, zaapelował 
o wznowienie terminu wnioskowa-
nia o pomoc. Wniosek ten nie został 
zrealizowany, ale wojewoda wielko-
polski poinformował prezesa Piotra 
Walkowskiego o ustaleniach doko-
nanych z Oddziałem Regionalnym 
ARiMR w Poznaniu, które pozwala-
ły rolnikom na terminowe złożenie 
wniosków bez oryginału zweryfiko-
wanego protokołu.

Na rok 2019 w budżecie państwa 
na pomoc klęskową zarezerwowa-
no 500 mln zł, co stanowiło zaled-
wie 25% kwoty strat, szacowanych na 
2 mld zł. Wkrótce kwotę tę powięk-
szono o 143,3 mln zł. Pieniądze te 
szybko trafiły do tych, którzy wnios
ki złożyli w pierwszej kolejności. Po-
zostali nadal czekają na pomoc. Rząd 
tłumaczy opóźnienia koniecznością 
przyjęcia przez Sejm budżetu na rok 
2020, na podstawie którego zostanie 
opracowany plan finansowy ARiMR. 
Agencja informuje rolników, że roz-
patrzenie ich wniosków nastąpi do 
31 marca br. Należy więc przypusz-
czać, że zakończenie akcji wspar-
cia nastąpi dopiero w II kwartale 
2020 roku. A pieniądze są na wiosnę 
rolnikom bardzo potrzebne.

Przed nami kolejny rok. Wszyst-
ko wskazuje na to, że równie trudny 
jak poprzednie. Środowisko rolnicze 
jest przekonane, że w obliczu powta-
rzających się klęsk zrealizowanie for-
mułowanych przez nie postulatów 
związanych z procedurami szacowa-
nia szkód pozwoliłoby uniknąć wie-
lu problemów. Przypomnijmy naj-
ważniejsze z nich, wielokrotnie kie-
rowane do organów administracji 
państwowej przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą:

 ■ System Monitoringu Suszy Rol-
niczej wymaga dalszego dosko-
nalenia poprzez wykorzystanie 
współczesnych technik oceny sta-
nu upraw (fotografie lotnicze i sa-
telitarne),
 ■ ostateczna ocena stanu uprawy po-
winna być dokonana przez komisję 

i uznana nawet wtedy, gdy monito-
ring błędnie nie wykazuje wystą-
pienia suszy,
 ■ członkowie komisji powinni mieć 
możliwość corocznego udziału 
w szkoleniach organizowanych 
przez wojewodów w sezonie zimo-
wowiosennym,
 ■należy opracować jednolity, stoso-
wany przez wszystkie gminy, wzór 
wniosku o oszacowanie szkód wy-
wołanych wystąpieniem nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycz-
nych,
 ■wystąpienie klęski w obszarze pro-
dukcji roślinnej gospodarstwa za-
wsze pociąga za sobą negatywne 
skutki dla prowadzonej w tym go-
spodarstwie produkcji zwierzęcej; 
niewłaściwe jest założenie, że je-
dyną stratą w tym przypadku jest 
upadek zwierzęcia zaistniały jako 
skutek klęski,
 ■należy poszerzyć instytucjonalny 
skład komisji i wyraźnie określić, 
na której z nich ciąży obowiązek 
administracyjnej obsługi zespo-
łu komisji; wydatki ponoszone 
na funkcjonowanie komisji (prze-
jazdy, materiały biurowe, opłaty 
pocztowe itp.) winny być zrekom-
pensowane z funduszy państwa. 
Nie mniej istotnym problemem 

są także zasady udzielania pomo-
cy de minimis. Jednolita stawka po-
mocy dla wszystkich gospodarstw, 
nieuwzględniająca ich powierzchni, 
w oczywisty sposób dyskryminuje 
duże, specjalistyczne gospodarstwa. 
W roku wystąpienia klęski nie mają 
one możliwości pełnego skorzysta-
nia z pomocy z powodu wyczerpania 
limitu. Czy w tej sytuacji nie nastę-
puje naruszenie zasad konkurencyj-
ności?

Obserwując tegoroczną pogodę, po 
raz kolejny apelujemy do stosownych 
władz, czyli Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz do wojewo-
dy wielkopolskiego, o wyciąg nięcie 
wniosków z dotychczasowego funk-
cjonowania systemu szacowania strat 
w przypadku pojawienia się klęski 
żywiołowej na dużą skalę. Obecny 
system jest niewydolny, nieprecy-
zyjny oraz koszto i czaso chłonny. 
W dobie rozwoju telemetrii i cyfry-
zacji usług oczekujemy wdrożenia 
nowych technologii w tym zakresie. 

Kornel PABISZCZAK

Podsumowanie akcji pomocy po suszy 2019

Z ostatniej chwili. Pomoc su-
szowa ruszy dopiero po zatwier-
dzeniu budżetu na 2020 r., nie 
wcześniej niż 20 marca br.
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Czy czeka nas kolejna susza?
Rozpoczął się kolejny rok, który już 

na początku charakteryzuje się spo-
rym deficytem opadów. Taka sytuacja 
może spowodować jeszcze dotkliwsze 
niedobory wody, zwłaszcza w wiel-
kopolskim rolnictwie. Opadów śnie-
gu, póki co, jeszcze nie było. Już dzi-
siaj gołym okiem widać efekty braku 
opadów, szczególnie na słabszych gle-
bach – rowy melioracyjne są puste, nie 
ma zastoisk wody na polach. 

Rok temu sytuacja o tej porze 
była nieco lepsza, bo opadów było 
troszkę więcej. Na przełomie lat 
2018 i 2019 było ich nawet więcej, niż 
wskazuje na to wieloletnia norma. 

Natomiast w styczniu bieżącego 
roku sytuacja była niestety gorsza. 
Jeżeli w najbliższym czasie nie wy-
stąpią opady, polskie rolnictwo i Pol-
skę czeka kolejna klęska. 

Na warunki wilgotnościowe 
w wierzchniej warstwie glebowej i na 
stan wód w rzekach wpływa nie tyl-
ko aktualna sytuacja pogodowa, ale 
także aura w poprzednich miesią-
cach. Jest to o tyle istotne, że niedo-
bory wody powstałe w wyniku ubieg
łorocznej suszy się nie uzupełniły, 
a obecnie występują kolejne mniejsze 
opady i stan niedoborów wód się po-
głębia – zarówno ten powierzchnio-
wy, jak i wód podziemnych. Także 
stan wysokości wód w rzekach nie 
jest, jak na tę porę roku, wysoki. 
W pierwszym kwartale ubiegłego 

roku w większości rzek poziom wód 
kształtował się na poziomie wód ni-
skich i średnich. Na dzień 28 stycz-
nia 2020 roku stan wody Warty w Po-
znaniu wynosił 150 cm. Jest to, co 
prawda, poziom wyższy od absolut-
nego minimum, ale ciągle bardzo ni-
ski. W ubiegłym roku o tej porze był 
dwa razy wyższy i kształtował się na 
poziomie stanów średnich.

Taką sytuację powodują zbyt małe 
opady deszczu oraz wysokie tempe-
ratury – zarówno te panujące w mie-
siącach letnich, jak i zimowych. Od 
kilku lat obserwujemy brak wyraź-
niej zimy z niskimi temperaturami 

i opadami śniegu, którego w zasa-
dzie nie widujemy na nizinach. Są 
też znacznie mniejsze opady śniegu 
na terenach górzystych naszego kra-
ju. Sytuacja się powtarza i jak wynika 
z dotychczasowych obserwacji, jest 
gorsza aniżeli w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku.

Według informacji podawanych 
przez Wody Polskie, najnowsze 
dane wskaźnika wilgotności gle-
by dla stycznia 2020 roku wskazują 
na niską wilgotność gleby – poniżej 
40%, a miejscami nawet poniżej 35% 
(w profilu na głębokości poniżej 1 m). 
Przyczyną jest przede wszystkim 

brak opadów – bezśnieżna i sucha, 
a przy tym ciepła zima uniemożliwia 
odbudowę wilgoci w glebie. Obec-
nie na obszarze Kujaw, wojewódz-
twa zachodniopomorskiego poprzez 
województwa pomorskie, wielkopol-
skie oraz na połowie obszaru regionu 
łódzkiego, jak również warmińsko-
mazurskiego dane wskazują na bar-
dzo intensywną suszę atmosferyczną 
i rolniczą. Wody Polskie także zwra-
cają uwagę, że takie zjawiska, jak su-
sza, powtarzają się cyklicznie. Od 
wieków obserwowane i odnotowywa-
ne są okresy z intensywnymi opada-
mi oraz okresy dotkliwej suszy. Na 
tej podstawie można przypuszczać, 
że zjawiska te mogą być powiązane 
z aktywnością słoneczną, która ma 
wpływ na tworzenie się chmur w at-
mosferze. Co do intensywności skut-
ków suszy – na to ma już częściowo 
wpływ człowiek, bo to efekt zarówno 
deficytów opadu, jak również istnie-
jących warunków do retencji wody, 
w tym użytkowania terenu, stosowa-
nych praktyk rolniczych, korzysta-
nia z zasobów wodnych. Szczególnie 
melioracje prowadzone w kierunku 
intensywnego osuszania znacznych 
terenów, które jak gąbka magazyno-
wały wodę – bagna i torfowiska. Do-
chodzi też likwidacja małych śród-
polnych oczek wodnych. 

Dla przypomnienia kilka definicji 
dotyczących suszy.

Susza atmosferyczna definiowana 
jest zwykle przez porównanie wyso-
kości opadów w danym momencie do 
średnich wieloletnich opadów w tym 
miejscu. Dlatego też definicja suszy 
jest odmienna dla każdego regionu. 
Susza atmosferyczna powoduje zubo-
żenie wilgoci w glebie, co w prawie 
każdym przypadku wpływa na wiel-
kość upraw. 

Susza hydrologiczna jest związa-
na z wpływem okresów z niedoborem 
opadów na poziom wody w rzekach 
i zbiornikach retencyjnych oraz war-
stwach wodonośnych. Susze hydrolo-
giczne występują zwykle krótko po 
suszach atmosferycznych. Najpierw 
notowany jest spadek opadów i do-
piero po jakimś czasie spada poziom 
wody w rzekach i jeziorach. Ten ro-
dzaj suszy odczuwany jest przez użyt-
kowników zależnych od poziomu 
wody w rzekach, zbiornikach reten-
cyjnych i warstwach wodonośnych, 
np. hydroelektrownie, ośrodki rekre-
acyjne, ekosystemy, przemysł, obsza-
ry zurbanizowane, nawadnianie itp.

Susza rolnicza (określana rów-
nież jako susza glebowa) występuje, 
gdy w określonym czasie dla kon-

Sumy miesięczne opadów atmosferycznych w Polsce w okresie od paździer-
nika 2018 do kwietnia 2019 roku w porównaniu z wartościami średnimi w la-
tach 1971–2000 (norma) 
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kretnej uprawy brak jest wystarcza-
jącej ilości wody. Ten rodzaj suszy 
nie zależy jedynie od ilości opadu, 
ale także od odpowiedniego gospo-
darowania wodą. Przy niewielkich 
opadach i złym wykorzystaniu wody 
do nawadniania i innych celów pro-
blem suszy staje się znacznie poważ-
niejszy. Susza rolnicza jest typowym 
następstwem suszy atmosferycznej 
(gdy spada ilość opadu), ale wystę-
puje przed suszą hydrologiczną (gdy 
spada poziom wody w rzekach, jezio-
rach i zbiornikach retencyjnych).

Susza hydrogeologiczna, której 
początkiem jest obniżenie zwiercia-
dła wód podziemnych, co występuje 
szczególnie na obszarze Wielkopol-
ski. 

Susza w rolnictwie oznacza szkody 
spowodowane wystąpieniem w do-
wolnym sześciodekadowym okresie 
od 1 kwietnia do 30 września dane-
go roku klimatycznego bilansu wod-
nego poniżej określonej wartości dla 
poszczególnych gatunków lub grup 
roślin uprawnych oraz gleb. Klima-
tyczny bilans wodny określa się jako 
różnicę pomiędzy opadem atmosfe-
rycznym mierzonym standardowo 
na stacjach meteorologicznych a ewa-
potranspiracją potencjalną (maksy-
malne parowanie przy nieograniczo-
nym dostępie wody).

W naszych poprzednich tekstach 
zwracaliśmy już uwagę, że musi-
my się jako rolnicy zaadaptować do 
funkcjonowania w warunkach suszy. 

To oznacza, że każde gospodarstwo 
musi mieć swój plan i strategię funk-
cjonowania w takich warunkach. 
Mówimy tu o doborze odmian ro-
ślin uprawnych pod kątem odporno-
ści na stres związany z brakiem wody 
i wysokimi temperaturami. Ważne są 
też zabiegi agrotechniczne i terminy 
ich wykonania pozwalające na mak-
symalne zachowanie wody w glebie. 
Opcją jest nawadnianie upraw, tym 
bardziej że uruchomione jest dzia-
łanie w ramach PROW pozwalające 
na dotację do inwestycji związanych 
z nawadnianiem. Kluczem do sukce-
su w walce z suszą jest wdrażanie in-
nowacyjnych technologii i rolnictwa 
precyzyjnego. W trakcie ostatnich 
targów Polagra Premiery, których 
WIR była partnerem branżowym, 
szereg wystawców oferowało urzą-
dzenia i oprogramowanie służące do 
stosowania zasad precyzyjnego rol-
nictwa. 

Nie wszystko zależy od rolnika. 
Wiele zadań mają do wykonania 
rząd oraz samorządy. Chodzi przede 
wszystkim o maksymalne zachowa-
nie wody pochodzącej z opadów, czyli 
inwestowanie w małe i duże zbiorni-
ki retencyjne. Ważna jest też gospo-
darka wodna wzdłuż rzek, takich jak 
Noteć czy Obra. Spiętrzanie w nich 
wody we właściwych okresach wspo-
może gospodarkę na użytkach zielo-
nych. Ten temat był szczególnie po-
ruszany podczas spotkań „Praktyka 
i nauka” organizowanych przez WIR 
w ramach międzynarodowego pro-
jektu Inno4grass. Relacje z tych spo-
tkań wraz z filmikami dostępne są na 
stronie www.inno4grass.pl. 

Przypominamy również o ko-
nieczności oszczędzania wody. Za-

soby wodne Polski są szczególnie 
niskie, jedne z najniższych w Euro-
pie. Jako obywatele i rolnicy wszyscy 
zużywamy wodę. Pamiętajmy, żeby 
gospodarować nią oszczędnie. Zbie-
rajmy deszczówkę z naszych dachów, 
których przecież w każdym gospo-
darstwie jest sporo. Można ją wyko-
rzystać do podlewania przydomo-
wych ogródków czy mycia sprzętu 
rolniczego lub pomieszczeń produk-
cyjnych. Uczmy nasze dzieci oszczę-
dzać wodę. Każdy z nas może zrobić 
wiele w tej sprawie. 

W sytuacji suszy ważna jest też 
pomoc suszowa udzielana przez 
państwo. WIR wielokrotnie zwra-
cała się do odpowiednich instytucji 
o zmiany w zakresie metodyki sza-
cowania strat i wdrożenie efektyw-
niejszych technologii cyfrowych, 
zwiększenie możliwości przerobo-
wych urzędu wojewódzkiego w za-
kresie zatwierdzania protokołów su-
szowych oraz przeznaczenia wystar-
czających środków na pomoc klę-
skową. O tych kwestiach piszemy 
w innym artykule.

Wielkopolska Izba Rolnicza, wy-
pełniając swój ustawowy obowiązek, 
informuje na bieżąco służby woje-
wody i resort rolnictwa o zagroże-
niach wynikających z niedostatecz-
nej ilości opadów. Podjęła również 
stosowne stanowiska w kwestii suszy 
i związanej z nią pomocy. Stanowi-
ska i podejmowane działania WIR 
w tej sprawie są na bieżąco publiko-
wane na stronie internetowej WIR: 
www.wir.org.pl 

Marta CEGLAREK
Andrzej PRZEPIÓRA

Materiały źródłowe: IMGW, Wody Polskie. 
Meteomodel.pl, alert pogodowy.pl

Przymrozki – luka w przepisach
Zgodnie z ustawą z 7 lipca 

2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 477) oraz wy-
tycznymi dla komisji szacujących 
szkody w rolnictwie powołany-
mi przez wojewodów, ujemne skut-
ki przezimowania oznaczają szkody 
spowodowane wymarznięciem, wy-
moknięciem, wyprzeniem, wysmale-
niem lub wysadzeniem roślin w okre-
sie od 1 grudnia do 30 kwietnia, po-
legające na całkowitym lub częścio-
wym zniszczeniu roślin lub całko-
witej utracie plonu lub jego części. 
Jeśli chodzi o przymrozki wiosenne, 
to zgodnie z przepisami oznaczają 
one szkody spowodowane przez ob-
niżenie się temperatury poniżej 0°C, 
w okresie od 15 kwietnia do 30 czerw-
ca, polegające na całkowitym lub czę-

ściowym zniszczeniu roślin lub cał-
kowitej utracie plonu lub jego części.

O ile dla upraw w przypadku złe-
go przezimowania sytuacja jest jasna, 
bo w zależności od daty wystąpienia 
szkody kwalifikuje się albo jako skut-
ki złego przezimowania, albo jako 
szkody spowodowane przymrozkami, 
o tyle w przypadku upraw jarych jest 
gorzej. Jeśli wysiejemy np. zboże jare 
wcześniej, bo warunki atmosferyczne 
na to pozwalają, a przymrozek wy-
stąpi przed 15 kwietnia, nie możemy 
się ubiegać o pomoc czy odszkodowa-
nie. W tej kwestii przepisy nie zostały 
jeszcze dostosowane. W wielu przy-
padkach tak się niestety dzieje. Rol-
nicy, obawiając się niedoboru opadów, 
sieją zboża jare wcześniej, kiedy gle-
ba, zwłaszcza jej wierzchnia warstwa, 
jest jeszcze odpowiednio wilgotna. 

Wczes ne wysianie upraw na wiosnę 
daje roślinom możliwość wcześniej-
szego rozwoju, a ich system korze-
niowy ma wtedy warunki i czas, by 
się przystosować do penetracji głęb-
szych warstw gleby w poszukiwaniu 
wody. Jest to jeden z mechanizmów 
obronnych roślin przed niedoborami 

wody, który – o ile brak opadów nie 
jest długotrwały – daje możliwość 
przetrwania roślinom w oczekiwaniu 
na deszcz.

Wielkopolska Izba Rolnicza, mając 
na uwadze te kwestie, wystąpiła w tej 
sprawie do MRiRW pismem z dnia 
24 stycznia 2020 roku. M. CEGLAREK
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Azot na polach od 15 lutego?
Aura coraz bardziej się ociepla, 

co wpłynie na szybsze rozpoczęcie 
przez rośliny wegetacji. Gleba nie 
jest zamarznięta, ponadto niezbyt 
wilgotna, a raczej sucha. Możliwość 
szybszego zastosowania nawozów 
jest więc jak najbardziej zasadna. 
Minister Jan Krzysztof Ardanow-
ski, przychylając się do wniosków 
rolników, w tym postulatów Wielko-
polskiej Izby Rolniczej, w tej spra-
wie, wysyłał do komisarza Janusza 
Wojciechowskiego wniosek o przy-
spieszenie możliwości stosowania 
nawozów azotowych chociaż o dwa 
tygodnie. 

Zakaz stosowania nawozów azo-
towych przed 1 marca, mimo ko-
rzystnych warunków pogodowych, 
to, jak się okazuje, spory problem 
podnoszony często w rolniczych 
gremiach. W ostatnich latach tem-
peratura w lutym sprzyja, rośliny 
potrzebują nawozów, by móc prawi-
dłowo się rozwijać i później wydać 
obfity plon. A przepisy zabraniają 
stosowania nawozów azotowych – 
mimo przyjaznych warunków. 
Dlatego złagodzenie tego przepi-
su i umożliwienie wysiewania azo-
tu uzależnione od warunków at-
mosferycznych jest wskazane – nie 

tylko z rolniczego punktu widze-
nia, ale również naukowego. Rośli-
na, żeby prawidłowo się rozwijać, 
potrzebuje składników pokarmo-
wych, a w pierwszym okresie wege-
tacji, tuż po zimowym odpoczynku 
– właśnie azotu. Wysianie nawozów 
w nieodpowiednim czasie z punktu 
widzenia agrotechnicznego powo-
duje straty, które są nie odrobienia 
przez roś liny, zwłaszcza przy po-
wtarzającym się w ostatnich latach 
deficycie wody w glebie.

Mamy nadzieję, że te przepisy uda 
się uelastycznić i dostosować do pa-
nujących aktualnie warunków at-

mosferycznych. Wielkopolska Izba 
Rolnicza kilkakrotnie zgłaszała pro-
blem zarówno resortowi rolnictwa, 
jak i Krajowej Radzie Izb Rolni-
czych.

Marta CEGLAREK

Program azotanowy narzucił 
na rolników nowe wymagania, 
które weszły w życie 1 stycznia 
2019 roku. Dostosowanie się do 
wymogów dyrektywy azotanowej 
różni się w zależności od wielkości 
gospodarstwa rolnego. Zmiany do-
tyczą przede wszystkim większych 
gospodarstw, a wśród nowych prze-
pisów znajduje się obowiązek spo-
rządzenia ewidencji nawożenia 
azotem oraz planu nawożenia azo-
tem. Obie funkcje są już dostępne 
w eAgronom!

eAgronom to program, który 
wspiera polskiego rolnika. Służy do 
prowadzenia gospodarstwa i dzia-
ła w wersji online na komputer oraz 
w formie aplikacji mobilnej. Celem 

programu jest ułatwianie zarządza-
nia gospodarstwem dzięki prze-
chowywaniu wszystkich informa-
cji (m.in. karty pól, interaktywne 
mapy, archiwizacja upraw, ewiden-
cje ŚOR i nawozów, planowanie za-
biegów, magazyn i raporty) w jed-
nym miejscu.

Jak rolnicy zarządzają gospodar-
stwami w Estonii?

Robin Saluoks z Estonii – zało-
życiel firmy eAgronom – pracował 
w gospodarstwie ojca, który do zarzą-
dzania firmą wykorzystywał 10 tabe-
lek programu Excel. Robin szukał 
lepszego sposobu prowadzenia go-
spodarstwa rolnego, jednak kiedy 
nie udało się znaleźć odpowiednie-
go rozwiązania, rozpoczął pracę nad 

własnym programem dla rolników. 
W 2016 roku program wszedł na ry-
nek estoński i już po 2 latach 80% 
gospodarstw w Estonii było zarzą-
dzanych w eAgronom. Na rynku pol-
skim pojawił się w 2017 roku. 

– Przez długi czas badaliśmy pol-
ski rynek, rozmawialiśmy z wieloma 
rolnikami, zbierając opinie na temat 
ich potrzeb. Dopiero kiedy byliśmy 
pewni, że program spełni wymogi 
polskiego prawa oraz wypełni po-
trzeby polskich rolników, zdecydo-
waliśmy się pojawić w Polsce – mówi 
Adam Mikołajczak, prezes eAgro-
nom Polska

Rolnicy mają łatwiej?
Klienci firmy mają wgląd 

w działanie gospodarstwa, bo wi-

dzą wszystkie informacje o swoich 
polach w jednym miejscu. Program 
automatycznie i na bieżąco pokazu-
je finansowe i prawne konsekwencje 
(czy uchybienia) decyzji agronomicz-
nych, np. jeśli rolnik decyduje się na 
dodanie 10% więcej nawozu, natych-
miast widzi, jak to wpływa na jego 
koszt netto, oraz dostaje informacje, 
czy dawka danego nawozu nie zosta-
ła przekroczona, a zastosowana ilość 
jest legalna.

Plan nawożenia azotem
W Polsce rolnicy wykorzystu-

ją funkcję planu nawożenia azotem, 
a dzięki kalkulatorowi minerałów 
mogą od razu sprawdzić, czy uży-
ta dawka jest dopuszczalna i zgod-
na z normą dyrektywy azotanowej. 
Rolnicy mogą szybko przygotować 
wymagane dokumenty, bo program 
w dużej mierze sam przelicza i ge-
neruje niezbędne dane na podstawie 
wcześniej wprowadzonych informa-
cji. Plan nawożenia azotem w formie 
raportu w pliku Excel jest tworzony 
automatycznie przez eAgronom. 

Wielu rolników chętnie przeko-
nuje się do nowych technologii rol-
niczych, kiedy widzą, że pozwalają 
one na zmniejszenie kosztów w go-
spodarstwie oraz ułatwiają im zarzą-
dzanie. eAgronom można przetesto-
wać za darmo podczas 14dniowego 
okresu próbnego. Rolnicy po zaku-
pie mogą liczyć na wsparcie zespo-
łu eAgronom w formie darmowego 
szkolenia z obsługi programu i opie-
ki osobistego doradcy klienta.

Kontakt do firmy: Rafał Jędrzej-
czyk, tel. 501 256 678, email: rafal.
jendrzejczyk@eagronom.pl

W ostatniej chwili przed od-
daniem tego numeru do druku 
otrzymaliśmy pismo, z którego 
wynika bardzo duże prawdopo-
dobieństwo uzyskania zgody na 
wcześniejszy wysiew nawozów 
azotowych w związku ze zmiana-
mi klimatycznymi.

Jak szybko stworzyć plan nawożenia azotem 
w programie dla rolników? 
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Inwentaryzacja zwierzyny łownej
Rok 2020 jest kolejnym, w którym 

przedstawiciele Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, zgodnie z ustawą 
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2033) mają możliwość uczest-
nictwa w sporządzaniu inwenta-
ryzacji zwierzyny, o czym mowa 
w art. 8a, ust. 3 ustawy, oraz opi-
niują projekty rocznych planów ło-
wieckich (art. 8a ust. 9).

Do sporządzenia inwentaryza-
cji zwierzyny łownej są zobowiązani 
dzierżawcy albo zarządcy obwodów 
łowieckich w terminie do 10 marca 
każdego roku. Spis zawiera szacowa-
ną liczebność występujących zwie-
rząt łownych, z wyłączeniem łownych 
ptaków migrujących, według stanu 
na dzień 10 marca roku, w którym 
jest sporządzany roczny plan łowiec-
ki, z podziałem na gatunki, zwierzy-

nę grubą i drobną oraz w przypadku 
zwierzyny grubej, z wyłączeniem dzi-
ków, także z podziałem na osobniki do 
pierwszego roku życia i płeć.

W sporządzaniu inwentaryzacji 
zwierzyny mogą brać udział wła-
ściwi nadleśniczowie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe oraz przedstawiciel właściwej 
izby rolniczej. Dzierżawca albo za-
rządca obwodu łowieckiego zawiada-
mia właściwych nadleśniczych Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe oraz właściwą izbę 
rolniczą o miejscu i terminie spo-
rządzenia inwentaryzacji zwierzyny. 
Niestawiennictwo przedstawiciela 
właściwej izby rolniczej nie wstrzy-
muje sporządzenia inwentaryzacji. 
W związku z powyższym przedsta-
wiciele kół łowieckich powinni zgła-

szać pisemnie bądź mailowo do biur 
powiatowych WIR lub do biura woje-
wódzkiego termin przeprowadzenia 
inwentaryzacji w danym obwodzie co 
najmniej 14 dni przed planowaną in-
wentaryzacją. Biuro powiatowe WIR 
poinformuje delegatów oraz prze-
wodniczącego, a następnie występu-
jące koło łowieckie, czy przedstawi-
ciel samorządu rolniczego weźmie 
udział w inwentaryzacji.

Podstawową metodą określania li-
czebności zwierzyny stosowaną w ło-
wiskach jest wynik całorocznej ob-
serwacji przez pracowników admi-
nistracji LP i przedstawicieli dzier-
żawców obwodów. W takim wypadku 
przedstawiciel izby rolniczej będzie 
uczestniczył w spotkaniu z kołem 
łowieckim i Lasami Państwowymi, 
na którym zostanie sporządzona in-

wentaryzacja. Liczenie odbywa się 
również za pomocą pędzenia próbne-
go, otropienia, rejestracji, np. żeremi 
bobrów, liczenia kolonii borsuków, li-
czenia na żerowiskach i karmiskach, 
wiosennego liczenia saren na po-
lach i łąkach itp. W tym przypadku 
przedstawiciel samorządu rolniczego 
uczestniczy bezpośrednio w liczeniu 
zwierzyny. Jednak należy zauważyć, 
że jego niestawiennictwo nie wstrzy-
muje inwentaryzacji. Sporządzona 
inwentaryzacja posłuży do przygo-
towania rocznego planu łowieckiego.

Zarząd Wielkopolskiej Izby rol-
niczej porozumiał się w tej spra-
wie z zarządami okręgowymi PZŁ, 
wypracowując zasady uczestnictwa 
przedstawicieli Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w tej procedurze. 

Barbara IDCZAK

Roczny plan łowiecki
Zgodnie z ustawą Prawo łowiec-

kie, łowiectwo, jako element ochrony 
środowiska przyrodniczego, oznacza 
ochronę zwierząt łownych (zwierzy-
ny) i gospodarowanie ich zasobami 
w zgodzie z zasadami ekologii oraz 
zasadami racjonalnej gospodarki rol-
nej, leśnej i rybackiej. Zwierzęta łowne 
w stanie wolnym, jako dobro ogólno-
narodowe, stanowią własność Skarbu 
Państwa. Łowiectwo ma też określone 
cele, do których należą: ochrona, za-
chowanie różnorodności i gospodaro-
wanie populacjami zwierząt łownych, 
ochrona i kształtowanie środowiska 
przyrodniczego na rzecz poprawy wa-
runków bytowania zwierzyny, uzy-
skiwanie możliwie wysokiej kondycji 
osobniczej i jakości trofeów oraz wła-
ściwej liczebności populacji poszcze-
gólnych gatunków zwierzyny przy 
zachowaniu równowagi środowiska 
przyrodniczego, spełnianie potrzeb 

społecznych w zakresie uprawiania 
myślistwa, kultywowania tradycji oraz 
krzewienia etyki i kultury łowieckiej. 
Roczny plan łowiecki jest jednym 
z elementów gospodarki łowieckiej 
jako działalności w zakresie ochrony, 
hodowli i pozyskiwania zwierzyny. 
Plany takie sporządza się corocznie 
dla każdego obwodu po uprzednim 
oszacowaniu ilości zwierzyny, dla któ-
rej sporządza się roczny plan łowiecki.

Roczny plan łowiecki jest spo-
rządzany na okres od 1 kwietnia do 
31 marca roku następnego (łowiecki 
rok gospodarczy), w szczególności 
na podstawie wcześniejszej inwen-
taryzacji zwierzyny na formularzu 
opracowanym przez dyrektora gene-
ralnego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe w uzgod-
nieniu z Polskim Związkiem Łowiec-
kim i zatwierdzonym przez ministra 
środowiska. Zawiera on między in-

nymi informacje o liczebności zwie-
rząt łownych (z wyłączeniem migru-
jących) w obwodzie łowieckim oraz 
liczbie zwierząt planowanych do od-
strzału.

Dzierżawca obwodu łowieckiego, 
po zasięgnięciu opinii właściwych 
wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) oraz właściwej izby rolniczej, 
sporządza roczny plan łowiecki, któ-
ry podlega zatwierdzeniu przez wła-
ściwego nadleśniczego PGL Lasy 
Państwowe w uzgodnieniu z Polskim 
Związkiem Łowieckim. Roczny plan 
łowiecki jest składany do zatwierdze-
nia nie później niż 21 marca danego 
roku.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w porozumieniu z zarząda-
mi okręgowymi Polskiego Związku 
Łowieckiego ustalił, iż kopia pla-
nu po zatwierdzeniu przez ZO PZŁ, 
ale jeszcze przed zebraniem przez 

koła łowieckie opinii wójtów i bur-
mistrzów, zostanie przesłana pocztą 
elektroniczną bądź złożona osobi-
ście do biura powiatowego WIR wła-
ściwego dla danego obwodu łowiec-
kiego. Następnie kierownik biura 
powiatowego WIR uzyskuje opinie 
przedstawionego planu od delega-
tów z gmin przynależnych do dane-
go obwodu łowieckiego. Jeśli obwód 
łowiecki swoim zasięgiem obejmuje 
więcej niż jeden powiat, opinię wy-
stawia tylko ten, na którym leży jego 
większa część. Opinia negatywna 
musi być szczegółowo uzasadniona 
przez delegatów i właściwie przedsta-
wiona. Sporządzone opinie są następ-
nie przekazywane kołom łowieckim.

Aby usprawnić te działania, zarząd 
WIR wcześniej występował do zarzą-
dów okręgowych PZŁ i wypracowa-
no w tej sprawie tok postępowania. 

Barbara IDCZAK

Targi Polagra Premiery za nami
W dniach 17–19 stycznia odby-

ła się kolejna edycja targów Polagra 
Premiery, których Wielkopolska 
Izba Rolnicza była partnerem bran-
żowym. Polagra Premiery to jedno 
z największych halowych wydarzeń 
targowych w Europie Środkowo-
Wschodniej. Ekspozycja targowa 
obejmowała 7 pawilonów wypeł-
nionych po brzegi nowościami, któ-
re producenci i dystrybutorzy szy-
kują na nadchodzący sezon. Targi 
rozpoczęły się w piątek 17 stycznia 
o godzinie 9.00 i trwały do niedzieli 

19 stycznia do godziny 16.00. Wśród 
zaproszonych do otwarcia targów go-
ści i przecięcia symbolicznej wstę-
gi znalazł się między innymi Piotr 
Walkowski, prezes zarządu WIR. 

W grupie prawie 300 wystaw-
ców znajdowały się światowe marki, 
m.in.: Claas, Zetor, Fendt, Massey 
Ferguson, John Deere, Valtra, Kuhn 
oraz topowi polscy producenci, tacy 
jak Samasz, KFMR Krukowiak, 
BIN, MAndam, Unia, AGRO-
-TOM, Pomot, AGRO-MASZ, 
KMK Agro, Swimer. Zaprezen-

towano prawie 400 marek oraz 
150 absolutnych premier produkto-
wych, które do tej pory nie były pre-
zentowane na polskim rynku.

Same targi cieszyły się w tym roku 
dużą popularnością wśród zwie-
dzających – odwiedziło je prawie 
30 000 osób. Na podstawie oferty 
handlowej zaprezentowanej podczas 
wydarzenia można wysunąć nastę-
pujące wnioski:

 ■Oferta producentów i usługodaw-
ców wyraźnie zmierza w kierunku 
rolnictwa precyzyjnego – dotyczy 

to zarówno maszyn, jak i różnego 
rodzaju urządzeń pomiarowych 
oraz oprogramowania. To jest bar-
dzo ważna oferta w kontekście po-
garszających się wyników ekono-
micznych gospodarstw, redukcji 
kosztów, postępującej suszy i ros
nących ograniczeń środowisko-
wych oraz klimatycznych. 
 ■Ciągle, niestety, widać lukę w po-
tencjale polskiej i globalnej branży 
maszyn rolniczych. Powtórzę tu-

> dokończenie na str. 10
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taj swoją tezę, na którą w różnych 
tekstach zwracam uwagę: polskie 
rolnictwo nastawiło się na dużą 
produkcję i eksport żywności na 
rynki globalne, gdzie konkuruje 
z całym światem ceną, a środki do 
tej produkcji, czyli głównie drogie 
technologie i know-how kupuje od 
krajów bardziej rozwiniętych tech-
nologicznie. Na tych targach było 
to bardzo widoczne. Z przykrością 
należy stwierdzić, że polska nauka 
i sektor badań i rozwoju były słabo 
prezentowane na targach. Więk-
szość złotych medali MTP w ka-

tegorii maszyn i urządzeń zdobyły 
i zagraniczne marki. 
 ■Wielkość, parametry i ceny ma-
szyn wskazują, że ich producen-
ci nastawiają się na duże gospo-
darstwa rolne. Widać to również 
po wynikach sprzedaży nowych 
ciągników. Z rekordowej liczby 
ponad 20 000 nowych rejestracji 
rocznie liczba ta spadła do około 
9 000 w roku ubiegłym. Te ten-
dencje wskazują, że w przyszło-
ści mniejsze gospodarstwa będą 
w większym stopniu korzystać 
z usług lub użytkować wspólnie 
bardziej zaawansowane maszyny. 
 WIR

> dokończenie ze str. 9

Wśród zaproszonych do otwarcia targów gości znalazł się między innymi 
Piotr Walkowski, prezes zarządu WIR
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Podsumowanie projektu Inno4grass na targach Polagra Premiery
W niedzielę 19 stycznia na targach 

Polagra Premiery odbyło się semi-
narium, na którym zaprezentowano 
wyniki projektu Inno4grass. Trwał 
on 3 lata i był finansowany w ramach 
programu H2020. Warto podkreślić, 
że WIR była do tej pory jedyną izbą 
rolniczą z Polski, która brała udział 
w tym programie. 

W seminarium wzięli udział rolni-
cy, którzy uczestniczyli w projekcie, 
oraz rolnicy zwiedzający w tym dniu 
targi. Podczas seminarium wspólnie 
z prof. Piotrem Golińskim z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego podsumowa-
liśmy wyniki projektu oraz zaprosi-
liśmy rolników do korzystania z bar-
dzo rozbudowanej bazy wiedzy do-
stępnej na stronie projektu www.in-
no4grass.pl lub na stronie www.en-
cyclopediapratensis.eu. Zgromadzo-
ne tam przykłady i filmiki pokazu-
jące innowacyjne praktyki stosowa-
ne przez rolników gospodarujących 
na użytkach zielonych w 8 krajach 
UE stanowią doskonałą bazę wie-
dzy oraz inspiracji dla gospodarstw 
rolnych. Większość materiałów zo-
stała przez nas przetłumaczona na 
język polski. Wielkopolska Izba Rol-
nicza w ramach projektu opracowała 
i przeprowadziła między innymi:

 ■ 10 portretów innowacyjnych rol-
ników, 
 ■ 5 pogłębionych studiów przypad-
ku, 
 ■ 6 spotkań „Praktyka i nauka”,
 ■ 6 streszczeń ze spotkań „Praktyka 
i nauka”,
 ■ 9 filmów prezentujących innowa-
cyjne gospodarstwa rolne,
 ■ 3 ulotki techniczne dotyczące kon-
kretnych innowacyjnych praktyk,
 ■ spotkanie brokerów innowacji,
 ■wizytę w gospodarstwie rolnym 
oraz seminarium podczas V spo-
tkania partnerów projektu w Po-
znaniu.

Zgromadzony materiał pozwala na 
sformułowanie następujących wnios
ków dotyczących modeli wdrażania 
innowacji w gospodarstwach mle-
czarskich, które wykorzystują użytki 
zielone w żywieniu zwierząt.

Model intensywny (amerykański):
 ■ oparty na wysokiej, bo ponad 
10 000 l/krowę, wydajności mlecz-
nej,
 ■ dominuje rasa krów HF, utrzymy-
wana w oborach wolnostanowisko-
wych, na rusztach, 
 ■ żywienie oparte jest na kiszonkach 
z kukurydzy oraz z trawy z dodat-
kiem roślin motylkowych, 
 ■ zarządzanie użytkami zielony-
mi polega na intensyfikacji plo-
nu zielonej masy poprzez rekul-
tywację, podsiew, wysiew jedno-
rocznych roślin ochronnych, 
poplony, aerację czy nawożenie 
doglebowe gnojowicą, intensyw-
ne nawożenie azotem i nawad-
nianie,
 ■ gospodarstwa inwestują w roboty 
udojowe i paszowe,
 ■ często dokupują kukurydzę od 
okolicznych rolników ze względu 
na brak możliwości zakupu lub 
wydzierżawienia gruntów.

Produkcja ekologiczna i prze-
twórstwo mleka w gospodarstwie:

 ■ ten model bazuje na rosnącym 
popycie na produkty ekologiczne 
oraz produkowane z zachowaniem 
wysokich standardów dobrostanu 
zwierząt, 

 ■ stada są mniej liczne i obowiąz-
kowo wypasane; rasy krów dosto-
sowane do ekstensywnego chowu 
i pastwisk,
 ■ gospodarstwa pozyskują certyfika-
ty produkcji ekologicznej,
 ■ często mleko przetwarzane jest 
w gospodarstwie na lokalne produk-
ty mleczarskie sprzedawane bezpo-
średnio konsumentom oraz poprzez 
wyspecjalizowane sieci dystrybucji,
 ■ rolnicy dążą do zbudowania włas
nych, silnych marek. Wydajności 
nie przekraczają 5–6 tys. litrów od 
krowy,
 ■ użytki zielone głównie w formie 
pastwisk, podstawowe zabiegi 
agrotechniczne, np. wykaszanie 
niedojadów; pastwisko jest czę-
ścią produktu i marki.

Model mieszany – skandynawski, 
dobrostanowy:

 ■ celem rolnika nie jest maksyma-
lizacja wydajności, lecz dobrostan 
zwierząt i ich zdrowotność, 
 ■pastwisko jest przynajmniej czę-
ścią dawki pokarmowej,
 ■ rasy krów to mieszańce HF z rasa-
mi bardziej predysponowanymi do 
gospodarki pastwiskowej. Często 
ze stad mlecznych część zwierząt 
kierowana jest do produkcji bydła 
mięsnego, 
 ■ pozyskiwane obornik i gnojowica 
są wykorzystywane do nawożenia 
pól w celu poprawy wyników pro-
dukcji roślinnej, 
 ■wydajności wahają się wokół 
8 000 l od krowy, a czas użytko-
wania zwierzęcia jest znacząco wy-
dłużony, 
 ■mleko w skupie może osiągać 
wyższe ceny, ponieważ ma spe-
cyficzne cechy organoleptyczne 
oraz wizerunek krowy na pastwi-
sku, szczególnie doceniany przez 
klientów, 

 ■nakłady inwestycyjne są ograni-
czane do niezbędnego minimum; 
często obory mają charakter głębo-
kiej ściółki. 
Model intensywny sprawdza się 

w warunkach dobrych cen mleka. 
W przypadku spadku cen koszty 
produkcji mleka, w tym koszty in-
westycji w bardzo drogie technolo-
gie, mogą przewyższać przychody ze 
sprzedaży mleka. Rolnik ma mniej-
sze możliwości wpływu na cenę su-
rowca. Jest atrakcyjnym dostaw-
cą największych podmiotów prze-
twórczych. Realizacja tego modelu 
powinna być wsparta obniżaniem 
kosztów inwestycji poprzez wspól-
ne inwestycje w maszyny i urządze-
nia, inwestowanie w biogazownie, 
tworzenie grup producentów mleka. 
Produkcja ekologiczna oraz prze-
twarzanie mleka w gospodarstwie 
dają bardzo dobre spieniężenie su-
rowca mlecznego. Ten model wyma-
ga jednak dużych nakładów pracy 
oraz umiejętności i wiedzy z zakre-
su ekologii, technologii mleczar-
skiej, budowania wizerunku, marki 
oraz sieci dystrybucji produktów. 
To model raczej dla mniejszych go-
spodarstw rodzinnych, ludzi z pasją 
i z dostępem do pastwisk. Klien-
ci, płacąc dużo więcej za produkty, 
chcą często widzieć gospodarstwo 
rolne i poznać ludzi, którzy stoją za 
produktem. Chcą mieć pewność, że 
krowy rzeczywiście są wypasane, 
a produkty naturalne. Model skan-
dynawski łączy cechy produkcji to-
warowej i ekologicznej. Pod wzglę-
dem ekonomicznym jest bardziej 
odporny na wahania cenowe. Żywie-
nie pastwiskowe daje możliwość po-
zyskania nieco lepszej ceny, a kosz-
ty inwestycji są ograniczone. Niższe 
też są koszty weterynaryjne oraz od-
nowy stada, ponieważ krowy użyt-
kowane są dłużej. Ten model jest 
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Od 18 lutego w gospodarstwie 
będzie mogła funkcjonować mała 
rzeźnia, w której ubić będzie moż-
na zwierzęta z własnej hodowli lub 
od okolicznych rolników z powiatu 
i powiatów ościennych. Umożliwi 
to wejście w życie Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
niektórych wymagań weterynaryj-
nych, jakie powinny być spełnione 
przy produkcji produktów pochodze-
nia zwierzęcego w rzeźniach o małej 
zdolności produkcyjnej położonych 
na terenie gospodarstw. W rzeźniach 
rolniczych obowiązywać będą nieco 
mniejsze wymagania organizacyjne 
niż w przypadku rzeźni o małej zdol-
ności produkcyjnej.

W małych rzeźniach położonych 
na terenie gospodarstwa nowe prze-
pisy zezwolą na poddanie ubojowi 
zwierząt w następujących dziennych 
limitach:

 ■ drób albo zajęczaki – 50 sztuk, 
 ■ ptaki bezgrzebieniowe – 1 sztuka,
 ■ świnie o wadze: równej lub powy-
żej 15 kg – 6 sztuk; poniżej 15 kg 
– 10 sztuk,
 ■ owce, kozy o wadze: równej lub 
powyżej 15 kg – 6 sztuk; poniżej 
15 kg – 10 sztuk,
 ■ bydło/konie: – w wieku równym 
lub powyżej 3 miesięcy – 1 sztu-
kę, w wieku poniżej 3 miesięcy – 
2 sztuki, 

 ■ dzikie zwierzęta kopytne utrzy-
mywane w warunkach fermowych 
– 3 sztuki.
Jeżeli zaistnieje potrzeba, powia-

towy lekarz weterynarii może wyra-
zić zgodę na zwiększenie dziennego 
limitu rozbioru zwierząt, z zastrze-
żeniem dostosowania się do limitu 
rocznego, który przykładowo w przy-
padku drobiu lub zajęczaków wynosi 
18 250, natomiast świń o wadze rów-
nej lub powyżej 15 kg – 2190 sztuk, 
a poniżej 15 kg – 3650 sztuk.

Wśród szeregu wymagań sanitar-
nych, jakie należy spełniać, chcąc 
prowadzić małą rzeźnię w gospodar-
stwie, wymienia się: 

 ■ zapewnienie co najmniej jednej to-
alety spłukiwanej wodą podłączo-
ną do kanalizacji, bez bezpośred-
niego dostępu z pomieszczenia, 
gdzie odbywa się ubój. 
 ■wydzielenie osobnego pomieszcze-
nia do zmiany odzieży i obuwia na 
ochronne w pobliżu rzeźni,
 ■wydzielenie zamykanego miejsca 
lub pojemnika, gdzie będą znaj-
dować się sprzęt oraz urządzenia 
do czyszczenia i odkażania na-
rzędzi. 
 ■ zapewnienie urządzenia do mycia 
i odkażania rąk dla osób wykonu-
jących ubój,
 ■ zabezpieczenie zamkniętego po-
jemnika na treść przewodu pokar-
mowego ubijanych zwierząt,

 ■ przechowywanie osobno od miej-
sca uboju środków czyszczących 
i dezynfekcyjnych,
 ■ zapewnienie izolatki w przypadku 
uboju zwierząt spoza własnego go-
spodarstwa.
Rzeźnia rolnicza będzie mogła 

składać się z jednego pomieszczenia, 
w którym będzie można wykonywać 
następujące czynności:

 ■ ogłuszanie i wykrwawianie,
 ■ sparzanie, odszczecinianie, opa-
rzanie i opalanie – w przypadku 
świń,
 ■ oskubywanie/oskórowanie oraz 
sparzanie,
 ■wytrzewianie i dalsza obróbka, 
z wyłączeniem poddanych ubo-
jowi drobiu, zajęczaków i ptaków 
bezgrzebieniowych,
 ■ obróbka czystych narządów we-
wnętrznych i flaków,
 ■wstępna obróbka i czyszczenie 
podrobów,
 ■ pakowanie zbiorcze podrobów,
 ■wysyłka mięsa. 
Czynności te mogą być wykonywa-

ne w tym samym pomieszczeniu po 
spełnieniu warunku odpowiedniego 
wyczyszczenia i odkażenia miejsca, 

w którym wykonywano daną czyn-
ność. 

Rolnicy, którzy będą ubijać w swo-
ich rzeźniach, będą musieli dokonać 
uboju zwierząt bezpośrednio po ich 
doprowadzeniu lub przetransporto-
waniu. Jeśli w rzeźni rolniczej będzie 
się odbywał dodatkowo rozbiór mię-
sa, musi być wyznaczone oddzielne 
pomieszczenie na przechowywanie 
mięsa pakowanego i niepakowane-
go. Jeśli nie ma możliwości jego wy-
gospodarowania, rzeźnia powinna 
być wyposażona w dwa urządzenia 
chłodnicze, przy czym jedno ma słu-
żyć do przechowywania mięsa pako-
wanego, a drugie – niepakowanego. 

Mięso z rzeźni rolniczej będzie 
mogło trafić na rynek, jednakże oso-
ba dokonująca uboju będzie musia-
ła posiadać przeszkolenie i trzymie-
sięczną praktykę na stanowisku ubo-
jowym. Niestety, ustawodawca nie 
przewidział możliwości przerabiania 
pozyskanego mięsa w ramach prowa-
dzenia rzeźni w gospodarstwie. Prze-
twórstwo ma się odbywać w ramach 
innych form działalności, np. rolni-
czego handlu detalicznego.

Maria DERESIŃSKA 

Wszyscy przedsiębiorcy produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodar-
stwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mają wydłużony czas do 
30 czerwca br. na rejestrację w elektronicznym Rejestrze-BDO.

Kurdystan zaprasza rolników
W piątek 17 stycznia w ramach 

współpracy z Wielkopolskim Urzę-
dem Marszałkowskim zorganizowa-
liśmy seminarium dla 16osobowej 
delegacji z Kurdystanu pod przewod-
nictwem Begard Dishad Shukralla 
– minister rolnictwa i zasobów wod-
nych Rządu Regionalnego tego ob-
szaru. Wielkopolską Izbę Rolniczą 
reprezentowali prezes Piotr Walkow-
ski, wiceprezes Zbigniew Stajkowski, 
dyrektor biura Grzegorz Wysocki 
oraz starszy specjalista Andrzej Prze-
pióra. W trakcie seminarium zapre-
zentowaliśmy wielkopolskie rolnic-
two oraz naszą Izbę. Gości bardzo 
zaciekawił aspekt rolniczego handlu 
detalicznego, który Wielkopolska 
Izba Rolnicza promuje, oraz obrotu 
ziemią, co również jest częścią na-

szych kompetencji. Pytania dotyczy-
ły również sposobu reprezentowa-
nia rolników przez naszą Izbę. Nasi 
goście bardzo trafnie podsumowali 
spotkanie, wskazując na wyzwania, 

które stoją przed rolnictwem w Wiel-
kopolsce, czyli brak wody, brak zaso-
bów ziemi i słabą jakość gleb. Pod-
sumowanie to zawierało ofertę przy-
ciągnięcia do Kurdystanu polskich 
rolników poprzez przekazanie im 
ziemi dobrej klasy, dostępu do wody 
oraz grantów inwestycyjnych, a tak-
że zezwolenie na wywóz zysków poza 
Kurdystan. Dzięki swojemu poło-
żeniu Kurdystan ma bardzo dobre 
warunki do prowadzenia działalno-
ści rolniczej, szczególnie w żyznych 
dolinach górskich z dostępem do 
wody pochodzącej z licznych zbiorni-
ków retencyjnych. Nawadniane pola 
uprawne w Kurdystanie liczą około 
3,5 mln ha. Rolnicy kurdyjscy upra-
wiają głównie jęczmień, ziemniaki, 
warzywa i tytoń. Wiele z terenów od-

powiednich dla produkcji rolniczej 
jest nieużytkowanych lub uprawia-
nych przestarzałymi zabiegami, co 
powoduje, że produkcja rolnicza jest 
nisko efektywna. Minister rolnictwa 
Begard Dishad Shukralla bardzo za-
leży na przyciągnięciu inwestycji za-
granicznych w sektorze rolnym Kur-
dystanu, co pozwoli na wdrożenie in-
nowacyjnych technologii i lepsze wy-
korzystanie dostępnych zasobów zie-
mi i wody. Nasze wątpliwości budzi 
brak stabilności politycznej w tym re-
gionie. Kurdystan formalnie związa-
ny jest z Irakiem. Nasi goście podkre-
ślili, że po zwycięstwie z siłami ISIS 
sytuacja w regionie uległa znaczącej 
poprawie, co może w przyszłości two-
rzyć lepszy klimat dla współpracy. 

Andrzej PRZEPIÓRA

Begard Dishad Shukralla, minister 
rolnictwa i zasobów wodnych Kur-
dystanu
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Mała rzeźnia w gospodarstwie – mniejsze wymagania,  
ale nie do końca spełnione oczekiwania?

preferowany przez sieci detaliczne. 
Rolnicy go realizujący powinni być 
zainteresowani certyfikacją i ozna-

kowaniem ich produktów w sie-
ciach, np. Zielone Mleko. Wybór 
modelu zależy oczywiście od strate-

gii rolnika oraz od dostępnych zaso-
bów. Wybór ten wpływa na ekono-
mikę produkcji mleka w gospodar-

stwie i powinien być poprzedzony 
ich dokładną analizą.

Andrzej PRZEPIÓRA
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26 stycznia w Poznaniu odbyło 
się spotkanie kolędowonoworoczne 
organizowane przez Wielkopolską 
Izbę Rzemieślniczą. W uroczysto-
ści uczestniczyli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, duchowni oraz przedstawiciele 
organizacji i instytucji współpracu-
jących z Izbą Rzemieślniczą. Wiel-

kopolską Izbę Rolniczą na spotka-
niu reprezentował wiceprezes Zbi-
gniew Stajkowski, który w imieniu 
samorządu rolniczego złożył na ręce 
prezesa Izby Rzemieślniczej Jerzego 
Bartnika najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne dla wielkopolskich rze-
mieślników i ich rodzin. Dziesięć lat 
temu Wielkopolska Izba Rzemieśl-

nicza i Wielkopolska Izba Rolnicza 
podpisały porozumienie o współpra-
cy w realizacji zadań prowadzonych 
przez obie organizacje, co zaowoco-
wało wieloma wspólnymi inicjatywa-
mi.

Wielkopolska Izba Rzemieślni-
cza jest organizacją samorządu go-
spodarczego rzemiosła działającą na 
podstawie przepisów ustawy o rze-
miośle. Jej podstawowym zadaniem 
jest reprezentowanie zrzeszonych 
rzemieślników, udzielanie im po-
mocy instruktażowej i doradczej, 
promocja działalności gospodar-
czej i społecznozawodowej rzemio-
sła, nadzór nad organizacją i prze-
biegiem procesu przygotowania za-
wodowego w rzemiośle oraz dbanie 
o interesy środowiska rzemieślnicze-
go. Ważnym aspektem jej działalno-
ści jest też realizacja zadań z zakresu 
oświaty i wychowania w celu zapew-
nienia wykwalifikowanych kadr dla 
gospodarki oraz opiniowanie pro-
jektów aktów prawnych dotyczących 
rzemiosła.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w ubiegłym roku obchodziła jubile-
usz 100lecia istnienia. W 1919 roku 
odbyły się pierwsze w niepodległej 
Polsce wybory do Zarządu Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu. Z okazji ju-
bileuszu tegoroczne spotkanie kolę-
dowe miało szczególnie uroczysty 
charakter.  Katarzyna STRZYŻ

Gala konkursu  
Wielkopolski Rolnik Roku 2019
W niedzielę 15 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich odbędzie się uroczysta gala ogłoszenia wyników XVIII edycji 
konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2019. Podczas uroczystości najlepsi wiel-
kopolscy rolnicy otrzymają statuetki Siewcy. 

Wielkopolska Izba Rolnicza organizować będzie wyjazdy autokarowe na 
to wydarzenie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w uroczystej Gali, zapra-
szamy do kontaktu z biurami powiatowymi Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

 

 

/-/ Piotr Walkowski 
Prezes  

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

/-/ Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego  
/-/ ks. Edward Janiak 

Biskup Kaliski 

/-/ Jarosław Maciejewski 
Prezes  

Stowarzyszenia Sołtysów  
Województwa Wielkopolskiego 

/-/ Barbara Włodarczyk 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Stawiszynie 

 

Po Mszy Świętej organizatorzy zapraszają pielgrzymów na konferencję i poczęstunek.  

Miejsce konferencji zostanie wskazane w późniejszym terminie. 
 

1145 - zbiórka pocztów sztandarowych  
            przed Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu  
            (Plac Św. Józefa) 

1200 - Msza Święta pod przewodnictwem  
             J.E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka  
             w intencji wielkopolskich sołtysów  i rolników 
             oraz śp. Justyny Urbaniak Burmistrz Stawiszyna  
 
 

Spotkanie noworoczne Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

Wiceprezes WIR Zbigniew Stajkow-
ski złożył na ręce prezesa Izby Rze-
mieślniczej Jerzego Bartnika najser-
deczniejsze życzenia noworoczne dla 
wielkopolskich rzemieślników
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Świniobicie u Sołtysa Goli
Już po raz dziewiąty na sali wiej-

skiej w Goli (gmina Jaraczewo) od-
było się noworoczne spotkanie 
„Świnio bicie u Sołtysa”. Bartosz Ba-
naszak – sołtys wsi Gola, wraz z radą 
sołecką co roku organizuje karnawa-
łową zabawę, na której podawane są 
tradycyjnie przygotowywane wyro-
by z wieprzowiny. Współorganizato-
rem tegorocznego wydarzenia była 
Wielkopolska Izba Rolnicza (Bartosz 
Banaszak sprawuje również funkcję 
przewodniczącego Rady Powiatowej 
WIR w Jarocinie).

Wszystkich gości spotkania, które 
w tym roku odbyło się 25 stycznia, 
osobiście powitał sołtys Goli, czę-
stując domową sołtysówką. Wśród 
uczestników „Świniobicia” był 
m.in. prezes WIR Piotr Walkowski, 
który wspólnie z sołtysem otworzył 

imprezę oraz poinformował uczest-
ników spotkania o organizowanych 
w naszym województwie szkole-
niach dotyczących uboju zwierząt 
gospodarskich. Szkolenia przepro-
wadzane są wspólnie z powiatowymi 
lekarzami weterynarii i mają na celu 
poszerzenie wiedzy rolników z za-
kresu uboju z konieczności oraz sto-
sowania humanitarnych i higienicz-
nych zasad w trakcie uboju. Prezes 
Walkowski wspomniał również, że 
od 18 lutego będzie możliwość uru-
chamiania przyzagrodowych rzeźni 
rolniczych. 

Po oficjalnym otwarciu spotkania 
goście poczęstowani zostali tradycyj-
nym polskim obiadem, czyli schabo-
wym w panierce z zasmażaną kapu-
stą i z krychanymi pyrami. Dla gości 
przygotowano również suto zastawio-

ny paśnik z wyrobami ze świniobicia: 
salcesonami, kiełbasami, leberką, ka-
szanką, wędzonymi szynkami i bocz-
kami oraz smalcem, zimnymi nóż-
kami i innymi świńskimi frykasami 
wykonanymi przez Mateusza i Mar-
ka Kosterów z Manufaktury Wędlin. 
Paśnik uzupełniły swojskie chle-
by, kiszone ogórki, wyroby mleczne 
i wiele innych dodatków. Skosztować 
można było również sołtysówki oraz 
wina Jana Chlasty. Atrakcją wieczoru 
był występ iluzjonisty Michała Sku-
bida, który zamiast królików, wycią-
gał z kapelusza prosiaki. Około pół-
nocy na stołach pojawiły się tradycyj-
ny bigos, grzana kiełbasa i kaszanka 
oraz barszczyk na świńskich stóp-
kach. „Zabawa z wieprzkiem” trwała 
do niedzielnego świtu. 

Katarzyna STRZYŻ
Na spotkaniu podawano tradycyjnie 
przygotowane wyroby ze świniobicia
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