Dokonania byłej Kaliskiej Izby Rolniczej

Pierwsze wybory do izb rolniczych w województwie kaliskim odbyły się 29 września 1996 r. O 112
mandatów ubiegało się 245 kandydatów. Uprawnionych do głosowania było 90.466 osób, a frekwencja
wyborcza wyniosła 23,5%. Najlepsza frekwencja była w typowo rolniczych gminach – tam sięgała nawet
47%. Najmniejszą frekwencję odnotowano w mieście Kaliszu - 6%.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Kaliskiej Izby Rolniczej odbyło się 26 października 1996 r. w Urzędzie
Wojewódzkim w Kaliszu. Na posiedzenie przybyło wówczas 109 wybranych delegatów. Obrady otworzył
ówczesny Wojewoda Kaliski, p. Eugeniusz Małecki. Gośćmi posiedzenia byli: posłowie i senatorowie w
osobach: Józef Gruszka, Andrzej Grzyb, Stanisław Sikorski i Grzegorz Woźny, przedstawiciel MRiGŻ, p.
Bożena Nowicka, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego, p. Henryk
Sarnowski, Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej, p. Marian Raszewski oraz przedstawiciele związków
zawodowych rolników, społeczno-zawodowych organizacji rolników i jednostek obsługujących
rolnictwo. Pierwsze Walne poprowadził senior Zygmunt Gałęski.
Pierwsze Walne wybrało swoje władze. I tak: w skład Zarządu KIR weszli: Stanisław Pietrzak – Prezes,
Irena Frąszczak – Wiceprezes oraz Kazimierz Klein, Mieczysław Łuczak i Robert Pustkowski – jako
Członkowie Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ryszard Mucha, Krzysztof Nosal, Maria Jolanta
Kalak, Jerzy Karsznia i Tadeusz Szlezynger. Delegatem do KRIR został wybrany Piotr Walkowski.
Wojewoda Kaliski poinformował zebranych o wynikach wyborów do Izby Rolniczej oraz przedstawił
informację o sytuacji na wsi i w rolnictwie w województwie kaliskim. Oto jej treść:
Żeby mówić o stanie rolnictwa kaliskiego w dniu dzisiejszym i jego pozycji na gospodarczej mapie
Polski, trzeba się wrócić do przełomu lat 1989/90. Przemiany ustrojowe zaczęły się przecież od sfery
rolnictwa. Dosłownie z miesiąca na miesiąc wolny rynek w rolnictwie pozbawiony centralnego
sterowania, urzędowych cen i dotacji - stawał się codzienną, twardą rzeczywistością.
I jak zawsze w takich sytuacjach bywa, gospodarcza transformacja przyniosła korzyści i
rozczarowania. Te drugie były tym głębsze, im większa była wiara, że wolny rynek jest lekarstwem na
wszystkie problemy polskiego, w tym i kaliskiego rolnictwa.
Utrwalony przez dziesięciolecia problem jak i za co wyprodukować, zastąpiony został nowym - gdzie i
za ile sprzedać. To nowe wyzwanie w sposób szczególnie dotkliwy odczuły wysokotowarowe
województwa, w tym także kaliskie, które od lat jest zaliczane do krajowej rolniczej czołówki.
Demonopolizacja obrotu surowcami rolniczymi niejako automatycznie zdjęła z dotychczasowych
monopolistów obowiązek skupu wszystkich surowców oferowanych przez producentów. Było to
pierwsze, ale nie ostatnie zaskoczenie dla producentów rolnych, wynikające z nowej formuły
funkcjonowania rynku. W warunkach woj. kaliskiego było ono tym dotkliwsze, im wyższe były
produkcyjne bądź koniunkturalne nadwyżki produktów rolnych.
Kolejną nowością było odwrócenie roli czynników kreujących rynki rolnicze. Dotychczasowa zależność
konsumentów od sfery produkcji uległa raptownemu odwróceniu. Nagle rynek producenta został
zmuszony do dostosowania profilu produkcji do wymagań rynku konsumenta. Na oba te czynniki o
charakterze wewnętrznym nakłada się trzeci - kontrolowany i pozostający poza wszelką kontrolą import
surowców i produktów pochodzenia rolniczego.
Wymienialność walut, polityka celna, tańsza, bo dotowana w kraju eksportera, produkcja przede
wszystkim z wysoko rozwiniętych krajów zachodniej Europy - zalewa krajowy rynek, tworząc trudne do
udźwignięcia warunki konkurencji dla kaliskiego rolnictwa.
Mimo tej olbrzymiej presji, nowych, zupełnie nieznanych naszym rolnikom reguł gry rynkowej - kaliscy
producenci wychodzą jednak obronną ręką. W trwającym sześć lat okresie adaptacji udało się utrzymać
potencjał produkcyjny kaliskiego rolnictwa na strategicznych kierunkach i zachować czołową pozycję
województwa w krajowym rolnictwie. Godzi się tutaj przypomnieć, że zajmuje ono pod względem jakości
przestrzeni rolniczej środkowe miejsce w tabeli województw. Rolnicy kaliscy gospodarują na powierzchni
446,4 tys. ha użytków rolnych. W strukturze władania przeważa sektor prywatny (95% ogółu UR).

Posiadamy 49.217 indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. Średnia wielkość
gospodarstwa wynosi 7,8 ha.
Rolnictwo kaliskie dysponując 2,4% krajowego obszaru użytków rolnych posiada obsadę bydła na 100
ha DR o 24% wyższą od średniej krajowej, a pogłowie trzody jest wyższe aż o 80%.
Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso stanowi 4,4% produkcji krajowej i w przeliczeniu na
jednego mieszkańca jest o 136% wyższa od średniej krajowej.
Skup z 1 ha UR jest wyższy od średniej krajowej: w obrocie ziemniakami - o 100%, burakami
cukrowymi - o 27%, żywcem rzeźnym - o 84% i mlekiem - o prawie 10%.
Liczy się w krajowym rolnictwie produkcja ogrodnicza woj. kaliskiego. Pod względem powierzchni
upraw warzyw województwo zajmuje 8 miejsce w kraju, w tym w produkcji spod osłon - 4 miejsce.
W ostatnich latach dokonany został w naszym województwie znaczący postęp w zakresie
infrastruktury technicznej wsi, która jest jednym z istotnych czynników warunkujących skuteczność
przemian, jakie obecnie zachodzą w Polsce.
Największe korzystne zmiany wystąpiły w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę. Ilość zwodociągowanych
wsi sołeckich wzrosła z 30% w 1990 roku do 75% w 1995 r., w tym 17 gmin jest w pełni
zwodociągowanych. Mimo znacznego postępu w tym zakresie, część gmin odbiega od średniej
wojewódzkiej. Najniższy stopień zwodociągowania jest w gminach: Kobyla Góra - 21%, Godziesze Wielkie
- 32%, Brzeziny - 37%.
Budowa wodociągów realizowana jest przez samorządy, jako zadanie własne gmin, ze środków
budżetu gminy, ludności wiejskiej, budżetu państwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i
innych.
Do zwodociągowania pozostało jeszcze 25% wsi sołeckich. Przy dotychczasowej aktywności gmin oraz
pomocy finansowej państwa przewiduje się, że będą one zwodociągowane do 2000 roku.
Należy tutaj podkreślić, że w roku 1994 opracowany został przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wlkp. „Regionalny program zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę dla woj.
kaliskiego”. Zawiera on koncepcję pełnego zwodociągowania naszych wsi.
Niezadowalający jest natomiast aktualny stan kanalizacji wiejskich i związanych z tym oczyszczalni
ścieków. Z obecnie istniejących na wsi 28 czyszczalni - 20 to oczyszczalnie zakładowe, a tylko 8 - to
oczyszczalnie gminne. Ze wstępnych szacunków wynika, że należy wybudować 100 do 120 oczyszczalni
ścieków, tj. około 2 w gminie.
Aktualnie realizowanych jest 10 oczyszczalni, w tym 7 na terenach wiejskich. W roku 1995
przystąpiono do opracowania „Regionalnego programu kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków na
terenie woj. kaliskiego”. Zawierać on będzie podstawowe informacje i wskazania dla samorządów gmin
dotyczące koncepcji rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej. Program wykonany zostanie do
końca bieżącego roku - dla każdej gminy oraz zbiorczo dla całego województwa.
Dziś z perspektywy ostatnich lat gospodarowania w warunkach wolnego rynku trzeba powiedzieć, że
rolnictwo mimo, że zapłaciło wysoką cenę za przetrwanie, to jednak wyciągnęło wnioski z tych sześciu lat
doświadczeń. Z upływem czasu są coraz bardziej widoczne symptomy adaptacji do nowych warunków
gospodarowania. Szkoda, że nie zawsze wieś potrafiła jednoczyć się wokół liderów, którzy rozumieli
ducha tych przemian.
Dzisiaj jest szczególna okazja, swoisty parlament producentów rolnych będzie decydował o kształcie
kaliskiej izby rolniczej - gremium, którego tak bardzo brakowało w tych najtrudniejszych dla rolnictwa
chwilach.
Trzeba się wznieść ponad wszelkie podziały: polityczne, regionalne, wzajemne sympatie i
antagonizmy, aby ta reprezentacja kaliskich producentów rolnych nie zawiodła oczekiwań swoich
wyborców, nie zawiodła oczekiwań kaliskiej wsi, również tej części, która w wyborach nie uczestniczyła i
aby w pełni wykorzystać szansę jaką jest izba rolnicza, jej uprawnienia i potencjalne możliwości.
Nowo wybrany Zarząd Kaliskiej Izby Rolniczej rozpoczął swą pracę 8 listopada 1996 r. Na pierwszym
posiedzeniu opracowano formy i organizację pracy Zarządu. Postanowiono, że posiedzenia odbywać się
będą co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast w każdą środę w godzinach 9-13 dyżurować będzie
jeden z członków Zarządu. Postanowiono również, że dyrektor biura Izby powołany będzie w drodze

konkursu. Funkcję pełnomocnika Zarządu do czasu powołania dyrektora powierzono p. Władysławowi
Balcerzakowi. Na kolejnych posiedzeniach wybrano siedzibę dla KIR, zdecydowano o zatrudnieniu
księgowej i radcy prawnego, wybrano bank dla obsługi Izby oraz zajęto się przygotowaniem kolejnego
walnego zgromadzenia.
II Walne Zgromadzenie Kaliskiej Izby Rolniczej odbyło się 14 grudnia 1996 r. Powołano na nim 7
komisji problemowych. Były to: komisja budżetowa, ekonomiki i organizacji rynku rolnego, komisja
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz oświaty, postępu i doradztwa rolniczego, komisja ds.
socjalno-bytowych, kultury i ubezpieczeń, komisja ochrony środowiska i gospodarki wodnej, komisja
produkcji roślinnej, komisja produkcji zwierzęcej oraz komisja ds. ustawodawstwa.
Walne Zgromadzenie uchwaliło budżet oraz regulamin pracy komisji rewizyjnej. Przyjęto również
uchwałę w sprawie przywrócenia ceł na import zbóż. Oto treść tej uchwały:
W wyniku zawieszenia ceł na import zbóż, w ostatnich miesiącach płynie do naszego kraju w sposób
niekontrolowany tanie zboże z Zachodu. W większości jest to zboże zebrane z kilku lat z rezerw państw
zachodnich. Obniżenie cen zboża poniżej ceny skupu ze żniw w 1996 r., powoduje, że zachwiana została
opłacalność produkcji roślinnej. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, gdyż rok 1996 był szczególnie trudny
dla polskiego rolnictwa. Długa i mroźna zima spowodowała nieodwracalne zniszczenia w uprawie
rzepaku i zbóż ozimych. Dodatkowo opóźnione i bardzo mokre żniwa spowodowały zachwianie
egzystencji tysięcy gospodarstw rolnych. Zwracamy się z gorącą prośbą, aby Rząd RP przestał wspierać
zachodnich farmerów, a spowodował przywrócenie ceł na import zbóż.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 1997 r. przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia KIR do
Rady Wielkopolskich Izb Rolniczych. Jednocześnie upoważniono Prezesa Izby do jej reprezentowania w
tej Radzie.
Na VI Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 23 marca 1998 r. Zarząd Izby przedstawił
sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Oto treść tego sprawozdania:
Rok 1997 to właściwie pierwszy rok działalności KIR, a więc zarówno Zarządu jak i siedmiu komisji
problemowych.
Już na początku br. możemy powiedzieć, iż zadania jakie postawiono przed Zarządem, a dotyczące
organizacji i obsługi biura KIR zostały wykonane. Obecnie dysponujemy nie tylko biurami dla
pracowników, ale mamy także własną salkę narad - co na pewno usprawni prace i Zarządu i
poszczególnych Komisji. Dziś możemy na miejscu dysponować wszelkimi dokumentami, publikacjami itp.,
a także poszczególni pracownicy są zawsze do naszej dyspozycji. Coraz trudniejsza sytuacja w rolnictwie
wymuszała na Zarządzie działania, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie
dokładnie przedstawić wszystkich spraw jakimi zajmował się Zarząd, gdyż te są do wglądu w
protokołach, jednak chciałbym choć w skrócie przedstawić najważniejsze sprawy, które dotyczyły nas
wszystkich - rolników naszego województwa.
1.
Pierwszą poważną sprawą, z jaką zetknął się Zarząd były wymarznięcia upraw ozimych. Zarząd
jako jedna z pierwszych Izb w kraju zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o uznanie województwa
kaliskiego, jako województwa objętego klęską. Wiązało się to z uruchomieniem m.in. linii kredytowych.
Ponadto sprawa wymarznięcia miała także bezpośrednie przełożenie na budżety gmin, gdyż rolnicy mogli
uzyskać zwolnienia lub odroczenia w podatku rolnym. Po analizie tego problemu m.in. z Urzędem
Wojewódzkim, a także zasięgnięcia opinii burmistrzów i wójtów /choć nie wszyscy wójtowie nam takie
dane udostępnili/, postanowiliśmy zwrócić się do Premiera Rządu o zrekompensowanie gminom strat z
rezerwy budżetowej. Niestety powódź zabrała nam wszystko i nasze staranie mimo wstępnych obietnic
nie przyniosły efektu.
2.
Zwróciliśmy się także do Ministra Rolnictwa o przyznanie tzw. dotacji nasiennej producentom
kwalifikowanego materiału siewnego /ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie/.
3.
Jako Zarząd Kaliskiej Izby Rolniczej zwróciliśmy się także do Ministerstwa Rolnictwa o m.in.:
- zaprzestanie importu zbóż paszowych, obecnie także wypłynęła sprawa importu kukurydzy, a także
importu nasion rzepaku, na który to import Izba nie wyraziła zgody,
- o ustalenie zwiększenia podatku granicznego na sprowadzane do kraju półtusze, gdyż prowadzi to do
destabilizacji rynku, a także obniża opłacalność produkcji,

- ze względu na to, że w woj. kaliskim zakłady produkujące spirytus posiadają pełne magazyny i maja
ogromne kłopoty ze zbytem, a rolnicy nie mogą sprzedać ziemniaków i zboża zwróciliśmy się do Krajowej
Rady Izb Rolniczych z podjęciem działań mających na celu obniżenie podatku akcyzowego na spirytus
dodawany do paliwa.
- Zarząd zwrócił się także do Ministerstwa Rolnictwa, aby w pracach nad ustawą o „hodowli zwierząt”
brali udział przedstawiciele Izb i związków branżowych,
- zwróciliśmy się z wnioskiem do Agencji Rolnej Skarbu Państwa o wstrzymanie sprzedaży gruntów
aktualnym dzierżawcom do czasu znowelizowania ustawy oraz o wydzielenie od 20-30% gruntów z
istniejących zasobów na upełnorolnienie gospodarstw indywidualnych,
- dużo dyskusji wywołała także spraw prywatyzacji przedsiębiorstw, zarząd odbył wiele spotkań /m.in.
w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, Wydziale Przekształceń Własnościowych, z
kierownictwem Zakładów/ i mimo to spotkało nas wielkie rozczarowanie, bo znowu rolnik został
potraktowany bardzo źle, chyba można powiedzieć, że zostaliśmy nie tylko poszkodowani ale wręcz
oszukam. Jedynie cukrownie pozytywnie rozwiązały ten problem.
4.
Jako Zarząd KIR, podjęliśmy także działania w związku z powodzią, która dotknęła także nasze
województwo. Ze środków jakie zgromadziliśmy zostały na specjalnym koncie dla powodzian zostało
zakupione 10 ton żyta siewnego dla rolników z gmin najbardziej poszkodowanych. Zarząd wspólnie z
delegatami oraz wójtami tych gmin najbardziej poszkodowanych rozdzielni zboże w ten sposób, że 3,5
ton przekazano dla gminy Grabów, 2,5 tony dla gminy Godziesze, 2,5 ton dla Domenowa oraz 1,5 tony
dla Brzezin. Ponadto sami członkowie Zarządu, wielu delegatów a także Samorządy Gmin organizowały
pomoc dla województw sąsiednich. Akcja tej pomocy nie jest zakończona - rolnikom, którzy utracili
dorobek należy nadal udzielać pomocy.
5.
Powódź to także ogromy wkład społecznej pracy wielu naszych delegatów. Na ostatnim Walnym
Zgromadzeniu zostaliśmy powołam przez pana Wojewodę w skład komisji szacujących szkody. Ustawa
nie przewidziała wynagrodzenia za ich udział w tych komisjach - ale tylko my rolnicy poświęciliśmy swój
cenny czas podczas żniw i pracowaliśmy „za Bóg zapłać”, pozostali członkowie komisji robili to w ramach
obowiązków służbowych. Podobnie wszyscy członkowie Zarządu którzy zostali zaproszeni do prac w
Komisjach Wojewódzkich, pracowali społecznie, i nadal te prace wykonują.
6.
Zarząd KIR od początku roku zaangażowany jest w rozwój rynku hurtowego „Giełda Kaliska”.
Jednak dziś mogę powiedzieć tylko jedno, nadal nie mamy Spółki Akcyjnej, bo nie uregulowane są sprawy
prawne i finansowe prowadzone przez Zarząd Miasta i Spółkę „Fox”. Doprowadziły to do opóźnienia się
prac nad ta instytucją. Nadal mamy jako zarząd zapewnienia o tym, że będziemy informowani na
bieżąco w rozwoju sytuacji w tym temacie -tylko co z tego wynika dla rolnika?
7.
Nie czekając jednak na rozstrzygnięcia w „Giełdzie”, dzięki wielkiemu zaangażowaniu członka
Zarządu oraz kilku delegatów naszej Izby powstało Zrzeszenie Producentów, którego działalność
będziemy wszyscy podpatrywać, a w miarę swych możliwości będziemy im pomagać.
8.
Zarząd naszej Izby poparł także starania Wojewody o utworzenie na bazie Zespołu Szkół
Rolniczych i gospodarstwa w Marszewie Centrum Kształcenia Praktycznego, występując do Ministerstwa
o wsparcie tej inicjatywy.
9.
Mówiąc o kształceniu, pragnę nadmienić, że członkowie Zarządu spotykają się z nauczycielami i
dyrektorami Szkół Rolniczych - gdzie dyskutują nad możliwościami, kierunkami kształcenia młodzieży itp.
Także biorą udział w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty, aby móc się zapoznać z tym
co czeka naszą młodzież w najbliższej przyszłości /jakie będą kierunki kształcenia, odchodzenie od szkół
zawodowych, rozszerzanie specjalności itp./ Sugestie KIR zostają także w tych programach
uwzględnione.
10.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy także przed żniwami spotkanie z podmiotami skupującymi
zboże oraz przedstawiciel zarządu brał udział przy podpisywaniu umów między podmiotami skupującymi
a Agencja - przez co na bieżąco mogliśmy informować rolników kto i gdzie prowadzi skup zboża.
11.
Zwróciliśmy się także do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o wykup przez Agencie zbóż
paszowych.

12.
W listopadzie zostało zorganizowane także seminarium na temat: „Giełdowy obrót towarowy
oraz stabilizacja rynku rolnego w krajach Unii Europejskiej”, w którym oprócz naszych delegatów
zaproszeni zostali przewodniczący komisji rolnictwa Rad Gmin, nauczyciele szkół itp. Tu pragnę zwrócić
uwagę, że mimo iż sami delegaci wyrazili chęć zapoznania się z tym tematem to niewielu Was było na
sali.
13.
Ponadto zarówno członkowie Zarządu jak i członkowie poszczególnych komisji biorą udział w
szkoleniach, naradach i konferencjach, gdyż uważamy że jest to jedna z dróg aby można się było
zapoznać z tym co czeka rolnictwo w okresie transformacji. O aktywnym udziale naszych przedstawicieli
w tego typu spotkaniach świadczy fakt, że coraz więcej instytutów, zakładów naukowych przysyła nam
zaproszenia.
14.
Zarząd naszej Izby bierze udział także w posiedzeniach Wielkopolskiego Porozumienia Izb
Rolniczych. Pragnę poinformować, że powstała wspólna komisja po jednym przedstawicielu z każdej Izby
do prowadzenia rozmów z Wielkopolskim Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu oraz druga
komisja do rozmów z Wielkopolsko-Pomorskim Holdingiem Cukrowym. Wspólne działanie wielu Izb
powinno przynieść efekty szybciej i ponadto jesteśmy silniejsi.
15.
Także w okresie wakacji letnich, dzięki współpracy z ZMW udało nam się zorganizować
wypoczynek dla dwóch grup dzieci z najuboższych rodzin na obozach w Marszewie i Zachełmiu koło
Karpacza.
16.
Należałoby także wspomnieć o prowadzonych szkoleniach z zakresu ochrony roślin, których
odbyło się już 38, przeszkolono zaś 1.605 osób. O Dniach Pola w Marszewie oraz o organizacji wyjazdów
na „Polagrę”, w których uczestniczyło 500 osób, o targach „Kalagros” itp.
17.
Członkowie zarządu biorą udział także w pracach Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego,
komisjach powołanych przez pana Wojewodę, komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
Indywidualnym.
18.
Jako Zarząd spotykamy się z wszystkimi związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi,
parlamentarzystami oraz przedstawicielami administracji wojewódzkiej, rządowej i samorządowej.
Współpracujemy ze wszystkimi, którzy chcą dobrze dla rolnictwa.
19.
Ze względu na duże zainteresowanie rolników organizowaniem się w grupy producenckie. Zarząd
zorganizował specjalistyczne szkolenia prowadzone przez wybitnych fachowców, dr Chałupkę i prof.
Bogutę, m.in. dla rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Jarocina, Ostrzeszowa itp. Obecnie mamy już
z inicjatywy KIR zarejestrowane dwa Zrzeszenia producentów, a powstają następne grupy.
20.
Staraniem Zarządu w roku 1998 grupa kilkunastu uczniów szkół rolniczych z naszego
województwa (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją niemiecką) wyjedzie na praktyki
rolnicze do gospodarstw zrzeszonych w Izbie z Hanoweru.
21.
W kwietniu 1997 r. Zarząd KIR włączył się w organizowanie targów rolno-spożywczych
„Kalagros”, uważając, że to wszystko co jest związane z rolnictwem jest dla każdego bardzo ważne. Jest
to jedna z dróg, kiedy można przekonać się o możliwościach i wiarygodności wielu firm rolnospożywczych naszego województwa.
22.
Zarząd włączył się także w organizację „Międzynarodowych Dni Pola”, mając na celu także
przybliżenie produkcji jaką zajmują się rolnicy - członkowie Izby, m. in. p. Gawełek, Szcześniak, Pacyna.
Zamierzaliśmy także wykazać, że reklama na tego typu imprezach może dobrze służyć poszczególnym
rolnikom.
23.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracy rolnika i jego rodziny, a zwłaszcza dzieci,
Zarząd wspiera i bierze udział w różnych olimpiadach i konkursach związanych z bezpieczeństwem na
wsi. Jest to nie tylko rozpowszechnianie, ale również nagradzanie rolników, którzy te zmagania
wygrywają. Dodać należy, że Izba ściśle współpracuje z wojewódzką komisją Państwowej Inspekcji Pracy.
24.
Przedstawiciel Zarządu naszej Izby jest także członkiem komisji do rozdziału dotacji na inwestycje
prowadzone w celu poprawy infrastruktury wsi (m. in. wodociągi) oraz drugiej komisji, która opiniuje
wnioski gmin w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie ścieków, wysypiska
śmieci itp.).

25.
Przy udziale członków Zarządu i zaangażowania delegatów KIR z poszczególnych gmin
zorganizowano wyjazdy na targi „Polagra 97”, z których skorzystało ok. 500 osób.
26.
W roku minionym Zarząd podjął się także wielu interwencji na wniosek rolników m. in. w sprawie
nie wypłacania należności przez okres ok. sześciu miesięcy należności za płody rolne w Kalfrost Chłodnia
Kalisz. Interweniowano też do AWRSP w sprawie umorzenia odsetek od kredytu itp.
27.
Członkowie Zarządu wspólnie z pracownikami biura KIR redagują i wydają „Biuletyn
Informacyjny KIR”.
VII Walne Zgromadzenie KIR powołało Komisję Koordynacyjną w celu skonsolidowania współpracy
Kaliskiej Izby Rolniczej ze związkami zawodowymi zrzeszającymi rolników indywidualnych. W skład
Komisji weszli: członkowie Zarządu KIR, Przewodniczący poszczególnych Komisji Problemowych oraz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Podjęto również uchwałę w sprawie poszerzenia składów 7
działających komisji problemowych o przedstawicieli związków branżowych. Zarząd przedstawił również
następujące sprawozdanie z działalności Izby:
Rozpoczynając działalność w naszym Samorządzie Rolniczym w nowym 1998 roku patrzyliśmy w
przyszłość z wielką nadzieją. Nowa władza, rozdysponowane wszystkie stanowiska w państwie i
wydawałoby się, że oto nadszedł okres, aby zająć się najważniejszymi problemami, które nurtowały
nasze społeczeństwo. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że pukamy do wrót Unii Europejskiej i zgodnie z
programami wyborczymi wielu ugrupowań politycznych jest to ostatni dzwonek, aby przygotować naszą
wieś do jej wymogów.
Niestety, sytuacja ekonomiczna i społeczna w rolnictwie ulega z roku na rok pogorszeniu. Odbija się to
niekorzystnie przede wszystkim na rolnikach, których dochody bardzo mocno spadają. Zarząd Kaliskiej
Izby Rolniczej na bieżąco analizuje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania, które mają na celu
zapobieganie pogarszającej się sytuacji w gospodarstwach rolnych.
Chcąc przedstawić rzetelnie informacje o pracy Zarządu, pozwolę sobie na zapoznanie Państwa z
najważniejszymi tematami omawianymi w poszczególnych miesiącach:
Styczeń
W miesiącu tym odbyła się narada poświęcona zmianom jakie zostały przedstawione w umowach
kontraktacyjnych buraków cukrowych. W spotkaniu tym wzięli m.in. przedstawiciele Cukrowni Zduny,
Zbiersk i Witaszyce, prezes Spółki Poznańsko Pomorskiej oraz przedstawiciele Izb Rolniczych Wielkopolski.
Ponadto odbyły się spotkania przedstawicieli Izb z Wielkopolski w sprawie produkcji i zbytu
ziemniaków /m.in. z przedstawicielami Przemysłu Ziemniaczanego z Lubonia/;
Współpracy pomiędzy Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a Kaliską Izbą Rolniczą było poświęcone
spotkanie Zarządu, przewodniczących komisji KIR z dyrekcją i kierownikami rejonów z ODR;
W tym miesiącu odbyły się także dwa seminaria: poświęcone problematyce integracji z Unią oraz
drugie przygotowujące do współpracy z Francuską Izba Rolniczą /Sielinko/;
Do Ministerstwa Rolnictwa została skierowana opinia dotycząca nadzoru ODR oraz opinia na
temat bezcłowego importu nasion rzepaku przez zakłady tłuszczowe, Zarząd miał możliwość
zapoznania się także ze stanowiskiem Izb Dolnośląskich w tej sprawie, gdyż przedstawicieli naszej Izby
został zaproszony na naradę poświęconą temu tematowi;
W dniach 17-18.01 został także zorganizowany wyjazd na Zielone Targi do Berlina;
Kaliska Izba Rolnicza miała możliwość dwukrotnego zaprezentowania się w programie
telewizyjnym „Dylematy”.
Luty
Przygotowanie szkoleń z zakresu powstawania grup producenckich w rejonie: Ostrowa Wlkp.,
Kalisza, Jarocina, Kępna, które prowadził dr Chałupka oraz prof. Boguta;
Zaproszenie Ministra pana Jacka Janiszewskiego na spotkanie z rolnikami kaliskimi;
Powołanie przedstawicieli Kaliskiej Izby Rolniczej do Komitetu Organizacyjnego Targów
„Kalagros”;
współudział w organizowaniu „Olimpiady o spółdzielczości” na szczeblu regionalnym;
Organizacja wyjazdu seminaryjnego dla Komisji Produkcji Zwierzęcej do Leszna;

-

Interwencja w sprawie dotacji do materiału siewnego /Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Ministerstwo Rolnictwa/;
Podjęcie interwencji pomiędzy Hodowlą Buraka Cukrowego Kalisz i rolnikami, od których
przedsiębiorstwo nie chce kupować nasion buraków;
Interwencje w sprawie kolczykowania zwierząt i dotacji do materiału siewnego oraz sadzeniaków
dla powodzian;
Powstanie zespołu roboczego przygotowującego porozumienie pomiędzy KIR i ODR;
Przygotowanie wspólnego szkolenia Komisji Ustawodawczej Kaliskiej oraz Konińskiej Izy Rolniczej
wasali Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu.
Marzec
- Przygotowanie spotkania III Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych, na którym omówiono
następujące tematy:
1.Miejsce Izb Rolniczych w nowym podziale administracyjnym kraju.
2.Kredytowanie rolnictwa.
3.Interwencja państwa na rynku rolnym.
4.Przygotowanie negocjacji z Poznańsko-Pomorska Spółką Cukrową oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu
Ziemniaczanego w Luboniu.
- Interwencje KIR w sprawie braku w bankach kredytów tzw. nawozowych;
- Przygotowanie materiałów na Walne Zgromadzenie;
- Przygotowanie budżetu na rok 1998 z podziałem na paragrafy;
- Przygotowanie do konkursu „Agroliga”;
- Powstanie Krajowego Centrum Młodych Rolników;
- Spotkanie z Zarządem Miasta Kalisza na temat dalszego funkcjonowania Giełdy Kaliskiej;
- Udział w seminarium na temat reformy terytorialnej organizowanej przez Unię Wielkopolan;
- Opracowanie programów szkoleń dla rolników w okresie jesienno-zimowym;
- Udział w naradzie zorganizowanej przez PIOR na temat nowych warunków przeprowadzania szkoleń
chemizacyjnych.
Kwiecień
Przygotowanie do Forum Izb Polsko-Francuskich w Piotrkowie Trybunalskim -wydanie m.in.
biuletynu informacyjnego w 4-ch językach o naszej Izbie i Województwie;
Udział Kaliskiej Izby Rolniczej w organizacji Targów Ogrodniczych w Opatówku oraz w Marszewie
- przygotowanie stoisk, biuletynu i informacji itp.;
Udział w pracach komisji Konkursowej „Kalagros”;
Przygotowanie wyjazdu na targi rolnicze „Brala” dla 20 członków Walnego Zgromadzenia naszej
Izby;
Organizacja praktyk dla młodzieży rolniczej w Holandii, Danii i Niemczech;
Zaproszenie b. Posła Andrzeja Grzyba, aby przedstawiciele Kaliskiej Izby Rolniczej wzięli udział w
wyjeździe do Dolnej Saksonii / zaproszenie związków zawodowych/;
Interwencja w Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa
Finansów w sprawie kredytów preferencyjnych;
Poparcie inicjatywy powstania niezależnego laboratorium mleka;
Przygotowanie wyjazdu na Międzynarodowe targi „Ferma Świń” - Sielinko /udział w seminarium,
ufundowanie pucharu, promocja naszych rolników/;
Udział w spotkaniu Dyrektorów Wydziału Rolnictwa oraz przedstawicieli Zarządów Izb Rolniczych
z Agencją Rynku Rolnego Oddział Poznań - podsumowujące interwencje agencji na rynku rolnym w
1997 roku.
Maj
Spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych działających na terenie naszego
województwa i przedstawienie obaw związanych ze skupem płodów rolnych/ brak kredytów
skupowych, ARR rozpoczęła wykup zbóż ze zbiorów 1997 roku itp./;

-

Zaproszenie do udziału w „V krajowych Dniach Ziemniaka” organizowanych w Marszewie przy
udziale Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin;
Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o
gospodarce nieruchomościami i ograniczenia praw własności;
Udział członków Zarządu w zjazdach Plantatorów Roślin Okopowych;
Organizacja wyjazdu 2 członków Kaliskiej Izby Rolniczej do Austrii na zaproszenie Organizacji
Ekologicznej MECCA oraz AR w Poznaniu i ODR w Marszewie;
Udział w seminarium na temat powstawania grup producenckich oraz w szkoleniu
zorganizowanym dla członków Rad Doradztwa Rolniczego na temat zadań i organizacji samorządów
rolniczych i związków zawodowych;
Analiza i wydanie opinii w projektach, które dotyczyły przyszłości Izb Rolniczych po reformie
samorządowej. Przedstawiono 3 projekty:
1. Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2. Ministerstwa Rolnictwa.
3. Prof. Błażejczyka ze Studium Samorządowego.
Nawiązanie współpracy z dyr. Centrum Integracji Europejskiej panem Omarem Saudi w sprawie
programu edukacyjnego dla rolnictwa i organizacji wyjazdów rolników do Francji oraz Holandii i
Belgii;
Kontrola działalności naszej Izby przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej.
Czerwiec
Lustracja gospodarstw i firm, które zostały zgłoszone do konkursu „Agroliga”;
Przyjęcie delegacji spółdzielców z Grecji;
Narada z przedstawicielem Zakładów Tłuszczowych z Kruszwicy w sprawie tegorocznego skupu
nasion rzepaku, a także przyszłych powiązań pomiędzy plantatorami a zakładem;
Opracowanie programu z zakresu integracji z UE i przedstawienie go w Ministerstwie Rolnictwa
/przyjęcie programu jest równoznaczne z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych na jego
realizację/;
Wystąpienie do Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy dotyczącej
uwłaszczenia z mocy prawa dotychczasowych użytkowników wieczystych;
Poparcie wystąpienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie sytuacji wsi i rolnictwa;
Wystąpienie do Agencji Rynku Rolnego o informacje o przygotowaniach do skupu zboża oraz
protest wystosowany do rządu w sprawie importu zbóż;
Przygotowanie do narady skupowej z podmiotami gospodarczymi;
Spotkanie z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz zainicjowanie powstanie
Sejmiku Gospodarczego;
Analiza „Średniookresowej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
Ze względu na bardzo trudną sytuację na wsi, a także zmiany jakie czekają polskie rolnictwo w
posiedzeniach Zarządu Kaliskiej Izby Rolniczej brali udział posłowie pan Józef Gruszka, pan Andrzej
Wojtyła, pan Marek Wagner oraz senator pani Genowefa Ferenc. To dzięki nim na bieżąco byliśmy
informowani o pracach nad wieloma ustawami, które bezpośrednio mają związek z rolnictwem.
Pozwoliło to w wielu sytuacjach wyprzedzić działania Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także podejmować
słuszne stanowiska. Pogarszająca się coraz bardziej sytuacja ekonomiczna naszych gospodarstw oraz
brak konkretnych rozwiązań, powodują, że wiele tematów powraca ciągle na posiedzeniach Zarządu
/kredyty, skup, analiza opłacalności produkcji, usytuowanie Izb w nowym podziale administracyjnym,
protesty rolników, przygotowania nowej ustawy o ubezpieczeniach, reforma szkolnictwa podstawowego,
co dalej ze szkołami rolniczymi itp./.
Zarząd podejmuje także wiele interwencji w imieniu naszych zdesperowanych rolników, dla których
Izba stała się „ostatnią deską ratunku”. Cieszy fakt, że większość naszych interwencji kończy się z
korzyścią dla rolników. Przedstawiciele Zarządu biorą także czynny udział w posiedzeniach Komisji
Rolnictwa Sejmiku Samorządowego, a także uczestniczą w pracach wielu komisji, które są powoływane
przez Urząd Wojewódzki oraz Wydział Rolnictwa z którym współpraca jest bardzo ścisła.

Podsumowując należy stwierdzić, że na pewno sukcesem jest podpisanie porozumienie z ODR, ścisła
współpraca z Izbą Rzemieślniczą, która ma za zadanie poszukiwanie środków z Ministerstwa Rolnictwa
na program szkoleniowy, sfinansowanie przygotowań do wyjazdów zagranicznych dla członków
Walnego Zgromadzenia. Jednak wielkie niezadowolenie wywołuje fakt, że w sprawach ekonomicznych i
finansowych, które bezpośrednio dotyczą rolnika nasze starania nie przynoszą zamierzonych efektów.
Dlatego będziemy wspierali wszelkie inicjatywy zjednoczenia wszystkich organizacji i instytucji
działających na wsi, aby wspólnie osiągnąć cel którym powinna być opłacalność produkcji rolniczej.
Walne Zgromadzenie zapoznało się również z treścią listu KIR skierowanego do Premiera Jerzego
Buzka w sprawie sytuacji na rynku zbóż:
Kaliska Izba Rolnicza wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją występującą na rynku skupu zbóż ze
zbiorów bieżącego roku, na terenie naszego województwa, a zwłaszcza organizacją jego zasad i
ustalania terminów płatności.
Duże jednostki skupowe z tradycją kontraktacji i skupu, posiadające w naszym województwie szerokie
możliwości przechowywania w bardzo dobrych warunkach w magazynach przystosowanych do tego
konstrukcyjnie, jak też umożliwiających czyszczenie, suszenie i prawidłową konserwację otrzymały limity
skupu interwencyjnego jedynie na wykorzystanie około 5% pojemności magazynowej.
Napływa do nas bardzo dużo interwencji rolników z obszaru całego województwa, iż podmioty o
dużym potencjale skupowym, posiadające profesjonalne wyposażenie i wysokiej klasy sprzęt do kontroli
jakości zaprzestają skupu lub prowadzą go na wydłużone terminy płatności, nierzadko sięgające sześciu
miesięcy.
Wszystkie duże podmioty skupujące zboża miały z banków przyznane kredyty na skup. Warunkiem ich
przyznania było otrzymanie z ARR limitów skupowych, które zostały określone w śmiesznie niskiej ilości.
Natomiast małe jednostki nie otrzymają kredytów skupowych i zachodzi obawa o przebieg
tegorocznego skupu, gdyż nie będzie pieniędzy na jego prowadzenie.
Skup zbóż prowadzony przez małe podmioty gospodarcze doprowadzi do ponownego załamania na
rynku zbożowym jeszcze przed końcem tego roku, ponieważ po tym terminie drobne podmioty skupowe z
wiadomych względów będą wyzbywały się zbóż.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że Agencja Rynku Rolnego ma również za trzy miesiące
sprzedawać rezerwy zbóż. Doprowadzi to do spiętrzenia ich podaży i ponownego obniżenia ceny.
Dlatego też domagamy się zwiększenia limitów interwencyjnego skupu zbóż w naszym województwie.
Przede wszystkim dla dużych podmiotów skupowych, które potrafią nie tylko sprawnie odbierać zboża,
ale gwarantują przechowywanie ziarna w dobrych warunkach i nie pogorszą jego jakości podczas
składowania.
Niedopuszczalne jest wg naszego mniemania ustalanie warunków skupu w trakcie trwających żniw.
Rodzi to chaos informacyjny i kompletne zagubienie rolników, którzy nie wiedzą gdzie mogą sprzedać
swą produkcję i na jakich warunkach. Określenie pułapów dopłat do odbieranego zboża, podmiotów
skupujących w danym regionie, musi dokonywać się co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem żniw.
Żądamy też pełnej informacji o regułach prowadzenia skupu w danym roku, obecna sytuacja, kiedy od
przedstawicieli ARR nie można dowiedzieć się kto i za ile kupuje zboże jest uwłaczającą godności rolnika
kpiną.
Naciskać więc będziemy wszelkimi dostępnymi środkami do zmiany tego niesłychanie kulawego stanu
rzeczy, w kierunku jakże pożądanej przez producentów rolnych normalności i cywilizowanych zasad
interwencji na rynku rolnym.
Ostatnie Walne Zgromadzenie Kaliskiej Izby Rolniczej odbyło się 14 grudnia 1998 r. Zarząd
przedstawił następujące sprawozdanie z działalności Izby za drugie półrocze:
Rok 1998 to najtrudniejszy rok dla rolnictwa. Bardzo trudne żniwa w czasie których nie można było
sprzedać swych plonów, a także niskie ceny, doprowadziły do zubożenia naszych rodzin. Każdy z nas miał
cichą nadzieję, że może jesień okaże się łaskawsza - niestety tak się nie stało. Przesłanie, iż:
„Ziemia musi rodzić,
Rolnik musi ją uprawiać,

Rząd musi zagospodarować zebrane plony,
aby wyżywić Naród”
nie znajdują potwierdzenia w dzisiejszej rzeczywistości. Kryzys jaki wystąpił w rolnictwie, ma bezpośredni
wpływ na działalność naszej Izby. W poszczególnych miesiącach zarząd na swych posiedzeniach
zajmował się następującymi sprawami:
Wrzesień
- wystąpienie do delegatury opolskiej PISiPAR z prośbą o udostępnienie wykazu firm z województwa
kaliskiego, które zajmują się importem zbóż i kukurydzy. Niestety mimo usilnych starań, taka informacja
nie została nam udostępniona;
- po analizie sytuacji na rynku mleka, Zarząd wystąpił do prezesa ARR z wnioskiem o przyspieszenie
interwencji w tym sektorze. Jednak w odpowiedzi ARR uznała, że wskaźniki jakie występują w tym
sektorze, nie pozwalają na interwencję (czyli jeszcze nie jest tak źle, aby trzeba było interweniować);
- mając na uwadze prywatyzację Telekomunikacji Polskiej S.A., zwróciliśmy się do Ministra Skarbu o
uwzględnienie mieszkańców wsi (samorządów), które partycypowały w kosztach rozwoju tego sektora.
Przecież wieś za własne pieniądze instalowała telefony, które następnie pomnażały majątek
Telekomunikacji. Zarząd w tym temacie uzyskał poparcie posłów naszego województwa, którzy
przedstawili ten problem na plenarnych posiedzeniach sejmowych. Jednak, gdy chodzi o wieś i należny jej
skrawek majątku państwowego - to niestety znów przegrywamy, gdyż nic nam się nie należy wg naszej
najwyższej władzy. Jesteśmy tylko do roboty;
- Zarząd KIR omówił także przygotowania do „V Dni Ziemniaka” w Marszewie. Postanowiono, że KIR
będzie miała wspólne stoisko z ODR. W stoisku tym zostanie udostępniony nowy biuletyn naszej Izby, a
także postanowiono wydać broszurę, która w przystępny sposób będzie informowała o grupach
producenckich. Ze względu na fakt, iż targi będą trwały dwa dni, postanowiono, iż w pierwszym dniu
dyżur pełnić będą: p. Frąszczak i pracownicy biura, a w drugim: prezes, p. S. Pietrzak i członek Zarządu p.
M. Łuczak;
- opracowanie harmonogramu prac związanych z przygotowaniami wyjazdu studyjnego rolników
naszej Izby do Francji (ustalenie terminu, przygotowanie pism do Francuskiej Izby Rolniczej oraz
spółdzielni marketingowej z prośbą o zorganizowanie pobytu, ogłoszenie oferty na przejazd, itp.);
- przygotowanie opinii do Ministerstwa Rolnictwa oraz FAPA o zrzeszeniu Producentów Rolnych w
sprawie uzyskania środków finansowych;
- przygotowanie wyjazdu autokarowego członków KIR na Polagrę. Uzgodniono, że KIR sfinansuje
przejazd dla ośmiu autokarów, z gmin które nie korzystały z tego wyjazdu w roku ubiegłym;
- udział hodowców z województwa kaliskiego w wystawie hodowlanej w Sielinku - ufundowanie
nagrody prezesa KIR dla najlepszego hodowcy z naszego województwa;
- przygotowanie do szkolenia w zakresie „Integracja z UE". Środki finansowe uzyskane z MR na ten cel
mogły zostać wykorzystane tylko po spełnieniu postawionych warunków. Dlatego należało przygotować
dokładny plan tematyczny i finansowy, a następnie znaleźć spółkę, która nam to sfinalizuje. Dlatego p.
Wiceprezes prowadziła rozmowy z Konińską oraz Bydgoską Izbą Rolniczą, aby uzyskać informacje o
możliwościach zrealizowania tego tematu;
- wystąpienie do gmin w sprawie rozporządzenia MR odnośnie dotacji na wapno w 1999 r.;
- informacje do członków WZ o zbliżających się wyborach samorządowych oraz reformie
administracyjnej;
- spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających przy cukrowniach w celu analizy
sytuacji w przygotowaniach do kampanii cukrowniczej;
- spotkanie prezesów Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych w Pile w celu wypracowania
wspólnego stanowiska odnośnie izb rolniczych w nowym podziale administracyjnym kraju oraz
skonsolidowanie swych działań w staraniach o rozszerzenie uprawnień izb. KIR w tych rozmowach
reprezentowała p. Wiceprezes;
- udział przedstawicieli Zarządu w pracach podkomisji sejmowych: „Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
oraz Komisji Rolnictwa nad ustawą dotyczącą powstawania grup producenckich;

- przyjęcie delegacji związanej z sektorem rolnym z Belgii - przedstawienie im gospodarstw w Tłokini,
Liskowie, Dobrzycy (firma Vitax) oraz Koźminie;
- interwencja do OSHZ w Poznaniu w sprawie pana Kosika;
- udział w Walnym Zjeździe WZRKiOR w Pleszewie.
Październik
- sprawozdanie z wyjazdu rolników do Francji;
- wystąpienie do prezesa KRIR oraz Ministerstwa Finansów dotyczące zwiększenia wydatków na
rolnictwo w budżecie państwa na rok 1999;
- przygotowanie harmonogramu szkoleń z zakresu integracji z UE (Kępno, Ostrów Wlkp., Kotlin,
Kalisz);
- przygotowanie Targów „Agromarsz” - wydanie biuletynu i współorganizowanie Olimpiady BHP w
której udział brali rolnicy naszego województwa;
- sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Kaliskiego Zrzeszenia Producentów Rolnych;
- przygotowanie do wydania przez KIR kalendarzy - notatników oraz kalendarzy ściennych
Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych;
- interwencja w ARR w sprawie skupu półtusz oraz spadku cen na żywiec wieprzowy oraz drób;
- organizacja noclegów dla członków Nowosądeckiej Izby Rolniczej, którzy udawali się na „Polagrę”;
- przygotowanie do szkoleń rolników o nawożeniu i ochronie roślin;
- udział wiceprezesa w inauguracyjnym spotkaniu mającym na celu utworzenie Wielkopolskiego
Sejmiku Gospodarczego (m. in. zapoznanie się z celem oraz przygotowanie statutu tej organizacji);
- podjęcie decyzji o przygotowaniach do organizacji wyjazdu do Holandii oraz Danii (styczeń).
Listopad
- spotkanie z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi rolników w celu analizy sytuacji na
rynku rolnym oraz podjęcie dalszych działań w tym zakresie. Zaproszeni przedstawiciele związków
zawodowych nie przedstawili konkretnych rozwiązań w celu poprawienia sytuacji w rolnictwie.
Zobowiązano Zarząd KIR do przygotowania spotkania z parlamentarzystami na temat budżetu dla
rolnictwa w 1999 r. Spotkanie takie odbyło się w naszej Izbie w dniu 23.11.98 r. z udziałem posła Marka
Wagnera (pozostali zaproszeni posłowie nie wzięli udziału w spotkaniu). Poseł uznał, że rolnicy słusznie
domagają się zwiększenia środków finansowych - ale na razie nie widzi szans, aby to zmienić;
- rozliczenie finansowe za organizację wyjazdów na Targi „Polagra” - obciążenie Izby biletami
(zobowiązano dyrektora biura do wyjaśnień);
- podsumowanie szkoleń rolników z zakresu „Wieś i rolnictwo polskie w procesie integracji z UE”;
- zapoznanie się z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie działań ARiMR - przygotowanie do
opiniowania przez izbę biznes-planów;
- przygotowanie propozycji realizacji środków inwestycyjnych dla komisji budżetowej;
- omówienie wyjazdu do Holandii - wybór przewoźnika, akceptacja programu pobytu rolników w tym
kraju, itp.;
- analiza podwyżki czynszu dla biura KIR - przeprowadzenie rozmów z przedstawicielem parafii;
- w związku z zapowiadanym przez Ministra Finansów wprowadzeniem w rolnictwie rachunkowości
oraz VAT należy przygotować w tym kierunku naszych członków, aby izba miała swoich specjalistów w
tym zakresie;
- podjęcie się współorganizowania wraz z KRUS, PIP oraz WZRKiOR konkursu „Bezpieczne
gospodarstwo”. Z ramienia KIR do udziału w pracach komisji oddelegowano p. I. Frąszczak;
- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami WZ naszej Izby, którzy administracyjnie są związani z
poszczególnymi powiatami, aby rozdysponować środki inwestycyjne. Przedstawiciele poszczególnych
powiatów wyrazili chęć utworzenia na swym terenie biur KIR i wyposażenia ich w sprzęt komputerowy;
- udział przedstawicieli Zarządu w debacie sejmowej na temat uzyskania środków finansowych z UE,
m. in. na edukację, przedsiębiorczość, itp.;
- analiza trzech projektów, które obecnie znajdują się w Sejmie, a dotyczących dalszego
funkcjonowania izb rolniczych;

- przygotowanie do ogłoszenia przetargu publicznego;
- przygotowanie do spotkania Zarządów Izb Rolniczych z Wielkopolski oraz radnymi Sejmiku
Wojewódzkiego;
- współorganizowanie wyjazdu z ambasadą Danii na wystawę i targi rolnicze do tego kraju w miesiącu
styczniu;
- spotkanie z przedstawicielami KIR reprezentujących naszą izbę w negocjacjach z cukrowniami oraz
członkami Rad Nadzorczych w cukrowni Witaszyce i Zduny (analiza umów kontraktowych oraz
sprawozdanie z przebiegu kampanii).
Zarząd KIR na bieżąco reaguje na problemy naszych rolników i służy im pomocą. Ponadto cały czas
jesteśmy w kontakcie z KRIR i żądamy zdecydowanych kroków od prezesa, aby przeciąć złą passę w
naszych gospodarstwach. Zarówno do ARR, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa oraz KRIR
wysyłamy swe stanowiska i opinie, ale odpowiedzi, które otrzymujemy nie satysfakcjonują ani Zarządu
ani rolników. Mimo naszych sprzeciwów nadal do kraju płynie żywność z zagranicy, a rząd tłumaczy się,
iż jest to skutek źle zawartych umów lub przeoczeń.
Reforma administracyjna wprowadziła wiele zamieszania. Przykładem może służyć fakt, że Zarząd
Izby kilkakrotnie brał udział w spotkaniach różnych gremiów na temat losów po 1 stycznia 1999 r. ODR
Marszew oraz pozostałych ODR-ów w województwie Wielkopolskim. Do dziś brak jednoznacznych decyzji
kto? - kim będzie? - skąd będzie finansowany? - komu będzie podlegał? Obawiamy się, aby to co służy
rolnikowi nie zginęło na drodze transformacji. Czekają nas nowe reformy: ubezpieczeń, zdrowia,
edukacji. Nie ominą one także rolników i ich rodzin, dlatego przed nami nowe wyzwania. Aby nie
zapomnieć o tych, którzy w coraz trudniejszych warunkach i poniżej kosztów produkują żywność.
Prezes Izby przedstawił również krótkie sprawozdanie z działań podejmowanych przez KIR:
Dziś zbliżamy się do końca 1998 r. Ten rok, z całą pewnością należy stwierdzić, jest najtrudniejszym
okresem naszego rolniczego życia. Od 1990 roku rolnicy czekają na zastosowanie takich rozwiązań w tej
dziedzinie gospodarki narodowej, która pozwoli im wyjść z kryzysu. Kolejne opcje polityczne biorą władzę
w swe ręce, kolejnym Rządom wieś daje kredyt zaufania, licząc na poprawę swej egzystencji. Jednak
skutek jest odwrotny.
Sytuacja finansowa rolników, zarówno tych, którzy mają małe gospodarstwa, jak i tych
gospodarujących na dużych powierzchniach, jest bardzo trudna. Z całą odpowiedzialnością można
stwierdzić, że na wsi na końcu 1998 r. panuje ubóstwo, które dotyczy ok. 40% ludności naszego kraju.
„Na tym pasku, który zaciskają rolnicy - brakuje już dziurek”.
Obecna krytyczna sytuacja na wsi ma bezpośredni wpływ na działalność całej Izby Rolniczej.
Napływająca do naszego kraju żywność zagraniczna, nieprawidłowa prywatyzacja zakładów pracujących
na rzecz rolnictwa, brak funduszy w Agencjach mających wspierać rolnictwo powoduje, że Izba jest
instytucją, która bierze na siebie obowiązki samorządu, ale też związków zawodowych, związków
branżowych oraz innych organizacji.
Taka sytuacja stała się podstawą do stworzenia stałej płaszczyzny współpracy ze związkami
zawodowymi. Poprzez wzajemną współpracę, poprzez uzgadnianie stanowisk pragniemy skonsolidować
środowisko wiejskie, aby wspólnie występowało w obronie interesów naszej wsi. Takich spotkań odbyło
się z inicjatywy Izby w ciągu 3 miesięcy kilka. Jednak z przykrością musimy stwierdzić, że bardzo trudno
jest wypracować wspólne stanowiska. A wydaje się, że tylko jeżeli będziemy razem bronili rolnictwa,
mamy szansę powodzenia. Jeżeli my, tu na dole, będziemy stanowić jedność, to na tych na górze mamy
szansę wpłynąć, aby też solidarnie bronili naszych interesów.
Szanowni Państwo! Sytuacja z 4 grudnia nie powinna się powtórzyć. Nie można wprowadzać
zamieszania i chaosu wśród zdesperowanych rolników. Rolnicy w Warszawie nie chcą manifestować dla
Warszawiaków. Jak to się dzieje, że już druga manifestacja odbyła się pod nieobecność premiera, i tak
właściwie to nie miał kto przyjąć przedstawicieli rolników?
O tym, że wieś jest postrzegana jak gorsza kategoria ludzi, może świadczyć fakt przeprowadzenia
prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. Mimo że ze strony Izby domagaliśmy się, aby w prywatyzacji

uwzględnić tych, którzy partycypowali w pomnażaniu majątku tej firmy, mimo że występowaliśmy
bezpośrednio do Rządu, mieliśmy poparcie części posłów - zostaliśmy bez niczego.
O tym, że w rolnictwie nie podejmuje się żadnych rozwiązań, aby ustabilizować sytuację rynkową,
bardzo boleśnie przekonaliśmy się w okresie żniw. Wielu z nas liczyło, że nie może się powtórzyć taka
sytuacja w skupie płodów - jesienią. Dziś niektóre cukrownie przestały wypłacać za buraki, zakłady
przetwórcze zalegają z wypłatami za płody od kilku miesięcy, zboża nie ma kto kupić - a jest zima, są
opłaty, trzeba żyć. Każdy z delegatów z tymi problemami spotyka się na co dzień w swym środowisku.
Także te wszystkie bolączki są kierowane do Krajowej Rady, do posłów, do Rządu - gdyż tylko
rozwiązania, które tam zapadną, mogą zmienić naszą trudną sytuację.
Ostatnie miesiące zdominowane były przez wybory samorządowe. Wielu z nas zaangażowało się,
widząc i tutaj możliwość poprawy sytuacji dla swego środowiska.
Gratuluję tym, którzy na siebie wzięli ten trudny obowiązek reprezentowania wsi. Ale zastanawia fakt,
że mimo wszystko znów w samorządach mamy za mało rolników, gdyż ponownie wieś, mając do wyboru
rolnika, zagłosowała na nauczyciela czy lekarza, a Ci nie będą nas bronić, bo przed nimi stoją reformy
służby zdrowia czy oświaty - zatem zmiany w rolnictwie zejdą na dalszy plan.
Ostatnie lata wykazują, że swoje problemy musimy rozwiązywać sami, poprzez swoich przedstawicieli.
Czeka nas wejście do Unii Europejskiej i zderzenie z tamtą rzeczywistością. Wychodząc naprzeciw
zainteresowaniu tym tematem, zorganizowaliśmy w ostatnim okresie szkolenia. Temu samemu celowi
służyły także wyjazdy studyjne do Francji, Niemiec i Holandii. Wielu miało okazję po raz pierwszy zetknąć
się z rolnictwem i jego organizacją w krajach zachodnich. Dla wielu naszych działaczy Izbowych te
wyjazdy były inspiracją do podjęcia działań w celu przeniesienia rozwiązań już sprawdzonych na swój
teren działania.
Kaliska Izba Rolnicza i jej delegaci są także dobrze przygotowani do tworzenia grup producenckich. Na
swym terenie mamy grupy, które mają już znaczne osiągnięcia, ale też jest wiele osób, które dojrzały do
tego, aby je tworzyć. Cykl seminariów i wykładów, udziały w szkoleniach, a także wydanie broszur i
różnych publikacji na ten temat spowodowało, że obecnie istnieje bardzo duże zainteresowanie tym
tematem.
O tym można się było przekonać m.in. podczas zorganizowanych w Marszewie Dni Ziemniaka oraz
jesiennych targów. Zainteresowanie rolników w naszym stoisku było bardzo duże, m.in. właśnie tematem
grup producenckich.
Szkoda tylko, że zainteresowanie rolników nie idzie w parze z pracami nad ustawą sejmową- na którą
czekamy już drugi rok - a ona utknęła w podkomisji sejmowej.
Dzięki przychylności niektórych posłów naszego województwa mamy możliwość na bieżąco śledzić
prace Sejmu nad ustawami dotyczącymi rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego chciałbym im w
tym miejscu bardzo serdecznie podziękować.
KIR włączyła się także w prace nad przygotowaniem wejścia w życie ustawy o tzw. atestacji
opryskiwaczy. Współpracujemy z PIOR-em, by tak rozmieścić punkty atestacji, aby rolnicy mieli jak
najmniej kłopotów. Bardzo ważne będzie także pozyskanie środków finansowych na wyposażenie
stanowisk roboczych.
Korzystając z okazji, chciałbym także poinformować Szanownych Państwa o tym, że goszcząca w
naszej Izbie delegacja Belgii, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele związków zawodowych
rolników oraz samorządu, nawiązała ścisłą współpracę z naszym województwem.
Z tej współpracy skorzystają przede wszystkim hodowcy trzody, gdyż strona belgijska zaopatrzy ich w
rozpłodniki najlepszych ras. Myślę, że ta wymiana na rynku lokalnym da dużo lepsze i szybsze efekty. Oby
znów nie znalazł się ktoś, kto będzie chciał na tym zarobić.
Za kilka dni znajdziemy się w nowych strukturach terytorialnych. Przestanie istnieć woj. kaliskie, a
rozpoczną swą działalność powiaty i wielkie woj. wielkopolskie. Spotkamy się tam z rolnikami z Konina,
Leszna, Piły, Poznania. Goszcząc dziś prezesa KRIR, a także prezesów poszczególnych Izb, ciśnie się
pytanie - co czeka Izby u progu '99 r.? Jak mamy dalej funkcjonować? Przecież problemy rolników w
Wielkopolsce są takie same. Jak je rozwiązać? Nie chcielibyśmy, aby to, co z wielkim trudem już
osiągnęliśmy w naszej Izbie, zostało zaprzepaszczone.

Na koniec swego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno bardzo miłe zdarzenie,
którego za chwilę będziemy świadkami.
Szanowni Państwo!
KIR zawsze chętnie współpracuje we wszystkich tematach, które dotyczą naszej wsi. Jak Państwo
wiecie, już od dwóch lat współpracujemy z ODR i PIP przy organizowaniu olimpiad na temat BHP w
rolnictwie - zarówno dla młodzieży jak i dla samych rolników. Wszyscy wiemy, że praca rolnika to praca
bardzo ciężka, wykonywana w trudnych warunkach, a przy tym często także niebezpieczna. Każdy z nas
zdaje sobie sprawę, że życie każdego człowieka jest największą wartością i dlatego trzeba zrobić
wszystko, aby je chronić.
Dlatego też postanowiliśmy czynnie włączyć się w organizowany po raz pierwszy z inicjatywy KRUS-u
konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo”. Dziś mamy zaszczyt gościć organizatorów tego konkursu, ale
przede wszystkim - wszystkich finalistów.
W czasie swej dwuipółletniej działalności Kaliska Izba Rolnicza odbyła łącznie VIII Walnych
Zgromadzeń, na których przyjęto łącznie 32 uchwały.
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