Dokonania byłej Leszczyńskiej Izby Rolniczej

Pierwsze wybory do Walnego Zgromadzenia izby w województwie leszczyńskim zostały
zorganizowane i przeprowadzone przy olbrzymim zaangażowaniu służb Wojewody Leszczyńskiego, który
zarządzeniem Nr 26/96 z dnia 22 maja 1996 r. powołał Komisję Wojewódzką wyborów do Walnego
Zgromadzenia Izby Rolniczej w Lesznie.
Komisja Wojewódzka powołała 32 komisje okręgowe, które powołały razem 108 komisji
obwodowych. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano 117 kandydatów. Wybory odbyły się
29 września 1996 roku. Na ogólną ilość 39.371 uprawnionych do głosowania w głosowaniu wzięły udział
8.703 osoby, czyli 22,11% uprawnionych, tym samym 20% minimalny próg frekwencji, niezbędny na
utworzenie izby został przekroczony.
Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia izby rolniczej województwa leszczyńskiego zgodnie z
ustawą o izbach rolniczych zwołał Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na dzień 29
października 1996 roku.
W obradach Pierwszego Walnego Zgromadzenia, oprócz nowo wybranych członków, którzy stawili się
w liczbie 59 osób, uczestniczyli także zaproszeni goście, a wśród nich: Wojewoda Leszczyński – Zbigniew
Haupt, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Eugeniusz Chyłek, Dyrektor
Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie – Stanisław Wojciak, Dyrektor Wojewódzkiego
Zakładu Weterynarii w Lesznie – Tadeusz Haremski, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lesznie –
Barbara Szablewska, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie –
Henryk Paździor.
Historycznie pierwszym przewodniczącym obrad był Senior Izby – Jan Łapawa. Podczas tego
pierwszego posiedzenia Walne Zgromadzenie Izby uchwaliło regulaminy: obrad oraz wyborów Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, jak również dokonało wyboru spośród siebie członków tych dwóch organów Izby i
uchwaliło Statut Izby, przesądzając o wyborze dlań nazwy: Leszczyńska Izba Rolnicza (LIR). Wybrano:
Prezesa Izby: Zbigniewa Gąsiora, Wiceprezesa: Romana Wnukiewicza, Członków Zarządu: Longinę Szulc,
Marka Lorycha, Andrzeja Kubiaka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marian Bryl.
Na II Walnym Zgromadzeniu wybrano delegata LIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych, którym został p.
Zbigniew Jakubowski. Powołano również komisję budżetową oraz sześć komisji problemowych, tj.: ds.
produkcji roślinnej, ds. produkcji zwierzęcej, ds. ekonomiki i marketingu, ds. oświaty, postępu i
doradztwa rolniczego oraz młodzieży, ds. przekształceń własnościowych, ds. ochrony środowiska.
Na IV Walnym Zgromadzeniu, na wniosek członka Zarządu LIR (Longiny Szulc), zrzekającego się
pełnienia tej funkcji z uwagi na podjęcie innych funkcji społeczno-zawodowych, dokonano wyboru
uzupełniającego skład Zarządu o Kazimierza Książyka.
Z inicjatywy Zarządu Leszczyńskiej Izby Rolniczej doszło w dniach 12-13 lipca do I regionalnego
spotkania wielkopolskich izb rolniczych. W spotkaniu tym uczestniczyli członkowie zarządów izb
rolniczych z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i
zielonogórskiego.
Celem spotkania było wypracowanie porozumienia regionalnego między poszczególnymi izbami.
Generalnie porozumienia takie mogą być tworzone regionalnie lub tematycznie, na czas nieokreślony,
określony lub na czas rozwiązania określonego problemu. Porozumienia regionalne winny być zawierane
do realizacji celów statutowych a szczególności:
 koordynacji dążeń do rozwiązań strategicznych i systemowych w rolnictwie,
 wspierania własnych inicjatyw izb rolniczych,
 wymiany własnych doświadczeń i osiągnięć,
 inicjowania wspólnych form szkoleń dla swoich członków i podnoszenie kwalifikacji w rolnictwie,
 koordynacji współpracy z administracją rządową,
 koordynacji inicjatyw w zakresie regulacji prawnych i opiniowania projektów przepisów,
 wspólnego prowadzenia list rzeczoznawców,
 koordynacji współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,

 koordynację działań mających na celu poprawę warunków zbytu płodów rolnych i tworzenia rynku
rolnego,
 przedstawiania wspólnych wniosków administracji państwowej z zakresu produkcji rolnej i rynku
rolnego,
 koordynacji i wspierania działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń
producentów rolnych.
Porozumienia regionalne:
 szczegółowo określają zakres organizacyjny dla tworzących je izb,
 nie tworzą dodatkowych struktur organizacyjnych - o ile nie wskazano źródeł ich finansowania,
 wskazują osoby merytorycznie odpowiedzialne za sprawy objęte porozumieniem,
 nie tworzą własnych budżetów.
Organizacja i funkcjonowanie porozumień obciążają proporcjonalne budżety tworzących je izb.
Wynikiem spotkania było podpisanie niżej przytoczonego porozumienia oraz wykazu celów i zadań dla
których zostało ono zawarte.
Porozumienie
w sprawie powołania
Rady Wielkopolskich Izb Rolniczych












Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych
(Dz. U Nr 1 z 1996r poz. 4) obecni w Lesznie w dniach 12-13 lipca 1997
przedstawiciele Zarządów:
Kaliskiej Izby Rolniczej
Pilskiej Izby Rolniczej
Konińskiej Izby Rolniczej
Poznańskiej Izby Rolniczej
Leszczyńskiej Izby Rolniczej Zielonogórskiej Izby Rolniczej
zdecydowali:
§1
Powołać Radę Wielkopolskich Izb Rolniczych.
§2
Udział w Radzie jest otwarty dla innych wojewódzkich izb rolniczych.
§3
O przystąpieniu do Rady Wielkopolskich Izb Rolniczych zadecydują Walne Zgromadzenia
poszczególnych wojewódzkich izb rolniczych.
Zadania i cele wypracowane na I Spotkaniu Wielkopolskich Izb Rolniczych
opracowanie regionalnego programu kanałów  regionalny projekt restrukturyzacji rolnictwa,
dystrybucji produktów rolnych,
 analiza i ocena najistotniejszych wydarzeń
określenie wspólnych problemów,
dotyczących rolnictwa,
promowanie wielkopolskich izb rolniczych,
 wypracowanie regionalnego projektu zmiany
ustawy o izbach rolniczych,
zwiększenie siły przebicia poprzez korzystanie
ze wzajemnego wsparcia,
 zwiększenie udziałów rolników w
prywatyzowanych zakładach,
wypracowanie „systemu szybkiego
reagowania” na zjawiska niekorzystne w
 wpływanie na ustawodawstwo odnośnie
rolnictwie,
spraw rolnych,
integracja izb rolniczych,
 oddziaływanie na instytucje i organizacje o
zasięgu regionalnym,
tworzenie lobby prorolniczego; wprowadzenie
odpowiednich ludzi do parlamentu,
 wpływanie na decentralizację decyzji
dotyczących wsi i rolnictwa,
wspieranie procesów integracyjnych wśród
 wypracowanie systemu oddziaływania na
producentów rolnych,
oświatę rolniczą,
ujednolicenie kredytów rolnych,
 promowanie eksportu produktów rolnych
udział przedstawicieli regionalnego

porozumienia izb rolniczych w procesie
regionu.
integracji z UE,
Dalsze losy porozumienia związane są z aktywnością poszczególnych tworzących je izb. W celu
faktycznego przystąpieniu do powstałej Rady nieodzowne jest przyzwolenie Walnego Zgromadzenia.
V Walne Zgromadzenie LIR zadecydowało o zmianie na stanowisku Wiceprezesa Izby. W miejsce p.
Romana Wnukiewicza wybrano p. Macieja Waśkowiaka. Na tym WZ przedstawiono również krótkie
sprawozdanie z dotychczasowej działalności Izby. Oto jego treść:
Początek roku 1997 był okresem, w którym skończył się zasadniczo czas organizowania Leszczyńskiej
Izby Rolniczej, a rozpoczął się okres konkretnej pracy.
Wzmocnieniem pozycji izb rolniczych jest powołanie krajowej reprezentacji w postaci Krajowej Rady
Izb Rolniczych. Prezesem wybrany został na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lutego 1997 r. p. Józef
Waligóra, rolnik ze wsi Dominowo, Wielkopolanin.
Izby Rolnicze w chwili obecnej działają już w 37 województwach i zaznaczyły swoją obecność w życiu
społeczno-gospodarczym w wielu dziedzinach.
Ważną rolę opiniodawczo-inicjującą izb rolniczych wobec Parlamentu i Rządu Krajowa Rada Izb
Rolniczych pełnić może przez opiniowanie projektów ustaw oraz aktów dot. rolnictwa i gospodarki
żywnościowej. Większość aktów prawnych tworzona jest bowiem na szczeblu centralnym. Zgodnie z art.
45 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych naczelne i centralne organy administracji
rządowej są zobowiązane do zasięgania opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów dot. rolnictwa.
Krajowa Rada może więc również w ten sposób starać się o silne izby rolnicze.
Leszczyńska Izba Rolnicza wysłała na ręce Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych szereg pytań dot.
działalności finansowej i księgowej Izby. Pismo z tymi pytaniami wysłano również do Ministerstwa
Finansów.
Ustawa o izbach rolniczych i Statut LIR nakłada na izby konkretne zadania. W związku z tym Zarząd
uczestniczył w szeregu spotkaniach, naradach i kursach organizowanych przez instytucje działające na
rzecz rolnictwa.
21 lutego 1997 r. Prezes Zarządu i delegat spotkali się z przedstawicielami niemieckich izb rolniczych.
Do roboczego spotkania – przed zjazdem Krajowej Rady Izb Rolniczych – w celu omówienia najbardziej
nabrzmiałych spraw dotyczących rolnictwa – doszło z senatorem Nowakiem, V-ce przewodniczącym
Komisji Rolnictwa przy Senacie RP.
Na tegorocznych Targach Leszczyńskich byli obecni delegaci naszej Izby. Przedstawiciel Zarządu
uczestniczył m.in. w czasie trwania targów w konferencji prasowej p. Tadeusza Herezo – Prezesa Zarządu
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego. Analizowano możliwość wejścia towarów
produkowanych przez rolników naszego regionu na Giełdę Wrocławską.
Leszczyńska Izba Rolnicza widzi konieczność współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Członek Zarządu
uczestniczył więc w spotkaniu z przedstawicielami Agencji w Kole w dniu 6 marca br.
Wielkie znaczenie dla rolników województwa leszczyńskiego miał V Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Dzięki reorganizacji związek leszczyński będzie
najsilniejszy w Polsce, co daje szansę naszemu regionowi stworzenia silnego lobby hodowlanego, mamy
bowiem najwięcej w kraju krów pod kontrolą mleczności. Na zjeździe podjęto ważną decyzję, iż rolnicy
mogą skupiać się w kołach regionalnych mniejszych niż 10 osób. Z ramienia Zarządu uczestniczył w tym
zjeździe p. Andrzej Kubiak i delegat p. Jerzy Pierzchała.
Leszczyńska Izba Rolnicza zainteresowała się również nieprawidłowościami popełnianymi przy skupie
trzody chlewnej przez Agencję Rynku Rolnego.
Dramatyczna sytuacja na odcinku bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym zmusza do
podjęcia stosownych środków profilaktycznych. W 1996 r. miało miejsce 817 wypadków przy pracy w
sektorze rolnictwa indywidualnego. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje powołać Wojewódzką
Komisję d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Izba Rolnicza stojąc na stanowisku, iż
pierwszoplanowym zadaniem jest utworzenie na terenie województwa leszczyńskiego wspólnego frontu
działań w postaci stworzenia takiej komisji wzięła udział w spotkaniu w tej sprawie. Uczestniczył w nim
delegat p. Maciej Waśkowiak.

W dniach od 10-21 marca br. odbyło się szkolenie dla prezesów, v-ce prezesów, członków zarządu,
przewodniczących komisji rewizyjnej i dyrektorów biur.
20-22 marca zakończyło się cykliczne szkolenie „liderów wiejskich”, w którym brali też udział delegaci
Leszczyńskiej Izby Rolniczej. Zadaniem uczestników tych szkoleń jest wspomaganie zachodzących w
rolnictwie przemian i podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz obszarów wiejskich. Delegaci
otrzymali w wyborach mandat społecznego zaufania. Od nich więc zależy czy rola izby w rozwiązywaniu
problemów będzie słaba czy silna. Oczekuje się więc od nich zaangażowania w działalność na rzecz
rolników popartego konkretną wiedzą i umiejętnościami. „Szkoła liderów wiejskich” tę wiedzę i
umiejętność pozwoliła im zdobyć.
Prezes p. Zbigniew Gąsior i członek Zarządu p. Masek Lorych wzięli udział w „warsztatach” na temat:
Budowania wspólnej dla województw przygranicznych programów strategii rozwoju wsi i rolnictwa w
ramach projektu finansowanego ze środków PHARE/PAPA.
Polska złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do UE. Rozpoczął się więc czas funkcjonowania w tej
strukturze. Polsce stworzono możliwość - przez przynależność do UE - korzystania z przywilejów
wynikających z tej przynależności. Aby jednak z nich korzystać, trzeba stworzyć takie plany i programy,
które uwzględniają specyfikę poszczególnych obszarów regionalnych i potrzeby głównych podmiotów
tych regionów. Na leży więc trafnie rozpoznać rzeczywiste rozmiary możliwych do pozyskania środków,
aby mogły one stać się sprawnym narzędziem polityki rozwoju w wymiarze infraregionalnym. Warsztaty
stwarzają wszystkim ich uczestnikom możliwość - poprzez swą wiedzę i doświadczenie oraz uczestnictwo
w dyskusjach problemowych - na znalezienie rozwiązań i podjęcie decyzji odnośnie spraw dot. rolnictwa
swego regionu.
Izba za bardzo ważną sferę swej działalności uważa udział w przystosowaniu wsi i rolnictwa do
europejskiej integracji. Podejmując tę inicjatywę Zarząd Leszczyńskiej Izby Rolniczej - wraz z
zaproszonymi gośćmi - uczestniczył będzie w dniach 21-23 kwietnia br. w Zielonej Górze w pierwszym
spotkaniu z przedstawicielami francuskich izb rolniczych pod nazwą Polsko-Francuskie Forum Rolnicze w
Zielonej Górze.
Oczekujemy - w wyniku tego spotkania - wsparcia ze strony francuskich partnerów procesu integracji
Polski u UE, uzgodnieniom dwustronnej współpracy z izbami i instytucjami tworzonymi na rzecz obsługi
rolnictwa oraz wspólnego przedyskutowania najważniejszych zagadnień polskiej i francuskiej polityki
rolnej.
Zarząd doprowadził do spotkania z Dyrektorem Szkoły Rolniczej w Lesznie. Było to kolejne spotkanie
początkujące cykl spotkań, mające na celu współpracę Izby z prowadzącymi szkoły rolnicze i wspieranie
ich działalności.
Szkoła Rolnicza prowadzi „notowania cen ryku” opierając się na ankietach przeprowadzanych przez
swoich uczniów, którzy śledzą na bieżąco ceny poszczególnych płodów rolnych. W celu praktycznego
wykorzystania tych informacji Izba zaproponowała aby poszerzyć te dane o:
- ilości sprzedawanej trzody chlewnej,
- areał i rodzaj zasiewów zbóż.
Szeroko rozumiany interes rolników inicjuje Leszczyńską Izbę Rolniczą do podjęcia dalszych działań na
rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy/struktury agrarnej, podnoszenia kwalifikacji
osób zatrudnionych w rolnictwie, kształtowania! upowszechniania zasad etyki i rzetelnego postępowania
w działalności gospodarczej, działania na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, promowanie
eksportu produktów rolnych oraz rozwijania współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów
rolnych.
Przepisy ustawy regulują sprawy działalności Izby bardzo ogólnikowo. Miejmy jednak nadzieję, iż przy
okazji kolejnych nowelizacji ustaw, znajdą się w nich takie, które umocnią rolę izby w działaniach na
rzecz polskiego rolnictwa.
Na VI Walnym Zgromadzeniu LIR, które odbyło się 30 marca 1998 r., Prezes Zbigniew Gąsior
przedstawił następujące sprawozdanie z dotychczasowej działalności Izby:
Miniony rok, był – przypominam – pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym funkcjonowania Izby
Rolniczej w naszym województwie, a co za tym idzie był rokiem z wielu względów specyficznym. Pierwsza

połowa roku, podobnie jak koniec roku ubiegłego, charakteryzowała się działaniami organizacyjnymi
Izby. Zarząd zadecydował, aby tworzone Biuro Izby miało szansę na sprostanie wyzwaniom przeszłego
wieku. Temu ma służyć m.in. wyposażenie Biura w odpowiedni sprzęt oraz zatrudnienie odpowiedniej
kadry. To właśnie etatowa kadra, jako stały, profesjonalny element w głównej mierze będzie decydować
o możliwości wykonywania statutowych obowiązków przez wszystkie organy Izby oraz wszystkie komisje
problemowe powoływane przez Izbę.
Do spraw organizacyjnych, należą nasze wysiłki czynione zarówno w pojedynkę jako LIR jak i wraz z
innymi izbami w ramach Krajowej Rady Izb Rolniczych, a zmierzające do wyjaśnienia podstawowych
spraw związanych z naszym statusem prawnym, a przede wszystkim kwestia interpretacji prawa
podatkowego. Stąd wspólnie z Delegatem do Krajowej Rady Panem Zbigniewem Jakubowskim
wystąpiliśmy w ramach komisji ds. Prawa i Organizacji „Krajówki” z wypracowanym stanowiskiem
podnoszącym kwestie związane z potrzebą wniesienia niezbędnych zmian w ustawach w pośredni sposób
odnoszących się do nas (takich jak ustawa budżetowa i ustawa o rachunkowości). Dopiero
wyprostowanie kwestii podstawowych, paraliżujących często nasze działanie może pozwolić na głębszą
analizę potrzebnych zmian w samej ustawie o izbach rolniczych. Potrzeba zmian w tej ustawie jest coraz
to A bardziej oczywista, o ile rzeczywiście pragnie się stworzyć nam możliwości wpływania na realną
poprawę położenia gospodarstw rolnych.
W minionym roku Zarząd LIR obradował 44 razy. Podjęto 14 uchwał. Na tych posiedzeniach
określaliśmy bieżące zadania do realizacji, decydowaliśmy o kierunkach i sposobach reprezentacji Izby,
odpowiadaliśmy na liczne zapytania i problemy kierowane do Izby. Z inicjatywy Zarządu LIR doszło do
zawiązania regionalnego porozumienia pod nazwą Rady Wielkopolskich Izb Rolniczych, w skład którego
wchodzi obecnie osiem województw. Rada ta jest szansą na minimalizację kosztów działań
poszczególnych izb oraz stanowi możliwość reprezentowania szerszej niż tylko lokalnej społeczności
rolniczej, przez co ma szansę stać się poważniejszym, partnerem dla podmiotów zewnętrznych Izby.
Dodatkowo nie mogliśmy pominąć części naszego obecnego województwa, przynależnej geograficznie
do Dolnego Śląska, stąd wynika nasza obecność w pracach Dolnośląskiej Rady Izb Rolniczych.
W naszych działaniach po ostatnim Walnym Zgromadzeniu kierowano się pięcioma, najpilniejszych do
realizacji zadań. Były nimi:
1. Zmiany w ustawie o izbach rolniczych,
2. Wyjazdowe spotkania Zarządu w gminach.
3. Określenie statusu gospodarstwa rodzinnego.
4. Skuteczne informowanie rolników o pracach LIR.
W minionym roku Leszczyńska Izba Rolnicza zrobiła wiele, aby zaistnieć w świadomości rolników. Tak
jak omawiałem to przed pięcioma miesiącami wciąż niedostatecznie funkcjonujemy w środowiskach
wiejskich. Zarząd czyni wiele, aby zaistnieć w lokalnych środkach masowego przekazu. Niegdyś
sporadyczne wzmianki o naszym istnieniu zostały zamienione w artykuły coraz to lepiej przedstawiające
zadania Izby a przede wszystkim nagłaśniające aktualne problemy przez nią podejmowane. Zachęcam do
lektury lokalnej prasy, która zawiera wiele, coraz to bardziej obiektywnych artykułów na nasz temat. Jak
widać nie tylko my musimy się uczyć, ale także nasi zewnętrzni odbiorcy. Podobnie muszę z
zadowoleniem przyznać, że nieliczne są już przypadki spotkań, imprez, konferencji dotyczących wsi,
rolnictwa, gospodarki żywieniowej na które organizatorzy w zaproszeniach pomijają przedstawicieli
samorządu rolniczego.
Jednak do głównych sukcesów w zakresie dotarcia do członków Izby zaliczyć bezsprzecznie należy
rozpoczęcie z nowym rokiem wydawania naszego miesięcznego Biuletynu Informacyjnego, którego
marcowy, trzeci już numer otrzymaliście w dniu dzisiejszym. Wysiłek związany z tym przedsięwzięciem
jest się w stanie docenić jedynie mając pewne doświadczenia. Jakość tego pisma, to co w nim się ukazuje
i jak jest odbierane zależy od nas wszystkich. A Musimy zrozumieć, że jest to nasze pismo. Zachęcam do
kontaktu z Biurem Izby wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą pomóc w redakcji tego biuletynu.
Ideałem byłoby, aby po każdym odbytym posiedzeniu komisji problemowej ukazywała się informacja, co
dana komisja na tym posiedzeniu ustaliła i nad czym debatowała i ku czemu zmierza.
Szanowni Delegaci!

Ogół środków finansowych składających się na część przychodową budżetu Izby został tak w
minionym roku rozdysponowany, aby zabezpieczyć realizację naszych zamierzeń. Trzeba przyznać, że
budżet na rok miniony nosi pewne znamiona konsumpcji. Jednak konsumpcja ta jest pozorna i nie
oddająca rzeczywistych naszych intencji. Szereg wydatków, poniesionych na utrzymanie biura Izby w
istocie rzeczy należy traktować w kategoriach inwestycyjnych, gdyż wiążą się one z uzbrojeniem w
niezbędny dla należytego funkcjonowania A sprzęt trwały, o długim okresie amortyzacji, lub ułatwiający,
a często wręcz umożliwiający sprostanie wymaganiom przyszłości. Pragniemy bowiem już w niedalekiej
perspektywie pomagać wszystkim tym rolnikom, którzy podejmą minimum wysiłku dla podniesienia
swojego warsztatu pracy. Zarząd stoi na stanowisku, iż w przyszłości rolnicy muszą w szerszym stopniu
integrować się w celu poprawienia ekonomiki swoich gospodarstw. Będziemy pomagać wszystkim tym,
którzy wystąpią z inicjatywą utworzenia marketingowych grup producentów rolnych. Pomoc nasza może
być zarówno organizacyjna jak i prawna. Dodatkowo Izba nasza opowiada się za takim pokierowaniem
spraw związanych z utworzeniem na terenie województwa leszczyńskiego towarowej giełdy
producentów rolnych, której właścicielami będą przede wszystkim okoliczni rolnicy a nie kapitał na nich
zarabiający. Chodzi nam wszak, poza samą organizacją rynków zbytu, także o poprawę jego ekonomiki.
Przede wszystkim zaś o uchwycenie potencjalnych zysków, bezpowrotnie dotąd traconych na rzecz
niekończącego się łańcuszka pośredników. Na rolnictwie można wbrew obiegowym opiniom zarabiać nie
małe pieniądze, ale jak dotychczas w coraz to mniejszym stopniu dotyczy to samych rolników.
Podobnie się rzecz ma z kojarzeniem ofert kupna sprzedaży. Nasze uczestnictwo w Giełdzie
Poznańskiej S.A., która to jest miejscem gdzie zawiera się transakcje te bez konieczności bezpośredniego
kontaktu kupującego ze sprzedającym oraz rezygnując z drogiego i kłopotliwego transportu
sprzedawanego towaru, ma na celu stworzenie przy Biurze Izby mini biura maklerskiego dla obsługi
naszych rolników. Tym samym obsłużenia rolnika w najtrudniejszym elemencie jego funkcjonowania na
rynku, tj. w sprzedaży towarów. Jest to jeden z elementów w których Zarząd LIR upatruje przyszłość Izby.
Musimy jak najpełniej rozpowszechnić wśród rolników wiedzę na ten temat. Już teraz zapraszać ich do
składania ofert sprzedaży swoich płodów rolnych i swojej produkcji w Biurze Izby, której pracownicy
pomogą wejść w możliwie optymalnym momencie na giełdę. Więcej o samej giełdzie dowiemy się na
obecnym posiedzeniu z ust Pana Prezesa Michała Jerzaka.
Szanowni Państwo!
Zarząd Izby zwraca się na koniec z apelem do wszystkich Was o większą aktywność w swoich
środowiskach. Docierają do nas sygnały z terenu, iż wciąż trudno dostrzec tam Izbę. Przypominam, że
wszyscy jesteśmy w równym stopniu odpowiedzialni za wykorzystanie historycznej szansy stworzonej
ustawą o izbach rolniczych.
Musi nam się udać jeżeli pragniemy naszym dzieciom zostawić szansę godnego życia na ich
Ojcowiźnie!
Na swym ostatnim Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 1998 r. Leszczyńska Izba Rolnicza
wystosowała list otwarty do Prezydenta, Premiera i Marszałka Sejmu w sprawie „katastrofalnej sytuacji
polskiego rolnictwa”. Oto treść tego listu:
My, rolnicy Ziemi Leszczyńskiej, skupieni w leszczyńskim samorządzie rolniczym, kierowani najgłębszą
troską o przyszły los nasz i naszych najbliższych, zwracamy się do Państwa, a za Państwa pośrednictwem
do wszystkich Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członków Rady Ministrów z prośbą o
uczynienie wszystkiego, aby powstrzymać dalszą degradację wsi polskiej.
Mijający rok był kolejnym rokiem spadku realnego dochodu rolników, co przy ogólnym wzroście
gospodarczym kraju, utrwaliło różnicę w poziomie życia mieszkańców miast i wsi. Zubażanie wsi polskiej
coraz bardziej kontrastuje z naszymi narodowymi aspiracjami przystąpienia do struktur jednoczącej się
Europy. Niewystarczające działania służące unowocześnianiu wsi stoją w sprzeczności wobec tych
aspiracji a co za tym idzie godzą w polskie interesy narodowe. Wielkopolski rolnik nie zwykł popadać w
rozpacz i ulegać beznadziei. Zawsze w swoim działaniu kierował się perspektywą lepszej przyszłości. Dziś
zaniepokojeni jesteśmy brakiem perspektyw. Zatrwożeni brakiem wizji przyszłości.
Coraz więcej rodzi się w nas pytań. Dlatego też pytamy:

l. Kiedy nasz samorząd zacznie być traktowany przez władze w sposób partnerski? (Wciąż nieliczne są
przypadki cedowania uprawnień na izby rolnicze. Nasz głos tylko w nielicznych kwestiach brany jest pod
uwagę. Jest to odwrotność stosunków panujących w krajach Wspólnoty Europejskiej).
2. Jak ma dokonywać się rozwój terenów wiejskich bez istotnego udziału środków finansowych z
budżetu Państwa, bez zachęcania do inwestowania na wsi? (Liczne w tym zakresie deklaracje polityków i
ministerialne zapisy programowe nie mają pokrycia w projektowanym na przyszły rok budżecie
Państwa).
3. Jak utrzymać należytą skalę produkcji, gdy opłacalność poszczególnych rolniczych działalności jest
niska? (Skala naszej produkcji w latach bezpośrednio poprzedzających przystąpienie Polski do struktur
europejskich jest szczególnie istotna, gdyż jej wskaźniki mogą zaważyć na wiele lat na nasze możliwości
produkowania).
4. Kto w przyszłości będzie decydował o dystrybucji okołorolniczych miejsc pracy w administracji? (W
rządowych projektach restrukturyzujących rolnictwo - np. „Narodowy program przygotowania do
członkostwa”, „Średniookresowa strategia rozwoju terenów wiejskich” – wielokrotnie zaznacza się, że
najistotniejsza część środków „pomocowych”, kierowanych do rolnictwa i obszarów wiejskich musi
zostać spożytkowana na powstanie i rozwój struktur natury administracyjnej. My też pragniemy w tym
uczestniczyć! Nasze dzieci są równie dobrze wykształcone i poprzez bezpośredni kontakt z rolnictwem
niejednokrotnie najlepiej przygotowane do pełnienia tych funkcji. Nasze uczestnictwo w tworzeniu tych
struktur poprawi równocześnie dochodowość naszych gospodarstw, wpłynie regulujące na wiejski rynek
pracy, a przede wszystkim zapewni tym procesom akceptację mieszkańców wsi).
Poruszone powyżej kwestie skłaniają nas do wniosku, iż potrzeba Państwu silnego głosu doradczego
ze strony społeczności rolniczej. Jesteśmy gotowi naszą służbę Ojczyźnie pełnić odpowiedzialnie. Jesteśmy
świadomi potrzeby głębokich przemian naszych wsi. Chcemy mieć istotny wpływ na podejmowane
decyzje dotyczące wsi i rolnictwa.
Dlatego podjęliśmy się ambitnego projektu budowania zintegrowanego systemu baz informacji
rynkowej dla rolnictwa „AGROLIR 2000”. System ten zakłada budowanie partnerskich stosunków
gospodarczych zarówno między rolnikami, jak i między rolnikami a innymi podmiotami z tzw. „otoczenia
rolnictwa”. Zakłada zasadę certyfikowania gospodarstw rolnych. Wprowadzając go w życie będzie
można przezwyciężyć wybujały indywidualizm gospodarstw, wspomóc procesy tworzenia umów
kontraktacyjnych umożliwiających planowanie przyszłości, tworzyć rejestry wielkości i jakości produkcji
rolnej, przez co odpowiednio szybko wysyłać sygnały o nadchodzącej nadprodukcji lub jej deficycie,
wspomóc rolnika w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Jednak dla należytego funkcjonowania
systemu niezbędny jest finansowy udział Państwa w jego wdrażaniu. Myślimy, że system ten mógłby być
pilotażowe wdrażany w nowym Województwie Wielkopolskim.
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” - mówią pierwsze słowa nigdy przez nas nie zapomnianego hymnu.
Rolnik Wielkopolski, potomek plemienia Polan, pierwszego na naszych Ziemiach słowiańskiego
plemienia, które związało się z rolą, przez wieki „czynił tą ziemią sobie poddaną”. Wysiłki naszych
dziadów były dostrzeżone już przez średniowiecznego kronikarza królewskiego Galla Anonima, który w
XII w. o ówczesnej Polsce Piastów pisał m.in.: „kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny,
wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy
mleczne, owce wełniste”.
My, rolnicy Wielkopolscy, nie jesteśmy skłonni do tragizowania, stąd rzadko występujemy z ostrymi
protestami. Cechuje nas raczej upór w pokonywaniu przeszkód oraz gotowość do wytężonej pracy.
Dodatkowo cechuje nas także instynkt ekonomiczny. Ten instynkt nie pozwala nam na podejmowanie
działań z góry skazanych na niepowodzenie. Obecnie trudno wierzyć w powodzenie polityki rolnej, która
nie ma środków na odpowiednie dla siebie instrumenty.
Chcemy wspierać Was - sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej - we wszystkich
poczynaniach służących pokonywaniu naszych problemów. Wierzymy, że w przyszłości decyzje odnoszące
się do naszych spraw będą zapadać z naszym udziałem, co wiązać nas będzie z przyjęciem części
odpowiedzialności za nie. Wierzymy, jak wierzy się u progu każdego nowego roku, iż będzie on lepszy od

poprzedniego, że atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, spokojne dni spędzone w rodzinnym gronie,
sprzyjają wartościowym przemyśleniom.
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród (...)Tak nam dopomóż Bóg!
Leszczyńska Izba Rolnicza w ciągu dwóch pełnych lat swojej działalności odbyła VII Walnych
Zgromadzeń, które przyjęły łącznie 14 uchwał.
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