Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
XII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
V kadencji z dnia 25.04.2018 r.

Sprawozdanie
z działalności statutowej Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
za rok 2017
Rok 2017 obfitował w wiele wydarzeń, zarówno politycznych, jak i wdrażania nowych zasad czy
przepisów w otoczeniu rolnictwa, takich jak nowe przepisy dotyczące gospodarowania wodami, zasady
rozdysponowania gruntów będących w Zasobach Skarbu Państwa, przyjęcie przez Zarząd projektu uchwały
ze zmianami do budżetu na 2017 rok. Zarząd w 2017 roku spotkał się 27 razy i podjął 10 uchwał.
Zgodnie z przyjętą już tradycją w okresie zimowym Zarząd podjął się zorganizowania X edycji cyklu
Forów Rolniczych, po zakończeniu której Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przesłał Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofowi Jurgielowi najważniejsze kwestie poruszane na poszczególnych
spotkaniach.
Zarząd WIR, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, podjął inicjatywę organizacji cyklu
forów rolniczo-łowieckich, zakładając jedno spotkanie w każdym powiecie. Spotkania zacieśniły
współpracę pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi oraz wypracowały formy współdziałania w zakresie
ochrony przed szkodami łowieckimi jak i ich szacowaniu. W miesiącach maju i czerwcu 2017 r. odbyło się
łącznie 29 takich spotkań, w których uczestniczyło ok. 1.500 osób. Do udziału w Forach zaproszono między
innymi: starostów, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej
Górze. Zarząd podjął się również zorganizowania Konferencji z okazji 160. rocznicy urodzin oraz 80.
rocznicy śmierci Michała Drzymały.
Bardzo pracochłonnym i wymagającym wiele wysiłku zadaniem, które zorganizowała Wielkopolska
Izba Rolnicza była wystawa rolnicza przy okazji XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek
Wielkopolskich w Gnieźnie.
WIR zrealizowała także szereg projektów za pomocą środków zewnętrznych z Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, Funduszy Promocji mięsa, mleka zbóż.
W roku 2017 rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu Inno4Grass, w którym uczestniczy
Wielkopolska Izba Rolnicza.
W minionym roku nasza Izba wspólnie osiągnęła wiele sukcesów i wypracowała wiele opinii, stanowisk
i wniosków, choć niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały uwzględnione.
Z poniższego opracowania wynika wiele zrealizowanych zadań, wniosków i postulatów oraz przykłady
pozytywnego odzewu ze strony władz, uwzględniającego zgłaszane przez samorząd rolniczy uwagi i
spostrzeżenia.

Walne Zgromadzenia
20.04.2017 r. VIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji.
W dniu 20 kwietnia bieżącego roku odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V
kadencji. Spotkanie miało miejsce w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Przewodniczącym obrad WZ został wybrany Jan Pauliński, który jest delegatem do WZ z Rady Powiatowej
WIR w Słupcy, a sekretarzem wybrano Jolantę Nawrocką – Członka Zarządu WIR i Przewodniczącą Rady
Powiatowej WIR w Koninie. W pierwszej części spotkania Walne Zgromadzenie zatwierdziło
sprawozdania Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej za rok 2016 oraz udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za rok 2016. Wniosek o
udzielnie absolutorium przygotowała Komisja Rewizyjna, po uprzedniej kontroli wydatkowania środków
finansowych i działalności statutowej za rok 2016. Dalej WZ przyjęło zmiany w Statucie Wielkopolskiej
Izby rolniczej poszerzające zakres podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą działań. Druga część
Walnego Zgromadzenia poświecona była dyskusji na najbardziej nurtujące rolników sprawy. Dyrektor OT
ANR poinformował, iż obecnie Agencja jest w trakcie organizowania i rozstrzygania przetargów
ograniczonych ofertowych. Skala przedsięwzięcia oraz warunki udziału rolników w przetargach i bardzo
duże zainteresowanie powodują opóźnienia w rozstrzyganiu przetargów. W Wielkopolsce stosuje się
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najostrzejsze kryteria przetargowe w kraju, jednak to nie ogranicza ilości chętnych na wydzierżawienie
ziemi. Kolejnym ważnym tematem poruszanym była sprawa tzw. obszarów OSN. Obszary takie są
weryfikowane co 4 lata. Po ostatniej weryfikacji okazało się, że cały region wodny Warty powinien zostać
objęty obszarem OSN. Zbigniew Król – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przekazał informacje, iż zasady szacowania szkód spowodowanych
przez niekorzystne warunki atmosferyczne zostały ujednolicone, a obecnie protokoły znajdują się w fazie
testów. Tematem wywołującym duże emocje było niewątpliwie szacowanie szkód łowieckich i wypłaty
odszkodowań za wyrządzone szkody przez dziką zwierzynę.
27.06.2017 r. IX Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Dziewiąte Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się 27 czerwca 2017 r. w Kaliskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości. Obradom IX WZ WIR Przewodniczył Pan Mieczysław Łuczak
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu. Funkcję Sekretarza obrad powierzono Panu Józefowi
Jakóbkowi Delegatowi na WZ z Rady Powiatowej WIR w Kaliszu. Z uwagi na brak wymaganego kworum
IX Walne Zgromadzenie nie było władne przegłosować wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe,
jednakże decyzją Przewodniczącego obrad wnioski zostały poddane pod dyskusje i zdecydowano, że ich
realizacją zajmie się Zarząd WIR. Większość wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe dotyczyła
nieprawidłowości, jakie mają miejsce przy przeprowadzaniu przetargów na dzierżawę gruntów z zasobów
ANR. Rady zwróciły uwagę na następujące kwestie:
 oferent powinien być zobowiązany do okazania się aktem własności bądź zawartą przed dniem
ogłoszenia przetargu, umową na dzierżawę działki, od której naliczane są punkty za odległość,
 należy uściślić procedury weryfikowania oświadczeń oferentów w zakresie posiadanych zwierząt,
 stosować wykładnie przepisów prawnych, która w myśl intencji prawodawcy respektować będzie
zasadę, że jeden oferent może wygrać tylko jedną działkę.
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski poinformował Delegatów, że Zarząd WIR zamierza
wystosować pismo do Ministra Rolnictwa wskazujące nieprawidłowości w działaniach Wielkopolskiego
Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Delegaci wymienili swoje spostrzeżenia dotyczące problemów
będących przedmiotem spotkań pn. Fora Rolniczo-Łowieckie.
13.09.2017 r. X Walne Zgromadzenie WIR
W środę 13 września 2017 r. w Drzymałowie k. Rakoniewic (powiat grodziski) obyło się X Walne
Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Obrady rozpoczęły się od upamiętnienia 160.
rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Michała Drzymały. Delegaci WZ wzięli udział w specjalnej
konferencji poświęconej Drzymale, wcześniej składając kwiaty pod obeliskiem poświęconym jego pamięci.
W części plenarnej obrad X WZ WIR przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z działalności za pierwsze półrocze 2017 r. oraz uchwaliło dwa
stanowiska:
 w sprawie sytuacji w rolnictwie wielkopolskim po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych o
charakterze klęski,
 odnoszące się do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566).
Ponadto X WZ WIR przyjęło 11 wniosków, które wpłynęły od Rad Powiatowych WIR.
W drugiej części obrad odbyło się spotkanie z Wiktorem Szmulewiczem- Prezesem Krajowej Rady Izb
Rolniczych. W swoim wystąpieniu Prezes Szmulewicz odniósł się do postaci Michała Drzymały – 160 lat
minęło od jego heroicznej walki. Prezes KRIR poruszył także temat ustawy Prawo łowieckie oraz Prawo
wodne. Od września obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska 0,1 dzika/ha na wschód od
Wisły i 0,5 dzika/ha na zachód. Prezes W. Szmulewicz zaznaczył, iż weszła ustawa Prawo wodne, a nie ma
rozporządzeń szczegółowych, dot. okresów przejściowych, nie ma stawek za wodę, za ścieki. W kwestii
obrotu ziemią rolną Prezes Szmulewicz stwierdził, iż działo się źle w sprawach ziemi. Apelował, aby
wszelkie sygnały o nieprawidłowościach od razu zgłaszać. Pan Prezes W. Szmulewicz podkreślił, iż
przyjechał do nas, by wyjaśnić także, jak układa się współpraca z resortem rolnictwa (wniosek RP w
Turku). Stwierdził, iż współpracuje mu się dobrze, jesteśmy samorządem, który ma wyrażać opinie dla
Ministerstwa, naszym obowiązkiem jest dobra współpraca. Uważam, że naszą rolą, w interesie chłopa, jest
współpraca z Rządem, bez względu na opcję polityczną, która wygra”.
29.11.2017 r. XI Walne Zgromadzenie WIR V kadencji
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Uchwalenie budżetu oraz przyjęcie stanowiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie poselskiego
projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt to jedne z najważniejszych aspektów XI posiedzenia
Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji, które odbyło się w dniu 29 listopada 2017 r. Tym razem
członkowie WIR obradowali w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kijewie (pow. średzki).
W części obradowej wybrano przewodniczącego WZ, którym został Piotr Walkowski – Prezes Zarządu
WIR, na funkcję sekretarza wybrano Mariana Walkiewicza– przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w
Środzie Wielkopolskiej. Delegaci Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjęli
sprawozdanie z pracy Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej za okres od 25 sierpnia 2017 r. do 7 listopada
2017 r. W trakcie spotkania przyjęto dwanaście wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe oraz podjęto
cztery uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej na rok 2017. Uchwała
nr 2 obejmowała sprawę nabycia nieruchomości przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz upoważnienia
Zarządu do zaciągnięcia kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na realizację tego celu. Walne
Zgromadzenie bez głosu sprzeciwu przyjęło uchwałę budżetową Wielkopolskiej Izby Rolniczej na rok
2018. Ostatnia uchwała odniosła się do zajęcia Stanowiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie
poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w którym rolnicy wyrazili swój sprzeciw
wobec jej przyjęcia. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczył dyrektor Oddziału Terenowego
KOWR Wojciech Perczak. Przedstawił on zmiany kryteriów wydzierżawiania nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalone zarządzeniem nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR z
dnia 09.10.2017 r., w których ustalono preferencje dla pewnej grupy gospodarstw tj. małych gospodarstw
rolnych, które będą brane pod uwagę przy przetargach pisemnych ofertowych na dzierżawę gruntów z
Zasobu Skarbu Państwa.
Komisja Koordynacyjna
W ramach działalności Komisji Koordynacyjnej w 2017 r. odbyły się 3 debaty poświecone trzem różnym,
ale bardzo ważnym tematom, które nurtują szczególnie wielkopolskie środowisko rolnicze.
Spotkanie samorządu rolniczego z ANR OT Poznań
Wychodząc naprzeciw potrzebom WIR zorganizowała w dniu 30 stycznia 2017 r. w Poznaniu spotkanie z
przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu.
Tematykę kryteriów przedstawił Marek Czarnecki Zastępca Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem.
W Wielkopolsce rozkład punktacji wygląda następująco:
- odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości ZWRSP 30 punktów, co
stanowi 23,1% ogólnej punktacji,
- powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z ZWRSP 30 punktów, tj. 23,1%,
- intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta 20 punktów, tj. 15,4%,
- młody rolnik 25 punktów, tj. 19,2%,
- powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika 25 punktów, tj. 19,2%.
Obecnie wysokość czynszu dzierżawnego nie stanowi już kryterium w przypadku przetargów ofertowych, a
jedynie w przypadku kryteriów ustnych. Kolejny problem jaki poruszono dotyczył punktacji dla młodego
rolnika i „zerojedynkowego” przyznania punktów, na zasadzie spełnienia lub nie kryterium. Na spotkaniu
zgłoszono również problem poddzierżawiania gruntów ZWRSP. Taka sytuacja ma prawdopodobnie miejsce
w obrębie Obra, gmina Wolsztyn i zdaniem zebranych rolników ANR nie sprawuje właściwej kontroli w
tym zakresie. Omówiono również problem rozdzielności majątkowej i sytuacji, gdy zostaje ona
przeprowadzona w krótkim czasie przed przetargiem. Kolejnym tematem jaki omówiono była sprawa
rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.
Co dalej z wodami?
W dniu 31 maja 2017 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego zorganizowała konferencję poświęconą Gospodarowaniu zasobami wodnymi w
Wielkopolsce. Pierwszym omawianym tematem była nowelizacja ustawy Prawo wodne, który omówiła pani
Agnieszka Klorek-Bartkowiak z Wielkopolskiego Zarządu i Melioracji Wodnych w Poznaniu – jesienią
ubiegłego roku projekt Prawa Wodnego trafił do Sejmu. Nowelizacja tej ustawy ma na celu nową
organizację zarządzania wodami. Podmiotem zarządzającym będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Zakłada się zmiany do praw właścicielskich. Szeroko zostały omówione zasady
powoływania władz, zarządów, dyrektorów jednostek PGW Wody Polskie. Omówione zostały również
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dochody instytucji oraz role Ministra Środowiska, Prezesa i dyrektorów, a także Państwowej Rady
Gospodarki Wodnej jako organu doradczego. Kolejnym tematem była sprawa tzw. Obszarów szczególnie
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Obecni na sali pytali czy przy
tworzeniu zasad gospodarowania obowiązujących na terenach OSN wzorowano się na innych państwach
UE, gdzie wymagania nie są tak wygórowane jak te stawiane przez polskie instytucje. Uczestnicy spotkania
zapoznali się również z stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20
kwietnia 2017 r. w sprawie rozszerzenia strefy OSN oraz stanowiskiem KRIR z dnia 22 maja 2017 r.
Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała również pismo do Premier Beaty Szydło w sprawie konsekwencji
dla rolników w związku z dodatkowymi wymogami na obszarach OSN. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Arkadiusz Błochowiak omówił stan realizacji inwestycji
wodnych w Województwie Wielkopolskim. Obecnie największą inwestycją wodną w Wielkopolsce jest
zbiornik Wielowieś Klasztorna. Projekt ten został wpisany na Rządową Listę Projektów Strategicznych.
Jednak jest szereg wątpliwości, czy po reformie „Wody Polskie” będą mogły realizować przygotowane
inwestycje. Pan Dyrektor Marek Beer mówił między innymi o możliwościach uzyskania dofinansowania
przez spółki wodne na prace konserwacyjne i naprawy urządzeń melioracji szczegółowych. Obecnie jest
zarejestrowanych 332 spółki ale aktywnych jest ok. 150. Samorząd województwa może dofinansować 40%
prac i inwestycji. Ostatnim tematem, który został przedstawiony to zagrożenia powodziowe w
Wielkopolsce. Temat ten omówiła pani Magdalena Żmuda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Pani Dyrektor podkreśliła, że Region Wodny Warty to nie tylko Wielkopolska. To
obszar nieco większy. RZGW jest zobowiązane do opracowania planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, map ryzyka powodziowego oraz oceny ryzyka powodziowego. Konferencję podsumował
Prezes Piotr Walkowski, który powiedział, że celem konferencji było przybliżenie zmian, jakie nas czekają
w temacie gospodarowania wodami. Nie poruszono jeszcze wiele tematów między innymi opłat za
korzystanie z wód, o sposobach naliczania opłat. Temat został tylko omówiony ogólnie, zostało
zasygnalizowanych wiele kwestii. Należy pilnie śledzić proces legislacyjny, i zgłaszać uwagi.
Szkody łowieckie - kolejny koszt ponoszony przez rolnika
16 października 2017 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku
Łowieckiego w Poznaniu zorganizowały debatę rolniczo-łowiecką. Zarówno zwierzyna łowna jak i
zwierzyna chroniona wyrządza coraz więcej szkód w uprawach rolniczych i leśnych. Rolnicy, myśliwi i
leśnicy mówią, że liczebność dzikich zwierząt wzrosła w tak dużym stopniu, że szkody przez nią
wyrządzane wpływają niekorzystnie na środowisko, a w gospodarstwach rolnych są istotnym czynnikiem
wpływającym na opłacalność produkcji rolniczej. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kilku słowach
wstępu przekazał informację, że WIR wraz z PZŁ przeprowadziło na terenie Wielkopolski spotkania we
wszystkich powiatach rolników z przedstawicielami kół łowieckich. W sumie w 29 spotkaniach wzięło
udział ponad 1500 osób. Ponadto WIR wraz z PZŁ stworzyło aktualne dane dotyczące obwodów łowieckich
i podmiotów dzierżawiących te obwody wraz z informacją do kogo należy zgłaszać szkodę łowiecką w
danym obwodzie. Informacja taka jest dostępna na stronie internetowej WIR. W każdym biurze
powiatowym jest też założona teczka dla każdego obwodu, gdzie zgromadzone są wszystkie dane oraz
sprawy dotyczące danego koła. Obecni na sali zgodnie stwierdzili, że obecnie bardzo dużą szkodę zarówno
myśliwym, rolnikom, jak i leśnikom przynosi działalność ekologów. Działania ekologów blokujące, np.
polowania zbiorowe, przyczyniają się do powiększania szkód w uprawach rolnych. Na koniec spotkania
uczestnicy przyznali, że rolnik z myśliwym może się porozumieć i trzeba jedynie dobrej woli z obu stron, w
niektórych sprawach będzie konieczny kompromis. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Polskim Związkiem
Łowieckim zapoczątkowała współpracę opartą na szacunku oraz zrozumieniu racji i problemów obu stron.

Ważniejsze działania i interwencje
Wybrane interwencje dotyczące obrotu ziemią
Wielkopolska Izba Rolnicza w imieniu rolników z gminy Rychtal zwróciła się do Dyrektora OT ANR w
Poznaniu Wojciecha Perczaka z prośbą o udzielenie informacji nt statusu działki położonej w obrębie
Buczek gm. Rychtal (08.05.2017 r.).
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Dyrektor OT ANR poinformował w piśmie z dnia 12.06.2017 r; że działka znajduje się obecnie w umowie
dzierżawy tzw. „obiektu Rolnego Buczek”.
Z uwagi na napiętą sytuację dotyczącą przetargów ofertowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz
naszym zdaniem nieprawdziwych zarzutów ze strony ANR wobec Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie
hamowania działań podejmowanych przez ANR, Zarząd zwrócił się z apelem do Dyrektora OT ANR w
Poznaniu o zorganizowanie spotkania z rolnikami z terenu powiatu gnieźnieńskiego w celu wyjaśnienia
nieporozumień. Pismo zostało również przesłane do wiadomości MRiRW (17.05.2017 r.).
Dyrektor OT ANR w Poznaniu w piśmie z dnia 23 czerwca 2017 r. poinformował, że oferenci biorący
udział w przetargach zostaną poinformowani pisemnie o wynikach. Z uwagi na nieporozumienia dotyczące
przetargów ofert pisemnych Dyrekcja OT ANR w Poznaniu zaakceptowała propozycję Zarządu WIR, co do
spotkania w celu omówienia i wyjaśnienia niejasności i spraw problematycznych. Spotkanie odbyło się w
dniu 25 lipca 2017 r. w siedzibie WIR.
Zarząd WIR, w ślad za pismem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp.
zwrócił się z prośbą do Dyrektora OT ANR w Poznaniu o informację, kiedy kończy się umowa dzierżawy z
firmą Agri Plus sp. z o.o. oraz w jaki sposób i w jakim terminie Agencja zamierza przeznaczyć
nieruchomości rolne, wchodzące w skład tej dzierżawy na rzecz rolników indywidualnych – pow. grodziski,
gm. Rakoniewice, obręb Rataje (25.05.2017 r.).Dyrektor OT ANR w Poznaniu Wojciech Perczak w piśmie
z dnia 20 czerwca 2017 r. poinformował, że umowa dzierżawy dla Agri Plus so z o.o. wygasa z dniem
01.02.2018 r. Po przejęciu gruntów do zasobu tutejszej Agencji, zostaną podjęte działania mające na celu
rozdysponowanie gruntów na rzecz rolników indywidualnych.
Realizując wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim w
sprawie przekazania informacji dotyczących statusu gruntów będących w Zasobie Własności Rolnych
Skarbu Państwa wchodzących w skład dawnego gospodarstwa Rolnego Sobótka, Zarząd zwrócił się w tej
sprawie z pismem do Dyrektora OT ANR w Poznaniu Wojciecha Perczaka (29.05.2017 r.).
Dyrektor OT ANR w Poznaniu W. Perczak w piśmie z dnia 20 czerwca 2017 r. odpowiedział, że
nieruchomości położone w obrębach Głóski, Kotowiecko, Sobótka zostały jesienią 2016 r. wyłączone z
umowy dzierżawy Obiektu Rolnego „Sobótka” w celu ich dalszego rozdysponowania. W I i II kwartale
2017 r. zostały przeprowadzone przez Agencję przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę tych
nieruchomości, w wyniku których zostali wyłonieni kandydaci na dzierżawę tych nieruchomości.
Sukcesywnie są realizowane czynności związane ze sporządzeniem umów dzierżawy na poszczególne
nieruchomości.
Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymując wiele sygnałów o nieprzedłużaniu umów dzierżaw, wystąpiła do
Prezesa KRIR z prośbą o podjęcie inicjatywy wspólnych działań z KOWR związanych z określeniem zasad
przedłużania dzierżaw nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(21.09.2017 r.).
Zarząd KRIR skierował pismo w tej sprawie do KOWR w dniu 06.10.2017 r., KOWR w piśmie z dnia
11.10.2017 r. odpowiedział, że możliwość przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
wynika z przepisów ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa bez stosowania procedury przetargowej.2
W związku z opracowaniem w KOWR, z uzgodnieniami MRiRW kompletu zarządzeń dyrektora
generalnego w zakresie dzierżawy i nadzoru właścicielskiego, Zarząd zwrócił się z zapytaniem do Prezesa
KRIR, czy konsultowano się w tych sprawach z samorządem rolniczym (18.10.2017 r.).
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprosiło o uwagi samorząd rolniczy o uwagi, następnie KRIR w
dniu 15 listopada 2017 r. przesłała prośbę do izb wojewódzkich.
Na wniosek Rad Powiatowych WIR regionu konińskiego, Zarząd wystąpił z pismem do Dyrektora OT
KOWR w Poznaniu Wojciecha Perczaka dotyczącym wydzierżawienia pozostałych działek obiektu rolnego
„Wiśniewo” tym rolnikom, którzy dotychczas nie otrzymali w wyniku przetargów na w/w obiekt żadnych
dzierżaw (08.11.2017 r.).
Dyrektor OT KOWR w Poznaniu poinformował, że zgodnie z art. 29 ust. 3b pkt 1 i art. 29 ust 3bb pkt 1
ustawy z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w
przetargach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju
rolnego, jeżeli zamieszkują w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w
gminie graniczącej.
Realizując wniosek RP WIR w Jarocinie dotyczący spółki Skarbu Państwa Danko Hodowla Roślin Sp. z
o.o. i nabycie przez nią udziałów w spółce pracowniczej Raszewy oraz, czy w związku z zaistniałą sytuacją
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Gospodarstwa Raszewy wywiąże się z obowiązku przekazania na rzecz rolników indywidualnych 30%
posiadanych gruntów rolnych, Zarząd skierował pismo do Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla.
Rada zgłosiła także zapytanie: czy MRiRW wyraziło zgodę na podział/dzierżawę gruntów wchodzących w
skład Przedsiębiorstwa Rolnego Rusko – te kwestię również zawarto ww. piśmie (20.12.2017 r.).
KOWR w piśmie z dnia 17.01.2018 r. odpowiedział. że nie ma możliwości podziału umowy dzierżawy
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie ANR
W dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie odbyło się
posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz członkowie Rady Społecznej w tym przedstawiciele Izby Rolniczej.
Agencja Nieruchomości Rolnych w 2016 r. przeprowadziła łącznie 14047 przetargów na dzierżawę i
zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75189 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało
10400 przetargów na grunty o powierzchni 65305 ha. Prawie 60% wszystkich przetargów stanowiły
przetargi ograniczone (8335 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom
grunty o powierzchni 68104 ha, co daje ponad 90% powierzchni gruntów z pośród wszystkich
wystawionych do dzierżawy. Do końca grudnia 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich
podstawie wydzierżawiła grunty o łącznej pow. 59 357 ha. Największy areał wydzierżawiono w
województwach: zachodniopomorskim 12023 ha, lubuskim 9155 ha, dolnośląskim 8297 ha i warmińskomazurskim. 7330 ha. W trzech kolejnych województwach: wielkopolskim, pomorskim i kujawskopomorskim, Agencja odpowiednio wydzierżawiła: 5565 ha, 4500 ha i 3195 ha. Średni czynsz dzierżawny
dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt. Najwyższy czynsz dzierżawny Agencja
uzyskała w woj. kujawsko pomorskim 28,3 dt. Na drugim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie
średni czynsz wynosi 21,7 dt. Następnie omówiono wyniki dotyczące nieodpłatnego przekazania
nieruchomości Zasobu. W ramach obowiązków ustawowych Agencja w 2016 r. nieodpłatnie przekazała
uprawnionym podmiotom 2108 ha gruntów. Jednym z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego
przekazywania gruntów przez Agencję są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują grunty na
realizację zadań własnych. Delegat do KRIR Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą o
uregulowanie prac terenowych rad społecznych działających przy oddziałach terenowych Agencji. WIR
przekazała już wcześniej propozycję regulaminu Rady, który może stanowić punkt wyjścia do dyskusji w
tym temacie. Przedstawiciel WIR biorący udział w spotkaniu, pan Andrzej Frąckowiak przekazał na
spotkaniu uwagi wielkopolskiego samorządu rolniczego, ze szczególnym zaakcentowaniem spraw
związanych z brakiem rozstrzygnięć przetargów w województwie wielkopolskim oraz kryteriów i wag
obowiązujących w przetargach ofert pisemnych, które wprowadzają wiele wątpliwości i niejasności.
Niedotrzymanie terminu zgłoszenia wielkości stada
W nawiązaniu do kontynuowanej przez WIR i OR ARiMR współpracy, Zarząd zwrócił się z prośbą o
przedstawienie skali problemu związanego z niedotrzymaniem terminu dostarczenia przez rolników do
końca 2016 r. spisu zwierząt w gospodarstwach do BP ARiMR. Z uwagi na docierające do WIR informacje
dotyczące niewywiązania się rolników z obowiązku przekazania do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, który należało dostarczyć do Biur
Powiatowych ARiMR do 31 grudnia 2016 r., Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z apelem do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zaleceń instytucjom kontrolującym, aby nie karać rolników
za niewywiązanie się z tego obowiązku. Zwrócił uwagę na konieczność rzetelnego poinformowania
rolników o tym obowiązku. (27.01.2017 r.).
Według informacji posiadanych przez WIR informacja ta nie dotarła do wszystkich rolników. Izba stoi
na stanowisku, że w pierwszej kolejności należy skutecznie dotrzeć z informacją do wszystkich
zainteresowanych rolników, a dopiero później wprowadzać sankcje za nieprzestrzeganie obowiązujących
zasad (27.01.2017 r.).
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 15.02.2017r. skierowanym do Prezesa ARiMR pana
Daniela Obajtka,, a przesłanym do wiadomości WIR, poprosił o uwzględnienie apelu WIR i niestosowanie
sankcji w przypadku niewywiązania się przez rolników z obowiązku dostarczenia spisu zwierząt do BP
ARiMR do końca 2016 r. z uwagi na krótki okres vacatio legis (przesłano mailem do BP WIR
21.02.2017r.).
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Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu pan Krzysztof Adamkiewicz w piśmie z dnia 02.02.2017 odpowiedział,
iż kampania informacyjna, zdaniem Agencji została przeprowadzona skutecznie, bowiem w przypadku
bydła 75% posiadaczy tych zwierząt złożyło spisy. Niemniej jednak do czasu uzgodnienia wspólnego
stanowiska ARiMR i Głównego Lekarza Weterynarii Agencja nie będzie podejmował kroków
wyjaśniających w przypadkach niewywiązania się przez rolników w tego obowiązku.
Niekorzystne warunki atmosferyczne, procedury przyznawania pomocy klęskowej
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zaniepokojony przebiegiem pogody w pierwszej dekadzie
stycznia, poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o zagrożeniu wynikającym z panujących warunków
atmosferycznych dla upraw jęczmienia ozimego i rzepaku. Zarząd poinformował Wojewodę, że należy
spodziewać się wzmożonego zainteresowania rolników składaniem wniosków do samorządów lokalnych o
oszacowanie strat, tym bardziej, że jesienią ubiegłego roku towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiały
ubezpieczania upraw z dopłatą państwa ze względu na niewystarczające środki przeznaczone na ten cel.
Zarząd ponowił także prośbę o zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli komisji szacujących szkody
(20.01.2017 r.).
Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 22.02.2017 r. poinformował, iż obecnie w MRiRW trwają
prace nad ujednoliceniem procedur szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Uwzględniając prośbę dotyczącą zorganizowania szkoleń dla komisji szacujących
szkody, Wojewoda zobowiązał się do zorganizowania spotkania informacyjnego po zakończeniu prac nad
ujednoliceniem protokołu szacowania szkód i przygotowaniu zaleceń przez MRiRW.
Wypełniając ustawowy obowiązek sporządzania analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji
rolnej, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazał resortowi rolnictwa oraz Wojewodzie
Wielkopolskiemu uwagi do projektów dokumentów stanowiących podstawę pracy powołanych przez
Wojewodów komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o
charakterze klęski (08.03.2017 r. i 09.03.2017 r.).
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 07.04.2017 r. podziękował za zaangażowanie i
przesłane uwagi z zapewnieniem, że zgłoszone uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane.
Z uwagi na późniejsze niejasne i nieracjonalne zasady szacowania szkód w rolnictwie w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, Zarząd wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o uproszczenie procedur szacowania szkód i zasad pracy komisji oraz
usprawnienie sytemu monitorowania i przyznawania pomocy klęskowej w rolnictwie. Odpowiedź Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przesłana do Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej w dniu
17.03.2017 r. Wypełniając ustawowy obowiązek sporządzania analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu
produkcji rolnej, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazał resortowi rolnictwa oraz Wojewodzie
Wielkopolskiemu uwagi do projektów dokumentów stanowiących podstawę pracy powołanych przez
Wojewodów komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o
charakterze klęski (08.03.2017 r. i 09.03.2017 r.)
W dniu 21.04.2017 r. Zarząd WIR przesłał wraz z pismem przewodnim stanowiska przyjęte przez VIII
WZ V kadencji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Przewodniczącego Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 3 lipca 2017 r. odpowiedział na stanowiska dotyczące:
szacowania szkód i odszkodowań z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, planów budowy
kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski, rozszerzenia strefy OSN, działalności ANR w
województwie wielkopolskim. Minister poinformował również, że sprawa planów wycofania z Priorytetu 2
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 poddziałania pn. „Akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe” i przesunięcia środków finansowych na OŚ I została przekazana wg właściwości do
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stanowisko ws. szacowania szkód i dalszej
współpracy z kołami łowieckimi przekazano wg właściwości do Ministra Środowiska, stanowisko ws.
strefy rozszerzenia OSN przekazano wg właściwości do Ministra Środowiska. Pismo przesłane drogą
elektroniczną do BP WIR 07.07.2017 r. Odp. resortu rolnictwa ww. stanowiska została opublikowana na
stronie internetowej WIR w dniu 13.07.2017 r.
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W związku ze szkodami poczynionymi przez orkan Ksawery, który przeszedł przez region Wielkopolski
w dniu 5 października 2017 r., Zarząd zwrócił się do pani Premier Beaty Szydło o zabezpieczenie środków
budżetowych na rekompensaty dla poszkodowanych (17.10.2017 r.).
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odp. w piśmie z dnia 27 października 2017 r., że pismo zostało
przekazane wg kompetencji do właściwego ministerstwa.
W związku z podaną przez resort rolnictwa informacją o nieplanowaniu udzielania nadzwyczajnej
pomocy dla rolników poszkodowanych przez kataklizmy w innych miesiącach niż sierpień, Zarząd zwrócił
się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zniwelowanie niesprawiedliwego
potraktowania przez Państwo rolników poszkodowanych w wyniku kataklizmów (20.12.2017 r.).
MRiRW w piśmie z dnia 10.01.2018 r. odpowiedział, że rolnicy poza odszkodowaniami z zakładów
ubezpieczeń mogą się ubiegac o udzielenie przez Prezesa KRUS na indywidualny wniosek pomocy w
opłacaniu składek, kredyt referencyjny, zastosowanie przez KOWR odroczenia oraz rozłożenia na raty
płatności czynszowych oraz z tytułu umów sprzedaży, udzielenia przez wójtów burmistrzów ulg w podatku
rolnym. (przesłano do BP WIR 17.01.2018 r.).
Spotkania komisji klęskowych
Zakończyły się spotkania informacyjne dla członków komisji klęskowych. Zorganizował je w dniach 20 i
21 czerwca Wielkopolski Urząd Wojewódzki, po opublikowaniu przez resort rolnictwa ujednoliconego
wzoru protokołu, który stosować będą wszystkie komisje w Polsce. Postulat unifikacji prac komisji, w tym
samego protokołu, był wielokrotnie zgłaszany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Wojewodę
Wielkopolskiego. Co prawda, nasza Izba wnioskowała do rządu o bardziej radykalną reformę systemu
szacowania szkód, jednak obecne zmiany należy uznać za krok poczyniony w dobrym kierunku. Spotkania
prowadzili członkowie zespołu koordynującego prace komisji oraz przedstawiciel Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Ostatnie z cyklu spotkań odbyło się z
udziałem Marleny Maląg – Wicewojewody Wielkopolskiego. Program zebrań obejmował nie tylko
omówienie zasad szacowania szkód, lecz także zaznajomienie uczestników z rachunkowością rolniczą
FADN, wykorzystywaną od tego roku przy sporządzaniu protokołów. Jest to system unijny, służący
Komisji Europejskiej ocenie skutków stosowania w poszczególnych państwach wspólnej polityki rolnej. W
Polsce jego wyniki przetwarza Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Informacje o
wydajności produkcji i cenach na rynku rolnym służą do obliczenia kwoty dochodu utraconego w wyniku
klęski. Nowością jest zasada, że wykorzystane w protokole dane muszą pochodzić z jednego źródła: albo z
rachunkowości prowadzonej przez dane gospodarstwo rolne, albo z uśrednionych danych pochodzących z
rachunkowości FADN. W toku dyskusji pojawiło się wiele uwag i propozycji, które zostały przekazane
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zakończeniu tegorocznej akcji szacowania szkód.
Bezpieczeństwo pracy na obszarach wiejskich
Wielkopolska Izba Rolnicza promując zasady bezpiecznej pracy na wsi podejmowała jak i
współpracowała w wielu inicjatywach przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Zarząd WIR zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora OR KRUS w Poznaniu, pana Adama Minkowskiego
z prośbą o wyjaśnienie dlaczego rolnicy pobierający obecnie świadczenie emerytalne, nie mogą być
kierowani przez swoich lekarzy rodzinnych na turnusy rehabilitacyjne, organizowane przez najbliższe
placówki KRUS, jak to ma miejsce w przypadku rolników czynnych zawodowo, tylko muszą się ubiegać o
takie skierowanie od lekarza specjalisty (16.03.2017 r.).
Dyrektor OR KRUS w Poznaniu w piśmie dnia 28 marca 2017 r. odpowiedział, że na rehabilitację
leczniczą kieruje się osobę uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym,
która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo
zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo ze wskazań zdrowotnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba pobierająca świadczenie emerytalne nie może zostać
skierowana na rehabilitację leczniczą, może natomiast się starać skorzystać z leczenia uzdrowiskowego
finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (przesłano do BP WIR 31.03.2017 r.).
Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu
W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli samorządu
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terytorialnego, inspekcji pracy instytucji i organizacji działających w obszarze rolnictwa, w tym m.in.
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W celu jeszcze większego zintensyfikowania działań prewencyjnych w
odniesieniu do gospodarstw rolnych, w prace niniejszej komisji włączeni zostali również przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Wojewódzkiej z siedzibą w Poznaniu. Tematem wiodącym
spotkania była kwestia zadbania o bezpieczeństwo dzieci mieszkających i często również pracujących w
gospodarstwach rolnych. Omawiano sposoby dotarcia z tematyką BHP do jak największego grona osób. Co
roku na terenie całej Wielkopolski dochodzi do wypadków z udziałem dzieci, w tym również śmiertelnych.
Największym zagrożeniem dla najmłodszych dzieci są cofane ciągniki, niezabezpieczone studnie, zbiorniki
na gnojowicę, drabiny oraz brak odpowiednio wydzielonego miejsca do zabawy.
Szkody łowieckie
Od kwietnia 2017 r. rozpoczęła się aktualizacja wykazu osób przyjmujących zgłoszenia szkód
łowieckich na terenie Wielkopolski. Dotychczas wykaz ten opierał się na informacjach pozyskanych z gmin
i kół łowieckich przez pracowników izby. Obecnie, dzięki porozumieniu Izby i PZŁ informacje zostały
przesłane bezpośrednio z kół zgodnie z opracowanym formularzem. Dzięki temu wykaz zawiera aktualne
dane, uporządkowane w następujący sposób: powiat – gmina - koło łowieckie (adres korespondencyjny) obwód łowiecki (numer i przynależne miejscowości) – osoba przyjmująca zgłoszenia szkód (adres, telefon)
– prezes koła. Wykaz jest dostępny na stronach internetowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W związku z
inicjatywą WIR organizacji forów rolniczo-łowieckich, Zarząd wystosował pismo do Przewodniczącego
Konwentu Starostów Lecha Janickiego z zaproszeniem wszystkich starostów do udziału w wydarzeniach
oraz poprosił o objęcie przez Konwent patronatu nad cyklem spotkań. W Podobnym tonie zostały
wystosowane pisma do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej
Górze (10.04.2017 r.). Zarząd zwrócił się również z prośbą do Ministra Środowiska - Jana Szyszko o
podjęcie działań mających na celu prawne uregulowanie odszkodowań za wyrządzone szkody przez dzikie
zwierzęta. Obecne przepisy nie zawierają regulacji prawnych umożliwiających uzyskanie odszkodowań z
tytułu szkód wyrządzonych przez wszystkie zwierzęta dzikie zarówno łowne jak i te prawnie chronione
(18.05.2017 r.).
Ze względu na problem szkód wyrządzanych przez muflony na terenie województwa wielkopolskiego
oraz odp. MŚ z dnia 25 lipca, Zarząd wystosował stanowcze pismo do Ministra Środowiska o zaprzestanie
wprowadzania do środowiska gatunków obcych wyrażając jednocześnie kategoryczny sprzeciw wobec
zrzucania odpowiedzialności na rolników za ochronę upraw (18.08.2017 r.).
Minister Środowiska w piśmie z dnia 20 listopada 2017 r. odpowiedział, że nadleśnictwa i dzierżawcy
obwodów łowieckich posiadają dane w kwestii liczebności muflonów. Wg Ministerstwa obserwacje
rolników nie są miarodajne aby można było je uznać za wiarygodne.
Interwencja Wielkopolskiej Izby Rolniczej wobec ograniczenia dawek nawozów azotowych
W związku z wydaniem rozporządzeń przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w
Poznaniu i we Wrocławiu, które określają całe województwo wielkopolskie jako obszar szczególnie
narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ do wód należy
ograniczyć, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z apelem do Prezesa Rady Ministrów - Beaty
Szydło o racjonalne podejście do będących w trakcie opracowywania działań ochronnych i nie przerzucanie
kosztów związanych z ich realizacją wyłącznie na rolników. WIR zwróciła uwagę na negatywne skutki
ekonomiczne, jakich doświadczają producenci rolni stosujący dotychczasowe przepisy w zakresie
ograniczenia dawek nawozów azotowych. Uniemożliwiają one osiąganie wysokich plonów, szczególnie
przez rolników uprawiających gleby o wysokiej bonitacji. Wielkopolska Izba Rolnicza zaapelowała także o
zniesienie dotychczasowego obowiązku opracowywania planów nawożenia dla wszystkich gospodarstw,
gdyż jesteśmy przekonani, że każdy rolnik, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, stosuje we
własnym gospodarstwie optymalizację nawożenia. Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła również swoją
gotowość wejścia do składu zespołu roboczego, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której dodatkowe
obciążenia polskich rolników związane z wprowadzeniem działań ochronnych okażą się wyższe niż u
rolników z innych krajów Unii Europejskiej (24.04.2017 r.). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w piśmie z
dnia 5 maja 2017 r. poinformowała, iż pismo zostało przekazane wg kompetencji właściwemu Ministrowi.
Gospodarowanie zasobami wodnymi
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W związku z wysokim stanem wody w rzece Warcie, Zarząd Wystąpił do Dyrektora RZGW w Poznaniu
o podjęcie pilnych działań w celu przygotowania zbiornika Jeziorsko na przyjęcie zwiększonej ilości wody
(28.04.2017 r.).
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował, że zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym RŚVI.7322.3.2.2011.MC z dnia 29.08.2014 r. oraz instrukcją gospodarowania wodą na zbiorniku
Jeziorsko w okresie od 16 kwietnia do 15 września winien być utrzymywany stały poziom piętrzenia tj.
120,00 m n.p.m. Dopuszcza się piętrzenie do maksymalnego poziomu tj 121,50 m n.p.m. co daje stałą
pojemność powodziową 59,196 mln m3. Istnieje jeszcze możliwość wykorzystania tzw. forsowanej stałej
pojemności powodziowej tj, 20,511 mln m3 – piętrząc zbiornik do 122,00 m n.p.m. Z uwagi na obecną
sytuację hydrologiczną w regionie wodnym Warty oraz w jej dopływach mogą wystąpić podwyższone stany
wody, które są konsekwencją wysokich przepływów. W wyniku tego można się spodziewać lokalnie
wystąpienia wody z brzegów, niemniej jednak w strefie przybrzeżnej w miejscach naturalnego obniżenia
terenu. Dyrektor RZGW zapewnił, iż sytuacja hydrologiczna na rzece Warcie oraz praca zbiorników jest na
bieżąco monitorowana i analizowana.
Zarząd w dniu 5 kwietnia 2017 roku do Dyrektora RZGW w Poznaniu, pani Magdaleny Żmudy
wystosował pismo z poparciem starań RZGW w zakresie zakupu profesjonalnego sprzętu koszącego, który
ułatwi regulacje poziomu wody w rzece Noteć.
Dyrektor RZGW piśmie z dnia 1 sierpnia 2017 r. wyraziła podziękowanie za wsparcie dla działań
podejmowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W wyniku konferencji zorganizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego w dniu 31 maja 2017 r. poświęconej gospodarowaniu zasobami wodnymi w
Wielkopolsce, Zarząd wystosował pismo do Ministra Środowiska - Jana Szyszki zawierające wnioski i
spostrzeżenia wypływające ze spotkania. A były to między innymi stanowcze żądania konsultacji ze
środowiskami rolniczymi opracowywanych planów działań dla obszarów OSN, wprowadzenia ustawowych
zapisów zwalniających rolników z opłat za rolnicze korzystanie z wód, lub opłat znacznie niższych, co
gwarantowałoby stabilność nakładów na produkcję rolniczą, dotacji do spółek wodnych, aby te mogły
utrzymywać urządzenia melioracji szczegółowych w należytym stanie, co w rezultacie prowadzi do
poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie (05-06-2017 r.).
Ministerstwo Środowiska w piśmie z dnia 31 lipca 2017 roku odpowiedziało, że zbiornik Jeziorsko jest
obiektem wielozadaniowym, a prowadzenie gospodarki wodnej na tym obiekcie przebiega zgodnie z
postanowieniami obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz zatwierdzonej instrukcji
gospodarowania wodą, w oparciu o bieżący monitoring z uwzględnieniem danych IMGW-PIB prognoz
hydrometeorologicznych i prognozy przepływu wody w przekrojach wodowskazowych na Warcie powyżej
zbiornika. Sytuacja na Warcie i jej dopływach powyżej i poniżej zbiornika jest stale monitorowana w
układzie Lewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Zbiornik Jeziorsko
znajduje się na liście w zakresie opracowania modeli prognozy dopływu do tego zbiornika i zasadności
wzmocnienia sieci monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego.
W związku z trwającymi do wielu lat protestami rolników i mieszkańców gmin nadwarciańskich
dotyczącymi częstych i długotrwałych wylewów rzeki Warty, Zarząd zwrócił się do Dyrektora Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysława Łagodzkiego z prośbą o wzmocnienie monitoringu i
osłony hydrometeorologicznej zbiornika „Jeziorsko” (05.07.2017 r.).
Dyrektor IMiGW w piśmie z dnia 21 lipca 2017 r. odpowiedział, że IMiGW – Państwowy Instytut
Badawczy, realizując zadania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
będzie modernizował i rozbudowywał swoja hydro-meteorologiczną sieć pomiarowo – obserwacyjną oraz
opracowywał nowe modele hydrologiczne i hydrauliczne dla skutecznej osłony przeciwpowodziowej rzek i
zbiorników wodnych. Instytut zapewnił, że sieć monitoringu zbiornika Jeziorsko oraz opracowanie modeli
prognozy dopływu do tego zbiornika nie budzi wątpliwości oraz, że dołoży wszelkich starań, aby osłona
zbiornika Jeziorsko była na jak najwyższym poziomie.
Wielkopolska Izba Rolnicza w związku z problematyczną sytuacją na rzece Barycz oraz jej dopływach,
wystąpiła ponownie w tej sprawie do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego (wcześniej
występował do Dyrektora WZMiUW w Poznaniu) o podjęcie działań w tej sprawie. Rolnicy informują o
niewłaściwej, ich zdaniem, konserwacji koryta rzeki w tym opieszałość wykonawcy, nienależyta staranność
wykonania itd. Zarząd również poprosił o spotkanie, w którym wezmą udział zainteresowane strony
(18.09.2017 r.).
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Zarząd realizując wnioski złożone przez RP WIR w Grodzisku w sprawie udrożnienia Kanału Obry
przekazał wraz z załączonymi dokumentami do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu ( 27.12.2017 r.).
WZMiUW w Poznaniu odpowiedział, że instytucja jest w stanie likwidacji, a kompetencje przejęło
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.
Czyżby przełom w sprawie Noteci?!
Dnia 6 lutego 2017 r. w miejscowości Dębówko Nowe, na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Pile, Zarząd WIR zorganizował kolejne spotkanie w sprawie Noteci. Na spotkanie przybyli
zainteresowani rolnicy oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się w różnym stopniu gospodarowaniem
wodami. Z ramienia Zarządu WIR w spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Bogdan Fleming. Dyskutowano co
można zrobić by złagodzić wylewanie Noteci. Między innymi RZGW czyni starania o pozyskanie
wysokowydajnych specjalistycznych kosiarek pływających. Planuje się zakup 1 kombajnu koszącego dno
oraz 4 mniejszych jednostek wspomagających o szerszym spektrum działania. Pozwoli to usprawnić
koszenie na 200 km odcinku rzeki i w ten sposób przyspieszyć jej bieg. RZGW zwrócił się do RDOŚ w
Poznaniu i Toruniu o dofinansowanie zakupu tego sprzętu i z obydwu tych instytucji otrzymał zapewnienie,
że je otrzyma w kwocie 1,5 mln zł łącznie w roku 2018. Pozostaje jeszcze suma 1,5 mln zł wkładu
własnego, który można będzie uzyskać z rezerwy celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jak zapobiegać suszy w powiecie kolskim
W dniu 24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Stanisława Staszica w Kościelcu odbyła się konferencja nt. „Możliwość zmniejszania skutków suszy w
rolnictwie w powiecie kolskim”, zorganizowana przez Starostę kolskiego Wieńczysława Oblizajka przy
współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej i ZSRCKU. Wielkopolska Izba Rolnicza reprezentowana była
przez panią Jolantę Nawrocką, członka Zarządu WIR oraz Przewodniczących Rad Powiatowych i
Delegatów na WZ WIR z subregionu konińskiego. Konferencja była poświęcona zagadnieniom
hydrologicznym, w szczególności przedstawiony został problem suszy hydrologicznej, z którym boryka się
nasz region, dlatego na spotkanie to zostali zaproszeni fachowcy w poszczególnych dziedzinach, którzy w
swoich wykładach przedstawili przyczyny suszy oraz jak zapobiegać i ograniczyć jej skutki;
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole pan Michał Wróblewski w swoim wystąpieniu przedstawił
skutki suszy w rolnictwie w powiecie kolskim w ostatnich latach, wpływ ujemnego bilansu wodnego na
poziom produkcji rolnej. Omówił formy pomocy dla poszkodowanych i jednocześnie wskazując na
niedomagania poszczególnych rozwiązań, wskazał na konieczność podjęcia szybkich i skutecznych działań
w celu zahamowania tych niekorzystnych procesów. Zwrócił też uwagę, że problem suszy to nie tylko
czynnik naturalny, to także problemy, jakie wynikają z sytuacji dotyczące wielu grup społecznych, różnych
ośrodków władzy, jak też różnych grup interesów, dlatego aby znaleźć skuteczne metody rozwiązywania
tego problemu konieczna jest współpraca, wzajemne zrozumienie i chęć kompromisu ze wszystkich stron,
tak, aby celem nadrzędnym było dobro człowieka i środowiska naturalnego. Uczestnicy spotkania
wskazywali na bardzo negatywny wpływ kopalni węgla brunatnego na stosunki wodne. Rolnicy zwrócili
uwagę, że należy zmienić system oceniania szkód w produkcji roślinnej, ponieważ obecny nie jest
adekwatny do poniesionych strat.
Inne
W związku z otrzymaniem do wiadomości pisma starosty tureckiego w sprawie sfinansowania ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ekspertyzy potwierdzającej
konieczność wapnowania gleb powiatu tureckiego, Zarząd wystosował pismo do Ministra Środowiska z
poparciem inicjatywy, jednocześnie zwracając się z prośbą o stworzenie możliwości reaktywowania
systemu dotacji do wapnowania gleb zakwaszonych (16.01.2017 r.)
Minister w piśmie z dnia 4.04.2017 r. poinformował, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony nie podlegają
władztwu Ministra Środowiska. Są one, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, formą
samorządowych osób prawnych. Jednostki te posiadają własne organy, wyodrębnione mienie, ustawowo
określone źródła przychodów i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i mają określony katalog
przedsięwzięć, który może być finansowany z tych środków. Jednocześnie Minister uznał, za warte
rozważenia wypracowanie pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy
udziale organizacji rolniczych oraz instytucji ochrony środowiska jednolitych kryteriów za pomocą ,
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których możliwe będzie dokonanie jednoznacznej oceny, czy wapnowanie gleb w danym przypadku jest
zabiegiem agrotechnicznym, czy służącym ochronie środowiska.
Zarząd WIR w dniu 6 czerwca 2017 r. skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych
dotyczące planów Komisji Europejskiej w zakresie likwidacji ceł na import produktów rolno-spożywczych
z Ukrainy.
KRIR w piśmie z dnia 23 czerwca 2017 r. poinformowało, że Zarząd KRIR wielokrotnie zwracał uwagę na
tę kwestię występując zarówno do polskiego resortu rolnictwa jak i instytucji na szczeblu europejskim.
Wiele wniosków w tej sprawie przekazywały także bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Izby Rolnicze, w szczególności z południowo-wschodniej części Polski. Resort Rolnictwa w piśmie z dnia
07.07.2017 r. odpowiedział, że MRiRW wielokrotnie sprzeciwiało się wprowadzeniu preferencji
handlowych dla Ukrainy w zakresie przywozu zbóż i przetworów zbożowych w sytuacji, gdy UE boryka się
z nadprodukcją zbóż. Ostatecznie w dniu 4 lipca 2017 r. Parlament Europejski przyjął projekt
rozporządzenia, w którym kontyngenty zbóż zostały zredukowane i wynoszą TRQ na pszenicę 65 tys. ton
(pierwotnie 100 tys. ton), kukurydzę 625 tys. ton (pierwotnie 650 tys. ton), i jęczmień 325 tys. ton
(pierwotnie 350 tys. ton).
Zarząd reagując na niepokojące sygnały w sprawie wewnętrznych ustaleń Wielkopolskiego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A., co do minimalnego poziomu skrobi w skupowanym
surowcu, wystąpił do Prezesa WPPZ S.A. z prośbą o udział w spotkaniu z przedstawicielami związku
producentów ziemniaków i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu kompromisowego rozwiązania problemu
(29.08.2017 r.).
W ramach zintensyfikowania wspólnej realizacji zadań ujętych m.in. w Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego, Zarząd wyszedł do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z propozycją podpisania
porozumienia o współpracy pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego (30.10.2017 r.).
Realizując wniosek Rady Powiatowej WIR w Słupcy dotyczący danych z zakresu wysokości dopłat
bezpośrednich oraz wysokości innych płatności uzyskanych przez rolników w ramach WPR, znajdujące się
na stronach MRiRW zawierały klauzulę, że takie dane mogą być publikowane za zgodą Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd wystąpił w tej sprawie do Prezesa KRIR o podjęcie stosownych działań (
30.10.2017 r.).
KRIR wystosowała pismo w tej sprawie do MRiRW Krzysztofa Jurgiela, który w piśmie z dnia 29 listopada
2017 r. odpowiedział, że wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej dostępny na stronie internetowej
http://beneficjenciwpr.minrol.gov.pl, jest publikowany w celu wypełnienia przepisów unijnych i zawiera
tylko wymagane przepisami unijnymi dane o beneficjentach. Z uwagi na ochronę danych osobowych,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod wyżej wymienionym adresem, nie publikuje żadnych innych
danych o beneficjentach (odp. przesłano emailem do BP 08.12.2017 r.).
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 października 2017 roku zawierające poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy o izbach rolniczych i zmianie niektórych ustaw (druk 574), Zarząd przesłał uwagi Wielkopolskiego
Samorządu Rolniczego do Jarosława Sachajki – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (09.11.2017 r.).
W nawiązaniu do pisma Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie wyłączenia spod przepisów ustawy o
zakazie handlu w niedzielę czynności związanych z handlem na terenie rolno – spożywczych rynków
hurtowych, Zarząd wyraził swoje poparcie oraz zadeklarował zaangażowanie w tej sprawie (10.11.2017 r.).
W związku z wieloma wątpliwościami zgłaszanymi przez członków samorządu rolniczego dotyczącymi
art. 188 ust 2 z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń
oraz budowli wodnych, Zarząd wystąpił z pismem do Ministra Środowiska o interpretacje tych zapisów
(17.11.2017 r.).
W związku ze głoszonym wnioskiem przez Radę Powiatową WIR w Wągrowcu w sprawie powołania
instytucji kontrolującej parametry jakościowe skupowanych towarów, Zarząd wystosował pismo w tej
sprawie do MRiRW Krzysztofa Jurgiela (07.12.2017 r.).
W odpowiedzi na prośbę, co do zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 WIR zgłosiła uwagę do KRIR dotyczącą przypadku rolników, którzy zasiadają w
samorządach np. radni. Pełnienie funkcji publicznych nie ma nic wspólnego z prowadzeniem lub
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zaprzestaniem działalności rolniczej. Pozbawienie rolników takiego prawa, naszym zdaniem, byłoby to
ograniczenie korzystania z praw publicznych, co kłóci się z Konstytucją RP (12.12.2017 r.).
Realizując wniosek zgłoszony przez RP WIR w Lesznie dotyczący odstrzału dzików w związku z ASF,
Zarząd skierował pismo do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o podjęcie działań
zmierzających do depopulacji dzików (15.12.2017 r.).
W nawiązaniu do projektu rozporządzeń MRiRW w sprawie wprowadzenia laboratoriów urzędowych i
referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria, Zarząd wystosował pismo do
Prezesa KRIR, z sugestią aby laboratorium w Rzeszowie uzyskało akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji, gdyż na tamtym terenie jest bardzo dużo gospodarstw ekologicznych, które korzystają z
laboratoriów (18.12.2017 r.).
Reagując na wniosek zgłoszony przez RP WIR w Jarocinie w sprawie możliwości wprowadzenia w
ramach PROW 2014-2020 programu wprowadzenia zadrzewień lub zagajników śródpolnych roślin
miododajnych np. w ramach płatności rolniczo-klimatyczno-środowiskowych, Zarząd skierował zapytanie
w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela (20.12.2017 r.).
W związku z projektem ustawy o ochronie przychodów rolniczych, Zarząd zgłosił uwagę dotyczącą
powołania jednego funduszu w miejsce proponowanych sześciu funduszy. Zarząd postuluje również, aby
wpłaty na konto funduszy pochodziły nie tylko od producentów rolnych ale także od podmiotów
nabywających i przetwarzających produkty rolne (21.12.2017 r.).
W odpowiedzi na prośbę, co do zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, Zarząd wystosował pismo z uwagami do KRIR dotyczącym, terminu na
usunięcie ewentualnych braków, którym naszym zdaniem powinien wynosić co najmniej 21, a najlepiej 30
dni (27.12.2017 r.).
W odpowiedzi na korespondencję dotyczącą nowego modelu ubezpieczeń, Zarząd przedstawił
propozycje zawierające między innymi ryzyka, jakie powinien obejmować pakiet ubezpieczeniowa oraz
dotacje państwowe do polis (29.12.2017 r.).
Przyjęte stanowiska
W omawianym okresie zostały przyjęte następujące stanowiska:
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w
sprawie działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie wielkopolskim;
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w
sprawie szacowania szkód łowieckich i dalszej współpracy z kołami łowieckimi;
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w
sprawie szacowania szkód i odszkodowań z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych;
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w
sprawie planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski;
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w
sprawie rozszerzenia strefy OSN;
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w
sprawie planów wycofania z Priorytetu 2 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020 poddziałania pn. „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” i przesunięcia
środków finansowych na OŚ I.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 13 września 2017 r. w
sprawie sytuacji w rolnictwie wielkopolskim po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych o
charakterze klęski.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 13 września 2017 r. w
sprawie wprowadzania przepisów związanych z nowym Prawem wodnym
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie poselskiego
projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.
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Ważniejsze spotkania, konferencje, wydarzenia
Noworoczne spotkanie z kierownictwem instytucji działających w obszarze rolnictwa
Z inicjatywy Zarządu WIR w środę 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w
Poznaniu odbyło się noworoczne spotkanie z kierownictwem instytucji działających w obszarze rolnictwa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewody, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz
przedstawiciele oddziałów Wielkopolskich ARiMR, ARR, IORiN, WZMiUW, Weterynarii, Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, KRUS, WODR, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, PZŁ, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania
Energią oraz przedstawiciele prasy branżowej.
Spotkanie było okazją do podsumowania działalności za ubiegły rok oraz ustalenia wspólnych kierunków
działań na rok 2017 w zakresie pracy na rzecz wielkopolskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Była to też sposobność do wzajemnego poznania się po zmianach kadrowych, jakie nastąpiły w ostatnim
roku. Przedstawiciele WIR przedstawili możliwe płaszczyzny współpracy z samorządem rolniczym, m.in.:
 organizacja szkoleń, konferencji, forów rolniczych, spotkań branżowych,
 udział w targach, wystawach, imprezach promocyjnych,
 współorganizacja wydarzeń kulturalnych kultywujących tradycje regionu,
 publikacje ważnych dla rolników informacji na łamach izbowych mediów.
W trakcie dyskusji ustalono, że możliwa jest ściślejsza współpraca z Wojewodą i jego służbami,
kontynuacja współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkursy, prewencja, wyjazdy dla
dzieci rolników), współorganizacja gali konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizacja konferencji nt.
odnawialnych źródeł energii oraz współpraca w zakresie zadań wykonywanych przez poszczególne
instytucje.
Spotkanie Noworoczne Środowisk Wiejskich
Wspólne posiedzenie rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Kępna, Ostrzeszowa i Ostrowa
Wlkp. odbyło się w Wysocku Wielkim 25 stycznia 2017 r. W posiedzeniu rad uczestniczyli przedstawiciele
ANR, KRUS, ARiMR, WODR, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Sanepidu a także IORiN. Na spotkaniu
poruszono sprawy związane z obrotem ziemią z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowo
omówione zostały kryteria przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości oraz
przedstawiono plan przetargów ANR na najbliższy kwartał. Rozmawiano również o bioasekuracji pod
kątem ASF i ptasiej grypy. Podczas posiedzenia poruszono również sprawy dotyczące kończącej się w tym
roku możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w wieku 55 lat przez kobiety i 60 lat przez mężczyzn.
Agro Akademia w Rydzynie
We wnętrzach Zamku w Rydzynie (pow. leszczyński), 24 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z cyklu
Agro Akademii organizowane przez bank BGŻ Paribas, przy udziale m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych i
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Agro Akademia to cykl spotkań merytorycznych, podczas których bankowi
analitycy rynków rolnych i współpracujący z bankiem eksperci z różnych dziedzin, dzielą się obiektywną
wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. Tematyka tegorocznej edycji Agro Akademii
poświęcona jest szeroko rozumianemu bezpieczeństwu finansowania. Wraz z uczestnikami poruszane były
następujące kwestie: Tendencje na rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem trzody chlewnej i
mleka, Wapnowanie i nie tylko – czyli jak ograniczyć koszty produkcji roślinnej? Pole negocjacji - jak
przeprowadzić negocjacje z sukcesem?
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW
W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Spotkanie poprowadził Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W trakcie posiedzenia podsumowano realizację
Planu Operacyjnego KSOW za ubiegły rok. Wśród zrealizowanych wówczas projektów znalazły się m.in.
cztery projekty Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Ponadto przedstawiono informację o naborze wniosków dla
partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w bieżącym roku. Zaprezentowano także
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wymogi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań oraz
wzór umowy dla partnerów KSOW na realizację operacji.
155 lat Kółka Rolniczego w Sobótce
Kółko Rolnicze w Sobótce to jedno z najstarszych Kółek Rolniczych w Wielkopolsce. Dokładnie 8 marca
2017 r. minęło 155 lat od powołania tej organizacji. Uroczystości Jubileuszowe 155-lecia powołania Kółka
odbyły się 11 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Sobótce. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Jubileuszowe spotkanie było okazją do złożenia gratulacji
i podziękowań. Szczególnym uhonorowaniem działalności Kółka Rolniczego w Sobótce było wręczanie
Odznaki Honorowej „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego” nadanej przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Odznaczenie wręczyli Wicemarszałek
Krzysztof Grabowski oraz Prezes WIR Piotr Walkowski. Życzenia i podziękowania za współpracę
wszystkim kółkowiczom złożył także Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w swoim wystąpieniu podziękował za współprace Kołka
Rolniczego z samorządem rolniczym oraz wręczył Prezesowi pamiątkowy medal wydany z okazji
jubileuszu 120-lecia samorządu rolniczego w Polsce.
Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich
W dniach 9-10 marca 2017r. w Krakowie odbyła się konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów
Wiejskich przy KRIR zorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą. Głównym tematem spotkania była
„Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i
problemów społecznych w Europie". Podczas konferencji uczestnicy oprócz wiodącego tematu o aktualnej
roli kobiet w środowisku wiejskim w UE przedstawionym przez prof. Czesława Nowaka z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie mieli okazję zapoznać się z zachodzącymi zmianami demograficznymi i procesami
migracyjnymi na tle rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, oraz aktualną oceną
zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich, które zaprezentowali pani dr hab.
Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pan Paweł Ciećko z Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wielkopolskę reprezentowały Wioletta Melcer oraz
Arleta Mikołajczak z powiatu gnieźnieńskiego.
Najlepsi producenci mleka
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawiła wyniki prac hodowlanych za rok
2016. Uroczyste podsumowanie rezultatów hodowców z Wielkopolski odbyło się dnia 17 marca 2017 r. w
miejscowości Świnków (pow. krotoszyński). Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski złożył
wszystkim hodowcom gratulacje za osiągnięte wysokie wyniki w hodowli bydła mlecznego, pomimo
niesprzyjającej koniunktury na rynku mleka. Prezes WIR wręczył medal 120-lecia samorządu rolniczego na
ziemiach polskich panu Leszkowi Hądzlikowi Prezydentowi Polskiej Federacji Hodowców Bydła i
Producentów Mleka w podziękowaniu za godne reprezentowanie środowiska hodowców bydła i
producentów mleka oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój sektora mleczarskiego.
Narodowy Dzień Świni
„Narodowy Dzień Świni”- pod takim hasłem dnia 21 marca 2017 r. w Tarnowie Podgórnym zostało
zorganizowane wydarzenie mające na celu rozwiązywanie aktualnych problemów sektora trzody chlewnej.
Organizatorem konferencji, która została objęta honorowym patronatem Głównego Lekarza Weterynarii był
Inconventus Group. Spotkanie przyciągnęło hodowców i producentów świń z całego kraju. Wśród
prelegentów znaleźli się wybitni eksperci z branży. Na spotkaniu Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski poruszył problem blokowania nowoczesnych inwestycji rolniczych. Konkurencyjność
polskich gospodarstw jest uwarunkowana koncentracją produkcji. Pojawiają się problemy ze stawianiem
budynków wykorzystywanych do produkcji zwierzęcej - trudności w uzyskaniu pozwoleń na takie
inwestycje wynikają m.in. z braku uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Utrudnienia pojawiają się też bardzo często w wyniku sprzeciwu lokalnej społeczności. Przeciwko
powstawaniu obiektów inwentarskich protestują nie tylko mieszkańcy napływowi z miast, ale również
osoby, które na przestrzeni lat zaprzestały produkcji zwierzęcej.
Ochrona wielkopolskich pól przed zwierzyną łowną
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Dnia 6-tego kwietnia 2017 r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu doszło do kolejnego
spotkania Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Łowczymi Okręgów Polskiego Związku Łowieckiego
działających w województwie Wielkopolskim. W trakcie spotkania omówiono m.in. projekt porozumienia
Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Łowieckiego i Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, polegający na zacieśnianiu współpracy między członkami instytucji. Prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej przedstawił propozycję organizacji we wszystkich powiatach Wielkopolski spotkań rolników
z przedstawicielami Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz przedstawicielami Polskiego Związku
Łowieckiego. Na spotkania mieliby zostać zaproszeni także starostowie powiatów, nadleśniczy Lasów
Państwowych oraz wójtowie i burmistrzowie. Spotkania będą miały za zadanie wzajemne rozpoznanie
problemów na linii rolnik-myśliwy, uporządkowanie spraw w zakresie wspólnej ochrony plantacji
rolniczych przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, a także zmniejszenie konfliktów w
momencie szacowania szkód. Wielkopolska Izba Rolnicza na bazie wcześniejszego porozumienia
aktualizuje internetową bazę obwodów i kół łowieckich, z których będą mogli korzystać rolnicy i myśliwi z
Wielkopolski.
Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich w Tarnówce
W Niedzielę Palmową – 9 kwietnia 2017 r. – na hali sportowej w Tarnówce, w powiecie złotowskim blisko
tysiąc mieszkańców Wielkopolski uczestniczyło w Śniadaniu Wielkanocnym Środowisk Wiejskich.
Spotkanie zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz mieszkańcy gminy Tarnówka skupieni wokół
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Tarnówce. Współorganizatorami spotkania był
także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Złotowski, Gmina Tarnówka i Forum Młodych
Ludowców Województwa Wielkopolskiego. Do świątecznego stołu zasiedli mieszkańcy wielkopolskich
wsi, rolnicy, członkowie WIR, przedstawiciele organizacji rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz sołtysi. Wśród uczestników spotkania byli
również parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze
rolnictwa. Podczas uroczystości został rozstrzygnięty konkurs pn. „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna
Powiatu Złotowskiego” zorganizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i
Powiat Złotowski. I miejsce zajęła palma wykonana przez członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowa
Święta, II miejsce palma z Sołectwa Tarnówka II i III miejsce palma wykonana przez podopiecznych WTZ
w Jastrowiu. W ramach Śniadania Wielkanocnego odbył się również Kiermasz Wielkanocny, na którym
można było zobaczyć lub nabyć rękodzieła artystów z powiatu złotowskiego. Podczas Śniadania
Wielkanocnego po raz pierwszy wybrzmiał Hejnał Tarnówki.
Dobry sołtys potrafi odmienić oblicze wsi – kolejna odsłona jubileuszu wielkopolskich sołtysów
W trakcie Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich w Tarnówce obchodzono kolejne regionalne
obchody jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W roku 1997
zostało powołane do życia Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Jego głównym
inicjatorem i pierwszym Prezesem był Pan Franciszek Sztuka (zmarł w lutym 2017), który dotarł również
na Złotowską ziemię i zainicjował powstanie w tamtych latach Stowarzyszenia, jednak brak aktywności
ówczesnych sołtysów i wiary w powodzenie idei Stowarzyszenia, spowodowało wygaszenie lokalnej
inicjatywy kół gminnych i rady powiatowej. W trakcie Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego wyróżniło Sołtysów - liderów lokalnych
społeczności, których wytypowały poszczególne koła gminne.
Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego z wizytą w Izbie
Studenci Wydziału Ekonomiczno-Społecznego poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego podczas
studiów poznają różne formy przedsiębiorczości występujące na obszarach wiejskich. Spotkanie odbyło się
w dniu 11 kwietnia 2017 r. w auli Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na poznańskim
Golęcinie. Wzięło w nim udział około pięćdziesięciu studentów przybyłych pod opieką dr Agnieszki BaerNawrockiej. Pierwsza część spotkania poświęcona była zagadnieniu energii odnawialnej, która przede
wszystkim bazuje na surowcach produkowanych przez rolnictwo (biogazownie) lub po prostu lokuje swe
instalacje na obszarach wiejskich (elektronie wiatrowe czy fotowoltaiczne). Temat ten przedstawił
słuchaczom przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią – Stefan Pawlak. W drugiej części
wizyty studenci mieli możliwość poznania idei działania samorządu rolniczego, na przykładzie
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Po krótkim rysie historycznym i przedstawieniu bieżących zadań stojących
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przed Izbą, omówiono różne kierunki działalności gospodarczej najczęściej podejmowane przez rolników.
Naszych gości zapoznano z tymi działania PROW 2014-2020, które oferują rolnikom finansowe wsparcie
działalności pozarolniczej. Możliwości rozwoju biznesu na wsi są nadal bardzo duże i w znacznym stopniu
jeszcze niewykorzystane. Oprócz handlu czy agroturystyki, na obszarach wiejskich prężnie rozwija się
szeroka sfera usług i produkcji. Rozwój przedsiębiorczości, odbywający się z udziałem rolników nie tylko
poprawia sytuację finansową ich samych, lecz także łagodzi problemy lokalnego rynku pracy i przyczynia
się do rozwoju naszych „małych ojczyzn”.
Relacja z konferencji „Wzmacniamy polskie rolnictwo”
12 kwietnia 2017 r. Zarząd WIR wziął udział w konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim pn. "Wzmacniamy polskie rolnictwo". Głównymi prelegentami byli: Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki – W-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 rolników i
ok. 100 przedstawicieli administracji rządowej oraz kierownictwa instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.
W swoim wystąpieniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel przedstawił zarys programu
działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Prezes Wiktor Szmulewicz omówił rolę
Rady Dialogu Społecznego w realizacji polityki rolnej państwa. Powstało wiele ważnych projektów, w tym
30 małych ustaw i 170 rozporządzeń. Jako samorząd rolniczy wnosimy swoje merytoryczne uwagi do tych
projektów. Podkreślamy w nich, jakie będą praktyczne skutki nowych przepisów dla rolników. Uwagi
samorządu rolniczego powinny być wysłuchane i wdrażane. Wiktor Szmulewicz podziękował rolnikom za
ich ciężką pracę. To dzięki rzetelności polskich producentów, konsumenci zaufali polskiej żywności i dziś
jej poszukują, ją wybierają spośród innych produktów na sklepowych półkach. Trzeba to dobrze
wykorzystać, by utrzymać tę jakość. Trzeba doprowadzić do takiej konkurencyjności polskiego rolnictwa,
by poradziło sobie nawet w sytuacji, gdy zabraknie unijnych dopłat. Katarzyna Siudzińska, hodowca drobiu
i delegatka WIR z gminy Przygodzice zwróciła uwagę na trudną sytuację hodowców drobiu. Uruchomienie
mechanizmu pomocowego w formie rekompensat dla producentów drobiu poszkodowanych w wyniku
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków to niewątpliwie potrzebne działanie. Jednakże Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r., przewidziało możliwość ubiegania się o to wsparcie tylko do 28
lutego 2017 r., podczas gdy ptasia grypa wciąż rozprzestrzeniała się po Polsce. W miesiącu marcu na terenie
Polski, wykryto wirus ptasiej grypy jeszcze w 5-ciu gospodarstwach, co poszerzyło grono hodowców,
którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Wykluczenie z programu pomocowego tych rolników, którzy
zostali objęci strefami ochronnymi po 28 lutym, jest niesprawiedliwe i nieuzasadnione gdyż ponoszą oni te
same konsekwencje rozprzestrzeniania się choroby.
Wielkopolscy rolnicy wspierają rybaków
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Oddziału Związku Producentów Ryb odbyło się 27 kwietnia 2017 r.
w miejscowości Niedźwiedź. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie funkcjonowania Związku,
który w ubiegłym roku obchodził Jubileusz 100-lecia działalności. Duża cześć dyskusji dotyczyła protestu,
który miał miejsce dwa dni wcześniej przed siedzibą Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Morskiej. Protest
był reakcją na plany Ministerstwa dotyczące pozbawienia rybaków śródlądowych dopłat
wodnośrodowiskowych i przeniesienia tych środków na sektor rybołówstwa morskiego. Pozbawienie
gospodarstw rybackich tego instrumentu wsparcia z pewnością przełoży się na osłabienie kondycji tego
sektora produkcji, a co za tym idzie do upadku gospodarki stawnej. Niewątpliwie wpłynie to niekorzystnie
na stan akwakultury i zwiększy ryzyko powodziowe w miejscowościach położonych poniżej obiektów
stawowych. Obecny na spotkaniu Prezes WIR Piotr Walkowski pogratulował wielkopolskim rybakom
osiągnięć i złożył na ręce Prezesa Oddziału Marka Trzcielińskiego medal 120-lecia Samorządu Rolniczego
na ziemiach polskich, w uznaniu wielkopolskich rybaków. Prezes przekazał także informacje, że w dniu 27
kwietnia 2017 r. na stronach sejmowych pojawił się projekt ustawy Prawo wodne, który wprowadza
rewolucyjne zmiany komplikujące dotychczasowe zasady korzystania z wód na potrzeby rolnictwa i
rybactwa. Prezes poprosił rybaków o zapoznanie się z proponowanym i zmianami i przekazanie
ewentualnych uwag.
Walne Ostrowskiej Mleczarni
W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Ostrowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Mleczarni i zarazem Delegat Rady Powiatowej WIR Jerzy
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Kulas. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdanie z działalności mleczarni za rok 2016. Dodatni
wynik finansowy firmy, spłata ostatniej raty kredytu za obiekt restauracyjny Mleczna Perła, oraz
wprowadzenie na rynek kilku nowych produktów sprawiło, że członkowie Walnego Zgromadzenia
jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu z Prezesem Tomaszem Bąkiem na czele. W trakcie
spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs wygłosił prelekcje w temacie bioasekuracji w
produkcji mleka i chowie bydła. Obecny na spotkaniu Prezes WIR Piotr Walkowski poinformował
zebranych o zapowiadanych zmianach w ustawie Prawo wodne oraz objęciu całego województwa
Wielkopolskiego strefą OSN. Zaprosił także do korzystania z informacji, jakie zamieszczane są na stronie
internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Spotkanie Sołtysów Gminy Grabów nad Prosną
Spacer wśród kwitnących rododendronów i azalii, ścieżką edukacyjną w parku przy nadleśnictwie
Przedborów. Tym akcentem rozpoczęło się spotkanie informacyjne dla sołtysów gminy Grabów nad Prosną
zorganizowane 13 czerwca 2017 r. przez Grażynę Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Celem spotkania było przekazanie najistotniejszych informacji
dotyczących rolnictwa. W trakcie spotkania poruszono problem zagrożeń wynikających z intensyfikacji
prac w gospodarstwie w okresie żniw. Wskazówki na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych
przybliżył Dzielnicowy sierżant Adam Juszczak i Michał Biel z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w
Grabowie nad Prosną. Gospodarz obiektu nadleśniczy Wojciech Bąk zapoznał uczestników spotkania z
historią nadleśnictwa, a także z planami hodowlano- łowieckimi na terenie powiatu ostrzeszowskiego. W
związku z ciągłym zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce Powiatowy
Lekarz Weterynarii przeprowadził szkolenie na temat bioasekuracji gospodarstw. Kolejnym tematem była
działalność spółki Wodnej. Sprawozdanie za ubiegły rok przedstawił Prezes Gminnej Spółki w Grabowie
nad Prosną Jan Presiak. Na zakończenie kierownik Biura Powiatowego WIR w Ostrzeszowie omówiła
inicjatywy podejmowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.
110-lecie szkolnictwa rolniczego w Bojanowie
W dniu 24 czerwca 2017 roku w Bojanowie odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 110-lecia Szkolnictwa
Rolniczego w Bojanowie połączona ze Zjazdem Absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się nadaniem
imienia Janiny Nickowskiej oraz Marianny Juchnowicz klasopracowniom szkoły. W uroczystościach
jubileuszu wzięło udział ponad tysiąc absolwentów, wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk oraz Starosta Rawicki Adam Szperzyński. Jednym z organizatorów uroczystości był Delegat
i wieloletni Członek Zarządu WIR Zbigniew Gąsior. Z okazji jubileuszu wydana została Księga
Absolwentów oraz kolejny numer Siejby w którym zamieszczono artykuł dotyczący współpracy Szkoły z
Wielkopolską Izbą Rolniczą. Prezes WIR Piotr Walkowski z okazji uroczystego jubileuszu przekazał
wszystkim uczestnikom uroczystości najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Podziękował Dyrekcji, Gronu
Pedagogicznemu i wszystkim, którzy byli związani ze Szkołą za wysiłek i wkład włożony w kształtowanie
młodego pokolenia. Na zakończenie wystąpienia Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej złożył na ręce
Dyrekcji i Organizatorów Zjazdu kwiaty, inskrypcje z życzeniami oraz pamiątkowy medal wybity z okazji
jubileuszu 120 lat Izb Rolniczych.
Posiedzenie Komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym w OIP w Poznaniu
W dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w
Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli
samorządu terytorialnego, inspekcji pracy instytucji i organizacji działających w obszarze rolnictwa, w tym
m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania podjęta została uchwała w sprawie powołania
zespołu ds. analizowania wypadków rolniczych, którego trzon stanowić będą przedstawiciele Państwowej
Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Straży Pożarnej oraz Policji. Rolą
pozostałych instytucji będzie w szczególności dbanie o przekaz informacji do jak najszerszego grona
odbiorców. Tematem wiodącym spotkania była kwestia zadbania o bezpieczeństwo dzieci mieszkających i
często również pracujących w gospodarstwach rolnych. Omawiano sposoby dotarcia z tematyką BHP do jak
największego grona osób. Co roku na terenie całej Wielkopolski dochodzi do wypadków z udziałem dzieci,
w tym również śmiertelnych. Największym zagrożeniem dla najmłodszych dzieci są cofane ciągniki,
niezabezpieczone studnie, zbiorniki na gnojowicę, drabiny oraz brak odpowiednio wydzielonego miejsca do
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zabawy. Pracownicy inspekcji pracy w ramach swoich obowiązków służbowych wyjeżdżają do
gospodarstw rolnych, a w szczególności na pola w celu uczulenia rolników na występujące podczas pracy
zagrożenia. Celem takich wizyt jest jedynie udzielenie porad i zaleceń w zakresie BHP. Żaden rolnik nie
jest karany w przypadku stwierdzenia uchybień czy zaniedbań. Warto zatem przyjmować takie osoby z
życzliwością.
Niedziela z Funduszami Unijnymi w aspekcie 750-lecia Dubina
W dniu 02.07.2017r. w Dubinie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego
odbyło się wydarzenie pn. ,,Niedziela z Funduszami Unijnymi w aspekcie 750-lecia Dubina”. Wielkopolską
Izbę Rolniczą reprezentował Prezes WIR Piotr Walkowski i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w
Rawiczu Łukasz Rojda. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przekazał na ręce pani
sołtys list gratulacyjny. Po wystąpieniach gości miały miejsce występy artystyczne i rozstrzygnięcia
konkursów o tematyce unijnej. Wielkopolska Izba Rolnicza wystawiła swoje stoisko, które cieszyło się
sporym zainteresowaniem rolników. Na stoisku rolnicy z gmin powiatu Rawickiego mogli otrzymać
bezpłatną prasę rolniczą i uzyskać informację na temat prac samorządu rolniczego.
25 Pielgrzymka Sołtysów
W dniu 9 lipca 2017 r. odbyła się jubileuszowa 25 Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do
Lichenia. Pielgrzymka rozpoczęła się Konferencją: „Wiejska polska”. Jednym z najważniejszych tematów
tej konferencji było omówienie projektów zgłoszonych w konkursie: ”Fundusz sołecki – najlepsza
inicjatywa”. Finaliści tegorocznej edycji konkursu otrzymali nagrody, statuetki oraz dyplomy. Konkurs po
raz piąty realizowany był przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Konferencja
„Wiejska Polska” była też okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla rolnictwa oraz naszego regionu.
Podczas Konferencji Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył Janowi
Nowakowi - Wójtowi Gminy Kawęczyn Odznakę Honorową: Zasłużony dla Województwa
Wielkopolskiego. Natomiast Ireneusz Niewiarowski – Prezes Zarządu Głównego Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów otrzymał Medalion im. dr. Aleksandra hr. Szembeka. Jest to najwyższe
odznaczenie, jakie może przyznać Wielkopolska Izba Rolnicza. Przyznawane jest za działalność na rzecz
rolnictwa i rozwoju wielkopolskiej wsi. Odznaczenie to wręczyli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski wraz z Członkiem Zarządu Jolantą Nawrocką.
Aby tradycji stało się zadość – czyli każdy kłos na wagę złota
W niedzielę 16 lipca miejscowości Potworów gm. Dobra odbył się drugi „Dzień Żniwiarza” PotworówMarcinów 2017. Impreza miała na celu powrócenie do tradycji najważniejszego dla każdego rolnika
wydarzenia w całym roku jakim są żniwa, czyli zbiór tego co zostało zasiane, co urosło i zgromadzenie
zapasów na kolejny rok. Odbył się pokaz podorywki, która była wykonywana tuż po ścięciu zboża a na
koniec były omłoty. Od cepa przez targówkę, prostówkę, aż po wiejnię Warmiankę można było zobaczyć
jak technika zmieniała młócenie zboża. Całej imprezie towarzyszyła Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z
Prezesem Piotrem Walkowskim i Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Turku Markiem Pańczykiem
oraz delegatami z powiatu tureckiego.
Spotkanie MRiRW z przedstawicielami Izb Rolniczych ws. ASF
26 lipca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się narada Prezesów oraz
Przedstawicieli Izb Rolniczych z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela. Organizatorem spotkania była
Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem spotkania były
działania w zakresie zwalczania wirusa ASF w Polsce, ale także omówienie sytuacji na rynkach rolnych.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel poinformował, że rząd przygotował projekt ustawy o
zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przewidujący
usprawnienie odstrzału sanitarnego oraz projekt nowelizacji rozporządzenia ws. określenia okresów
polowań na zwierzęta łowne, dotyczący m.in. wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki w
całym kraju oraz wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski podkreślił, że konieczna jest redukcja dzików na obszarach o dużej koncentracji produkcji
trzody chlewnej. Przedstawiciele samorządu rolniczego zwrócili uwagę, że należy podjąć pilnie działania w
zakresie zmniejszenia populacji dzików zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej do bezpiecznej liczby
dzików 5 osobników na 1000 ha. Natomiast na obszarach objętych ograniczeniami gęstość populacji
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dzików powinna kształtować się na poziomie 0,1 dzika/km2. Poziom ten jak uważa środowisko rolnicze
powinien zostać osiągnięty do 30 listopada 2017 r. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na nieobecność
pełnomocnika rządu ds. zwalczania choroby ASF, gdyż wiele proponowanych przez obecnych na spotkaniu
rozwiązań dotyczy innych resortów, w związku z tym potrzebne są rozwiązania na poziomie Rady
Ministrów.
Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie zmiany systemu ubezpieczeń rolnych
27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie dotyczące
wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w
kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej. W spotkaniu udział wzięli Prezesi lub
Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele
związków i organizacji rolniczych. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowała Pani Jolanta Nawrocka –
Członek Zarządu WIR i zarazem przewodnicząca RP WIR powiatu konińskiego. Przedstawicielom izb i
organizacji rolniczych zostały przedstawione dwie nowe propozycje rozwiązań. Jednakże żadna z tych
propozycji nie uzyskała akceptacji zainteresowanych stron, ponieważ, pieniądze z ubezpieczeń
komasowane byłyby w firmach ubezpieczeniowych. W dyskusji padały również propozycje innych
rozwiązań. Minister Jurgiel poinformował, że resort pochyli się nad propozycjami i zmodyfikuje
dotychczasowy system ubezpieczeń.
95 rocznica Strajku Chłopskiego w Wielkopolsce
W Wielkopolsce w dniach 2-14.08.1922 roku miał miejsce powszechny strajk robotników rolnych, który
objął łącznie 1200 majątków ziemskich. Do stłumienia strajków użyto wojska. Zginęło kilkadziesiąt osób.
Strajk zakończył się niepowodzeniem, robotnicy powrócili do pracy bez osiągnięcia zakładanych celów
płacowych. 7 sierpnia do tragicznych wydarzeń doszło w miejscowości Górzno w gminie Ostrów
Wielkopolski. Podczas próby rozpędzenia manifestantów przez policję i wojsko, śmierć poniosło trzech
robotników rolnych. 6 sierpnia 2017 r. właśnie w Górznie pod pomnikiem ofiar strajku odbyły się
uroczystości upamiętniające 95. rocznicę Strajku Chłopskiego w Wielkopolsce. Uroczystości
zorganizowane zostały z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski,
Zarządu Powiatowego PSL w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Górznie i ks. prob. parafii pw. św. Mateusza w Górznie. W imieniu organizatorów
głos zabrał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który podziękował przybyłym za udział
w spotkaniu upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed 95 lat. Podkreślił, że w uroczystościach, które są
w tym miejscu organizowane co pięć lat najważniejsza jest pamięć i świadomość, że musimy uczynić
wszystko, by nigdy więcej Polak nie wystąpił przeciwko Polakowi.
VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów
Wiejskich
W dniach 9 - 10 września 2017 r. po raz VII kobiety z całej Polski uczestniczyły w dwudniowym Zjeździe
w Licheniu Starym w powiecie konińskim. Pierwszy dzień zjazdu to czas na prezentację dorobku swych
regionów. Odbyły się przeglądy zespołów folklorystycznych, konkursy kulinarne: na ciasto i najlepszą
potrawę z gęsiny. Odbył się także konkurs artystyczny, mający na celu wyróżnienie rękodzieła ludowego.
Dodatkowo nagrodzone zostały najpiękniejsze stoiska. W konkursie na najsmaczniejsze ciasto
uczestniczyły 34 Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Komisje oceniające, w skład których wchodzili
także przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, mieli bardzo trudne zadanie, gdyż liczne stoiska były
przepięknie udekorowane, barwne i zaopatrzone w przepyszne, regionalne smakołyki. Wielkopolska Izba
Rolnicza była współorganizatorem tegorocznego Zjazdu, w związku z tym na swoim stoisku zorganizowała
Piknik Wieprzowy. W ramach Pikniku promowano spożycie mięsa wieprzowego oraz informowano o
walorach odżywczych i smakowych polskiej wieprzowiny. Na stoisku częstowaliśmy tradycyjnym żurkiem
z jajkiem, białą i wędzoną kiełbasą, smażoną kaszanką z cebulką i ziemniakami oraz karkówką z grilla. Był
też chleb ze smalcem, ogórki kwaszone, surówka z kapusty i warzywa konserwowane. W sumie wydano
bezpłatnie ok 6 tysięcy porcji degustacyjnych.
Konferencja z okazji 160. rocznicy urodzin oraz 80. rocznicy śmierci Michała Drzymały
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Wielkopolska Izba Rolnicza pragnąc uczcić osobę Michała Drzymały, 13 września 2017 r., w dniu jego 160
urodzin, zorganizowała konferencję historyczną, zapraszając do współpracy Starostwo Powiatowe w
Grodzisku Wielkopolskim oraz Urząd Miasta i Gminy Rakoniewice.
Konferencję poprzedziło spotkanie na rynku w Rakoniewicach, gdzie stoi replika wozu Michała Drzymały.
Uczestnicy uroczystości zwiedzili ten niezwykły zabytek oraz odwiedzili oddalone o kilkaset metrów
Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, gdzie powstała Izba Pamięci poświęcona Michałowi Drzymale i jego
walce z bezduszną polityką pruskiego zaborcy. Następnie zgromadzeni goście udali się pod pamiątkowy
obelisk w Drzymałowie (dawne Podgradowice), który stoi na ziemi należącej kiedyś do Michała Drzymały.
To właśnie w tym miejscu Michał Drzymała wraz z rodziną mieszkał w cyrkowym wozie. Po złożeniu
kwiatów przez przybyłe delegacje, uczestnicy uroczystości udali się do pobliskiego gościńca „U Michała”
na konferencję historyczną, podczas której wspominano bohatera i jego walkę o prawo do ziemi. prof.
Małgorzata Konopnicka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która przybliżyła biografię bohaterskiego chłopa
oraz burzliwą historię jego sporu z pruskim zaborcą. Pani Małgorzata Włodarczyk Wójt Miasteczka
Krajeńskiego (powiat pilski), gdzie Michał Drzymała spędził ostatnie 10 lat życia i gdzie w roku 1937
został pochowany, opowiedziała o działaniach mieszkańców oraz władz gminy, które pozwalają zachować
pamięć o tym wielkopolskim bohaterze. Regionalista Edward Laskowski - autor tekstu biograficznego o
Michale Drzymale, (tekst zamieszczony został we wrześniowym wydaniu Biuletynu WIR Siewca
Wielkopolski), przywołał kilka ciekawych anegdot z życia Michała Drzymały, które do dnia dzisiejszego
opowiadają mieszkańcy Rakoniewic.
70-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
16 września 2017 roku odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Uroczyste obchody rozpoczęła Masza święta w Kościele
NMP w Przygodzicach. W trakcie uroczystości Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski
wręczył Szkole odznaczenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej „Medalion Im. Dr Aleksandra Hrabiego
Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa I Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”. Odznaczenie to przyznane
zostało w uznaniu zasług przygodzickiej Szkoły w kształceniu uczniów w kierunkach rolniczych oraz
współpracy z samorządem rolniczym. Następnie wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa,
nadane przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa WIR. Prezes WIR w trakcie swojego
wystąpienia wręczył także organizatorom uroczystości jubileuszowej symboliczny bon na kwotę 2 000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji jubileuszowego spotkania.
VI Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR
W dniu 16 września 2017 r. w Spale odbyła się konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów
Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W Konferencji uczestniczyła przedstawicielka
Wielkopolskiej Izby Rolniczej - członkini Prezydium Rady ds. Kobiet Jolanta Nawrocka. W konferencji
uczestniczyli: Pani Maria Fajger- p.o. Prezesa ARiMR, Urszula Kwil- Przedstawiciel Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR; Jan Boczek- Prezes Rabatu
Rolniczego, Marcin Wdowiak- Dyrektor Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A EuCO) oraz
przedstawicielki kobiet Izb Rolniczych z całego kraju. Gospodarzem spotkania była Izba Rolnicza
Województwa Łódzkiego. Ze strony uczestniczek padło wiele pytań. Dotyczyły one często zmieniającego
się wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz różnic pomiędzy wypisem z ewidencji gruntów, a powierzchnią
PEG ustalaną przez ARIMR. Pytania dotyczyły też programu na „Inwestycje odtwarzające potencjał w
produkcji rolnej”. Pani Prezes podkreśliła konieczność zgłaszania do biur powiatowych Agencji oświadczeń
w sprawie poniesionych strat, które zabezpieczą rolników przed sankcjami karnymi podczas kontroli
wypełniania zobowiązań. Poinformowała, że Polska wystąpiła o wypłatę jednorazowego wsparcia z Komisji
Europejskiej, ale decyzji ostatecznej w tym zakresie z Brukseli jeszcze nie ma.
Omówienie sytuacji na rynku ziemniaka skrobiowego
W dniu 18 września 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, doszło do spotkania
plantatorów ziemniaków skrobiowych z Prezesem Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego S.A. w Luboniu Waldemarem Kasperskim. Plantatorów reprezentowali Ryszard Szaroleta
– Prezes Zrzeszenia Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu przy WPPZ S.A. Luboń oraz
Marek Suchora – Wiceprezes tego Zrzeszenia. Wnioskodawców reprezentowali: Kazimierz Kubczak i
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Andrzej Waszak z RP WIR we Wrześni. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu
WIR.
Spotkanie zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza wobec niepokojących sygnałów dochodzących z
terenu w sprawie wewnętrznych ustaleń w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego
S.A., co do minimalnego poziomu skrobi w skupowanym surowcu podczas tegorocznej kampanii,
określonym na poziomie 14%. Wielkopolska Izba Rolnicza, jako ustawowy samorząd rolniczy, rozumie
dbałość WPPZ o interes ekonomiczny swego przedsiębiorstwa, jednakże nie może to stać w jaskrawej
sprzeczności z interesem tych plantatorów, którym do nasadzenia sprzedano określone odmiany
ziemniaków, tj. „Tajfun” i „Cekin”, które charakteryzują się bardzo przeciętnym poziomem skrobi, a
tegoroczny przebieg wegetacji (duże opady deszczu) ten poziom skrobi jeszcze obniżył. Rolnicy mający
obawy o sprzedaż surowca wyprodukowanego z otrzymanych sadzeniaków, oczekują od swojego
kontrahenta rzetelnego rozwiązania problemu. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że tym plantatorom,
którzy otrzymali te sadzeniaki trzeba pomóc. Natomiast Zakład jest nastawiony na produkcję skrobi i ze
względów ekonomicznych nie może przyjmować ziemniaków jadalnych do przerobu od pozostałych
dostawców.
60 lat Szkoły Rolniczej w Marszewie
W sobotę, 23 września 2017 r., Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie obchodził
jubileusz 60-lecia istnienia. Jubileuszowe uroczystości połączone były ze zjazdem absolwentów.
Organizatorami wydarzenia była Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły oraz Stowarzyszenie
Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w
kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Następnie uczestnicy spotkania przenieśli się do budynku szkoły,
gdzie odbyła się część oficjalna wydarzenia z udziałem zaproszonych gości i sympatyków Szkoły.
Wielkopolską Izbę Rolniczą na Jubileuszu reprezentował Prezes Piotr Walkowski, który przekazał na ręce
Pani Dyrektor Grażyny Borkowskiej życzenia oraz podziękowania za wieloletnią współpracę z samorządem
rolniczym.
Święto Rybaka w Pyszkowie
Tegoroczne Ogólnopolskie Obchody Święta Rybaka odbyły się dnia 28 września 2017 r. w gospodarstwie
rybackim pana Zbigniewa Rakowskiego w Pyszkowie. Organizatorem Obchodów był: Związek
Producentów Ryb – Organizacja Producentów. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. W uroczystościach z okazji
Święta Rybaka wśród licznych gości był także Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski,
który złożył Rybakom życzenia, a w szczególności przywrócenia przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej rekompensat wodno-środowiskowych na dotychczasowym poziomie. Podkreślił, że
zdaniem wielkopolskich rolników departament rybołówstwa powinien powrócić pod zarządzanie
ministerstwa rolnictwa. Prezes WIR przekazał również na ręce prezesa Związku Producentów Ryb Marka
Trzcielińskiego podziękowania za trud wkładany w rozwój.
„Samorządy i mieszkańcy, a kopalnie odkrywkowe. Przyszłość Wielkopolski bez węgla brunatnego?”
Pod taką nazwą odbyła się w dniu 29 września 2017 r. w Poznaniu, Konferencja zorganizowana przez
Fundację „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” oraz Roberta Marcinkowskiego – Starostę Gostyńskiego,
Bernarda Turskiego – Starostę Kościańskiego, Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego, Sebastiana
Czwojda – Burmistrza Krobii i Karola Skrzypczaka – Burmistrza Miejskiej Górki. Udział w konferencji
wzięli liderzy stowarzyszeń i ruchów "anty odkrywkowych" z płd. i płn. Wielkopolski, mieszkańcy z gmin
zagrożonych budową kopalni oraz Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Krytycznie o perspektywie budowy kopalni węgla brunatnego wypowiadali się również samorządowcy.
Budowa kopalni węgla brunatnego na terenie Wielkopolski będzie katastrofą. Ziemie wielkopolski powinny
produkować dobrą i zdrową żywność.
70 lat Golęcińskiego Technikum
W sobotę 30 września 2017 r. Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu obchodziło Jubileusz 70 lat
istnienia szkoły. W nietypowej scenerii, pośród maszyn rolniczych, tłumnie przybyli dawni uczniowie by
wspólnie świętować Jubileusz szkoły. Golęcińska Szkoła na przestrzeni siedemdziesięciu lat kształcenia
wydała blisko 10 tys. absolwentów. Mimo wielu zawirowań i chęci likwidacji, szkoła utrzymała się i
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kształci na akademickim poziomie. Od 1 września 2014 roku szkoła stała się jednostką publiczną
prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zajęcia z niektórych przedmiotów odbywają się
w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego przez nauczycieli akademickich. Gratulacji nie było końca,
zasłużeni dla tej szkoły otrzymali wiele wyróżnień, między innymi: Odznakę honorową „Zasłużony dla
województwa wielkopolskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska
Izba postanowiła również uhonorować zasługi tej szkoły dla rozwoju wielkopolskiego rolnictwa, przyznając
uchwałą Zarządu wyróżnienie specjalne: „Medalion Im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność
na Rzecz Rolnictwa I Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”, który to Medalion Prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Piotr Walkowski wręczył osobiście, dekorując sztandar szkoły. W kilku słowach skierowanych do
zebranych Prezes WIR Piotr Walkowski pogratulował osiągnięć szkoły, życząc jednocześnie dalszych
sukcesów w trudzie nauczania i rozwijania się. Wielkopolska Izba Rolnicza patronuje klasie agrobiznesu i
na terenie Golęcińskiej szkoły ma swoją siedzibę.
Nowy Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
9 października 2017 r. w Gostyniu odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Sołtysów województwa
Wielkopolskiego. W trakcie obrad sołtysi z całej Wielkopolski wybrali nowe władze Stowarzyszenia.
Prezesem Stowarzyszenia został dotychczasowy wiceprezes Jarosław Maciejewski. Wiceprezesami
wybrano Wojciecha Majchrzaka i Wiesława Janosia. Funkcję skarbnika Stowarzyszenia powierzono Ewie
Baranowskiej a sekretarza Grażynie Jaszczyk. Gratulację nowemu Zarządowi Stowarzyszenia złożył Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Prezes WIR w swoim wystąpieniu podziękował również
ustępującej Pani Prezes Stowarzyszenia Barbarze Czachurze za wieloletnią, owocną współpracę z
samorządem rolniczym. Bezpośredni kontakt z gospodarzami wsi umożliwia nam dotarcie do rolnika z
bieżącymi informacjami. Współpracujemy z sołtysami przy okazji organizacji szkoleń i spotkań
informacyjnych oraz inicjatyw promujących tradycje wielkopolskiej wsi. W ubiegłym roku wspólnie ze
Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim organizowaliśmy
cykl szkoleń pt. „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi”.
Jubileusz 110-lecia Kółka Włościanek w Żegocinie
15 października 2017 r. w Żegocinie odbyło się niezwykłe spotkanie poświęcone upamiętnieniu działań
rodu Chłapowskich na rzecz Żegocina oraz Jubileuszowi 110-lecia istnienia miejscowego Kółka
Włościanek. Spotkanie połączone było z uroczystościami jubileuszowymi miejscowego Kółka Włościanek,
które w bieżącym roku obchodzi 110 rocznicę działalności. Z okazji Jubileuszu Kółko Włościanek
uhonorowane zostało odznaczeniem nadanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą – medalionem im. dr
Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej wręczone przez
Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego. Kółko Włościanek w Żegocinie jest najstarszą
działającą tego rodzaju organizacją kobiecą w Wielkopolsce. Założycielką Kółka była hrabina Teofila
Chłapowska. To z jej inicjatywy 17 marca 1907 roku powstała Kółko Włościanek, które wówczas skupiało
40 gospodyń z pięciu sąsiadujących miejscowości. Żegocińskie Kółko Włościanek współpracuje również z
Wielkopolską Izbą Rolniczą m.in. poprzez przygotowywanie oprawy artystycznej organizowanych przez
WIR uroczystości i spotkań okolicznościowych. Kółko wielokrotnie uczestniczyło w konkursach
kulinarnych, szkoleniach oraz rożnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez WIR, promując w
ten sposób dziedzictwo kulturowe swojej gminy oraz całej Wielkopolski.
Izby mówią jednym głosem
W dniu 24 października 2017 r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Lubelskiej Izby Rolniczej z
Prezesem Piotrem Burkiem na czele. Delegacja LIR odwiedziła naszą Izbę przy okazji wizyty w Instytucie
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Ze strony WIR w spotkaniu wzięli udział: Prezes Piotr
Walkowski, Wiceprezes Bogdan Fleming, Dyrektor Biura Grzegorz Wysocki oraz pracownicy WIR. W
trakcie spotkania rozmawiano między innymi o potrzebie przekazania Izbom rolniczym większych
kompetencji, zwłaszcza w stanowieniu prawa dotyczącego sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy
spotkania stwierdzili, że cały samorząd rolniczy zgodnie mówi jednym głosem o zwiększeniu swoich
kompetencji. Stanowiska poszczególnych izb rolniczych w tej sprawie są takie same. Zdaniem Lubelskiej i
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wraz ze zwiększeniem kompetencji i zadań samorządu rolniczego, powinny
także zostać zwiększone środki na działania Izb. Najwięcej emocji wzbudził temat rozprzestrzeniającego się
z coraz większym natężeniem wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Jednoznacznie stwierdzono, że trzeba
23

zlikwidować populację dzika na terenach już zakażonych, a tam gdzie jeszcze wirus nie dotarł, znacznie
ograniczyć populację dzików – głównego wektora przenoszenia wirusa. Prezes Piotr Walkowski podzielił
opinię przedstawicieli LIR, że obecnie najważniejsze problemy którymi się zajmujemy, to właśnie: problem
szkód łowieckich i nadmiernej populacji dzikiej zwierzyny, kwestie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych
oraz kwestie związane z obrotem ziemią rolną i KOWR-em. Dyrektorzy biur omówili z kolei kwestie
organizacji pracy biur w obu izbach. WIR od lat posiada swoje biura powiatowe, natomiast LIR oprócz
Biura Zarządu w Lublinie posiada oddziały zamiejscowe w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku – Konferencja w Gorzowie Wielkopolskim
O tym, jak powinna wyglądać Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej po roku 2020 dyskutowali rolnicy,
przedstawiciele organizacji rolniczych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich podczas konferencji, która
odbyła się 25 października 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Była to jedna z czterech konferencji zorganizowanych przez
Krajową Radę Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych
rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich”. Program konferencji
skoncentrowany był wokół następujących zagadnień: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej –ważniejsze etapy
rozwoju, WPR na lata 2014-2020 oraz przegląd najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie
2020 +. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, samorządu
rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych działających na terenie wsi oraz
producentów rolnych z terenu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Podobne
konferencje odbyły się już w województwie dolnośląskim oraz podlaskim, ostatnia z cyklu odbędzie się 27
października 2017 r. w Rzeszowie. Uczestnicy konferencji z Wielkopolski serdecznie dziękują Lubuskiej
Izbie Rolniczej oraz Prezesowi Stanisławowi Myśliwcowi za serdeczne przyjęcie w Gorzowie
Wielkopolskim.
Spotkania Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR
6 listopada w Warszawie przy ul. Żurawiej odbyło się posiedzenie Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z
Obszarów Wiejskich przy KRIR. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady Danuta Lebioda.
Uczestniczyli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.
Omówiono następujące tematy:
1. Podsumowanie konkursu dla innowacyjnych rolniczek wraz z prezentacją kandydatek z 11 województw.
Omówiono regulamin i zmiany do regulaminu w przyszłej edycji konkursu. Podano też termin
rozstrzygnięcia konkursu w 2017 roku – 30 listopada na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie.
2. Przedstawiono wyniki wyborów Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady Kobiet przy Copa. Miło
nam było usłyszeć, że Pierwszą Wiceprzewodniczącą została nasza Przewodnicząca Danuta Lebioda.
3. Omówione zostały propozycje planu pracy na 2018 rok z uwzględnieniem dwu konferencji
organizowanych przez Opolską i Mazowiecką Izbę Rolniczą.
Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi
Pod tym hasłem odbyły się w Województwie Wielkopolskim cztery konferencje podsumowujące
dotychczasową działalność mieszkańców sołectw, które aktywnie uczestniczą w programie Wielkopolska
Odnowa Wsi- Lwówku, Łęknie, Rzgowie i Opatówku. W trakcie jednego ze spotkań podziękowanie za
wspieranie Wielkopolskiej Odnowy Wsi otrzymała także Wielkopolska Izba Rolnicza. Wyróżnienie z rąk
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego odebrał Prezes WIR Piotr
Walkowski. Wielkopolska Izba Rolnicza w roku ubiegłym przeprowadziła 5 szkoleń subregionalnych dla
sołtysów i aktywnych mieszkańców terenów wiejskich pn. „Sołtys liderem wielkopolskiej wsi”. W ramach
programu szkoleń informowaliśmy także o korzyściach jakie sołectwu daje udział w programie
„Wielkopolska Odnowa Wsi”.
20-lecie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w powiecie ostrzeszowskim
Z okazji przypadającego w tym roku 20–lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
dnia 9 listopada 2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie
poświęcone tym obchodom. Organizatorami wydarzenia był: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Rada
Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie oraz Powiatowy Zarząd Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Zaproszony na spotkanie Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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Piotr Walkowski omówił obecną sytuację na rynkach rolnych, odniósł się także do planowanych zmian w
ustawie o ochronie zwierząt. Zwrócił także uwagę na problem rolników prowadzących produkcję
zwierzęcą, którzy za sprawą wyznaczenia obszarów OSN na terenie całego kraju, będą zobowiązani do
przechowywania gnojowicy i obornika przez pół roku. Część uroczystą spotkania rozpoczęła
przewodnicząca powiatowego zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Grażyna
Jaszczyk wraz z Jarosławem Maciejewskim, który od 9 września pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Przedstawili oni przebieg zjazdu delegatów Stowarzyszenia
Sołtysów, który odbył się w Gostyniu.
Spotkanie Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu
17 listopada 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Zrzeszenia. W
spotkaniu poza Zarządem Zrzeszenia uczestniczyli również zasłużeni członkowie Zrzeszenia, hodowcy
drobiu oraz zaproszeni goście, wśród nich Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs. W części roboczej spotkania omawiano kwestie dotyczące
sytuacji na rynku mięsa drobiowego oraz jaj. Przypomniano również o profilaktyce zapobiegającej
rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy i obowiązkiem podjęcia działań zabezpieczającym fermy i
kurniki przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Piotra Walkowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał Odznakę Honorową Zasłużony
dla Rolnictwa hodowcom i producentom drobiu, którzy przyczynili się do rozwoju drobiarstwa w
Wielkopolsce. Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i
Producentów Drobiu zostało odznaczone Medalionem im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za
działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Odznaczenie wręczył Prezes WIR Piotr
Walkowski. Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Drobiu współpracuje z organizacjami
społecznymi i gospodarczymi działającymi na rzecz rolnictwa i drobiarstwa, w tym również z Wielkopolską
Izbą Rolniczą. W ubiegłym roku WZHiPR była partnerem WIR przy organizacji Forum Polsko –
Francuskiego i konferencji pt. „Perspektywy rozwoju produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej ze
szczególnym uwzględnieniem potencjału produkcyjnego Francji i Polski”.
Debata wokół finansowania przyszłej polityki rolnej
Gościem konferencji zorganizowanej w dniu 22 listopada 2017 r. oraz prelegentem podczas sesji głównej
forum był Sekretarz Generalny COPA/COGECA Pekka Pesonen, który zdecydowanie opowiedział się za
ewolucyjnymi a nie rewolucyjnymi zmianami WPR. Jego zdaniem WPR powinna utrzymać dotychczas
wypracowaną orientację rynkową. Rolnictwo UE potrzebuje polityki rolnej opartej na dwóch filarach:
dopłaty bezpośrednie i wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich. Sekretarz COPA COGECA
zdecydowanie opowiedział się za zmniejszeniem różnić w dopłatach bezpośrednich między krajami UE.
Dopłaty bezpośrednie powinny być gwarancją minimalnego dochodu w gospodarstwie. Podkreślał również,
że wspólnotowa polityka rolna powinna być nakierowana na prawdziwych aktywnych rolników, którzy
utrzymują się z produkcji rolnej. Odbyła się debata w której udział wzięli Sekretarz Generalny
COPA/COGECA Pekka Pesonen, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł do Parlamentu
Europejskiego Czesław Siekierski oraz Mirosław Borowski Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i
Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przez przedstawicieli samorządu rolniczego
powtórzone zostały obawy dotyczące zmniejszenia środków na WPR. Zdaniem Prezesa WIR Europa dwóch
prędkości to realne zagrożenie, szczególnie ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Na pytanie
dotyczące oczekiwań rolników wobec unijnej polityki rolnej Prezes Walkowski wskazał na
zagwarantowanie przewidywalności opłacalności produkcji.
II Forum Rolników i Agrobiznesu
Forum, które odbyło się 22 listopada 2017 r. zdominowane zostało przez tematy związane z przyszłością
Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach głównej sesji organizatorzy i uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi
na pytania o to czy rolnictwo potrzebuje unijnego wsparcia i na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy przy
pomysłach na Unię dwóch prędkości? W konferencji wzięło udział ponad 1000 osób, rolników i
przedstawicieli firm i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. WPR jako jedna z największych
pozycji wydatkowych w budżecie UE jest zarazem głównym kandydatem do obcięcia środków, co wzbudza
sprzeciw środowiska rolniczego. Dyskusje w tym temacie podsumowała debata. Przedstawiciele samorządu
rolniczego wyrazili obawy dotyczące coraz bardziej realnego zagrożenia unią dwóch prędkości oraz
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Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”
22 listopada 2017 r. Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Jolanta Nawrocka uczestniczyła w
Konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej
wsi”. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich izb rolniczych, rolniczych związków
zawodowych, samorządowcy oraz dyrektorzy i prezesi instytucji okołorolniczych. Prezydent Andrzej Duda
docenił szczególną rolę rolników i mieszkańców wsi m.in. w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jedną
z kwestii, która - według Andrzeja Dudy - powinna zostać uregulowana w ustawie zasadniczej są emerytury
rolnicze. Jak podkreślił – jest to zabezpieczenie socjalne dla tych, którzy utracili już, z uwagi na upływ
wieku, zdrowie, możliwości pracy w gospodarstwie. Wyzwaniem jest też - według głowy państwa zapisanie w polskiej konstytucji zrównoważonego rozwoju w taki sposób, żeby uwzględnić potrzeby
rolników oraz ludzi żyjących na terenach wiejskich dotyczące m.in. dostępu do edukacji, transportu, dóbr
kultury, tak, aby polskie społeczeństwo w całości, a nie tylko w jego miejskiej części było:
"społeczeństwem wykształconym, (...) europejskim i światowym w pełnym tego słowa znaczeniu". W
drugiej części podzielonej tematycznie przedstawicielka WIR uczestniczyła w sesji: „Gospodarstwo
rodzinne a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”.
Seminarium z okazji zakończenia zagranicznego stażu zawodowego
Dnia 23 listopada 2017 roku w siedzibie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
odbyło się seminarium podsumowujące kolejny program zagranicznych staży zawodowych. Udział w
seminarium wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilkunastu szkół rolniczych z terenu
całej Polski i ich opiekunowie, kierownictwo i uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
w Poznaniu oraz przedstawiciele Towarzystwa i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest
współorganizatorem stażu zawodowego. Podczas spotkania głos zabrali dyrektor Technikum Inżynierii
Środowiska i Agrobiznesu Pan Andrzej Kabaciński, wiceprezes Towarzystwa Pan Piotr Szymański oraz
przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Kornel Pabiszczak. W swoich wystąpieniach podkreślili
oni, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników, ale także wielką
przygodą. Wymaga to silnej woli i wytrwałości orasz dużych umiejętności zawodowych, a cechy te
młodzież posiada. Następnie praktykantom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu
zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego - Szkołę Deula w Nienburgu i Towarzystwo
Umiejętności Rolniczych oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską
Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.
Jubileusz 60-lecia KGW i KR w Brzeziu
25 listopada 2017 r. w Sali wiejskiej w Brzeziu odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia
powstania Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego w Brzeziu. W uroczystości uczestniczyli
jubilaci czyli członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkowie Kółka Rolniczego, przedstawiciele
samorządu powiatowego, gminnego, rolniczego oraz delegacje ościennych Kół Gospodyń. Były
podziękowania, kwiaty oraz upominki. Wszystkie członkinie KGW oraz KR w Brzeziu otrzymały
jubileuszowe dyplomy. Na ręce obecnej przewodniczącej KGW Ewy Kałużnej oraz Prezesa KR Jana
Noskowskiego zostały wręczone Jubileuszowe Puchary WIR, które wręczył Przewodniczący Rady
Powiatowej WIR w Pleszewie Olgierd Wajsnis.
Konferencja samorządu rolniczego w Sejmie
Po raz czwarty w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja samorządu rolniczego, tym razem pod
tytułem "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków zawodowych i
społeczno-zawodowych organizacji rolników”. W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia 2017 r. wzięło
udział ok. 300 rolników, w tym 14 –sto osobowa delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W trakcie
konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel przestawił informację o aktualnych
pracach resortu rolnictwa oraz podsumował ostatnie dwa lata działalności ministerstwa, wskazując na
zmiany wprowadzone w zakresie obrotu ziemią, działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich w tym tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich a także zmiany w organizacji
administracji działającej w obszarze rolnictwa. Minister wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi,
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podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów, wniosków i propozycji rozwiązań. Następnie Podsekretarz
Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w
perspektywie do 2030 r. oraz sposób ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych
dokumentach strategicznych, w szczególności w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.).
Wspólne spotkanie Rad Powiatowych
Przedstawiciele izb rolniczych z powiatu chodzieskiego, obornickiego, pilskiego, czarnkowskotrzcianeckiego, złotowskiego i wągrowieckiego uczestniczyli w szkoleniu i posiedzeniu Rad Powiatowych
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spotkanie odbyło się 20 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury
w Chodzieży. Wszystkich uczestników serdecznie powitał wiceprezes WIR Bogdan Fleming. Przedstawił
szczegółowy program i zaprosił do czynnego uczestnictwa w debacie która odbyła się po szkoleniu.
Zbigniew Król zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego przedstawił
procedury dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi oraz zaznaczył, że w komisji koordynacyjnej ds. szacowania czynny udział
bierze Wielkopolska Izba Rolnicza. Kornel Pabiszczak starszy specjalista z WIR wyjaśnił, że wójt lub
burmistrz informuje wojewodę o wystąpieniu szkody na terenie danej gminy. Komisje klęskowe w skład
których wchodzą członkowie Rad Powiatowych WIR są gotowe do szacowania szkód przez cały rok.
Kolejnym tematem było szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę
łowną. Prelegent przedstawił procedury zgłaszania szkód i zasady prawidłowego szacowania.
Protest Rolników w Warszawie
W piątek 8 grudnia 2017 r. grupa około 100 rolników z powiatu krotoszyńskiego wzięła udział w wielkiej
manifestacji środowisk wiejskich pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. Rolnicy w liczbie kilku tysięcy
protestowali przeciwko wprowadzeniu przepisów dotyczących ochrony zwierząt, które zakładają m.in.
definitywny zakaz prowadzenia uboju rytualnego bydła oraz zakaz hodowli i uboju zwierząt futerkowych.
Wielkopolska Izba Rolnicza dostrzegła problem i na listopadowym Walnym Zgromadzeniu, po dyskusji
wypracowała stanowisko w tej sprawie. Stanowisko to zostało przesłane do Marszałków Sejmu i Senatu, a
także do Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa.
Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich
Spotkanie opłatkowe skierowane do mieszkańców Wielkopolskich wsi odbyło się 9 grudnia 2017 r. na
terenie Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Celem spotkania jest integracja środowisk wiejskich oraz
kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Na zaproszenie Wielkopolskiej Izby
Rolniczej obraz Samorządu Powiatu Tureckiego odpowiedzieli rolnicy, delegaci rad powiatowych WIR,
samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa
oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. W sumie przy wigilijnym stole zasiadło ponad 1100 osób.
Gospodarzami uroczystości byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek
Trzcieliński, Starosta Turecki Mariusz Seńko, Przewodnicząca Komisji WIR ds. Kobiet i Rodziny w
Środowisku Wiejskim Jolanta Nawrocka oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku Marek
Pańczyk. Uroczystej kolacji towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez Zespół Szkół
Technicznych w Turku oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku.
Przed gośćmi spotkania wystąpiły także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Brudzewa. Piękne pieśni
nawiązujące do świat Bożego Narodzenia wykonał również ksiądz Grzegorz Czaja z Proboszcz parafii w
Siedlatkowie i Duszpasterz Rybaków. Jak co roku Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich towarzyszył
przegląd ciast świątecznych, do którego zgłoszono blisko 90 wypieków: pierników, makowców, serników
oraz ciast z orzechami i bakaliami. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ciasta
przeznaczone zostały do degustacji przez uczestników spotkania
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW w Województwie Wielkopolskim
19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie podsumowujące działania
realizowane w ramach KSOW w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczył Prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Piotr Walkowski. Całkowity budżet Planu Operacyjnego KSOW w Wielkopolsce w roku 2017
27

wyniósł 914 731,38 zł i został zrealizowany w 77,3 % czyli na kwotę 706 653,16 zł. W ramach operacji
realizowanych przez partnerów KSOW wydatkowano kwotę 323 486,44 zł na realizację 19 operacji.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację
przyszłorocznych operacji w ramach PO KSOW Wielkopolska otrzymała kwotę 1 360 000 zł. Kwota ta jest
niższa od kwoty, o którą wnioskował Samorząd Województwa. W trakcie spotkania omówione zostały
także operacje planowane do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego i Planu
Komunikacyjnego KSOW w roku 2018 oraz informacje dotyczące konkursu dla Partnerów KSOW na
wybór operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019 w roku 2018.
Konkurs ogłoszony zostanie najprawdopodobniej 4 stycznia. Partnerzy KSOW swoje wnioski będą mogli
składać przez 2 tygodnie.

Targi, wystawy, konkursy
Obecność Wielkopolskiej Izby Rolniczej na uroczystościach dożynkowych
XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie
27 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie rolnicy z całej Wielkopolski złożyli dziękczynienie za tegoroczne plony.
Uroczystą mszę świętą odprawił i homilię wygłosił J.E. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski.
Starostami tegorocznych dożynek byli Pani Anna Frankiewicz z Pyszczynka (gm. Gniezno) oraz Pan
Zbigniew Stajkowski z Michalczy (gm. Kłecko), którzy w imieniu wszystkich rolników złożyli dary ołtarza.
Po nabożeństwie uroczysty Obrzęd Dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Łany” z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarzami uroczystości byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska oraz Prezydent Miasta Gniezna
Tomasz Budasz. W uroczystościach wzięły udział delegacje rolników ze wszystkich powiatów
Wielkopolski, a także parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz
rolnictwa. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała śniadanie, na które zaproszono delegacje przybyłe na
dożynkowe uroczystości, w sumie blisko 2000 osób.
Dożynki w Częstochowie
W dniach 2-3 września 2017 r. delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatów szamotulskiego,
międzychodzkiego, wrzesińskiego i konińskiego uczestniczyła w IX Pielgrzymce Izb Rolniczych na Jasną
Górę. Dwudniowe uroczystości rozpoczęto spotkaniem uczestników Pielgrzymki z Wiceministrem
Rolnictwa Ryszardem Zarudzkim oraz Zarządem KRIR, podczas którego była możliwość omówienia
sytuacji w rolnictwie i przedyskutowanie bieżących problemów. W drugim dniu, tj. 3 września członkowie
delegacji WIR wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w XXXVI Ogólnopolskim Święcie
Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskich Dożynkach. W związku z Jubileuszem 300-lecia koronacji
Obrazu Jasnogórskiego tegoroczna Pielgrzymka Rolników i Dożynki odbywały się pod hasłem „Do naszej
Matki i Królowej”. Uroczystej Sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył abp
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas ceremonii zostały wręczone
dary wielkopolskich rolników.
Przedborów, powiat ostrzeszowski
Powiatowo-gminny Piknik Dożynkowy, który odbył się 2 września 2017 r. w Przedborowie był okazją dla
samorządu i mieszkańców powiatu do podziękowania rolnikom za cały sezon ciężkiej pracy. Uroczystości
dożynkowe rozpoczęły się mszą dziękczynną. Po mszy, okazałe bochny chleba, wręczono na ręce wójtów i
burmistrzów z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Wśród licznych podziękowań dla rolników za trud
codziennej pracy wpłynęły także życzenia od prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.
Tegoroczne Święto plonów uświetnił występ kapeli podwórkowej Lewiniacy. W trakcie wspólnego
biesiadowania goście mieli okazję spróbować ciasta domowej roboty wypieczonego przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Przedborowa. Z okazji Pikniku Dożynkowego Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowała
ponad 600 porcji Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej, która w tym roku została wpisana na listę nazw
produktów chronionych na terenie Unii Europejskiej.
Dożynki Miejskie w Poznaniu
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Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska - W drodze po Certyfikat Unii Europejskiej. To hasło towarzyszące
akcji promocyjnej, która odbyła się w trakcie Dożynek Miejskich 2 września 2017 r. w Poznaniu.
Wielkopolskiego specjału spróbowało ponad 5 tys. gości uczestniczących w tegorocznych obchodach
Święta Plonów. Degustację przeprowadziła Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach programu realizowanego
w porozumieniu z Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą. W promocję
zaangażowane zostały środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Ponad 400
kg Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej przygotowano w tysiąc-litrowym Kotle przez firmę Konarczak,
która jest zarazem producentem certyfikowanego produktu. Oprócz degustacji białej kiełbasy podawanej w
formie gotowanej oraz grillowanej z dodatkiem chrzanu, można było skorzystać ze wskazówek
profesjonalnego kucharza dotyczących prawidłowego przygotowania tego specjału. Nie mniejszym
zainteresowaniem cieszyły się również porady udzielane przez panią dietetyk, która przez cały dzień
udzielała krótkich prelekcji o wartościach odżywczych Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej. Na stoisku
WIR nie zabrakło niespodzianek dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach plastycznych,
w układaniu puzzli oraz zabawie z bańkami mydlanymi.
Białośliwie, powiat pilski
W niedzielę 3 września 2017 r. w Białośliwiu odbyły się gminno-powiatowe dożynki. Uroczystość
rozpoczęła się od przejścia korowodu ulicami odświętnie przystrojonej wsi. Podczas eucharystii zostały
poświecone chleby z tegorocznych zbiorów oraz wieńce. Podczas uroczystości dożynkowych wręczone
zostały medale "Zasłużony dla rolnictwa". Otrzymali je: Maria i Jerzy Kozik (Brzostowo, gmina
Miasteczko Krajeńskie), Marian Malich (Kosztowo, gmina Wyrzysk), Robert Kaliski (Rzęszkowo, gmina
Wyrzysk), Piotr Kowalski (Gromadno, gmina Wyrzysk), Paweł Kłos (Jabłonowo, gmina Ujście), Marian
Młynarczyk (Piła), Elżbieta Mrotek (Witrogoszcz Kolonia, gmina Łobżenica), Ryszard Wolny (Pobórka
Wielka, gmina Białośliwie).
Gościejewo, powiat obornicki
W niedzielę 3 września 2017 r. rolnicy z gminy Rogoźno podziękowali za plony podczas dożynek, których
tegorocznym gospodarzem było sołectwo Gościejewo. Uroczystość rozpoczęła się od parady traktorów,
motocykli i procesji dożynkowej prowadzonej przez Rogozińską Orkiestrę Dętą. Starostami dożynek byli
Aleksandra Koplin i Sławomir Rybak. Po nabożeństwie burmistrz Rogożna Roman Szuberski podziękował
rolnikom za ich trud i sumienną pracę na roli. Obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół Pieśni i Tańca ŁANY
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas przemówień i podziękowań dla rolników za
wytrwałość w tegorocznych trudnych żniwach, odczytane również zostały życzenia od prezesa
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.
Lutogniew, powiat krotoszyński
W dniu 3 września 2017 r. odbyły się Dożynki Powiatowe w Lutogniewie, na które przybyli rolnicy i
samorządowcy z całej Ziemi Krotoszyńskiej. Współorganizatorem tegorocznego święta plonów była
Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie. Rolę gospodarzy pełnili: starosta Stanisław
Szczotka i przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka. Święto dożynkowe rozpoczęło się tradycyjną mszą
św. w lutogniewskiej świątyni. Zwracając się do zebranych ks. kanonik Łukasz Żurawski zauważył, iż choć
zmienia się oblicze wsi i charakter pracy na roli, jej zasadnicze zadanie i misja pozostają te same. Nie
zabrakło oczywiście przyśpiewek adresowanych do osób odbierających dożynkowe chlebki.
Przedstawicielem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczącym w uroczystości był Pan
Sławomir Szyszka – Przewodniczący Rady Powiatowej WIR
Magnuszewice, powiat jarociński
Dnia 3 września 2017 r. w Magnuszewicach mieszkańcy gminy Kotlin i powiatu jarocińskiego świętowali
podczas dożynek powiatowo-gminnych. Dożynki zapoczątkowała odprawiona przez proboszcza parafii pw.
Św. Barbary w Magnuszewicach, Tomasza Kubiaka Msza Święta Dziękczynna. Po mszy delegacje z
wieńcami dożynkowymi oraz przedstawicielami władz samorządowych, a także agend i instytucji
działających w otoczeniu rolnictwa prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Żerkowa udały się na boisko na
drugą część uroczystości, gdzie miało miejsce przywitanie gości przez gospodarzy dożynek Teodora
Grobelnego- Starostę Jarocińskiego oraz Mirosława Paterczyka Wójta Gminy Kotlin. Tradycyjną część
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obrzędową dożynek poprowadził zespół folklorystyczny SNUTKI z Goliny. WIR przygotowało stoisko
informacyjne.
Słupca
Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w dniu 3 września 2017 r., a ich gospodarzem była gmina
miejska w Słupcy. Rozpoczęły się one uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele farnym. Nabożeństwu
przewodniczył dziekan dekanatu słupeckiego ks. Tomasz Ryś. Honory starostów powiatowego święta
plonów pełnili państwo: Ewelina Nowak-Wędkowska z Jarotek gm. Ostrowite oraz Ireneusz Główczyński
ze Słupcy (radny Wielkopolskiej Izby Rolniczej). Uroczystości uświetniły licznie przybyłe poczty
sztandarowe, delegacje z wieńcami oraz darami z pól, sadów i pasiek - ze wszystkich gmin powiatu
słupeckiego. Dalsza część dożynek miała miejsce na targowisku miejskim, gdzie odbyła się wspomniana
część obrzędowa, a także występy przybyłych artystów. Uroczystościom tym towarzyszyły licznie
rozstawione stoiska wystawowe. Swoje wypieki zaprezentowały panie z trąbczyńskiego KGW. Były też
rozmaite zabawy i atrakcje dla dzieci – tzw. strefa dziecka. Ładnie prezentowało się m.in. stoisko
Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie, jak również stoisko Biura Powiatowego
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z Zespołem Doradczym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Słupcy. Natomiast specjalnie dla rolników Placówka Terenowa KRUS w Słupcy
przygotowała konkurs z cennymi nagrodami.
Osowo Stare, powiat obornicki
Gospodarzem święta plonów w gminie Oborniki była maleńka wieś Osowo Stare. 9 września 2017 r. przy
37 sołectw zaprezentowało swoje wieńce dożynkowe. Uroczystość rozpoczęła się od dziękczynnej mszy
polowej. Funkcję starostów dożynek pełnili mieszkańcy Osowa Justyna Mączyńska i Rafał Białek. Obrzęd
dożynkowy wykonały dobrze znane wszystkim zespoły „Maniewiacy” i „Rożnowianie”. Na scenie
wystąpiła również Obornicka Orkiestra Dęta, kabaret „Z Woźnej ”i uczniowie szkoły w Objezierzu.
Dookoła sceny rozmieszczone były stoiska firm, instytucji z branży rolniczej. Stoisko Wielkopolskiej Izby
Rolniczej cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników dożynek. Pojawiła się również Julka,
maskotka Obornik, która zachęcała najmłodszych do wspólnej zabawy.
Stare Miasto, powiat koniński
W 2017 roku gmina Stare Miasto była gospodarzem rolniczego święta plonów w powiecie konińskim.
Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne odbyły się w niedzielę 10 września 2017 r. Uroczystość
rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Gminy do Kościoła Parafialnego pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, gdzie Mszę Św. poprowadził biskup włocławski Wiesław
Mering. Następnie barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac przy kościele.
Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w przygotowanie uroczystości poprzez organizację stoiska.
Przewodnicząca Rady Powiatowej Jolanta Nawrocka wraz z delegatami do WIR z terenu gminy Stare
Miasto: Antonim Brylem oraz Pawłem Kwiecińskim przekazała kosz z chlebem i płodami ziemi w trakcie
Mszy Św. W trakcie Dożynek Powiatowych ogłaszane są corocznie wyniki konkursu „Powiatowy Rolnik
Roku”. W skład Kapituły oceniającej gospodarstwa wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego,
WODR, KRUS oraz WIR. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni przez różne instytucje
okołorolnicze. Jedną z nagród ufundowała także Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w
Koninie.
Dożynki Prezydenckie w Spale
W dniach 16-17 września 2017 r. tradycyjnie w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W pierwszym dniu
odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwyciężył wieniec z województwa lubuskiego,
natomiast wieniec z Wielkopolski zajął 2 miejsce. Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w
niedzielę 17 września 2017 r. uroczystą Maszą Św. w intencji rolników. Przewodniczył jej Biskup Senior
Diecezji Łowickiej - Józef Zawitkowski, który słowami Reymonta z „Chłopów” przekazał uczestnikom
mądrości ludowe, jakże ważne w dzisiejszym, nowoczesnym świecie. Po nabożeństwie Para Prezydencka w
korowodzie dożynkowym przeszła na stadion, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. Tradycyjnie chleb z
tegorocznych zbiorów przekazali Prezydentowi starostowie tegorocznych dożynek, którymi byli: Agnieszka
Węglewska z województwa łódzkiego i Dawid Jezierski z województwa małopolskiego. W uroczystościach
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dożynkowych uczestniczyła delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej z pocztem sztandarowym, której
przewodniczyła pani Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu WIR.
Konkursy, Targi
Wielkopolski Rolnik Roku 2016 – XVI edycja Konkursu
W niedzielę, 19 marca 2017 r. po raz szesnasty wręczono Statuetki Siewcy dla najlepszych rolników w
Wielkopolsce. Gala wręczenia nagród odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Dziesięciu laureatów konkursu otrzymało statuetki Siewcy oraz nagrody pieniężne.
Gospodarzem uroczystości był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W trakcie gali przedstawiono
dziesięciu rolników, którzy w ocenie Kapituły Konkursu otrzymali najwyższe noty. Tytuł Wielkopolski
Rolnik Roku, statuetkę Siewcy i dziesięć tysięcy złotych otrzymali: Renata i Henryk Piotrkowscy - gmina
Opalenica (powiat nowotomyski), Irena i Leszek Płócienniczakowie - gmina Stawiszyn (powiat kaliski),
Agnieszka i Rafał Jurgowiakowie - gmina Sieraków (powiat międzychodzki), Renata i Jacek Dobrowolscy gmina Kołaczkowo (powiat wrzesiński), Patrycja i Tomasz Pietrykowie - gmina Lwówek (powiat
nowotomyski), Igor Szamiłow - gmina Czerniejewo (powiat gnieźnieński), Anna i Tomasz
Szczepankiewicz - gmina Golnia (powiat koniński), Małgorzata i Andrzej Wiśniewscy - gmina Lubasz
(powiat czarnkowsko-trzcianecki), Karena i Jerzy Jaskółowie - gmina Kalisz (powiat kaliski), Kamila i
Zbigniew Lesińscy - gmina Wronki (powiat szamotulski). Gratulacje dla laureatów i nominowanych oraz
podziękowania dla organizatorów konkursu złożył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski,
który jest również członkiem Kapituły Konkursu. Prezes WIR wręczył wyróżnionym pamiątkowy medal
wydany z okazji 20 lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Wiosenny Agromarsz 2017
Podczas Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w dniu 2 kwietnia 2017 r. ponad 150
wystawców prezentowało swoje towary, usługi w pod pleszewskiej miejscowości Marszew. Producenci
przedstawili zwiedzającym bogatą ofertę roślin rabatowych, krzewów i drzew ozdobnych oraz owocowych,
pnączy, bylin, roślin rabatowych itp. Zwiedzający mogli zasięgnąć fachowej wiedzy na stoiskach
konsultacyjnych prowadzonych przez doradców, WODR, KRUS ARiMR, WIR dotyczącej m.in. dotacji
unijnych, ubezpieczeń, produkcji rolnej itp. Wiklina, produkty rzemiosła kowalskiego, stolarskiego,
pszczelarskiego, wiosenne kwiaty, cebule oraz nasiona kwiatów i warzyw – to tylko namiastka tegorocznej
oferty z roku na rok coraz bardziej różnorodnej.
Finał konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidulanym dla Wielkopolski Południowej,
której członkiem jest Wielkopolska Izba Rolnicza prowadzi działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwach rolnych. Jednym z nich jest konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowanie
tegorocznej XXIII edycji tego konkursu dla terenu południowej Wielkopolski odbyło się 20 kwietnia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie. W finale konkursu wzięło udział 24 uczniów
reprezentujących 8 szkół, którzy uzyskali najlepsze lokaty w etapach szkolnych. Rywalizacja uczniów
rozpoczęła się testem wiedzy z zakresu BHP. W dalszej kolejności młodzież w trzyosobowych drużynach
wykonywała zadania na terenie warsztatów szkolnych. W klasyfikacji drużynowej, w której pod ocenę były
brane wyniki uzyskane przez uczniów w pisemnym teście oraz zadaniach praktycznych wyniki
przedstawiają się następująco: I miejsce i Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba
zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.; II miejsce i Puchar Prezesa
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Przyrodniczo–
Politechnicznych w Marszewie; III miejsce i Puchar Starosty Kępińskiego zdobyła drużyna z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. W ścisłym finale klasyfikacji indywidualnej uczestniczyło sześciu
uczestników z najlepszym wynikiem testu wiedzy, zawodnicy odpowiadali na pytania i wykonywali
polecenia oraz zadania ustne. Kolejność miejsc zajętych przez finalistów przedstawia się następująco: I
miejsce i Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba Marcin Sobocki – uczeń Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.; II miejsce Łukasz Werden – uczeń Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie; III miejsce Mateusz Kujawiak - uczeń Zespołu Szkół nr 2 w
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Ostrzeszowie. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Pozostali uczestnicy otrzymali
upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Agrotargi w Czarnkowie
Tegoroczne Agrotargi w Czarnkowie odbyły się 11 kwietnia 2017 r. Powszechnym zainteresowaniem
cieszyła się ekspozycja muzealna w stylu „retro”. Jej prezenterem było Lubaskie Katolickie Towarzystwo
Uniwersytetu Ludowego. Na Placu Wolności wszystkie gminy powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
prezentowały dorobek artystyczny i zapraszały do odwiedzin turystycznych. Wśród wystawców było
również stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej – Krystian Szyler ogłosił wyniki konkursu wiedzy rolniczej dla młodzieży szkół rolniczych i
młodych rolników naszego powiatu, organizowanego corocznie przez Izbę Rolniczą.
Konkurs Wiedzy Rolniczej w ramach Agrotargów
W ramach dziewiątej edycji „Agro-Targów“ w Czarnkowie, Rada Powiatowa Izby Rolniczej zorganizowała
kolejny konkurs wiedzy rolniczej. Jest on adresowany do młodych rolników i uczniów szkół rolniczych
powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Zawodnicy wypełniają test opracowany przez komisję, składający
się z 30 pytań. Pierwsza część (20 pytań) dotyczy wiadomości rolniczych, unijnych programów
pomocowych jak też elementów wiedzy na temat PROW 2014-2020. Druga część. to (10) pytań z zakresu
bhp w rolnictwie. W dniu 18.04. 2016 r. na gali Agro- Targów Krystian Szyler przewodniczący rady
powiatowej izby rolniczej uhonorowali zwycięzców konkursu cennymi nagrodami, w formie sprzętu
elektronicznego. Pierwszą nagrodę w postaci aparatu Fotograficznego zdobył Szymon Karaś z Sierakówka.
Drugą nagrodę w postaci telefonu komórkowego zdobył Jacek Robak z Huty. Trzecią nagrodę w postaci
nawigacji zdobył Krystian Spicker z Kruszewa. Czwartą nagrodę ufundowaną przez KRUS w Czarnkowie
zdobył Łukasz Lewandowski z miejscowości Tarnówka.
Jubileuszowe targi w Opatówku
W dniach 29 i 30 kwietnia 2017 r. na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
odbyły się jubileuszowe XX Wiosenne Targi Ogrodniczo- Rolnicze i Działkowe ”Pamiętajcie o ogrodach”.
Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Zespół Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Na targach można było kupić wszystko to, co wiąże się z
rolnictwem, ogrodnictwem, uprawianiem działek i przydomowych ogrodów. Wśród licznych stoisk dało się
także zauważyć elementy architektury, meble ogrodowe oraz akcesoria do dekorowania ogrodów oraz
stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
II Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora
25 maja 2017 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (pow. kaliski) odbył się II
Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych
południowej Wielkopolski. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów kierunków rolniczych z 7 szkół
ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach rolniczych z terenu południowej Wielkopolski, którzy
spełnili wymogi regulaminu tj. posiadają prawo jazdy kat. T lub B oraz pisemną zgodę rodziców(prawnych
opiekunów) na udział w konkursie. Turniej składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części
praktycznej wykonywane były zadania praktyczne na siedmiu stanowiskach tj. jazdy sprawnościowej
ciągnikiem rolniczym, rozpoznawania środków smarnych, rozpoznawania rodzajów ogumienia
stosowanego w rolnictwie, obsługi codziennej ciągnika, przygotowania opryskiwacza do pracy, udzielenie
pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy rolniczej i zadań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym. Laureat pierwszego miejsca otrzymał puchar Prezesa
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Laureaci sześciu pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez
Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego i Wielkopolska Izbę Rolniczą.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali gadżety ufundowane przez KRUS i OIP Poznań.
Wielkopolskie Tragi Rolnicze Sielinko 2017
W dniach 3 i 4 czerwca 2017 r. odbyły się XXIV Wielkopolskie Targi Rolnicze, XXIII Regionalna
Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola. Miejscem wydarzeń, jak co roku, było Centrum Wystawowo Szkoleniowe w Sielinku – powiat nowotomyski. Na poletkach doświadczalnych można było obejrzeć
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poszczególne odmiany zbóż, ocenić ich odporność na choroby, szkodniki, reakcję na nawożenie oraz ogólną
zdrowotność roślin. XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych zgromadziła 120 wystawców,
którzy wystawili około 440 szt., w tym 53 różne rasy zwierząt. Wystawiono między innymi: bydło mleczne,
bydło mięsne, cielęta, konie , trzodę chlewną, owce, króliki, alpaki oraz drób użytkowy, kaczki, gęsi kury,
przepiórki jak również drób ozdobny. Puchary Prezesa WIR w imieniu Prezesa Piotra Walkowskiego
wręczył Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu WIR, a otrzymali je: Paweł Stopa z Lubiechowa gm.
Kamieniec – Jałowica pow. 18 miesięcy LIMOUSINE oraz Jan Serafin z Zakrzewa – klacz DOSIA rasy
śląskiej. Wśród ekspozycji targowych było również stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym
można było miedzy innymi uzyskać informacje o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez WIR.
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
XV jubileuszowego Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017” w kategorii
gospodarstwo indywidualne. Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w
procesie pracy w gospodarstwach rolnych. Organizatorami Konkursu szczebla wojewódzkiego w
Wielkopolsce w 2017 roku byli: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
Poznaniu, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Komisje Regionalne
z Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu oraz Placówek Terenowych w Koninie, Ostrowie Wlkp., Pile i
Rawiczu, spośród zgłoszonych do I etapu gospodarstw, a były to 64 gospodarstwa, wyłoniły zwycięzców
etapu regionalnego i przekazały dokumentację tych gospodarstw do etapu wojewódzkiego. W miesiącu
maju Komisja Wojewódzka w składzie: Bartosz Nyckowski – KRUS Poznań, Włodzimierz Traczyński –
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Aldona Jankowska- WODR i Marta Ceglarek – Wielkopolska
Izba Rolnicza zwizytowała zwycięskie gospodarstwa etapów regionalnych. Po weryfikacji Komisja
wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego. I miejsce zajęło gospodarstwo prowadzone przez państwa Jolantę
i Pawła Tomczyków z miejscowości Skrajnia (region kaliski), specjalizujące się produkcji pomidorów pod
osłonami, które przeszło do etapu krajowego.
Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce
Wielkopolska Izba Rolnicza poprzez Biura Powiatowe prowadziła nabór na Konkurs na najlepszy obiekt
turystyki na obszarach wiejskich. Od 1 marca 2017 roku można było składać aplikację do XI edycji
Konkursu, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Głównym
celem jest wyróżnienie najlepszych przykładów turystyki wiejskiej. Z rekomendacji Wielkopolskiej Izby
Rolniczej do Konkursu zgłoszone zostały następujące obiekty: Klekoldzin Piękny Koń – powiat chodzieski,
Gospodarstwo Agroturystyczne „Kochany Tygrysek” – powiat wrzesiński, Hacjenda Pod Dębami – powiat
kaliski, Dwór Niemierzyce – powiat grodziski, Agroturystyka Mirabelka Bon Sejour – powiat pleszewski,
Folwark Polski – powiat ostrowski, Alapkoland powiat chodzieski, Gospodarstwo Agroturystyczne „Sycyn
Pod Lipą” – powiat obornicki, Pasieka Edukacyjna – powiat szamotulski, Ośrodek Bryllandia – powiat
jarociński, Plac Pod Dębem Nadleśnictwo Przedborów - powiat ostrzeszowski, Agroturystyka Dorota Opara
Kobylin – powiat krotoszyński, Zgłoszono Gospodarstwo „u Pawlaków” – powiat turecki.
Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z ramienia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w pracach Kapituły uczestniczył Prezes Piotr Walkowski Do konkursu w ramach trzech kategorii
zgłoszonych zostało 61 obiektów. Do ścisłego finału zakwalifikowano 24 obiekty, które wizytowała
Kapituła Konkursu. Obiekty oceniane były pod kątem spełnienia następujących kryteriów: związek z
tradycją wiejską, regionem i folklorem; wjazd, wygląd zewnętrzny, otoczenie obiektu; pomieszczenia
mieszkalne, sanitarne, wspólna rekreacja, rozrywka, program i specjalizacja; gospodarze i obsługa;
informacja turystyczna, oferta kulinarna i ekologia.
Marszewskie Dni Pola 2017
11 czerwca 2017 r. odbyły się Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ połączone z Marszewskimi
Dniami Pola oraz XXIX Regionalną Wystawą Koni Hodowlanych. Program targów obejmował również
pokaz kolekcji odmian roślin uprawnych, pokazy maszyn rolniczych, szkolenia oraz doradztwo instytucji
działających na rzecz rolnictwa. Rozstrzygnięto XV edycję Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla
Wielkopolski Południowej. Na XXIX Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych zaprezentowano konie i
kuce. Nagrodę główną oraz puchar ufundował Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wśród wielu stoisk
było także stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej na, którym zwiedzający mogli zasięgnąć informacji
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między innymi na temat działań podejmowanych przez samorząd rolniczy, oraz uzyskać porady w zakresie
korzystania z funduszy WPR.
Krajowe Święto Kaczki po raz piąty
18 czerwca 2017 r. w Odolanowie odbyła się piąta edycja Krajowego Święta Kaczki.. Organizatorami
święta byli: Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych IZBA GOSPODARCZA, Wielkopolska Izba
Rolnicza, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Grupa Producentów Rolnych GAYOR oraz Grupa
Producentów Rolnych TOP GAJOR. Celem imprezy jest promocja spożycia mięsa z kaczki. Podczas
imprezy było można skosztować potraw z kaczki przygotowanych przez zawodowych kucharzy, ale także
miłośników sztuki kulinarnej, którzy swoje potrawy przygotowali w ramach „Przeglądu kulinarnego na
najlepszą potrawę”. W Przeglądzie uczestniczyło dziesięć osób. Komisja Konkursowa, która dokonała
oceny przygotowanych potraw, zdecydowała o przyznaniu równorzędnych wyróżnień wszystkim
uczestnikom. Imprezie towarzyszyły także konkursy dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne
przygotowane przez Odolanowski Dom Kultury oraz Koncert Śląskich Szlagierów Zespołu Fest i gwiazdy
wieczoru Haliny Benedykt i Roberto Zucaro. Krajowemu Świętu Kaczki towarzyszył również Turniej
Zrywania Kaczora, który rozegrany został w trzech kategoriach dla dzieci i młodzieży oraz w kategorii
senior.
Dzień pola
Zespół Doradczy WODR i Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej zorganizowały w dniu
20 czerwca 2017 r. Dzień Pola. W imprezie wzięła udział również Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Dniu Pola uczestniczyło ponad 150 rolników z powiatu
średzkiego. Rolnicy mogli poznać nowe odmiany roślin uprawnych: rzepaku, zbóż czy bobowatych
(mówiąc potocznie – motylkowych grubonasiennych), czyli grochu, soi, łubinu i peluszki, które są
alternatywnym źródłem białka w stosunku do importowanej soi. Wykład prowadził prof. dr hab. Jerzy
Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Regionalne Targi Rolnicze Kościelec 2017
Po raz 39., w dniu 26 czerwca 2017 r., w Kościelcu odbyły się Regionalne Targi Rolnicze organizowane
przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wystawcy z całego kraju, obok firm
świadczących usługi na rzecz rolnictwa przygotowali swoje stoiska. Wystawili się też drobni przedsiębiorcy
oraz rzemieślnicy. Zwiedzający mogli obejrzeć między innymi ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
samochody osobowe, systemy grzewcze, wózki widłowe, oczyszczalnie ścieków, słoneczne podgrzewacze
wody i kolektory wodne. Na stoiskach można było zakupić sadzonki, nasiona, drzewa i krzewy ozdobne,
kwiaty: rabatowe, balkonowe i doniczkowe, wszelkiego rodzaju pieczywa, wyroby: wędliniarskie,
mleczarskie i rybne, przetwory owocowe i warzywne, miód i produkty pszczele, zioła, herbaty, przyprawy
zmieszane naturalne, grzyby ogrodowe, wyroby wikliniarskie, artykuły ręcznie robione z tkanin
bawełnianych, oraz sprzęt ogrodniczy. Swoje stoisko informatyczno-doradcze wystawiła również
Wielkopolska Izba Rolnicza. Na stoisku rozprowadzane były czasopisma; Siewca Wielkopolski,
Wiadomości Rolnicze, Moja Wieś, Top Agar oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy. Promowane były również
soki owocowe przetwarzane metodą opartą na starych, domowych recepturach bez żadnych sztucznych
dodatków i konserwantów z gospodarstwa ekologicznego „Zosia” z Bylic Kolonii, gm. Grzegorzew.
Wystawa w Benicach
W dniu 9 lipca 2017 r. odbyła się XI Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach, gmina
Krotoszyn. Najważniejszymi atrakcjami były zwierzęta: krowy, cielaki, konie, króliki, gołębie, papugi, a
także maszyny rolnicze, które są na co dzień wykorzystywane w gospodarstwach rolnych: ciągniki, pługi,
ładowarki, prasy. Każdy mógł skorzystać z porad przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która także w tym roku zorganizowała konkurs dla
wystawców pt. „Najfajniejsze zwierzę małe i duże”. Zwycięzcami zostali: Pan Rafał Suszczyński z
Kaniewa oraz Pan Andrzej Zajączek z Nowej Wsi, którzy zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi.
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył Panu Janowi Zychowi „ Medalion im. dr. Aleksandra hr.
Szembeka Za Działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi” . Pan Jan Zych obecnie jest Sołtysem Wsi w
Benicach, pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych,
która jest znana nie tylko w powiecie krotoszyńskim.
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Promocja kiełbasy białej parzonej Wielkopolskiej w Mikstacie
Dnia 16 sierpnia 2017 r. przy okazji obrzędu święcenia zwierząt podczas uroczystości odpustowych ku czci
św. Rocha w Mikstacie, Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała stoisko promujące kiełbasę białą
parzoną. Ponad 1000 pielgrzymów biorących udział w błogosławieństwu swoich zwierząt gospodarskich i
domowych mogło skosztować tego wielkopolskiego przysmaku w towarzystwie chrzanu lub musztardy oraz
chleba wypieczonego w lokalnej piekarni. Kiełbasa biała parzona wielkopolska została dopisana do unijnej
listy produktów chronionych certyfikatem jako regionalny produkt Wielkopolski.
XVI Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka
W dniach 19-20 sierpnia 2017 roku odbył się w Wilkowicach (gmina Lipno, powiat leszczyński) XVI
Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka - największa w
Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa zabytkowej mechanizacji rolnictwa. Wzięło w nim udział
ponad 180 wystawców, którzy zaprezentowali blisko 300 zabytkowych maszyn rolniczych, w tym 200
ciągników. Zabytkowe maszyny przyjechały z Polski, Niemiec, Austrii, Szwecji, Słowacji, Czech, Węgier i
Danii. Podczas Festiwalu zostały wyróżnione najciekawsze eksponaty i przyznane tytuły „Kolekcjoner
Roku 2017”. Wielkopolska Izba Rolnicza uhonorowała pucharem panią Irenę Gościniak za aktywne
propagowanie idei kolekcjonowania zabytkowych ciągników i maszyn. Równolegle z festiwalem odbyła się
Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Roltechnika” organizowana przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie.
Święto pomidora
W dniu 26 sierpnia 2017 r. na Placu przy Domu Kultury w Kotlinie (powiat jarociński) odbyły się obchody
Dnia Kotlina-Święto Pomidora. Partnerem wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza, która
zorganizowała stoisko wspólnie z Pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie..
Odwiedzający mogli m.in.: degustować potrawy z pomidorem przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich, oraz brać udział w różnych konkursach. Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było
poczęstować się zupą pomidorową z kotlińskimi pomidorami przygotowaną przez Przewodniczącego Rady
Powiatowej WIR Marcina Krawczyka, Kierownika BP, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Prezesa
WIR Piotra Walkowskiego. W sumie obecnym na święcie plantatorom pomidorów, rolnikom oraz
uczestnikom tego wydarzenia rozdano 800 porcji zupy.
Smacznie, kolorowo i słonecznie w Pile
9 września 2017 r. na stadionie przy ulicy Okrzei w Pile odbył się Festiwal Tradycyjnej Kuchni
Wielkopolskiej. VII edycja tej imprezy została zrealizowana na terenie powiatu pilskiego, dzięki
ubiegłorocznej wygranej w konkursie kulinarnym Koła Gospodyń Wiejskich „Włościanki” z Białośliwia.
Organizatorem tego spotkania był powiat pilski, przy współudziale gminy Białośliwie oraz LGD „Krajna.
Do konkursu stanęło 12 powiatowych zespołów z całego województwa. Komisja pod przewodnictwem dr
inż. Aleksandry Swulińskiej-Katulskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokonała oceny w
dwóch kategoriach: najlepsza potrawa tradycyjnej kuchni wielkopolskiej oraz wielkopolska słodkość.
Mieszkańcy powiatu oprócz obserwacji zmagań kulinarnych mogli również skorzystać z szerokiej oferty
wystawowej. Byli tam przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji, gmin oraz firm. Wśród nich znalazło się
stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
XIX Dni Ogrodnika w Gołuchowie
W dniach 9-10 września 2017 r. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się XIX Dni
Ogrodnika- Targi Międzynarodowe. Około 200 firm zaprezentowało najnowsze technologie i środki
produkcji dla ogrodnictwa: nawozy, środki ochrony roślin, podłoża, stymulatory wzrostu, najnowsze
odmiany warzyw, roślin sadowniczych, w tym jagodowych, roślin ozdobnych, a także urządzenia
techniczne do upraw pod osłonami i w polu, instalacje do fertygacji, lampy do doświetlenia asymilacyjnego,
maszyny sortujące i pakujące, wyposażenie chłodni i przechowalni, mierniki, automatykę szklarniową,
konstrukcje szklarni i tuneli, kurtyny, szkło, folie, włókniny, urządzenia ciepłownicze, ciągniki i maszyny
ogrodnicze oraz wiele innych produktów. Wielu odpowiedzi na pytania udzielano w punktach
informacyjnych m.in.: Instytutu Ochrony Roślin- PIB, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stacji Chemiczno- Rolniczej, ZUS, Wielkopolskiej
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Izby Rolniczej. Podczas targów odbył się cykl seminariów na tematy najbardziej nurtujące ogrodników.
Podczas uroczystej gali na dziedzińcu zamku Czartoryskich, rozstrzygnięto krajowy konkurs „Wzorowy
ogrodnik”.
XII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi
XII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi odbył się 17 września 2017 r. w Ostrzeszowie.
Podczas Festiwalu trakcie miały miejsce spotkani m.in.: z panią Ewą Wachowicz, Jackiem Nowickim z
firmy „Nowicki Naturalnie”, Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim- który od lat
pielęgnuje i promuje dziedzictwo kulinarne Wielkopolski oraz wspiera wytwórców produktów tradycyjnych
i lokalnych. Prezes podkreślił znaczenie wielkopolskich rolników w gospodarce żywnościowej kraju.
Podczas Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi odbył się konkurs na najlepszy pasztet i potrawę z gęsi.
Komisja pod przewodnictwem profesora Stanisława Wężyka oceniała: 23 pasztety, 20 potraw z gęsi. W tym
roku dodatkowo oceniane były również babki. Imprezą towarzyszącą już od 5 lat Festiwalowi Pasztetników
i Potraw z Gęsi, która promuje aktywny tryb wypoczynku jest bieg PROFI.. Najlepszy był Tomasz
Szymkowiak z Wrześni, który 10 km pokonał w czasie 34 min i 8 sek. Wśród atrakcji znalazły się gry i
zabawy dla przedszkolaków, quiz kulinarny dla gimnazjalistów oraz konkurs Gentelmani mają smak. Po raz
trzeci w Ostrzeszowie udało się pobić Rekord Guinnessa w kategorii największej liczby osób
uczestniczących w zabawie: Gąski, gąski do domu. Patronat honorowy nad imprezą organizowaną przez
Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gronie instytucji
wspierających festiwal znalazła się także Wielkopolska Izba Rolnicza.
Wielkopolska Wieś Zaprasza
24 września 2017 r. w Gołaszynie k. Bojanowa już po raz szósty odbyła się impreza pn. ,,Wielkopolska
Wieś Zaprasza”. Współorganizatorem imprezy była Wielkopolska Izba Rolnicza. Ważnym punktem w
programie imprezy było szkolenie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. „Efektywna
sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego. Podczas trwania imprezy jury oceniało zmagania Kół
Gospodyń Wiejskich w konkursie „Warzywa i owoce na naszych stołach”, oraz młodzieży
ponadgimnazjalnej w konkursie ,,Kiełbaski rawickie”. Laureatami zostały panie ze Stowarzyszenia
Kolorowy Zakątek z Wydaw i młodzież ponadgimnazjalna z Łaszczyna. Fundatorem produktów
żywnościowych w konkursie kulinarnym dla piętnastu Kół Gospodyń Wiejskich była Wielkopolska Izba
Rolnicza. Wśród wystawców nie zabrakło stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym rolnicy
powiatu rawickiego mogli otrzymać prasę rolniczą i uzyskać informacje na temat prac samorządu
rolniczego.
XIX Agro Show w Bednarach
W dniach 22- 25 września 2017 r. w Bednarach miała miejsce największa wystawa rolnicza w Europie Agro-Show. Na prawie 120 ha wystawiało się ponad 800 wystawców z Europy i nie tylko. Wystawę
odwiedziło prawie 150 tys. osób. Impreza organizowana jest od 1999 roku. Początkowo była Wystawą
maszyn i urządzeń rolniczych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Podczas
konferencji „System ubezpieczeń rolniczych-korzyści czy straty?” dyskutowano między innymi o
wypracowaniu mechanizmów, które pozwolą rolnikom ubezpieczać uprawy i gospodarstwa jednocześnie
nie nadwyrężając ich budżetów. Wśród stoisk informacyjnych prezentowało się także stoisko Krajowej
Rady Izb Rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza, jak co roku była zaangażowana w urządzenie i obsługę
izbowego stoiska.
Konkurs „Bronimy się przed ASF”
Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, Polskim
Wydawnictwem Rolniczym, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Spółdzielczą Grupą
Bankową zorganizowała Konkurs promujący bioasekurację. Polegał on na ocenie gospodarstwa
utrzymującego trzodę chlewną w związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń. Konkurs rozpoczął
się dnia 4.10.2016r. naborem uczestników do konkursu. Zgłoszone gospodarstwa w miesiącu czerwcu
2017r. – zgodnie z regulaminem konkursu oceniły powiatowe komisje, w których skład wchodzili
przedstawiciele: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego,
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
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Konkurs orki zaprzęgiem konnym
W Piękocinie w powiecie milickim 21 października 2017 r. odbył się IX Międzywojewódzki Konkurs Orki
Zaprzęgiem Konnym połączony z Festiwalem Dyni. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali oprócz
Prezesa Piotra Walkowskiego, przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Łukasz Rojda i Członek
Rady Powiatowej WIR w Rawiczu Fabian Małecki. W konkursie orki wystartowało dziewięciu
zawodników i dwie zawodniczki. Powiat rawicki reprezentował Marian Sierpowski oraz jego córka
Katarzyna Sierpowska z miejscowości Szkaradowo w gminie Jutrosin. Jury konkursu orki w składzie; Piotr
Walkowski – Prezes WIR, Ryszard Borys W-ce Prezes DIR oraz Zdzisław Kanas – Sołtys Piękocina
oceniało zmagania uczestników konkursu pod kątem jakości wykonania orki, czasu wykonania oraz
wyglądu konia i stroju zawodnika. W konkursie orki zwyciężył Józef Rękosiewicz z Sulmierzyc, powiat
krotoszyński. Specjalne wyróżnienie – puchar od Prezesa WIR w Poznaniu Piotra Walkowskiego otrzymała
najmłodsza zawodniczka Katarzyna Sierpowska ze Szkaradowa – reprezentantka powiatu rawickiego.
Podczas trwania imprezy odbywał się także Festiwal Dyni, który zakończył się rozstrzygnięciem konkursów
kulinarnych na najciekawsze dania z dyni. Oceniającymi dania byli; Prezes WIR Piotr Walkowski, Prezes
DIR Leszek Grala i Dyrektor Ośrodka Kultury w Miliczu Sylwia Szydłowska-Małecka.
IX szkolny konkurs wiedzy o BHP w rolnictwie
16 listopada 2017 r., po raz 9 odbył się w Golęcińskiej Szkole Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie,
organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy. W
pierwszym etapie 38 uczniów z klas III i IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz II Technikum
Agrobiznesu rozwiązywało test teoretyczny składający się 40 zadań. Po podsumowaniu punktów tej części
wyłoniono 5 finalistów, którzy w drugim etapie zmierzyli się z zadaniem praktycznym. Trzecią część
konkursu stanowił finał teoretyczny, którym każdy z finalistów musiał odpowiedzieć na 3 pytania, które
oceniała komisja składająca się z przedstawicieli KRUS, PIP Wielkopolskiej Izby Rolniczej i szkoły. W
wyniku podsumowania punktów z trzech etapów ustalono kolejność laureatów. Pierwsze miejsce zajął
Mateusz Łuczak z klasy III TMR, drugą lokatę zdobyła Natalia Biniasz z klasy II TA, trzecie miejsce
przypadło Adamowi Koblańskiemu – III TMR, czwarte i piąte miejsce zajęli odpowiednio Przemysław
Fechner i Radosław Jocz z klasy IV TMR. Laureaci otrzymali cenne nagrody od organizatorów konkursów,
a także od sponsorów: Wielkopolskiej Izby Rolniczej, firm KUHN Maszyny Rolnicze i Agromarket
Jaryszki. W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Kornel Pabiszczak wręczył nagrody w postaci
powerbanków ufundowanych przez Radę Powiatową WIR w Poznaniu oraz Zarząd.
Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” rozstrzygnięty
W dniu 1 grudnia 2017 r. w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbyło się
rozstrzygnięcie ogólnopolskiego etapu konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Konkurs ma na
celu podkreślenie ważnej roli kobiet w prowadzeniu i rozwijaniu gospodarstw rolnych oraz ich wpływ na
rozwój obszarów wiejskich. Zwyciężczynią rywalizacji została Małgorzata Solis reprezentująca
województwo lubelskie, drugie miejsce zajęła Magdalena Węgiel (województwo małopolskie) a trzecie
Agnieszka Gremza (województwo podlaskie). Zwyciężczynie krajowego etapu konkursu wezmą udział w
międzynarodowym konkursie organizowanym przez COPA COGECA w Brukseli. Dodatkowo
organizatorzy Konkursu wyróżnili tytułem laureatki Konkursu kolejnych 8 Pań, w tym gronie znalazła się
zwyciężczyni wielkopolskiej edycji Pani Jolanta Gebler z Marcinowa w gminie Kawęczyn w powiecie
tureckim.
Przegląd ciast świątecznych
Pierniki, makowce, orzechowce, serniki i wiele innych ciast zgłoszonych zostało do przeglądu ciast
świątecznych, którego podsumowanie odbyło się 9 grudnia 2017 r. w Turku podczas Wieczerzy Wigilijnej
Środowisk Wiejskich. Organizatorem przeglądu była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz działająca przy WIR
Komisja ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim. Warunkiem udziału w przeglądzie było
przygotowanie słodkiego wypieku, który zgodnie z tradycją podawane jest na Święta Bożego Narodzenia.
Łącznie do przeglądu zgłoszono prawie 90 ciast i ciasteczek, wykonanych przez przedstawicieli Kół
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, sołectw oraz przez osoby prywatne. Wszystkie ciasta zostały
przekazane do degustacji wśród uczestników spotkania a ich wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
37

„Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca” – konkurs rozstrzygnięty
9 grudnia 2017 r. podczas Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Turku miało miejsce
podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu kulinarnego pt. „Wielkopolska miodem i mlekiem
płynąca”. Celem konkursu było przybliżenie wielkopolskich tradycji kulinarnych, prezentacja umiejętności
kulinarnych uczestników konkursu oraz promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi. Potrawy
zgłoszone w konkursie przygotowywane były z produktów pochodzących z wielkopolskich gospodarstw
oraz w oparciu o przepisy tradycyjnej kuchni wielkopolskiej. konkursie, który trwał od lutego do końca
września uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa oraz stowarzyszenia i organizacje działające na
terenach wiejskich. Warunkiem udziału w konkursie było przeprowadzenie degustacji konkursowej potrawy
dla grupy około 50 osób oraz przesłanie zgłoszenia wraz z przepisem i dokumentacją zdjęciową z tego
wydarzenia. Degustacje odbywały się podczas spotkań okolicznościowych, różnego rodzaju uroczystości,
targów czy dożynek. Po wnikliwej analizie materiałów zgromadzonych podczas trwania całego konkursu
Komisja Konkursowa wyłoniła 22 laureatów
Kolonie, zimowiska
W trakcie ferii zimowych 47 dzieci z naszego województwa wyjechało na wypoczynek w góry, a na kolenie
letnie również w góry wyjechało 50 dzieci. Wielkopolska Izba Rolnicza przeprowadziła nabór uczestników
w ramach limitu miejsc przyznanych dla naszej Izby przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Do letniego i
zimowego wypoczynku dzieci dopłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warunkiem
uczestnictwa w zimowisku był wiek do 16 lat oraz pochodzenie dziecka z rodziny, w której przynajmniej
jeden rodzic jest ubezpieczony w KRUS. Dzieci wypoczywały w górach nieopodal Zakopanego w
miejscowości Biały Dunajec.

Wyjazdy studyjne Rad Powiatowych
Wyjazd studyjny Rad Powiatowych z Szamotuł, Międzychodu i Wrześni w dniach 9-11 listopada
2017r.
Pierwszym punktem było zwiedzanie hodowli jeleniowatych Agnieszki Ressel w Jeleninie. Grupa rolników
Wielkopolski miała okazje zapoznać się z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskie "PZZ"
w Stoisławiu S.A. Przedsiębiorstwo to od wielu lat przoduje w branży zbożowo-młynarskiej w kraju.
Ogrody Hortulus w Dobrzycy to ostatni punkt pierwszego dnia wyjazdu. Tematem przewodnim kolejnego
dnia wyjazdu studyjnego było bydło mleczne. Uczestnicy zwiedzili Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Rolnicze „Rolgo” Andrzeja Atrasa i Wacława Gojlika w Stuchowie. W gospodarstwie prowadzi się
hodowlę bydła mlecznego oraz produkcje roślinną. Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w
gospodarstwie Raminer Agrar GmbH&CoKG w Ramin w Niemczech. Gospodarstwo pracuje na zasadzie
połączenia 4 firm, zajmuje się uprawą roli, produkcją mleka, hodowlą krów matek i byków oraz produkcją
biogazu o mocy 550 kW i 600kW. Posiada ono również własny warsztat i uczy zawodu. Na zakończenie
rolnicy spotkali się z p. Danuta Lebiodą Zastępcą Dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
wiceprzewodniczącą komisji kobiet w Komitecie COPA w Brukseli.
Wyjazd Rady Powiatowej w Poznaniu i rolników
W dniach 18-21 września BR Rada Powiatowa WIR w Poznaniu zorganizowała wyjazd studyjny, w którym
udział wzięło 29 członków Rady Powiatowej i Rolników. Celem wyjazdu było zapoznanie się z
działalnością Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie oraz Centrum Rehabilitacji KRUS
NIWA w Kołobrzegu i Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. W pierwszym dniu odwiedzono Pomorsko –
Mazurską Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie. Uczestnicy zostali zapoznani z zakresem działalności
zakładu, oraz odmianami zarówno jadalnymi jak i przemysłowymi.
W drugim dniu uczestnicy zapoznali się z CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu. Rolnikom zostały
szczegółowo przedstawione rodzaje leczenia oraz warunki korzystania z usług przez rolników. Uczestnicy
zwiedzili wszystkie pracownie zabiegowe, a także bazę socjalną Centrum. W trzecim dniu wyjazdu
studyjnego rolnicy odwiedzili Ogrody Hortulus Dobrzyca i zapoznani zostali z urządzaniem ogrodów
(ogrody pokazowe zajmują powierzchnię 5 ha) oraz materiałem szkółkarskim do urządzania ogrodów
przydomowych.
Wyjazd RP WIR z Gniezna i Wrześni
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Na przełomie sierpnia i września 2017 r., z inicjatywy kierowników Biur Powiatowych WIR w Gnieźnie i
Wrześni, zorganizowany został wyjazd 50. osobowej grupy rolników z obydwu powiatów na teren Dolnego
Śląska i Czech. Ta zaplanowana wizyta w „CEE Izerska Łąka” miała miejsce w dniu 1.09. 2017 r. i
sprowadzała się głównie do prelekcji dotyczącej edukacji ekologicznej na obszarach „Natura 2000”. W jej
ramach zaprezentowano w sposób bardzo profesjonalny, a do tego w doskonale wyposażonej sali
audiowizualnej: rolę dydaktyczną Centrum Edukacji Ekologicznej, faunę i florę Dolnego Śląska,
pożyteczne owady (pszczela rodzina w monitorowanym ulu), charakterystykę Gór Izerskich. Pobyt w
Czarcim Młynie zwieńczony był jakże interesującą prelekcją. Obiekt zwany „Czarcim Młynem” stanowi
dziś skansen produkcyjny, gdzie można przyjrzeć się dawnemu cyklowi produkcji pieczywa i prześledzić
drogę „od ziarenka do bochenka”.
Wyjazd studyjny Rady powiatowej w Złotowie na Pomorze
W marcu rolnicy z powiatu złotowskiego wraz z członkami Rady Powiatowej WIR w Złotowie wzięli
udział w wyjeździe studyjnym na Pomorze. Pierwszym punktem programu była wizyta w firmie HZPC –
filia Cieszyce. HZPC- działa ona na skalę międzynarodową na rynku ziemniaka. Firma, która na rynku
światowym specjalizuje się w zakresie doradztwa, projektowania, produkcji oraz montażu najwyższej
jakości technologii przechowywania ziemniaków, cebuli, marchwi i innych płodów rolnych. Spółka posiada
własny dział badawczo-rozwojowy, dzięki czemu zajmuje czołową pozycję jako producent trwałych i
niezawodnych urządzeń. Omnivent działa na całym świecie i posiada swe oddziały w Polsce, Holandii,
Chinach i Argentynie. Opracowuje nowe, innowacyjne odmiany oraz promuje ich stosowanie na całym
świecie poprzez obrót sadzeniaków i ziemniaków konsumpcyjnych (NL+FR) wystawiając przy tym
pozwolenia/licencje. Uczestnicy spotkali się również z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, którą
reprezentował Lech Bany – Wiceprezes ZIR, pełniący również funkcję Przewodniczącego RP w
Kołobrzegu oraz Wojciech Galek – delegat na WZ ZIR w Kołobrzegu. We wzajemnych rozmowach
poruszyliśmy takie zagadnienia, jak realizacja dopłat bezpośrednich, ptasia grypa i ASF, sprzedaż gruntów z
zasobu ANR oraz szacowanie szkód łowieckich.

Opiniowanie wniosków
Wielkopolska Izba Rolnicza na bieżąco opiniuje wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych oraz dotyczące dzierżawy lub sprzedaży gruntów. Wydawane są decyzje dotyczące
wytyczania granic oraz dzierżaw obwodów łowieckich oraz w sprawie sprzedaży gruntów cudzoziemcom.
Wszystkie opinie są konsultowane z właściwymi terytorialnie Radami Powiatowymi Wielkopolskiej Izby
Rolniczej.
W roku 2017 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała:
• 384 opinii ws. przedłużenia dzierżaw obwodów łowieckich (w tym 8 negatywnych);
• 83 opinie dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w tym 5 opinii negatywnych),
• 148 opinii w sprawie należytego prowadzenia działalności rolniczej ( w tym 2 negatywne).
• 99 opinii w sprawie ceny żyta dla celów naliczania podatku rolnego (w tym 3 negatywne)
• 11 opinii ws. przedłużenia dzierżawy lub sprzedaży gruntów z zasobu ANR
(w tym 2 negatywne);
• 6 opinii dla ANR później KOWR ws. formy zabezpieczenia ratalnego zakupu nieruchomości
• 6 opinii dla komorników w sprawie zajęcia majątku gospodarstw.
Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej brali udział pracach w sumie w 373 różnych komisji: tj.
komisjach przetargowych, komisjach szacujących szkody w uprawach rolnych, komisjach szacujących
szkody łowieckie i w posiedzeniach rad zatrudnienia.

Projekty i szkolenia
Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków KSOW
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Wielkopolska Izba Rolnicza w lutym 2017 r. złożyła wnioski na przedsięwzięcia, które zostały realizowane
w 2017 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017.
- Działanie 12 - Wystawa rolnicza „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”,
- Działanie 9 - „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”,
- Działanie 9 - „Turystyka konna szansą na rozwój wielkopolskiej wsi”,
- Działanie 9 – „Grupy producenckie – rozwijanie umiejętności biznesowych rolników Wschodniej
Wielkopolski”,
- Działanie 13 – „Wielkopolanka - przedsiębiorczość i tradycja”,
oraz w ramach puli krajowej:
Działanie 4 – konferencje międzywojewódzkie „Nauka dla praktyki, praktycy dla nauki”.
WIR otrzymała pozytywną odpowiedź dla realizacji następujących tematów :
 Turystyka konna szansą na rozwój wielkopolskiej wsi, Odolanów – osobą odpowiedzialną za
realizację projektu była p. Katarzyna Strzyż,
 Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego - województwo wielkopolskie – osobą
odpowiedzialną za realizację projektu była p Szudra-Borowczak,
 Grupy producenckie – rozwijanie umiejętności biznesowych rolników Wschodniej Wielkopolski
osobą odpowiedzialną za realizację projektu była p - Elżbieta Bryl,
 Wystawa rolnicza „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” Gniezno - osobą odpowiedzialną
za realizację projektu była p. - Barbara Idczak.
Turystyka konna szansą na rozwój wielkopolskiej wsi
Impreza odbyła się 18 czerwca 2017 r. w Odolanowie i miała na celu promocje sportów hipicznych oraz
wsparcie ośrodków jeździeckich oraz gospodarstw agroturystycznych oferujących różne formy turystyki
konnej. Przedsięwzięcie rozpoczęło szkolenie dotyczące działań promocyjnych oraz pozyskiwania środków
na działalność związaną z turystyką konną. Program szkolenia obejmował dwa bloki tematyczne:
„Efektywna promocja własnej działalności - Agroturystyka i turystyka wiejska” oraz „Finansowanie
turystyki wiejskiej, PROW 2014-2020 – zakres działań, interpretacja i wnioski”. Dodatkowo szkolenie
poszerzone zostało o mówienie Szlaku Konnego Doliny Baryczy. Tematyka dotyczyła również zgodności
formy prowadzonych zajęć w ośrodkach jeździeckich z wymogami bezpieczeństwa oraz przepisami
Polskiego Związku Jeździeckiego i Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Równolegle w ramach
promocji sportów hipicznych odbył się Sparing międzyklubowy w skokach przez przeszkody. W ramach
projektu informowano także o ofercie ośrodków jeździeckich i gospodarstw agroturystycznych, oraz
infrastrukturze jaka na potrzeby turystyki konnej powstaje w naszym rejonie. Organizatorami projektu pod
nazwą „Turystyka konna szansa na rozwój Wielkopolskiej Wsi” byli: Wielkopolska Izba Rolnicza, Związek
Hodowców Koni Wielkopolskich oraz Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.
Wystawa rolnicza – „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność”
Wystawa rolnicza „Wielkopolska wieś – tradycja i nowoczesność” pod takim hasłem odbyła się wystawa
podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Gnieźnie. W przedsięwzięciu
wzięło udział ponad 60 podmiotów. Wśród prezentujących swoje wyroby znalazły się firmy bezpośrednio
związane z produkcją rolną, czyli zajmujące się skupem płodów rolnych, pasz, koncentratów, itp. Bogatą
ofertę zaprezentowali przedstawiciele firm zajmujących się handlem maszynami rolniczymi i
okołorolniczymi, a także samochodami osobowymi. Najnowsze modele ciągników i innych maszyn
przyciągały rolników, ale też i najmłodszych zwiedzających. Nieco starsze eksponaty znalazły również
miejsce na wystawie i zwracały uwagę rolników. Zaprezentowano również historyczną wiejską zagrodę z
eksponatami z dawnej epoki oraz żywymi zwierzętami. Ważnym punktem na planie ekspozycji było stoisko
Wielkopolskich Dni Energii, którego przedstawiciele zachęcali do stosowania odnawialnych źródeł energii,
efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii, co ma sprzyjać zrównoważonemu
rozwojowi Regionu. Młodzież odwiedzająca wystawę miała możliwość zapoznania się ofertami szkół
wyższych. Dla wszystkich wystawców oraz obsługi wystawy, a także dla gości Wielkopolska Izba Rolnicza
zapewniła poczęstunek, w trakcie którego promowano kiełbasę białą parzoną wielkopolską w towarzystwie
żuru na zakwasie żytnim, chrzanu i ćwikły. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała 3 tysiące porcji białej
kiełbasy, kilkaset kilogramów warzyw, 400 litrów soku. Na zakończenie wystawy Piotr Walkowski Prezes
WIR wraz ze starostami dożynek ufundowali 100kg tort owocowy. W ramach wystawy Wielkopolska Izba
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Rolnicza zorganizowała również konkurs na najładniejsze stoisko. Na zakończenie wszystkim wystawcom
w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczono podziękowania za udział w tym przedsięwzięciu.
Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego
W ramach tego projektu odbyło się 5 szkoleń w Drzymałowie powiat grodziski - 13 września 2017 r.,
Gołaszynie powiat rawicki - 24 września 2017 r., Kłecku powiat gnieźnieński - 25 września 2017 r.,
Przygodziczkach powiat ostrowski - 29 września 2017 r., Tarnówce powiat złotowski - 6 października 2017
r. Program spotkań obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie
higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego
z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie
współpracy pomiędzy rolnikami. Najwięcej pytań było dotyczących: zasad, na jakich odbywa się sprzedaż
bezpośrednia produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych i kwestii dotyczących obowiązku
rejestracji działalności oraz limitów w ramach, których tego rodzaju działalność może się odbywać.
Grupy producenckie – rozwijanie umiejętności biznesowych rolników Wschodniej Wielkopolski
W dniach 4 i 5 października 2017r. odbyło się szkolenie pt.: „Grupy producenckie –rozwijanie umiejętności
biznesowych rolników Wschodniej Wielkopolski”. W szkoleniu udział wzięli rolnicy z subregionu
konińskiego. Pierwszy dzień szkolenia odbył się w siedzibie Grupy Producentów Warzyw –Chrobry.
Utworzenie takiej grupy producenckiej umożliwia współpracę z rolnikami na większą skalę. Dodatkową
korzyścią jest możliwość uzyskania pomocy unijnej, dofinansowania z PROW-u. Grupa daje możliwość
negocjacji cen zakupu niezbędnych środków do produkcji, takich jak nasiona, nawozy czy agrowłóknina, po
znacznie obniżonych cenach w stosunku do klienta indywidualnego. Uczestnicy odwiedzili gospodarstwo
jednego z członków grupy Chrobry- Pana Marka Garbatowskiego z Michalczy, które zajmuję się uprawą
ogórka gruntowego oraz dyni. Omawiane zagadnienia przybliżyły producentom rolnym cele, dla których
powinni organizować się w grupy. Tworzenie przez beneficjentów grup producenckich, daje szansę na
zwiększenie opłacalności produkcji i dochodów gospodarstw. Rezultaty długofalowe, jakie mogą zostać
osiągnięte, to rozwój gospodarczy terenów wiejskich, wzrost liczby powstających grup producenckich oraz
współpracujących ze sobą rolników, wzrost przedsiębiorczości osiągnięty poprzez zwiększenie
świadomości rolników, a także zmiany mentalne, pozwalające na przełamanie barier i obaw przed
wspólnym działaniem.
Inno4Grass – „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków
zielonych w Europie
Od dnia 1 stycznia 2017 roku został uruchomiony projekt o akronimie Inno4Grass i tytule „Wspólna
przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności trwałych użytków zielonych w Europie”, w
realizację którego zaangażowanych jest łącznie 20 partnerów – wiodące uczelnie i instytuty naukowe,
podmioty doradcze i organizacje rolnicze z ośmiu krajów Europy, tj. Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii,
Francji, Szwecji oraz Włoch. Po stronie polskiej partnerem związanym z praktyką rolniczą jest
Wielkopolska Izba Rolnicza, a partnerem naukowym Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Trwałe użytki zielone stanową znaczny udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych w każdym z
wymienionych krajów, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego ma tam duże znaczne gospodarcze.
Celem projektu jest nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi oraz
organizacjami bezpośrednio związanego z praktyką rolniczą dla zapewnienia wdrożenia innowacyjnych
systemów produkcji na trwałych użytkach zielonych w Europie. W dłuższej perspektywie ma się to
przyczynić do zwiększenia dochodowości tych gospodarstw oraz zachowania cennych walorów
środowiska naturalnego. Zakres i tematyka projektu jest w pełni zgodna z wynikami pracy grupy
tematycznej „Trwałe użytki zielone” funkcjonującej w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego
na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), która wskazała na potrzebę wdrażania
innowacji celem zwiększenia dochodowości gospodarstw i zachowania przez nie stabilności.
Spodziewanymi efektami projektu będą między innymi:
- stworzenie sieci brokerów innowacji (Facilitator Agents),
- zorganizowanie licznych spotkań oraz imprez pod hasłem Nauka i Praktyka w każdym z krajów
biorących udział w projekcie,

41

- stworzenie strony internetowej projektu powiązanej linkiem z EIP-AGRI oraz nawiązanie współpracy z
krajowymi sieciami na rzecz innowacji,
- przygotowanie różnorakich materiałów edukacyjnych w formie ulotek, abstraktów opisujących dane
innowacje, filmów video dla rolników oraz doradców rolniczych,
- stworzenie sylabusa dla studentów uczelni rolniczych oraz doradców rolniczych,
- stworzenie programu wymiany doświadczeń na miejscu w ramach wyjazdów studyjnych,
- wzbogacenie krajowej oraz europejskiej Wikipedii o nowe terminy i pojęcia wraz z uaktualnieniem
Encyklopedii Pratensis,
- stworzenie programu badań naukowych wychodzących naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez
praktyków.
Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy. Środki finansowe na jego realizację pochodzą z
programu Horyzont 2020.
Wizyta robocza głównego koordynatora projektu w Poznaniu w dniu 7-8 czerwca 2017 roku
W dniach 7-8 czerwca b.r. odbyło się spotkanie projektowe, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę
Rolniczą z udziałem głównego koordynatora projektu – dyrektora Centrum Trwałych Użytków Zielonych
Dolnej Saksonii i Bremy w Niemczech – pana Arno Krause oraz pracowników zaangażowanych w
realizację projektu w Polsce – tj. pracowników Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP w
Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zarząd WIR reprezentowała w tym czasie pani Jolanta
Nawrocka.
Celem spotkania było wzajemne poznanie się partnerów jako instytucji działających w branży rolniczej oraz
omówienie bieżących prac projektowych, w tym szczególnie dokonanie ostatecznego wyboru
innowacyjnych gospodarstw do projektu z Polski oraz wykonanie prac związanych z serwisem
internetowym Inno4Grass, za którego funkcjonowanie w ramach konsorcjum projektowego odpowiedzialne
jest Centrum Trwałych Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy wspólnie z Wielkopolską Izbą
Rolniczą.
Spotkanie zakończone zostało wyjazdem studyjnym do dwóch innowacyjnych gospodarstw z Polski z
powiatu nowotomyskiego celem prezentacji i promocji rodzimej produkcji mleczarskiej.
Inno4Grass – informacja o prowadzonych pracach projektowych
W dniach 3-5 października 2017 roku w Dairy Campus w Leeuwarden w Holandii odbyło się spotkanie
zespołu projektowego Inno4Grass, podczas którego dokonano przeglądu zgłoszonych do projektu
innowacji, odnoszących się do systemów produkcji rolnej opartej na trwałych użytkach zielonych.
Zaprezentowana została baza danych za pośrednictwem której upowszechniane będą wyniki prowadzonych
obecnie prac projektowych oraz elektroniczna baza publikacji, do której docelowo wprowadzone zostaną
informacje na temat opracowań naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach lub
prezentowanych podczas konferencjach naukowych. Rozmawiano także o roli brokerów w procesie
przekazywania informacji o innowacjach.
Część praktyczna obejmowała zwiedzenie obory doświadczalnej Dairy Campus, będącej częścią
Uniwersytetu Wageningen oraz wizytację polową połączoną z demonstracją podstawowych narzędzi
łąkarskich.

PIKNIKI realizowane ze środków funduszu promocyjnych poszczególnych branż
Piknik Drobiowy w Wielichowie
Degustacje potraw z mięsa, pokazy kulinarne oraz konkursy dla dzieci i dorosłych to główne atrakcje
Pikniku Drobiowego, który odbył się w Wielichowie w 21 maja 2017 r. Impreza towarzyszyła 23-ciej
odsłonie Święta Pieczarki. Organizatorem Pikniku była Wielkopolska Izba Rolnicza
Celem projektu pn. Piknik Drobiowy, który finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa
Drobiowego, jest zaprezentowanie szerokiej gamy produktów z mięsa drobiowego, informowanie o jego
walorach odżywczych i smakowych oraz zachęcanie konsumentów do tego, by częściej sięgali po drób
przygotowując codzienne posiłki. W ramach degustacji przegotowanej przez firmę KNARCZAK,
uczestnicy Pikniku mogli spróbować także zup przygotowanych na wywarze drobiowym, drobiowego
gulaszu z kaszą, pasztetów z mięsa drobiowego oraz grillowanego kurczaka. W sumie wydano ponad 3
42

tysiące darmowych porcji degustacyjnych. Degustacjom towarzyszyły konkursy z nagrodami skierowane
zarówno do dzieci jak i dorosłych.
Piknik owocowo-warzywny w Gnieźnie
O tym jak smakują warzywa i owoce oraz ile korzyści przynosi ich spożywanie mogli przekonać się
uczestnicy Pikniku Owocowo-Warzywnego zorganizowanego 27 sierpnia 2017 r. przez Wielkopolską Izbę
Rolniczą w Gnieźnie. W ramach degustacji uczestnicy Pikniku mogli spróbować gulasz wielowarzywny z
mięsem z dziczyzny w towarzystwie papryki, pomidorów, marchewki oraz grzybów leśnych, pieczarek i
boczniaków, którego wydano 5 tys. porcji. Przygotowano także ponad tysiąc porcji bigosu z polskiej
kapusty białej i kiszonej z dodatkiem marchewki i boczniaków. W trakcie imprezy uczestnikom
zapewniono liczne atrakcje m.in. konkurs wiedzy „Owocowo-warzywny Raj”, w którym można było
wygrać torbę pełną warzyw i owoców. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs, w którym uczestnicy
sami, wg podanego przepisu przygotowywali ogórki do zakiszenia. Odbyła się również promocja krajowych
arbuzów i melonów.
Piknik Wieprzowy w Licheniu
Schaby, karkówki i szynki to jedne z wielu wieprzowych przysmaków, którymi częstować mogli się
uczestnicy Pikniku Wieprzowego zorganizowanego w sobotę 9 września 2017 r. w Licheniu podczas VII
Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń i Organizacji Kobiet z Terenów Wiejskich. Organizatorem stoiska
promocyjnego mięsa wieprzowego była Wielkopolska Iza Rolnicza. Piknik miał na celu rozpowszechnienie
informacji na temat dietetycznej wartości wieprzowiny oraz jej znaczenia w diecie i wpływu na zdrowie. Na
stoisku promocyjnym wydano ponad 1500 porcji grochówki na żeberkach wieprzowych i boczku
wędzonym i tyle samo porcji tradycyjnego żuru oraz ponad 1500 porcji kaszanki z ziemniakami w
mundurkach. Potrawy przygotowane zostały wg przepisów Prezesa WIR Piotra Walkowskiego w
uzgodnieniu z przedstawicielem Polskiej Akademii Smaku Witoldem Wróblem. W trakcie Pikniku
spróbować też można było kiełbasy z wędzarni, kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej oraz parówek. Z
grilla serwowano żeberka oraz karkówkę.
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” XVII edycja konkursu w Województwie
Wielkopolskim
W dniu 27 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek
Wielkopolskich odbył się finał wojewódzki XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ideą konkursu była
identyfikacja produktów regionalnych, promocja regionalnej żywności oraz zachęcenie mieszkańców
obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Organizatorem konkursu na szczeblu
regionalnym był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Polską Izbą
Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Wielkopolska Izbą Rolniczą. Imprezy, organizowane na terenie
całego regionu w ramach cyklu Smaki Regionów, Konkurs miał na celu upowszechnianie wielkopolskich
tradycyjnych smaków. Konkurs przybliżył mieszkańcom Gniezna oraz uczestnikom i gościom
Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich produkty i potrawy tradycyjne, najbardziej
charakterystyczne dla Wielkopolski. Oprócz oceny produktów, odbywał się równocześnie na scenie konkurs
kulinarny na najlepsze danie regionalne. Zgodnie z regulaminem konkursu restauracje, które zgłosiły chęć
uczestnictwa, zaprezentowały na scenie sposób przygotowania i podania tradycyjnego obiadu składającego
się z dwóch dań, tzn. zupy oraz dania głównego. W części kulinarnej konkursu wzięły udział 4 ekipy
gastronomiczne.

Fora Rolnicze 2017
W miesiącu marcu zakończyła się X już edycja cyklu „Wielkopolskich Forów Rolniczych”, których
pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Wielkopolska Izba Rolnicza. Fora rozpoczęły się w trzeciej
dekadzie stycznia i trwały do połowy marca. Spotkanie te wpisały się na stałe w kalendarz spotkań, na które
rolnicy czekają. W czasie zimowego przestoju w pracach polowych, rolnicy chętnie uczestniczą w
spotkaniach, gdyż mogą pozyskać wiele przydatnych informacji. Uzbrojeni w potrzebną wiedzę mogą lepiej
organizować i prowadzić swoje gospodarstwa. Tegoroczna tematyka obejmowała między innymi: działania
w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i
drobiu, działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
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możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR, działania podejmowane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego, produkty bankowe i
ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa, promocja produkcji żywności, bieżące sprawy dotyczące
funkcjonowania rolnictwa oraz innych ważnych dla rolników zagadnień, problematyka odnawialnych źródeł
energii, efektywności energetycznej i niskiej emisji na terenach rolniczych. W poszczególnych regionach, w
zależności od specyfiki danego powiatu, podczas dyskusji dominowały różne tematyki np. sprawa obrotu
ziemią, bioasekuracja, ASF, ptasia grypa itd. W sumie odbyło się 15 spotkań na poziomie regionalnym i 2
na poziome gminnym. Ogółem w Forach wzięło udział ok. 3 tys. rolników z całej wielkopolski.

Fora rolniczo-łowieckie
Problem szkód łowieckich jest dość powszechny w Wielkopolsce. Nasilenie szkód w uprawach i zasiewach
jest równolegle z gwałtownym wzrostem cen produktów rolnych, przez co wymiar ekonomiczny szkód na
polach jest nieporównanie większy niż w latach poprzednich. Coraz więcej gospodarstw rolnych uznaje
szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta jako ważny czynnik ograniczający swobodę podejmowania
decyzji i wpływający na wielkość i opłacalność produkcji. Nierzadko można się spotkać z sytuacją
konfliktową na linii rolnik- myśliwy, dlatego Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Polskim Związkiem
Łowieckim, w porozumieniu z Konwentem Starostów Województwa Wielkopolskiego organizuje cykl
spotkań pod nazwą "Fora rolniczo-łowieckie". Spotkania odbyły się do końca czerwca w każdym powiecie
Wielkopolski. W sumie spotkań było 29 w których uczestniczyło ponad. 1500. osób
Wnioski, które wypłynęły na Forach Rolniczo-Łowieckich
1. Budujemy wiedzę dotyczącą szkód łowieckich i odszkodowań – szkolenia dla rolników w okresie
zimowym.
2. Powołanie grupy roboczej (prezesi kół łowieckich, przedstawiciele Zarządu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, przedstawiciele Starosty, przedstawiciel WIR) do aktywnej współpracy i
działania w zakresie wypracowania wniosków i działań dotyczących wyceny szkód i odszkodowań,
zasobów obwodów łowieckich, pojemności obwodów, optymalnej obsady zwierząt.
3. Zwiększenie ilości środków na odszkodowania oraz urealnienie planów pozyskania zwierzyny
łownej.
4. Wprowadzenie nowego bardziej precyzyjnego systemu inwentaryzacji zwierząt (elektroniczny,
kamery, drony)
5. Porozmawiać o utworzeniu funduszu łowieckiego - grupa robocza.
6. Uzgodnione z Łowczymi wnioski przekazać do biur poselskich oraz do Zarządu WIR w Poznaniu.
7. Ograniczyć stan populacji zwierząt łownych i utrzymać ten stan liczebny zwierząt do możliwości
akceptowalnych przez rolników i możliwości finansowych kół łowieckich.
8. Wprowadzić zasadę niezależnych szacowań szkód łowieckich przez rzeczoznawców rolnych nie
związanych z myślistwem.
9. Wprowadzić rzeczywisty nadzór nad kolami łowieckimi, celem zmuszenia ich do działań
zapobiegającym szkodom łowieckim na polach rolników.
10. Wypowiadać umowy dzierżawne kołom łowieckim, które naruszają obecny stan prawny, włącznie z
odpowiedzialnością karną.
11. Zmienić prawo łowieckie przywracając prawo do polowań właścicielom gruntów w myśl dekretu
prezydenta RP z dnia 3 grudnia 1927 r.
12. Wykorzystać pasy pod liniami wysokiego napięcia na utworzenie pasów zaporowych dla zwierzyny.
13. Przejęcie szacowania i wypłaty odszkodowań przez Państwo jako właściciela zwierzyny łownej jak i
zwierząt chronionych wyrządzających również ogromne szkody, a za które nikt nie płaci i związku z
tym nie ma do kogo iść ze skargą.
14. Upolowana zwierzyna winna być w całości skupowania przez Państwo lub jego agendy a uzyskane z
tego tytułu dochody przeznaczać na wypłaty odszkodowań.
15. Myśliwi winni być tylko i wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie planów pozyskania. Poziom
pozyskania winien być taki aby szkody były na poziomie gospodarczo znośnym. Dla przykładu
szkody ogółem nie powinny przekraczać określonej kwoty np. 150 milionów. Jeśli byłby one
większe należy bezwzględnie redukować stany zwierzyny i to by było zadanie dla myśliwych.
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Zadania te winny być szczegółowo rozliczane włącznie do utraty prawa do dzierżawy obwodów
łowieckich przez koła łowieckie.
16. W związku z ASF wprowadzić zarządzenie, aby pozostałości z wypatroszenia przede wszystkim
dzików były oddawane przez myśliwych do punktów skupu a stamtąd do utylizacji.
17. Zbadać pod względem naukowym przyczyny znacznego wzrostu liczebności dzikich zwierząt.
18. Wyznaczyć na nowo obwody łowieckie. Obwody są poprzedzielane autostradami i drogami
ekspertowymi, co spowodowało nadmierną koncentrację zwierzyny w poszczególnych łowiskach
uwagi na przecięcie szlaków przemieszczania się zwierzyny przez drogi ekspresowe i autostrady.
Zbudowane przepusty dla zwierząt niestety nie sprawdzają się.
19. Wyłączenie populacji bobra spod ścisłej ochrony.
20. Wypłata odszkodowań powinny pochodzić z Skarbu Państwa. Koła Łowieckie nie powinny być
obciążane za szkody łowieckie.
21. Znowelizować ustawę Prawo Łowieckie.
22. Doprowadzenie do równowagi w środowisku zwierzyny łownej.
23. Przetwórstwo gatunków łownych objętych Prawem łowieckim włączyć do istniejących funduszy
promocji.
24. Wprowadzić możliwość ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki
chronione, jak bóbr, wilk oraz inne gatunki: kruki, żurawie, gęsi, itp. Rolnicy mylnie wskazują tutaj
koła łowieckie, jako podmioty odpowiedzialne za skutki ich żerowania, a odpowiada za nie Skarb
Państwa.
25. Ograniczyć wpływ pseudoekologów na prowadzenie gospodarki łowieckiej. (sankcje za nielegalne
blokowanie odstrzałów itd.)

Współpraca z zagranicą
Forum Wielkopolska – Chungcheongnam-do
Prezentacja naszych rodzimych, wielkopolskich produktów oraz zachęcenie firm do nawiązania polsko –
koreańskich więzi biznesowych to cel jaki przyświecał Forum Wielkopolska – Chungcheongnam-do, które
zorganizowane zostało przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2017 r. w
siedzibie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Współorganizatorem spotkania była również
Wielkopolska Izba Rolnicza. Kaliskie forum dotyczyło współpracy w obszarze rolnictwa i branży
spożywczej. W spotkaniu wzięła udział kilkuosobowa delegacja koreańska, której przewodniczył Seungwoog Heo, wicegubernator regionu Chungcheongnam-do. W Forum uczestniczyli samorządowcy, lokalni
przedsiębiorcy oraz rolnicy – delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Otwierając spotkanie Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wyraził nadzieję, że jego efektem będą kolejne
nawiązane kontakty biznesowe i konkretna wymiana handlowa pomiędzy przedsiębiorstwami. Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski dokonał krótkiej charakterystyki wielkopolskiego rolnictwa
oraz działań samorządu rolniczego, zachęcił także uczestników delegacji do próbowania produktów
wytworzonych w wielkopolskich gospodarstwach i przetwarzanych w naszych zakładach przetwórczych.
Forum gospodarcze zorganizowane zostało z okazji 15 lat współpracy Wielkopolski z
południowokoreańskim regionem Chungcheongnam. Porozumienie o współpracy, które podpisano 26
kwietnia 2002 roku w Taejon, dotyczy współpracy między regionami w zakresie wymiany handlowej,
realizacji wzajemnych inwestycji ale również transferu wiedzy i technologii.
Przedstawiciele Banku Światowego z wizytą u wielkopolskich rolników
Spotkanie przedstawicieli Banku Światowego u rolników z powiatu ostrowskiego miało miejsce 8 września
2017 r. Międzynarodową instytucję finansową reprezentował: Rogier van den Brink - główny ekonomista
na Unię Europejską, na co dzień pracujący w Brukseli, Matija Laco - ekonomista w biurze w Brukseli oraz
Filip Kochan - rzecznik prasowy na Unię Europejską, na co dzień pracujący w Warszawie. Goście wraz z
Prezesem WIR Piotrem Walkowskim odwiedzili gospodarstwo rolne państwa Narcyza i Danuty Perzów z
Topoli Wielkiej, zajmujących się hodowlą gęsi, kurczaków oraz trzody chlewnej. Następnie spotkali się z
państwem Janem i Małgorzatą Skoczylas z Przybysławic prowadzących hodowle kur niosek oraz produkcję
jaj konsumpcyjnych. W trakcie pobytu w Wielkopolsce przedstawicielom delegacji Banku Światowego
udało się także spotkać z przedstawicielem władz lokalnych burmistrzem Raszkowa Jackiem Bartczakiem,
który omówił w jaki sposób miasto i gmina mogły skorzystać z unijnego wsparcia.
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Spotkanie z młodymi rolnikami z Francji
W dniu 5.10.2017 r.. uczniowie z golęcińskiego technikum spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Francji.
Grupa 30 młodych rolników z Ośrodka szkoleniowego w Kerel, zarządzanego przez Regionalną Izbę
Bretanii, we współpracy z Uniwersytetem Południowej Bretanii - Universite Bretagne Sud, przyjechała do
Polski, aby zapoznać się z realiami początkującego, młodego polskiego rolnika. Francuska młodzież
przygotowuje się do rozpoczęcia działalności rolniczej. Są oni uczestnikami programu „Zarządzanie
gospodarstwami rolniczymi”. Wyjazd zorganizował Ośrodek w Kerel, czyli Departament Szkolenia
Rolniczego i Doskonalenia zawodowego ("Chambagri Formation") Izby Bretońskiej. W Poznaniu,
Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach współpracy z Izbą Rolniczą Bretanii pomogła w zorganizowaniu
spotkania z młodymi, jeszcze się uczącymi rolnikami, którzy przejmą gospodarstwa od swoich rodziców. W
spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli Mateusz Łuczak i Marcin Kwita – uczniowie klasy o specjalności
mechanizacji rolnictwa oraz opiekun i nauczyciel specjalista w dziedzinie nauczania techniki rolniczej –
Karol Wesołowski. Francuska młodzież była zainteresowana systemem kształcenia rolniczego w Polsce.
Ciekawiło ich to, jak w naszym kraju uzyskuje się kwalifikacje rolnicze umożliwiające samodzielne
prowadzenie gospodarstwa. Okazuje się, że u nas po skończeniu szkoły o profilu rolniczym i zdaniu
egzaminów zawodowych lub ukończeniu uczelni wyższej na kierunku rolniczym, można samodzielne
prowadzić gospodarstwo rolne. W trakcie dyskusji wypłynął też temat możliwości zakupu ziemi przez
młodych rolników. Pytano, czy w Polsce młodzi rolnicy mają w tym względzie jakieś preferencje. Młodzi
rolnicy byli zaciekawieni, jakie w Polsce jest zainteresowanie zawodem rolniczym wśród dziewcząt.
Okazało się, że podobne, choć żeńskiej młodzieży jest znacznie mniej. Chyba, że chodzi o hodowlę koni i
jeździectwo – tym kierunkiem zainteresowanych jest w stosunku do innych rolniczych specjalności
znacznie więcej dziewcząt zarówno w Polsce jak i we Francji.
Wyjazd studyjny z zakresu wymiany informacji dotyczących klęsk żywiołowych ze szczególnym
uwzględnieniem suszy.
W dniach od 7 do 15 października 2017 r. miał miejsce wyjazd studyjny do Portugali z zakresu klęsk
żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy. W zorganizowany przez Krajową Radę Izb
Rolniczych wyjeździe ze strony Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyli Pan Wiceprezes Bogdan
Fleming i Pani Jolanta Nawrocka Członek Zarządu. Operacja współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Głównym celem wyjazdu studyjnego było to m.in. zwrócenie uwagi na trudne położenie w
jakim znalazła się w tym roku Portugalia, którą dotknęła klęska suszy. W niektórych regionach deszcze nie
spadły od marca tego roku. Skutkiem strasznej suszy są liczne pożary. Kraj ten jednocześnie ma doskonale
rozwiązany problem z regulacją i oszczędzaniem wody. Rolnicy korzystają z wody po jej wykupieniu,
dlatego na plantacjach jest powszechnie stosowany system kropelkowego nawadniania. Uczestnicy wyjazdu
zwiedzili m.in. największą zaporę wodną w Europie oraz odbyli wizytę na fermie krów mlecznych, na
której zainstalowano innowacyjne rozwiązanie do zraszania pomieszczeń, które ma za zadanie obniżyć
skutki wysokich temperatur. W pierwszym dniu uczestnicy wyjazdu byli gośćmi Konfederacji Rolników
Portugalskich, będącej członkiem COPA-COGECA, która skupia 232 organizacji rolniczych z Portugalii.
Na spotkaniu przedstawiono prezentacje nt. „Konfederacji Rolników Portugalskich”, „Naturalnych katastrof
w Portugalii, Susze w portugalskim rolnictwie” oraz „Leśnictwa w Portugalii”. Podczas spotkania rolnicy
polscy zapoznali się ze strukturą użytków rolnych, działaniem systemu ubezpieczeń upraw rolniczych i
zwierząt gospodarskich oraz zagrożeniami i sposobami radzenia sobie ze skutkami długotrwałej suszy.
delegacja zwiedzała części infrastruktury firmy EDIA SA, tj. Zaporę Alqueva i największy sztuczny
zbiornik wodny w Europie, dzięki któremu stworzono infrastrukturę do nawodnień 120 tys. ha użytków
rolnych. Umożliwiło to zrównoważony rozwój regionu przez rolnictwo. Polscy rolnicy mieli również okazję
zobaczyć gospodarstwa portugalskie, które dzięki nawodnieniom zmieniają swój system gospodarowania,
poprzez dywersyfikację upraw i tym samym osiągają zwiększenie plonów. dniu podczas wyjazdu do
Stowarzyszenia Irygantów i Beneficjentów Idanha-A-Nova delegacja polska miała możliwość naocznego
zapoznania się ze skutkami pożarów w lasach, które nawiedziły Portugalię tego lata.
Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii
W dniach od 11 do 15 grudnia 2017 r., w ramach współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z
Dolnosaksońską Izbą Rolniczą, odbył się wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii. Celem wyjazdu i tematem
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przewodnim była „Wymiana doświadczeń pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą, a Dolnosaksońską Izba
Rolniczą na temat skali i konsekwencji deficytu wykwalifikowanych sił roboczych w rolnictwie i
szczegółowe opracowanie możliwych rozwiązań”.
W wyjeździe uczestniczyli: Zbigniew Stajkowski Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, szef
delegacji, Wioletta Melcer Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie,
Mariola Majewska Stażysta specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wielkopolskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Amadeusz Konieczny Kierownik Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, Wiesław Łyczykowski Inspektor w Departamencie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Oddział Rolnictwa i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
oraz Adam Kachniarz Delegat na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Gniezna.
W pierwszym dniu wizyty delegacja odwiedziła siedzibę Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w Hanoverze
gdzie przedstawiono prezentację nt: danych kluczowych bieżącej polityki rolnej .Główny nacisk na pracę w
Izbie kładzie się na wspieranie rolnictwa, sprawowanie kontroli nad dopłatami bezpośrednimi. W dziale
funkcjonuje 10 jednostek certyfikujących, które kontrolują wnioski o dopłaty, sprawdzają zgodność danych
z bazą wiedzy, jak również nadzorują prawidłowość ich wypełnienia. Wnioski składane są online, następnie
wysyłane do jednostek certyfikujących w celu sprawdzenia. Po pozytywnej weryfikacji rolnik otrzymuje
pozwolenie na otrzymanie dopłat bezpośrednich, które wystawia Dolnosaksońska Izba Rolnicza, w swojej
bazie danych znajduje się około 46 tyś. rolników. Drugim bardzo ważnym działaniem Dolnosaksońskiej
Izby Rolniczej, jest wspieranie rolnictwa, rozwój i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Głównym
założeniem programu na lata 2014-2020 to tworzyć klarowność i przejrzystość, przekazywać wiedzę,
edukować, przybliżać dzieciom i pokazywać jak funkcjonuje rolnictwo. Realizowanie w szkołach
programów dot: dla każdego ucznia jabłko i mleko. Osobiste, bezpośrednie doradztwo u rolnika,
partnerstwo innowacyjne wymiana wiedzy, kontakty między nauką, a praktyką dokształcanie rolników,
organizowanie szkoleń i spotkań tematycznych.
W drugim dniu wyjazdu delegacja odwiedziła gospodarstwo państwa Bliwenitz w miejscowości Otter,
którego właściciel zajmuje się produkcją mleczną. Posiadają 260 krów rasy Holsztyno-fryzyjskiej o
wydajności 10 tys. litrów. Krowy dojone są w systemie ciągłym 3 razy dziennie za pomocą 4 aparatów
udojowych system automatycznego doju. Gospodarstwo posiada własną biogazownię. Na 300 ha ziemi
uprawiana jest kukurydza stosowana jako pasza dla krów oraz do biogazowi.
Delegacja gościła również w gospodarstwie ekologicznym MANUFAKTURA w pobliżu Hamburga,
gdzie na 17 ha uprawiane są warzywa (sałata, zioła, kukurydza cukrowa, por, cebula czerwona i biała,
kapusta, dynia), a 23 ha przeznaczone są na łąki. Właściciele zajmują się uprawą ekologiczną warzyw,
hodowlą zwierząt mięsnych oraz drobiu. Gospodarstwo postawiło na trzy filary, na których oparto całą
działalność, I filar -to kuchnia, II filar - sprzedaż owoców i warzyw i III filar to sprzedaż wędlin. Na
powierzchni 300 m2 gospodarstwa prowadzona jest sprzedaż warzyw, dżemów, świeżego mięsa wołowego,
wieprzowego oraz wędlin, które sami produkują. Prowadzą przy tym restauracje wydając 100 obiadów
dziennie.
W trzecim dniu wizyty, delegacja była zaproszona do Rolniczego Centrum Edukacyjnego w Echem.
Głównym celem Centrum jest kształcenie i edukacja młodzieży i rolników, dokształcanie rolników i osób
zainteresowanych rolnictwem, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć odpowiednie kursy i
kwalifikacje, oraz działalność publiczna. Centrum Edukacyjne w Echem kształci młodzież szkolną z
zakresu ekologicznego i konwencjonalnego chowu trzody chlewnej oraz bydła mlecznego. Centrum
finansowane jest z budżetu państwa, budżetu Dolnej Saksonii oraz Izby Rolniczej. Zatrudnia 50 osób,
posiada około 100 miejsc noclegowych, co roku 2 tysiące osób odbywa kursy i szkolenia.
Oprócz kursów i szkoleń dla młodzieży, prowadzone są także szkolenia i kursy dla rolników
Czwartego dnia wyjazdu delegacja gościła w miejscowości Barum w gospodarstwie rodziny Reinhart
"Owocowy dwór-owocowa szopa". Jest to gospodarstwo rodzinne, zajmujące się głównie sadownictwem,
których głównym celem jest sprzedaż produktów z własnej uprawy w formie przetworzonej jak i nie
przetworzonej. Gospodarze posiadają 22 ha ziemi plus 10 ha dzierżawy na której uprawiają różne odmiany
jabłoni, truskawki, czereśnie pod dachem, śliwki , gruszki i maliny. Właściciele zaczynali sprzedaż w starej
szopie przy pomocy 6 pracowników, inwestując w rodzinny biznes przebudowano szopę na większy sklep,
została dobudowana kawiarnia, bistro, wypiekane są własne ciasta z wykorzystaniem owoców z własnych
upraw, można w zaciszu zjeść pyszną szarlotkę, czy posilić się dobrym obiadem.
Następnie w programie było zwiedzanie fabryki cukru Nordzucker w Uelzen. Firma powstała 175 lat
temu a Cukrownia w Uelzen istnieje od 130 lat. Fabryka Nordzucker jest największą cukrownią w
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Niemczech. Pod względem wielkości zajmuje 5 miejsce w Europie. Firma prowadzi również działalność w
Polsce. Obecne dwa zakłady produkcyjne znajdują się w Opalenicy i w Chełmży.
Ostatni dzień w Saksonii delegacja spędziła w miejscowości Braunschweig w oddziale
Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej. Przestawiono temat nawożenia oraz prawo ochrony roślin i ich efektów w
rolnictwie.

Bieżące prace biur WIR
W 2017r. w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej zatrudnionych było średnio 36 pracowników, z czego w
przeliczeniu na pełne etaty 26,80. Pracownicy biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej pomagali w organizacji i
obsłużyli: 4 posiedzenia Walnego Zgromadzenia, 119 posiedzeń Rad Powiatowych, 2 posiedzenia Komisji
Budżetowej, 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Koordynacyjnej, 2 posiedzenia
Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim oraz 3 narady pracowników.
Pracownicy biur WIR pomagali przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, o dopłaty do
materiału siewnego i o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze – ponad 1.500. Przygotowywali również plany
rolnośrodowiskowe i korekty do tych planów – 15, wnioski na modernizację – 3, a także pomagali
wyprowadzić księgi rejestracji zwierząt. Większość wniosków została wypełniona bezpłatnie w ramach
bieżącej pracy biura, a część odpłatnie w ramach współpracy z ROL-WIR. W sumie udzielili ponad 3.000
różnych porad i odpowiedzi na zapytania rolników, w tym również udzielanych przez prawnika WIR.
Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej udzielały bieżących porad i informacji z zakresu rolnictwa, rynku
rolnego, programów pomocowych i aktualnych spraw podejmowanych przez naszą Izbę. W biurze
wojewódzkim WIR zadekretowano w 2017 roku 3.300 pism, w tym 2.592 przychodzących i 708
wychodzących. Na bieżąco aktualizowany był serwis internetowy WIR pod adresem www.wir.org.pl, a
bieżące prace Izby i relacje z najważniejszych wydarzeń zamieszczone zostały w kolejnych 12 numerach
izbowego biuletynu „Siewca Wielkopolski”, który ukazywał się razem z „Tygodnikiem Poradnikiem
Rolniczym” w łącznym nakładzie 60.000 egzemplarzy. W 2017 roku serwis internetowy WIR został
odwiedzony 286.531 razy przez 68.172 użytkowników. Ponadto Izba jest obecna na portalu
społecznościowym Facebook, gdzie również przekazujemy najważniejsze informacje i dokonania WIR. W
2017 roku profil Izby obserwowało ponad 900 osób.
Sukcesy i dokonania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2017 roku były możliwe dzięki dużemu
zaangażowaniu Zarządu WIR, 410 Delegatów pracujących w 31 Radach Powiatowych WIR oraz
Pracowników Biura Wojewódzkiego i Biur Powiatowych WIR.

Opracowanie: Biuro Wojewódzkie WIR w Poznaniu
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