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Mleczna uczta KRIR

M

leko w diecie człowieka jest obecne
od ponad 11 000 lat, odkąd naszym
przodkom udało się udomowić zwierzęta mlekodajne, czyli krowy, owce i kozy.
O zaletach mleka przekonał się już Hipokrates uważając je za najdoskonalszy i najbardziej
kompletny pokarm jaki stworzyła natura. Mleko ma bowiem wysokie wartości odżywcze
i jest istotnym elementem diety konsumentów.
Jedna szklanka mleka zapewnia 28% dziennej dawki wapnia. Jest ono także ważnym źródłem witaminy D i ma wysoką zawartość tryptofanu, kluczowego aminokwasu, który poprawia jakość snu.
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materiały promocyjne czy porozmawiać o roli
i walorach mleka w codziennej diecie. Zarówno z myślą o dzieciach jak i dorosłych przygotowano szereg mlecznych konkursów i quizów
z atrakcyjnymi nagrodami. Nie zabrakło też
strawy duchowej w postaci ,,mlecznej sceny’’.
Swój program artystyczny prezentowali miedzy innymi uczniowie z Zespołu Szkół w Golądkowie, a klaun ze swoimi przyjaciółmi zachęcał najmłodszych uczestników do wspólnej
zabawy. Jednak największym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych cieszyła
się sztuczna krowa , którą można było wydoić. Jak się okazało w XXI wieku tę umiejętność
posiada niewielu już osób. Prób było wiele ,ale
nielicznym udało się wydoić sztuczną mućkę.

Najlepsze w Opolu
Czytaj na stronie 4

Kongres Europejskich
Rolników w Budapeszcie
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Partnerzy medialni

Polska należy obecnie do znaczących producentów mleka w Unii Europejskiej, jednocześnie mleczarstwo stanowi jeden z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa. Szkoda tylko, że spożycie mleka w naszym kraju
nadal jest zbyt niskie.
Krajowa Rada Izby Rolniczych postanowiła zachęcić mieszkańców Warszawy oraz turystów zwiedzających nasz ą stolicę do większej
konsumpcji mleka i jego produktów organizując 13 października na Placu Teatralnym ,,Piknik Mleczny’’. Impreza pod hasłem ,,Postaw
na mleko‘’ została sfinansowana ze środków
Funduszu Promocji Mleka. Pomysł ten okazał się strzałem w przysłowiową dziesiątkę.

Dopisała zarówno pogoda (było wprawdzie
jak to jesienią trochę chłodno, ale za to nie
padał deszcz) jak i goście, którzy zachęceni
prowadzaną wcześniej przez samorząd rolniczy w mediach kampanią informacyjną postanowili się przekonać o zaletach produkowanych w naszym kraju produktów mleczarskich.
Warto było więc w tym dniu znaleźć się na Placu Teatralnym bowiem organizatorzy Pikniku
z myślą o jego uczestnikach przygotowali szereg atrakcji. Można było nie tylko posmakować produktów mlecznych podczas darmowej degustacji, ale również je zakupić po atrakcyjnych cenach. Ponadto obejrzeć prezentacje dotyczące zalet ich spożywania, otrzymać

Piknik na Placu Teatralnym w Warszawie był częścią organizowanej przez samorząd rolniczy na terenie całego kraju kampanii promującej polską żywność. Jej głównym
celem jest zwrócenie uwagi konsumentów,
a w szczególności dzieci na istotę właściwego i zdrowego odżywiania się. Dziś w naszej
diecie dominują produkty o niskiej gęstości
odżywczej. Zazwyczaj są to produkty wysoce przetworzone, dostarczające mnóstwo tzw.
pustych kalorii i jednocześnie niewiele składników odżywczych tak cennych dla naszego
organizmu. Dlatego jak czytamy w broszurze
wydanej przez KRIR warto włączyć produkty
mleczne na stałe do naszej diety.
WOP

KRIR przeciw modulacji płatności bezpośrednich
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych negatywnie zaopiniował
przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi „w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą
oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”, jako niezgodny z oczekiwaniami i interesem polskich rolników.

S

prawa modulacji była wielokrotnie
przedmiotem rozmów i korespondencji z resortem rolnictwa. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo
Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o odstąpienie od modulacji, jednak
nie znamy treści korespondencji w tej sprawie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.
Polscy rolnicy otrzymują obecnie płatności znacznie niższe niż rolnicy w innych krajach UE, a ich pomniejszenie przez modulację
uderzy w bardzo wielu rolników, szczególnie

gospodarstwa rozwijające się, co przyczyni
się do obniżenia konkurencyjności polskiego
rolnictwa. Modulacja dotknie przede wszystkim gospodarstwa rozwijające się, dążące
do dostosowania do obowiązujących wymogów, realizujące inwestycje, których spłata
jest coraz trudniejsza. Modulacja płatności
to sięganie po kolejne środki, które powinny być wykorzystane przez rolników na rozwój ich gospodarstw.
– Zgodnie z przepisami rozporządzenia
Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19.01.2009 r.,

w 2012 r. modulacja podstawowa w państwach UE–15 wynosi 10% i obejmuje wszelkie płatności bezpośrednie, których kwota przewyższa 5 000 euro. W przypadku
kwot wyższych niż 300 000 euro, płatności zmniejszane są o dodatkowe 4 punkty
procentowe. W Polsce i innych „nowych państwach członkowskich” stosowana miała być
tylko modulacja progresywna w wysokości
4% w stosunku do płatności powyżej 300
000 euro. Według informacji uzyskanych
w MRiRW w związku z uzyskaniem przez polskich rolników w 2012r. poziomu wsparcia
bezpośredniego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 90% poziomu stosowanego w krajach UE–15 i możliwością wypłaty pozostałych 10% płatności ze środków
krajowych w ramach płatności uzupełniających Rząd Polski wystąpił do KE z projektem przewidującym realizację płatności uzupełniających na maksymalnym poziomie.

Pomimo, że projektowane rozporządzenie
ma na celu wdrożenie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca
2012 r. zatwierdzającej przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za 2012 r. uważamy, że należy wykorzystać wszystkie możliwe środki
z wystąpieniem do Trybunału Sprawiedliwości włącznie, aby polscy rolnicy nie zostali
pozbawieni części należnych im płatności.
Odnosząc się do stwierdzeń zawartych
w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie możemy zgodzić się z tym, że wejście
w życie rozporządzenia po upływie 7 dni od
ogłoszenia umożliwi rolnikom przygotowanie się do wprowadzanych zmian,. Jak również ze stwierdzeniem, że wprowadzenie
modulacji nie będzie dla rolników zaskoczeniem – dodaje Szmulewicz.
WOP
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Polska wieś się
modernizuje
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2014 to ponad 70 mld złotych. Rozdysponowano już ponad 90% tego budżetu. Pomimo pozytywnych zmian w dalszym ciągu poziom wyposażenia naszych gospodarstw daleko odbiega od
rolnictwa dawnej 15-tki. Cieszymy się , ze przebywa gospodarstwa specjalistycznych, prowadzonych przez młodych, wykształconych rolników,
które z powodzeniem konkurują na rynku europejskim. Polskie rolnictwo znajduje się w czołówce rolnictwa europejskiego, radzi sobie z międzynarodową konkurencją.

W

artość eksportu artykułów
rolno-spożywczych za 2011
rok to prawie 13 mld euro,
a dodatnie saldo to 2,6 mld euro. Warto przypomnieć , że w 2006 eksport
wynosił 6,5 mld euro, a wiec nastąpił 100% wzrost. Największe obroty osiągamy z krajami Unii Europejskiej. Ważnym partnerem jest Rosja.
Eksportujemy tam towary za blisko 1
mld euro rocznie. Rynek Rosji i Ukrainy został odblokowany dopiero na
początku 2008 roku. Uzgodniliśmy
warunki dostępu do rynków Chin,
Rosji, Ukrainy, Japonii, Korei Południowej i wielu innych państw.
Mamy wysokiej jakości produkty rolne i nowoczesne zakłady przetwórcze, spełniające najwyższe standardy. Polskie zakła-

dy przetwórcze jeszcze przed akcesja podejmowały decyzje o modernizacji, o unowocześnieniu. Branża rolno – spożywcza była jedną
z pierwszych , gdzie pojawili się
inwestorzy zagraniczni. Jest to dziedzina w większości sprywatyzowana. Przemysł rolno – spożywczy ,
jego modernizacja, korzysta z funduszy unijnych, około 1500 zakładów realizuje inwestycje korzystając ze wsparcia w ramach PROW
2007–2013. Są to głównie zakłady
małe i średnie. Większe przedsiębiorstwa korzystają z innych programów operacyjnych.
Z roku na rok przybywa gospodarstw ekologicznych i certyfikowanych. W grudniu 2011 roku było ich
ponad 23,5 tysiąca. W ciągu ostat-

W
nich 9 lat ich liczba wzrosła ponad
10 krotnie.
W unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych
i gwarantowanych tradycyjnych
specjalności zarejestrowano 35
nazw polskich produktów. Polska
znajduje się na 8 miejscu pod względem liczby zarejestrowanych nazw
wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na 1
miejscu wśród dziesięciu państw,
które przystąpiły do UE w 2004 roku.
Problemem, tak jak w całej Unii
Europejskiej jest łańcuch żywnościowy i przechwytywanie przez
pośredników znacznej części kwot,
które rolnicy powinni otrzymywać
za surowce.
Uruchomiliśmy w ramach PROW
2007–2013 nowe działanie ,,Mój
rynek’’, które wspiera rozbudowę
lokalnej infrastruktury targowiskowej. Chodzi o to, żeby producenci mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty a konsumenci
nabywać towary o najwyższej jakości po niższych cenach.
Kazimierz Plocke
sekretarz stanu
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Widziane z Brukseli

P

aździernik w Parlamencie Europejskim minął pod znakiem
intensywnych rozmów na temat
przyszłego kształtu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Szczególnie interesująca z punktu widzenia polskiej wsi pozostaje kwestia budżetu
przeznaczonego na przyszłą Wspólną
Politykę Rolną (WPR). Przyszły budżet
dla WPR będzie wynosić w planach
Komisji łącznie 385 mld EUR. Z tym,
że, dla pierwszego filaru przypadnie
281,9 mld EUR, dla drugiego filaru na
rozwój obszarów wiejskich 89,9 mld
EUR. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wsparcie innych dziedzin
związanych z rolnictwem, m.in. badań
i innowacji, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, pomocy żywnościowej, czy też rezerwy kryzysowej.
Podczas ostatniego miesiąca na
posiedzeniach komisji i grup roboczych pracowaliśmy nad wspólną pozycją dotyczącą obu filarów
WPR. Najważniejsze rozmowy dotyczyły finansowania drobnych producentów rolnych posiadających areał
o wielkości od 1 do 5 ha. Uważam, że
rolnik powinien otrzymywać wsparcie zależne od posiadanego areału,
czemu przeczą dwa zapisy w propozycji kompromisowej przygotowanej
przez sprawozdawcę. Pierwszy zapis

oblicza wsparcie ryczałtowe na maksimum 25% średniej płatności krajowej, drugi na 5-ciokrotność średniej
płatności krajowej na hektar.
Bardzo istotnym punktem debat
podczas posiedzeń Komisji było również ustalenie kryteriów, według których będzie przyznawane rolnikom
wsparcie finansowe. Europejska Partia Ludowa proponuje, aby ustalić
,,negatywną’’ listę, określającą komu
nie będą przysługiwać dopłaty bezpośrednie. Celem tego działania jest
wyłączenie z systemu dopłat osób,
które biorą dopłaty bezpośrednie,
ale nie uprawiają swojej ziemi (jak
np. właściciele pól golfowych czy
lotnisk).
Wsparcie młodych rolników jest
zagadnieniem, co do którego większość posłów jestem pozytywnie
nastawiona. Aby wspomóc młodych rolników, państwa członkowskie mają przeznaczyć minimum 2%
środków z filaru I, co oznacza podwyższenie dopłat o ok. 25 %, niezależnie od wypłacanych premii z filaru II. Jedyną wątpliwością pozostaje kwestia wieku rolnika. Dodatkowym wymogiem będzie odpowiednie wykształcenie, które młody rolnik
będzie musiał posiadać, aby otrzymać wsparcie.

Spornym zagadnieniem, które
dotyczy dopłat bezpośrednich jest
tzw. zazielenienie. Z punktu widzenia Komisji Europejskiej mają to być
działania ,,proekologiczne’’, polegające
między innymi na zostawieniu pewnego obszaru gruntów odłogiem. Jest to
wymóg, bez którego rolnik nie będzie
mógł otrzymać 100 % swojej transzy
dopłat bezpośrednich. W propozycji Komisji jest to 7 % całości gruntów posiadanych przez rolnika. Propozycja ta jest nie do zaakceptowania z dwóch powodów. Po pierwsze,
odłogowanie może sprawić, że i tak
wysokie ceny żywności wzrosną jesz-

związku ze zmianami
w organizacji wsparcia finansowego dla grup producentów, które wprowadziła Komisja Europejska tj. limity pomocy na realizację
przez grupę jej planu dochodzenia do
uznania za organizację producentów
owoców i warzyw, 22 października br.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań, celem złagodzenia negatywnych
skutków wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego nr 302/2012 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektora owoców
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
Do tej pory, wkład Unii Europejskiej
dla wsparcia grup producenckich nie
przekraczał 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji. Kraje członkowskie płaciły co najmniej 5 % kosztów, natomiast
beneficjenci finansowali od 25 % kosztów inwestycji. Z kolei Polska zdecydowała się na najwyższy poziom dofinansowania grup, czyli 25 %. Dzięki takiemu rozwiązaniu polskie grupy producentów warzyw i owoców uzyskiwały wsparcie rzędu 5 mln euro w roku
2007, 13 mln euro w 2008, 50 mln euro
w 2009, 113 mln euro w 2010 i 185 mln
euro w 2011 r. Na rok 2012 szacowano
wstępnie pomoc w wysokości 330 mln
euro. Niestety wprowadzone przez KE
w kwietniu br. zmiany spowodowały
znaczące ograniczenie wsparcia udzielanego na realizację inwestycji grupom
producentów owoców i warzyw - do
10 mln EUR w skali całej UE.
Celem wsparcia udzielanego
w ramach grup producentów było

cze bardziej. Po drugie te 7% można
przeznaczyć na uprawę roślin strączkowych, taką też poprawkę przedstawiłem do projektu sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas spotkania Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 października brałem udział w debacie, podczas której porównywaliśmy Amerykańską Ustawę Rolną z polityką
rolną Unii. Rząd Stanów Zjednoczonych, wbrew obiegowej opinii, również mocno wspiera swoje rolnictwo.
Wsparcie finansowe rządu Stanów
Zjednoczonych dla rolników podlega również krytyce na forum Świato-

ułatwienie podmiotom posiadającym taki status spełnienia wymogów
uznania jako organizacja producentów. KE zmieniając obecne przepisy
w tym obszarze likwiduje najważniejszy bodziec zachęcający producentów
owoców i warzyw do współpracy. Konsekwencją tego będzie znaczne spowolnienie procesu organizowania rynku owoców i warzyw.
Mając na uwadze powyższe, oraz
fakt iż, poziom zorganizowania sektora owoców i warzyw w nowych państwach członkowskich UE pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie
względem starych państw członkowskich (ok. 15% w Polsce wobec 80%
i 90% odpowiednio w Belgii i Holandii), Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW
z wnioskiem o podjęcie działań na
forum UE celem utrzymania wsparcia finansowego dla grup producentów rolnych w przyszłej perspektywie
finansowej.
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych

wej Organizacji Handlu (WTO). Jak się
okazuje, Europa dąży do współpracy
z WTO, w przeciwieństwie do Stanów,
które w swoim ustawodawstwie mają
odpowiednie środki prawne chroniące
przed spełnianiem wymogów narzucanych przez Światową Organizację
Handlu.
Jak widać, jesień w Brukseli zaczęła się gorąco, a końcówka roku może
przynieść bardzo interesujące rozstrzygnięcia dla europejskich rolników.
Jarosław Kalinowski
poseł do Parlamentu
Europejskiego

Czasopismo
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Ukazuje się raz w miesiącu.
Wydawane i redagowane
na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół
„Poradnika Rolniczego”.
Kolportaż – czasopismo dostępne razem z tygodnikiem
„Poradnik Rolniczy”
Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl
Red. Nacz. Wojciech Petera, tel.: 606 396 747
e-mail: wojciech.petera@wp.pl; polskawies@poradnik.net.pl
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Konferencja ZIR w Pogorzelicy
Szybko zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania gospodarstw
rolnych w regionie skłoniły zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do zorganizowania w dniach 11–12
października br. w Pogorzelicy konferencji pn. „Zachodniopomorskie rolnictwo – stan
obecny i perspektywy ”

P

odczas dwudniowej konferencji omówiono
najważniejsze obecnie problemy nurtujące
społeczność rolniczą Pomorza Zachodniego. Wzięli w niej udział członkowie rad powiatowych ZIR, przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej szczebla wojewódzkiego, agencji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa
oraz rolniczych związków zawodowych i organizacji gospodarczych. Gośćmi konferencji byli –
wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Otwierając Konferencję, prezes ZIR Julian
Sierpiński stwierdził, że obecne działania

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz
postulaty wobec rządzących można zawrzeć
w jednym haśle –„Pozwólcie nam się rozwijać”.
W roku bieżącym mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem fiskalizmu państwa wobec
sektora rolnego, a szczególnie dominujących
w naszym województwie żywotnych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych. Izba ma obowiązek obrony rolników przed utratą konkurencyjności, jej zadaniem jest organizowanie
rolników we wspólnoty myślenia i działania –
społecznego oraz gospodarczego.
Realizację programu rozpoczęto od omówienia dotychczasowego przebiegu i aktualnego stanu procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Zbożowo Młynarskiego PZZ w Sto-

isławiu S.A. Wprowadzenia do tematu dokonali przedstawiciele Spółdzielni Producentów
i Przetwórców Zbóż w Koszalinie – prezes zarządu Edward Sadłowski oraz członek zarządu
Zygmunt Adaszewski. Po wystąpieniu przedstawicieli spółdzielni miała miejsce długotrwała dyskusja i wymiana racji na temat celowości i szans prywatyzacji z udziałem rolników.
Najwięcej emocji wzbudziła jednak dokonana przez prezesa ZIR Juliana Sierpińskiego prezentacja projektu rozwiązań mających na celu wprowadzenie podatku dochodowego w działalności rolniczej. Kontrowersje budzą zarówno projektowane rozwiązania – szczególnie sama propozycja objęcia działalności rolniczej ogólnymi zasada-

Nowa koncepcja reformy KRUS

W

e wtorek 9 października , w ramach
Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP,
odbyła się konferencja, na której przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce. Spotkaniu
towarzyszyła debata, podczas której rozmawiano na temat możliwych zmian i płynących z nich
korzyści. W dyskusji uczestniczył również Wiktor
Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Impulsem do przygotowania raportu był
brak propozycji konkretnych rozwiązań w
dotychczasowej debacie na temat KRUS-u.
Medialna i polityczna dyskusja, dotycząca rolniczych emerytur, to jak dotychczas niewiele wnoszące rozważania dwóch skrajnych rozwiązań:
utrzymania statusu quo KRUS-u oraz likwidacji tej
instytucji. Podczas wtorkowej konferencji Marek
Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, wraz ze współautorami raportu – Jarosławem Nenemanem i Mariuszem Plichem, przedstawili koncepcję, która zakłada zdecydowane, lecz jednocześnie ewolucyjne zmiany obecnego systemu.
Podstawą propozycji reformy jest zdefiniowanie rolnika, uprawnionego do korzystania z
systemu ubezpieczenia społecznego rolników,
jako osoby, która czerpie minimum 50 proc.
przychodów z działalności rolniczej. W nowym
systemie rolników podzielono na trzy grupy:
grupa 1 – znaleźliby się w niej rolnicy o niskich
przychodach, potrzebujący wsparcia; ich rozliczanie odbywałoby się wedle starych zasad;
grupa 2 – to gospodarstwa osiągające wyż-

W

ielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.01.142.1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1
q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U.93.94.431 ze zm.).
Z kolei art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995
r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927 ze zm.)
nakłada na organy samorządu terytorialnego

sze przychody; rozwiązaniem dla tej grupy były
system hybrydowy – składka proporcjonalna do
osiąganego przychodu (nie niższa niż obecna
składka KRUS, ale nie wyższa niż obecna składka
ZUS, płacona przez osoby fizyczne, prowadzące
działalność gospodarczą); grupa 3 – objęłaby
ona rolników o wysokich przychodach, którzy
płaciliby składki ubezpieczeniowe tak jak osób
fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą.
Rolnicy w grupie drugiej i trzeciej w zamian
za wyższe składki otrzymywaliby wyższe emerytury.
– Obecny system emerytur rolniczych to
duże obciążenie dla państwa. Jest on nie tylko
kosztowny, lecz także niesprawiedliwy, bo umożliwiający spore nadużycia.Należy w końcu zmierzyć się z potrzebą zmian. Reforma systemu ubezpieczeń rolniczych jest bowiem niezbędna: nie
tylko z powodów budżetowych, ale także dlatego, że zmieniają się potrzeby rolników i sytuacja
na polskiej wsi – mówi Marek Zagórski, prezes
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Eksperci, biorący udział w debacie, pozytywnie zaopiniowali propozycję reformy, która mogłaby przynieść 2-3 mld zł dodatkowych
przychodów rocznie. Nowy system zakłada„zasilenie” ZUS-u składkami pseudorolników. Z kolei
KRUS zyskałby środki z podwyższonych składekk
średnio i dobrze zarabiających gospodarstw (co
zmniejszy jednocześnie dotację państwa na przyszłe emerytury rolnicze).
Opracował: WOP

3

mi podatku dochodowego od osób fizycznych i zaliczenie jej do przychodów z działalności gospodarczej, jak również sposób
postępowania w tym zakresie. Po ubiegłorocznych zapowiedziach premiera Donalda
Tuska wprowadzenia podatku dochodowego
w działalności rolniczej mówiło się, że założenia do ustawy poznamy wiosną 2012 r., mamy
połowę października, a szczegółów w tej sprawie brak. Urzędnicy Ministerstwa Finansów,
które odpowiada za przygotowanie nowych
przepisów, nabrali w tej sprawie wody w usta.
Tymczasem, aby projektowane przepisy mogły
obowiązywać od 2014 r., powinny zostać
uchwalone do końca 2012 r. – takie są zasady wprowadzania zmian w prawie podatkowym zagwarantowane w Konstytucji.
Ponownie wiele emocji wzbudził temat
gospodarowania gruntami rolnymi z Zasobu WRSP. Rolnicy mają dość statystyk i liczb,
domagają się konkretnych rozwiązań prawnych i działań ANR, których efektem będzie
poprawa struktury obszarowej gospodarstw
rodzinnych.
Uczestnicy zapoznali się również z aktualnymi działaniami ARiMR oraz przewidywanymi
kierunkami zmian WPR po roku 2013, a także
z zadaniami realizowanymi przez KRUS i perspektywą zmian w zasadach ubezpieczeń społecznych.
Konferencja zakończyła się wymianą racji
w ramach tematu: „Rolnicy a Koła Łowieckie
– współpraca czy konflikt”. Prezentacji stanowisk stron dokonali: Wojciech Kucharski
– biegły Sądowy oraz przedstawiciele Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie i Koszalinie.
ZIR

Święto Ziemniaka
w Tarnowskim Młynie
y

T

łumy mieszkańców gminy Władysławów i ościennych miejscowości pojawiły się na X edycji Święta Ziemniaka,
podczas którego wszyscy chętni mogli w gronie rodziny i znajomych spędzić niedzielne
popołudnie smakując kartoflane specjały
oraz biorąc udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.
Wydarzenie rozpoczęła polowa msza
święta, a po niej wszystkich zebranych na
kolejnym Święcie Ziemniaka powitał Marian
Bońka – władysławowski radny, prezes Stowarzyszenia „Tarnowski Młyn z Tradycją ku
Przyszłości” i członek Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Powiatu tureckiego. Tuż potem rozpoczęła się część artystyczna spotkania, podczas której zaprezentowały się „Przyranianki”, „Wyszynianki” i dzieci ze Szkoły Podstawowej we Władysławowie.
Przed uczestnikami święta postawiono
szereg zadań. W konkurencji cofania ciągnikiem z przyczepą najskuteczniejszym kierowcą okazał się Gabriel Kostrzewa. Kolejną konkurencję zdominował Dawid Maciejewski,
który sprawnie kulał potężny snop. Z kolei
Teresa Łukaszewska i Dorota Ignaczak
k nie
miały sobie równych w obieraniu ziemniaków i zbieraniu ich na czas. Dzieci rywalizowały w rzucaniu bulwami do celu, a nagrody

Sebastianowi Smolińskiemu, Szymonowi
Gulczyńskiemu i Bartoszowi Ignaczakowi
wręczył Karol Mac, prezes Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej.
Choć jak widać rozmaitych form rywalizacji było co niemiara, jedna była szczególnie
prestiżowym bojem. Mowa oczywiście o konkursie na największego ziemniaka w regionie,
a przyniesione przez rolników bulwy ważyła
specjalna komisja. Wyniki agropotyczki ogłosił przewodniczący Rady Powiatowej WIR –
Marek Pańczyk, a z triumfu cieszyć się mógł
Radosław Miling, który wyhodował kartofla
o imponującej masie ok. 1,09 kg. Zwycięzca
otrzyma w nagrodę 150 kg kwalifikowanego materiału sadzeniakowego. Osoby, którym nie poszczęściło się w konkursach, na
osłodę mogły wziąć udział np. w loterii fantowej, gdzie nagrodą główną była z kolei sofa
i zestaw krzeseł.
Organizatorami X edycji Święta Ziemniaka było Stowarzyszenie „Tarnowski Młyn
z Tradycją ku Przyszłości”, mieszkańcy sołectwa Tarnowski Młyn i Urząd Gminy Władysławów, a imprezę współfinansowało Starostwo
Powiatowe w Turku. Wsparcia finansowego
udzieliła również Wielkopolska Izba Rolnicza.
WIR

Opinia izby rolniczej jest konieczna
obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach prawa miejscowego, dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi
i rynków rolnych. Dopiero nieprzedstawienie
stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia
otrzymania skutkuje akceptacją przedłożonego projektu.
Informujemy również, iż zgodnie z art.
145 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 ze zm.) wydanie decyzji bez

uzyskania wymaganego prawem stanowiska
innego organu, w tym przypadku opinii Izby
Rolniczej, skutkuje wznowieniem postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.
Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego
należy pamiętać, że opinia Izby potrzebna jest
dopiero wówczas, gdy organ gminy wnioskuje
o wydanie opinii w sprawie obniżenia, w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średniej ceny
skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rol-

nego. Jeśli zachodzi taka przesłanka, uprzejmie
prosimy o przesyłanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatku rolnego na adresy właściwych miejscowo Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Od 2009 r. opinię w tej
sprawie, na podstawie upoważnienia prezesa
WIR, wydają przewodniczący Rad Powiatowych
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
WIR

str.
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Kongres Europejskich Rolników
W
w Budapeszcie
Najlepsze
w Opolu

P

olscy hodowcy pokazali w Opolu najlepsze świnie, owce, kozy i drobny inwentarz
podczas zorganizowanej przez Izbą Rolniczą w Opolu IX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn i Urządzeń Rolniczych( 29 – 30 września). Według wstępnych
szacunków przez imprezę przewinęło się kilka tysięcy osób z Opola i regionu. „Wystawę
można śmiało uznać za udaną”– podsumowuje
Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
Tegoroczna wystawa mimo, że nie było na
niej bydła mięsnego i mlecznego obfitowała
w zwierzęta. Swoje najlepsze okazy zaprezentowali hodowcy zrzeszeni w: Polskim Związku
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej„Polsus”, Opolskim Towarzystwie Hodowców Drobnego Inwentarza, Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu oraz Krajowej Radzie
Drobiarskiej – Izbie Gospodarczej.
Oficjalne podsumowanie wystawy i wręczenie
pucharów odbyło się drugiego dnia. Na uroczyste
wręczenie zostali zaproszeni hodowców i przedstawiciele władz regionu oraz instytucji związanych z rolnictwem. Członek ZarząduWojewództwa
Opolskiego Antoni Konopka podkreślał, że wystawa jest ukoronowanie pracy rolników i zaznaczeniem ich obecności na rolniczej mapie województwa, bo Opolszczyzna to nie tylko uprawy roślinne, ale też hodowle zwierzęce.
Podczas uroczystości wręczono podziękowania Krajowej Rady Izb Rolniczych dla osób szczególnie zasłużonych. Otrzymał je między innymi Jan
Spik ze Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu.
Dziękując, zwrócił uwagę na wzrastające, krajowe
zapotrzebowanie na wełnę. W obliczu malejącego
pogłowia owiec, Polska będzie zmuszona importować wełnę – alarmował zasłużony hodowca.
Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza zaprezentowało w tym roku wiele
pięknych zwierząt, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem odwiedzających wystawę. Gołębie, króliki oraz drób pokazano w liczbie kilkuset
sztuk. Władze Izby Rolniczej w Opolu zauważyły,
że w mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową.
Obok doświadczonych hodowców pojawiają się
również młodzi hodowcy, a nawet w tym roku,
kilkuletni chłopiec. Tendencja do przekazywania
wiedzy i tradycji hodowli pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość tego sektora rolnictwa.
Pierwszego dnia imprezy, wystawę odwiedziła również młodzież ze szkół o profilu rolniczym,
między innymi z Głubczyc i Nysy. Dzięki obecności
młodych ludzi udało się zrealizować jeden głównych celów wystawy – promocję wiedzy o rolnictwie i zwierzętach hodowlanych. Promocja ta jest
wspierana finansowo także przez specjalne fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
W ramach wystawy odbył się też„Piknik Wołowy”.To cykliczna impreza promująca zmiany nawyków żywieniowych. Prezentowane były walory wołowiny, przeprowadzono konkursy sprawnościowe i quizy z wiedzy o wołowinie. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak potrawy z wołowiny, takiej jak pasztety wołowe i cielęce,
łopatka wołowa, barszcz na wołowinie czy risotto.
Organizator wystawy, Izba Rolnicza w Opolu
zapowiada, że 10. wystawa w 2013 roku odbędzie
się większym rozmachem. Zdaniem szefa opolskiego samorządu rolniczego warto promować hodowlę zwierzęcą, aby mieszkańcy miasta mieli świadomość, ile pracy trzeba włożyć w hodowlę okazów, które potem zdobywają tytuły czempionów.
IRO

dniach 1-3 października br. w Budapeszcie, odbył się Kongres Europejskich Rolników 2012, w trakcie którego dyskutowano na temat przyszłości WPR
i rolników oraz spółdzielni rolniczych. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentowali: Marek
Borowski, wiceprezes KRIR, Robert Nowak, członek zarządu KRIR , Grzegorz Mazur , członek
zarządu KRIR oraz Bogdan Zioła, delegat izby
Rolniczej w Opolu oraz Bronisław Węglewski,
delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
W trakcie Kongresu Europejskich Rolników
2012 nakreślono nowe sposoby zapewnienia
silnego, innowacyjnego i rentownego sektora
rolnego w UE w przyszłości. Uczestnicy Kongresu zgodnie podkreślili, że europejski sektor rolnictwa musi osiągnąć wyniki gospodarcze w warunkach rosnącego zapotrzebowania
na żywność, wyższych kosztów produkcji oraz
ekstremalnych wahań cen. Na Kongresie przyjęta została również deklaracja. W deklaracji
tej, europejscy liderzy sektora rolnego zaapelowali do głów państw i rządów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o opracowanie silnej, zorientowanej na rynek wspólnej polityki rolnej (WPR) popartej odpowiednim budżetem. Jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej wobec coraz większego braku
pewności, wahań rynków oraz wzrastającego zapotrzebowania na żywność na świecie.

Deklaracja z Kongresu
Europejskich Rolników 2012
„Ze względu na coraz większą niepewność
i wahania na rynkach światowych Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje silnego sektora rolnego. Unijni rolnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, oraz ich spółdzielnie mają
możliwość przyczynienia się nie tylko do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnych cen dla 500 milionów konsumentów,
lecz również wpływu na wzrost gospodarczy
i zatrudnienie. Mogą oni pomóc w walce ze
zmianami klimatu oraz w dalszym ciągu świadczyć wiele różnorodnych usług na obszarach
wiejskich. Jednak aby było to możliwe rolnicy
potrzebują zdrowszej sytuacji gospodarczej
i wyższej rentowności. Potrzebują większej stabilności, aby mogli nakreślać długoterminowe plany i prowadzić inwestycje. Wymagają
oni również nowych technik i rynków zbytu,
aby mogli lepiej sobie radzić ze zmianami klimatu i jak najlepiej wykorzystać unijne zdolności produkcyjne. Silna WPR poparta odpowiednim budżetem musi popchnąć nas w tę
stronę. Przyszła WPR powinna:

 pomóc rolnikom w uzyskaniu uczciwej czę-

 zapewnić lepsze rynki, zarządzanie ryzy-

ści dochodu z łańcucha wartości żywności,
która im się należy w zamian za wartość
dodaną w gospodarstwie, poprzez zwiększanie przejrzystości, zakazywanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz zachęcanie do tworzenia organizacji producentów,
a zwłaszcza spółdzielni.
 ograniczyć instrumenty zazieleniania do
tych, które nie wpływają negatywnie na
zdolność produkcyjną ani koszty.
 nalegać na dążenie do zielonego wzrostu
poprzez stosowanie rozwiązań w gospodarstwach, które wpływają pozytywnie zarówno na zdolność produkcyjną, produktywność i wydajność jak i na środowisko i zmiany klimatu.
 zachęcać do badań i innowacji oraz
zapewnić współpracę rolników, doradców i naukowców.
 rozwijać nowe możliwości, związane
z bioprzemysłem, a także zająć się tematyką „wąskich gardeł” w łańcuchu wartości dostaw.
 zapewnić zrównoważoną i stabilną politykę biopaliw, która uwzględnia nie tylko działania na rzecz ograniczania zmian
klimatu lecz również korzyści wynikające
z ograniczenia zależności UE od importu
pasz i energii

kiem, a także więcej informacji rynkowych
i spójności, aby rolnicy mogli sobie lepiej
radzić z coraz większymi wahaniami i kryzysami na rynkach światowych.
 zachęcać do podejmowania nowych inicjatyw biznesowych na obszarach wiejskich
oraz zagwarantować, że kobiety będą coraz
bardziej zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości
 rozwijać inicjatywy przedsiębiorstw spółdzielczych w celu zwiększenia dochodów
rolników wobec silniejszej konkurencji międzynarodowej
 stworzyć stabilne ramy polityczne aby rolnicy, w tym młodzi rolnicy, mogli przygotowywać długoterminowe plany i inwestycje. Nie zaprzeczać wcześniej podjętym decyzjom.
Copa-Cogeca apeluje aby Rada, Parlament
Europejski oraz Komisja Europejska wykorzystały możliwości, jakie daje im reforma WPR
do wdrożenia tych instrumentów. Unijny sektor rolny przestanie istnieć jeśli nie będziemy
w stanie zachęcić młodych pokoleń do podejmowania działalności rolnej. Przede wszystkim rolnictwo musi być opłacalne i dawać długoterminowe”
MM

Zmiany Debata o lubuskim rolnictwie
są konieczne P

Z

daniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej
konieczna jest zmiana dotychczasowego sposobu naliczania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami przezimowania roślin w polu.
- W okresie letnim przy szacowaniu
wymarznięć nie ma strat w oborach, hodowla zwierząt nie cierpi na skutek ich wystąpienia. Przy sporządzaniu protokołu indywidualnego komisja ma obowiązek szacowania szkód w uprawach jak i w zwierzętach. Hodowla zwierząt nie cierpi na skutek wymarznięć wiosennych , gradobicia
czy w skutek nadmiernych opadów deszczu. Szacując szkody komisja w tym przypadku bierze pod uwagę zwierzęta hodowlane, które obniżają straty ogólne w gospodarstwach – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
DIR

rezes LIR – Władysław Piasecki w dniu
23 października br. wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym nt. najważniejszych problemów w branży rolnej, potencjału i przyszłości lubuskiego rolnictwa. Spotkanie – debatę z udziałem przedstawicieli branży rolnej instytucji i organizacji rolniczych zorganizowała w Hotelu Śródmiejskim
w Zielonej Górze – Fundacja FAPA.

Prezes ma nadzieję, że wyniki konsultacji i głos rolników wpłynie np. na przelicznikk
wsparcia finansowego w ramach PROW.
Spotkania odbędą się w podobnej formule w całej Polsce. Mają na celu wypracowanie
założeń do wsparcia unijnego w perspektywie lat 2014-2020.
LIR

Uwaga na kradzione ciągniki!

D

o Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosiła się
grupa rolników z powiatu hajnowskiego, którzy w latach 2010-2011 zakupili używane ciągniki. Na początku tego roku
okazało się, że do gospodarstw tych rolników
zgłosiła się policja w celu odebrania ciągników, gdyż okazało się, że najprawdopodobniej pochodzą one z kradzieży. Przeciwko firmie toczy się postępowanie prokuratorskie.
Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę, a rol-

nicy nie wiedzą, jak poradzić sobie z problemem. Utrata maszyn oznacza koniec możliwości pracy w gospodarstwie.
W związku z powyższym chcielibyśmy
zwrócić Państwa uwagę na powyższy problem,
uczulić by przed zakupem używanych maszyn
rzetelnie sprawdzać ich źródło pochodzenia
(np. u producenta lub na komendzie policji).
PIR
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W niedzielę 7 października br. kilka tysięcy
poznaniaków i mieszkańców okolicznych
miejscowości wzię ło udział w zorganizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pikniku Mięsnym. Celem
imprezy było promowanie polskiego mięsa
wieprzowego oraz jego
przetworów. Organizatorami Pikniku byli:
Krajowa Rada Izb Rolniczych, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz
Agencja Rynku Rolnego. Środki na organizację przedsięwzięcia
pochodziły z Funduszu
Promocji Mięsa Wieprzowego.

str.

Piknik Mięsny
w Pogorzelicy

Z

Wieprzowe smaki
tek informujących o walorach spożywczych mięsa wieprzowego.
Ci uczestnicy imprezy, którzy chcieli wykazać się wiedzą
na temat wieprzowiny, wypełnili
ankietę i wzięli udział w konkursach pod tytułem „Co wiesz o wieprzowinie?” oraz „Czy wiesz, co
jesz?”. Wiedzę na ten temat można było uzupełnić zapoznając się
z wyświetlaną na stoisku prezentacją multimedialną pt. „Polskie
smaki, czyli wszystko, co warto
wiedzieć o wieprzowinie”.

Szczególnie licznie odwiedzały
stoisko dzieci. Dla nich zorganizowano konkurs plastyczny na narysowanie najładniejszej świnki, a także
na wykonanie świnki z masy solnej.
Każde dziecko biorące udział w pracach plastycznych otrzymało piknikowy upominek. Laureaci wszystkich
konkursów otrzymali cenne nagrody. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży przygotowano kolorowe plany
lekcji i zakładki do książek.
WIR

Jednym z elementów promocji była degustacja próbek potraw
oraz wyrobów przygotowanych
z mięsa wieprzowego. Potrawami
serwowanymi przez hostessy częstowano na stoisku Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. Wszystkie wyroby
zachwycały smakiem i różnorodnością. Zarówno obsługa stoiska, jak
i hostessy, informowały uczestników pikniku o walorach mięsa wieprzowego i potrzebie jej obecności
w codziennej diecie. Wśród uczestników rozdano ponad 1,5 tys. ulo-

W

achodniopomorska
Izba
Rolnicza 11 października
2012 r. w Ośrodku Leśny Dwór
w Pogorzelicy zorganizowała„Piknik
Mięsny” sfinansowany z Funduszu
Promocji Mięsa Wołowego. Celem
pikniku było promowanie spożycia polskich produktów żywnościowych, a w szczególności przetworów i produktów z mięsa wołowego.
W ramach „Pikniku Mięsnego”
utworzono kilka stoisk wystawienniczych, na których odbywały się
wystawy produktów mięsnych. Jednym z elementów promocji była degustacja potraw oraz wyrobów przygotowanych z mięsa wołowego. Hostessy
podawały przygotowane z wołowiny
dania: rozbef pieczony, sztufada wołowa, zrazy wołowe (podawane na ciepło), rolada faszerowana warzywami,
tatar wołowy, ozorek wołowy w dipie
wołowym, carpaccio, beff wallington
(polędwica wołowa pieczona w cieście). Można było zapoznać się z broszurami informacyjnymi pn. „Smaczne i zdrowe, czyli o wartości żywieniowej mięsa wołowego”, które są źródłem wiedzy o tym, jak przygotować
wołowinę, by była smaczna i zdrowa.

Ponadto przez cały czas trwania
„Pikniku Mięsnego” uczestnicy mogli
poszerzyć wiedzę na temat wołowiny, przyglądając się prezentacji multimedialnej, która wyświetlana była
przez cały czas trwania „pikniku”. Na
naszym „pikniku” dzieci i młodzież
stawiły się licznie. Dla nich zorganizowano liczne konkursy. Dzieci rywalizowały w konkursach plastycznych, zręcznościowych, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.
Praca zespołowa wykorzystana była
również w konkursie „doczep krowie ogon”. Oprócz tego dzieci mogły
wykazać się wiedzą na temat zdrowego odżywiania w kontekście mięsa wołowego. Laureaci wszystkich
konkursów otrzymali cenne nagrody, a dzieci dodatkowo dyplomy
uczestnictwa.
„Piknik Mięsny” był znakomitą
okazją do wspólnego spędzenia czasu w otoczeniu zdrowej polskiej żywności w atmosferze zabawy i przekonaniu konsumentów o potrzebie
wyboru polskich produktów wołowych.
ZIR

Odnawialne źródła energii

Tydzień
Żytniego Chleba
Zespole Szkół Centrum
Kształcenia
Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie 16 października obchodzony był Tydzień Żytniego Chleba.
Na imprezę zaprosiliśmy mieszkańców Gminy Zduny i okolic
– nauczycieli i uczniów z Zespołu
Szkół Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach oraz uczniów
z Gimnazjum w Zdunach i w Bielawach. Jak co roku, gościliśmy również
przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Łodzi. Głównym założeniem
naszego działania było ukazanie,
szczególnie ludziom młodym, istoty symboliki chleba jako zapomnia-
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nej w dzisiejszych czasach wartości.
Podczas naszego święta promowaliśmy tradycyjny wypiek chleba, wszelkiego rodzaju pieczywo oraz produkty mączne i zbożowe – mówi Zofia
Rosa, wicedyrektor ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.
W ramach akcji, młodzież, korzystając z pomocy nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, przygotowała wiele atrakcji, m.in.: gazetkę
przedstawiającą technologię wypieku chleba żytniego oraz postrzeganie
chleba przez specjalistów z różnych
dziedzin nauki, wystawę ziół i herbatek
– w celu przybliżenia smaku ziół oraz
herbatek ziołowych i ich mieszanek,
jak również cieszące się dużą popular-

nością stoisko z różnorodnymi gatunkami pieczywa, które można było smakować z masłem, miodem, serem białym z dodatkiem żurawiny czy ze smalcem. Uczniowie w regionalnych strojach łowickich częstowali przybyłych
gości smacznymi kanapkami, przygotowanymi ze świeżo wypieczonego
chleba, herbatkami ziołowymi i upieczonymi ciasteczkami, tzw. sudziokami. Chętni mogli poznać również smak
prawdziwego żurku na zakwasie.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszył się pokaz wypieku żytniego
chleba na zakwasie zaprezentowany przez naszego gościa, Laureatkę I miejsca w konkursie „Pieczenie
sudzioków i chleba na zakwasie”, który odbył się w czasie tegorocznych
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w skansenie w Maurzycach. Po części oficjalnej gimnazjaliści
uczestniczyli w warsztatach, podczas
których z wyrobionego i wyrośniętego ciasta samodzielnie formowali i piekli dowolne figury z pieczywa.
– Podsumowaniem tego miłego
dnia były liczne quizy oraz konkursy
sprawdzające wiedzę na temat tradycji
związanej z symboliką i historią chleba
pieczonego na zakwasie. Fundatorami nagród dla najlepszych była Agencja Rynku Rolnego oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. W związku z tym, że chleb pełni ogromną rolę
w naszym życiu, co uświadamiamy
sobie właśnie w takim dniu jak ten, po
raz czwarty w naszej szkole obchodzimy Tydzień Żytniego Chleba. Wierzymy, że zainspiruje on wielu do samodzielnych poszukiwań tego co naturalne i zdrowe – dodaje Zofia Rosa.
Opracował: WOP

Rozpoczął się nabór
uczestników do projektu
„Odnawialne źródła energii w gpospodarstwach
rolnych i inteligentnych
sieciach”.
Projekt realizowany jest przez
Instytut Energetyki Odnawialnej
(koordynator projektu), Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG oraz API Micon. Wsparcie finansowe projektu pochodzi ze
środków unijnych w ramach programu Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ideą projektu jest zachęcenie
i wsparcie rolników w zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii
ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi oraz pokazanie korzyści
wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla rolnictwa i obszarów wiejskich w lokalnych

grupach (mikrosieci, lokalne grupy
bilansujące, zintegrowane źródła OZE
u współpracujących rolników).
Natomiast zadaniem projektu jest praktyczne potwierdzenie,
że stosowanie minimum jednego
źródła OZE zmniejsza koszty bytowe i koszty produkcji w gospodarstwach rolnych, jest źródłem dodatkowych dochodów ze sprzedaży
nadwyżek energii, a także sposobem
na ochronę środowiska. Jak udało
się nam dowiedzieć, oferta uczestnictwa w projekcie dotyczy w szczególności gospodarstw, które rozważają zainstalowanie w 2013 r. urządzeń energetyki odnawialnej, np.
małej elektrowni wiatrowej, kolektora słonecznego, systemu fotowoltaicznego, kotła na biomasę lub biogazowni, bądź też już posiadają OZE.
W sposób priorytetowy kwalifikowane będą zgłoszenia od grup sąsiedzkich kilku rolników z jednej miejscowości lub z jednej gminy.
Opracował: WOP

Negatywna ocena KRIR

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych negatywnie ocenia
projekt rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.
Zdaniem samorządu rolniczego,
zawarta w projekcie propozycja
wzrostu stawki zwrotu akcyzy
o 0,02 zł/1 litr jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że równolegle
ze wzrostem cen oleju napędowego rosną także ceny innych środków produkcji rolniczej. Sytuacja
ta powoduje, że zwrot podatku

akcyzowego staje się coraz bardziej marginalny.
W opinii samorządu rolniczego, zaproponowana na 2012 r.
stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego w wysokości 0,97
zł jest niewystarczająca i w żaden
sposób nie spełnia oczekiwań rolników. Dlatego też zarząd KRIR
wnioskuje o pełen zwrot podatku oraz zwiększenie limitu zużycia
oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych do 120 litrów.
WOP

str.
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Zdaniem samorządu rolniczego

W

Pomorska Izba Rolnicza zaprasza
Wzorem roku ubiegłego,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke, w okresie
jesienno-zimowym odbywa
cykl spotkań z władzami samorządowymi i rolnikami w każdym, z szesnastu powiatów
województwa pomorskiego.
– Owe, będące w zasadzie panelami dyskusyjnymi spotkania, są okazją do dokonania rocznego bilansu wydarzeń w rolnictwie,
a w szczególności tych, jakie miały miejsce
w województwie pomorskim oraz do przeka-

zania informacji w zakresie dalszych kierunków rozwoju sektora rolniczego w Polsce. W
roku bieżącym, głównym partnerem, a także
wiodącym organizatorem tychże spotkań jest
Pomorska Izba Rolnicza – informuje Jarosław
Jelinek, dyrektor Biura PIR.

Harmonogram spotkań:
29 październik – Lębork, Słupsk
5 listopad – Kartuzy, Kościerzyna
12 listopad – Bytów, Człuchów
19 listopad – Chojnice, Starogard Gd.
26 listopad – Gdańsk, Tczew
3 grudnia – Kwidzyn, Sztum
10 grudnia – Malbork, Nowy Dwór
PIR

CENTRALA NASIENNA Sp. z o.o. w SIERADZU
98-200 Sieradz ul. P.O.W. 30, tel. (43) 827 1331, fax (43) 827 1359, sklep (43) 826 3039
(Filia) 98-100 Łask, ul. Żeromskiego 74,
tel./fax (43) 675 2209, sklep (43) 675 2055, tel. kom. 664 143 229

e-mail: centralanasiennasp.zoo@wp.pl

OFERTA HANDLOWA – 2012/2013
I Sadzeniaki ziemniaka
 bardzo wczesne: Arielle, Colette, Denar, Impala, Lord, Miłek, Viviana;
 wczesne: Bellarosa, Bila, Natasha, Owacja, Vineta;
 średnio wczesne: Irga, Sante, Satina, Tajfun, Tetyda;
 średnio późne: Bryza, Jelly;
 inne odmiany hodowli krajowych i zagranicznych.

II Zboża ozime
 pszenica: Akteur, Bamberka, Banderola, Bogatka, Cubus, Mewa, Muszelka, Sukces,

Tonacja;
 jęczmień: Holmes, Gloria, Souleyka;
 pszenżyto: Borwo, Cosinus, Flavius, Fredro, Grenado, Leontino;
 żyto: Dańkowskie Złote, Dańkowskie Diament, Arant, Balistic F1, Palazzo F1,

Visello F1.

III Zboża jare
 pszenica: Brawura, Nawra, Ostka Smolicka, Parabola, Tybalt, Werbena;
 jęczmień: Eunova, Iron, KWS Olof, Nagradowicki, Promyk, Skarb, Skald, Stratus,

Suweren;
 owies: Bingo, Sławko, Zuch, Haker;
 pszenżyto: Dublet, Nagano, Milewo;
 żyto: Bojko.

IV Trawy
 mieszanki trawnikowe, drogowe i pastewne;
 poszczególne gatunki traw.

ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu „ustawy o składkach
na ubezpieczenie zdrowotne rolników”,
która ma obowiązywać w 2013 r. zarząd Krajowej
Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Zdrowia negatywną opinię samorządu rolniczego.
Projekt jest powieleniem rozwiązania przyjętego
w poprzedniej ustawie z dnia 13.01.2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za
2012 r., przyjętego jako rozwiązanie tymczasowe
w związku z wyrokiemTrybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem samorządu rolniczego rozwiązania zawarte w ww. ustawach odnośnie wysokości stawki składki zdrowotnej wynoszącej 1 zł od ha
bez limitu górnego, ze zwolnieniem gospodarstw
rolnych do 6 ha jest prawem łamiącym zasadę
równości wszystkich wobec prawa. Takie przepisy różnicują zasady opłacania składek, traktując
z jednej strony ubezpieczonych objętych zakresem ustawy odmiennie od pozostałych ubezpieczonych, z drugiej zaś różnicują sytuację wewnątrz
podmiotów objętych zakresem Ustawy, traktu-

jąc odmiennie osoby posiadające gospodarstwa
rolne o powierzchni powyżej i poniżej 6 hektarów. Wysokość składki płaconej przez rolnika nie
powinna przekroczyć wysokości składki płaconej
przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.
– Uważamy, że samo posiadanie ziemi nie
powinno stanowić tytułu do ustalania obowiązku opłacania składki zdrowotnej; hektar nie jest
wykładnikiem ekonomicznym i nie może być
utożsamiany z dochodem rolnika.Kolejna uwaga dotyczy sposobu ustalania wysokości składki
zdrowotnej od rolników wspólnie użytkujących
grunty rolne. Nie zgadzamy się z dotychczasowym sposobem naliczania składek dla każdego
z współwłaścicieli od całej powierzchni współwłasności bądź wspólnie użytkowanej. W takim
przypadku składka powinna być naliczana od faktycznie użytkowanych powierzchni – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

KRUS informuje

użytków rolnych wzwyż opłacają dodatkową
miesięczna składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która w IV kw. br. i w I kw. 2013 r.
wynosi:  2% emerytury podstawowej, tj. 96,00
zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar
użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych; 
24% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla
gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych
do 150 ha przeliczeniowych;  36% emerytury podstawowej, tj. 288,00 zł dla gospodarstw
rolnych obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;  48% emerytury podstawowej, tj.
384,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących
obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

J

ak informuje Kasa Ubezpieczenia Społecznego
Rolników miesięczna składka na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV
kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10%
emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. pozostanie w kwocie
obowiązującej w II i II kw. br., tj. w wysokości 80,00 zł.
Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych

WOC

Opracował: Obi oba

Grosze dla rolnika,
krocie dla pośrednika
N

a pracy zwykłego rolnika żerują różnej maści spekulanci, którzy odsprzedając rolniczy urobek w handlowym
łańcuszku od producenta do klienta, zarabiają na pośrednictwie duże pieniądze. Za litr
białego napoju prosto od krowy polski rolnik w skupie dostaje około 1, 20 zł. Do punktu skupu rolnik oddaje zdrowe 4-procentowe tłuste mleko. Mleczarnia je przetwarza,
odtłuszcza, wlewa do kartoników i odsprzedaje hurtownikom już po ok. 1,75 zł. Hurtownia to samo mleko sprzedaje handlowcom po
2,17 zł, a ci w sklepach spożywczych żądają
już nawet 3 zł za litr. Czyli, mleko w drodze
od rolnika na nasz stół rozrzedza się i drożeje prawie trzykrotnie.

– Ceny skupu mleka są niskie. Ale też mało
dostają rolnicy za ziemniaki czy buraki. A przecież produkcja jest kosztowna. Rosną ceny
nawozów, paszy. Coraz trudniej z tego wyżyć.
A rolnicy? Wystarczy spojrzeć na ceny skupu
na rolniczych giełdach, np. w Sandomierzu,
gdzie swoje produkty sprzedają okoliczni rolnicy, cebula w hurcie kosztuje zaledwie 70 groszy za kilogram, a ta sama cebula w sklepie już
3,50 zł. Podobnie kalafior – cena z giełdy – 80
groszy skacze w sklepie do 4,50 zł. Rolnik dostaje grosze za ciężką pracę, a pośrednicy zgarniają krocie – mówi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
ŚIR

Tak rosną
ą ceny
y hurtowe rolniczych
y produktów
p
na giełdzie:
g
Produkt

Cena hurtowa
na giełdzie (zł/kg)

Cena w sklepie (zł/kg)

Ziemniaki

0,07

1,2

V Inne rolnicze

Buraki młode

0,5

1,8

 motylkowate drobnonasienne: koniczyny, lucerny, seradela;
 strączkowe: grochy, łubiny, wyki, bobiki;
 pozostałe: gorczyca, rzepa ścierniskowa, rzepik, słonecznik, kukurydza, facelia,

Cebula

0,7

3,5

Czereśnie

7,0

11,0

Fasola szparagowa

7,5

11,0

Kalafior

0,8

4,5

Kalarepa

0,5

1,5

Kapusta młoda

0,5

3,0

mieszanki poplonowe.

VI Prowadzimy kontraktacje upraw nasiennych
 traw: życic (wielokwiatowa, wielokwiatowa westerwoldzka, trwała),

kostrzew (czerwona, trzcinowa), wiechliny łąkowej;
 zbóż i ziemniaków;
 innych (facelii błękitnej, koniczyny czerwonej, gorczycy, łubinów, grochów, wyki).
Gwarantujemy wysoką jakość i konkurencyjne ceny. ZAPRASZAMY !!!

Papryka zielona

4,5

11,0

Żywiec wieprzowy

5,59

szynka 30,0
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alory zdrowotne mięsa wołowego wiążą się z jego wysoką
wartością odżywczą, o której
decyduje zawartość białka, tłuszczów,
witamin i składników mineralnych oraz
związków bioaktywnych. Tyle możemy się dowiedzieć z jednego z wielu dostępnych na rynku poradników
żywieniowych. Najlepiej jednak, o tym
jak smakuje wołowina, przekonać się
osobiście degustując potrawy przyrządzonego z tego mięsa, jak to mieli okazję czynić uczestnicy zorganizowanego przez Pomorską Izbę Rolniczą 14
października br. w Chmielnie (powiat
kartuski) Pikniku Mięsnego sfinansowanego z Funduszu Promocji Mięsa
Wołowego. Głównym bowiem celem
tej imprezy była promocja wyrobów
mięsnych, wędlin i przetworów przyrządzonych na bazie wołowiny.
Podczas Pikniku odbyła się więc
wspomniana już degustacja wyrobów
z mięsa wołowego, przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Gospodarstwa Rolne. Uczestnicy Pikniku, poza posmakowaniem doskonałych kulinariów, mogli też zaopatrzyć
się w przygotowane przez PIR ulotki
i broszury informujące o wartościach
żywieniowych mięsa wołowego oraz
posłuchać występów zespołów ludowych czy uczestniczyć w zorganizowanych z myślą zarówno o dzieciach

str.

Smacznie i zdrowo

jak i dorosłych, ciekawych konkursach i zabawach. Dodatkową atrakcją imprezy był turniej tenisa stołowego o puchar prezesa PIR.
Nagrodę Grand Prix za najlepszą
potrawę z wołowiny „tatar” zdobyły
Mściszewiczanki. Natomiast publiczność najbardziej rozbawiła scenka
kabaretowa przygotowana przez Koło
Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza. Najpiękniejsze zaś kulinarne stoisko przygotowało Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Chmielna.
– Wołowina jest mięsem wyjątkowym, ma wysokie walory odżywcze, daje konsumentowi dużo białka

i energii, nie tucząc go jednocześnie,
gdyż zawiera mało tłuszczu. Jest źródłem dobrze przyswajalnego żelaza,
miedzi oraz przeciwutleniaczy ważnych w profilaktyce nowotworowej. Jest
też odporna na praktyki „poprawiania”
towaru przed sprzedażą: nastrzykiwania, nadmiernego solenia czy przyprawiania, to mięso maksymalnie naturalne, o wysokich walorach zdrowotnych
i odżywczych – informuje zachęcając do
spożywania tego gatunku mięsa Jerzy
Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia
Producentów Bydła Mięsnego.
WOP

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO,
PRZETWARZANIE ODPADÓW (BIOMASY) NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BAZA TECHNICZNA

7

str.

8
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UBEZPIECZENIA DLA WŁAŚCICIELI
I POSIADACZY GOSPODARSTW ROLNYCH

Ozime i o jesień się nie martw
– ubezpieczenia są dotowane
-DN]DSáDFLü]DXEH]SLHF]HQLHSRáRZĊVNáDGNLDPLHüMHZ\NXSLRQH
ZFDáRĞFL":\VWDUF]\VNRU]\VWDü]GRWRZDQHJRXEH]SLHF]HQLDXSUDZ
OXE]ZLHU]ąWJRVSRGDUVNLFKRIHURZDQHJRZ3=80RĪHV]X]\VNDü
GRGRWDFMLGRVNáDGNL
8PRZĊGRWRZDQHJRXEH]SLHF]HQLDPRĪQD]DZU]HüZSODFyZNDFK
LX$JHQWyZ3=8

8PyZVLĊ]$JHQWHP
S]XSO

SPRÓBUJ
OKIEŁZNAĆ

Nowe, imponujące modele ciągników VALTRA 163
– najmocniejsze czterocylindrowe ciągniki
serii N 163 (nawet 171 KM) i unikalne modele
EcoPower - T163e (185 KM) z niższym o 15%
zużyciem paliwa i jeszcze większym momentem
obrotowym oraz komfortem pracy.
www. valtra.com
Zadzwoń do najbliższego dealera i umów się na jazdę próbną.
AGCO Sp. z o.o. , tel. 61 662 90 50

