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Szanowni państwo!    Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do wzięcia udziału w ,,Konkursie
Kulinarnym”, skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz miłośników sztuki kulinarnej.           
                Każdy z uczestników może nadesłać przepis na potrawę wigilijną, która podawana
jest w czasie wieczerzy wigilijnej.           Przepisy należy przesyłać na adres: Wielkopolska Izba
Rolnicza, ul Golęcińska 9,     60-626 Poznań lub na adres e-mail:wir@wir.org.pl oraz dostarczyć
(osobiści lub pocztą)       do Biura Powiatowego w Kole, (czynne od poniedziałku do czwartku w
godz. 9.00-14.00),           do 15 listopada bieżącego roku. Mile widziane zdjęcie konkursowej
potrawy, z podaniem informacji o autorze i adresu.           Dwanaście najbardziej oryginalnych
przepisów na potrawy zostanie zamieszczone w naszym świątecznym, grudniowym  wydaniu 
,,Siewcy Wielkopolskiego”, a wszystkie nadesłane przez Państwa przepisy zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pod hasłem ,,Wigilia w
Izbie ”.     
  
  Na zwycięzców czekają następujące nagrody :    
  -w kat. Koła Gospodyń Wiejskich: 
  I nagroda 1.000zł, 
  II nagroda 500zł, 
  III nagroda 300zł.      
  
  -w kat. Szkoły Gastronomiczne: 
  I nagroda 1.000zł, 
  II nagroda 500zł, 
  III nagroda 300zł.
  
  -w kat. indywidualnej: 
  I nagroda 500zł, 
  II nagroda 300zł,
  III nagroda 200zł. 
  
  Uczestnicy konkursu, którzy uzyskają nominacje, otrzymają zaproszenie do udziału we
wspólnej, uroczystej Wigilii, zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą,         gdzie będą
mogli zaprezentować najstarsze i oryginalne potrawy, podawane podczas kolacji wigilijnej.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa obudzi chęć odszukania w domowych archiwach
zapomnianych przepisów, a także wywoła wspomnienia i przyczyni się do powrotu dawnych
zwyczajów.  Patronat nad konkursem objęli: Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kieszkowska,  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Posłowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba i Piotr Walkowski. 
  
  Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej                                                                                     
    Michał Wróblewski    Informacja o WIR
  
  Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. Izby są
samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i
reprezentującym interesy zrzeszonych w nich podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy
ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. W przypadku gospodarstw rolnych, o ile
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nie zachodzi rozdzielność majątkowa, członkami Izby są oboje małżonkowie.    Od momentu
wznowienia działalności izb rolniczych  w Wielkopolsce u płynęło już 13 lat. Przez ten czas
zaszło wiele zmian. Do początku 1999 roku na terenie Wielkopolski działało pięć niezależnych
izb rolniczych. Były to Kaliska, Konińska, Leszczyńska Pilska i Poznańska Izba Rolnicza. Izby te
w wyniku reformy administracyjnej kraju, połączyły się na nadzwyczajnym walnym
zgromadzeniu w dniu 10 lutego 1999t. i utworzyły Wielkopolską Izbę Rolniczą. Wtedy Walne
Zgromadzenie WIR liczyło aż 428 delegatów. Sytuacje tę zmieniły wybory z 8 grudnia 2002 r.
Wtedy to wybrana 31 Rad Powiatowych WIR, wybrano z każdej Przewodniczącego i Delegata.
W ten sposób powstało 62-osobowe Walne Zgromadzenie. Spośród członków WZ wyłoniony
zastał 5-osobowy Zarząd Izby. Ponadto powołano komisje: rewizyjną, budżetową i statutową.    
  Obsługę pracy Zarządu i całej Izby prowadzi Wojewódzkie Biuro WIR  w Poznaniu, którego
dyrektorem jest Ireneusz Kozecki. Wielkopolska Izba Rolnicza, jako pierwsza w Polsce,
utworzyła biura powiatowe, co stało się wzorem dla innych izb rolniczych. Biura powiatowe
zajmują się obsługą poszczególnych Rad Powiatowych WIR. Stanowią  one istotny łącznik
pomiędzy rolnikami, członkami Rad Powiatowych, a Zarządem Izby.   Izba, we współpracy ze
związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mająca na celu poprawę
sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuacje na rynku rolnym i w
oparciu o aktualne notowania cen prowadzi kalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg
spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego. Izba
uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków. Wielkopolska Izba
Rolnicza jest także wydawcą biuletynu ,,Siewca Wielkopolski”, który trafia do rolników w całym
województwie. Izba współorganizuje i uczestniczy w targach i innych imprezach promocyjnych.
Ważne miejsce w działalności Izby zajmuje również współpraca z partnerami zagranicznymi.   
Wielkopolska Izba Rolnicza nawiązuje w swych działaniach do chlubnych tradycji
przedwojennych izb rolniczych, gdzie doradztwo na rzecz wiejskiego gospodarstwa domowego
oraz dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi, stały na bardzo wysokim
poziomie. Obecnie pragniemy zebrać i odpowiednio zabezpieczyć ocalałe pamiątki z tamtego
okresu, tworząc dla nich izbę pamięci. Przy okazji zwracamy się do wszystkich, którzy
posiadają wszelkie dokumenty i pamiątki, związane z działalnością przedwojennych  izb
rolniczych, o ich przekazanie do biura wojewódzkiego WIR w Poznaniu lub do Biura
Powiatowego WIR. Być może w wielu domach przechowywane są jakieś stare książki,
fotografie, zbiory, opracowania , świadectwa i inne dokumenty, związane z działalnością izb
rolniczych. Chcielibyśmy je zebrać, skatalogować i odpowiednio zabezpieczyć, aby przetrwały
dla przyszłych pokoleń.          Mając na względzie jedno z zadań ustawowych naszej Izby, jakim
są działania na rzecz integracji środowisk wiejskich, chcielibyśmy zachęcić Panie do
nawiązania współpracy z wielkopolskim samorządem rolniczym. Jest w tym względzie bardzo
wiele możliwości. Izba angażuje kobiety wiejskie do aktywności w ramach Forum Kobiet
Wiejskich, organizuje ciekawe szkolenia, występuje o fundusze unijne w projektach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie szczególna uwagę kładzie się na zasadę równości szans
kobiet i mężczyzn. Ze swojej strony deklarujemy wsparcie dla najciekawszych inicjatyw,
zgłoszonych przez same Koła Gospodyń Wiejskich.         Na początek chcielibyśmy udostępnić
Paniom dwie strony w piśmie ,, Siewca Wielkopolski”. Biuletyn ukazuje się od stycznia 1197r.
Od tego czasu pismo podniosło swoja rangę, znacznie poprawiła się również jego jakość
graficzna. Mamy dobre recenzje wśród czytelników i odbiorców instytucjonalnych biuletynu.
Dwumiesięcznik w nakładzie 5.000 egz. trafia m.in. do liderów środowisk wiejskich, delegatów
Izby w teranie, grup producenckich i stowarzyszeń, działaczy organizacji i związków
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pracujących na rzecz rolnictwa, gmin i starostw województwa wielkopolskiego. Reszta trafia
bezpośrednio do rąk rolników – przez 31 biur powiatowych Izby, bądź też jest rozprowadzana
bezpłatnie na licznych targach rolniczych i imprezach typu: Farma, Ferma Bydła, Ferma Świń i
Drobiu, szkoleniach, spotkaniach z rolnikami, konferencjach, dożynkach, sesjach rad gmin. 
Proponujemy, aby jedna ze stron biuletynu została przeznaczona na prezentację problemów i
inicjatyw kobiet wiejskich, druga zaś na publikację przepisów kulinarnych i porad w zakresie
prowadzenia domu i gospodarstwa. Prosimy o nadsyłanie materiałów do redakcji lub do Biura
Powiatowego. Serdecznie zachęcamy Panie do nawiązywania współpracy z wielkopolskim
samorządem rolniczym oraz do skorzystania z obydwu naszych pierwszych propozycji.   
  
  Biuro Powiatowe WIR w Kole czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00
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