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Gminy/Powiaty/Instytucje Rolnicze

Szanowni Państwo,
mając na uwadze, że w wyniku pandemii koronawirusa nie ogłoszono jeszcze wyników XIX edycji
Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, a stanie się to jesienią tego roku, pragnę poinformować, że
trwają już przygotowania do jubileuszowej XX edycji tego wyjątkowego i największego
przedsięwzięcia, popularyzującego nowoczesne wielkopolskie rolnictwo. Uważam, że jest to dobra
forma wsparcia rolnictwa, szczególnie w tym trudnym okresie. Konkurs przez lata wypracował
bogaty dorobek, promując wielu rolników – w przeciągu dziewiętnastu lat jego trwania do konkursu
przystąpiło ponad 1200 rolników z całej Wielkopolski, a nagrodę główną czyli statuetkę Siewcy
oraz nagrody finansowe, otrzymało 185 producentów rolnych.
Corocznie zapraszamy samorządy lokalne oraz instytucje rolnicze do współpracy
w przeprowadzeniu naboru uczestników do kolejnej edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.
W tym roku również zwracamy się do Państwa z prośbą o wytypowanie rolników, zwłaszcza tych,
którzy dotychczas nie uczestniczyli w Konkursie, do udziału w jego jubileuszowej XX edycji.
Jestem przekonany, że tak jak dotychczas, w Konkursie weźmie udział wielu producentów rolnych,
którzy niezmiennie prezentują wysoki poziom produkcji rolniczej, stosują nowoczesne technologie
w swoich gospodarstwach, a także dbają o środowisko naturalne.
Licząc na niezawodną współpracę, uprzejmie proszę o zarekomendowanie rolników, którzy
wyrażą chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Ankiety i deklaracje uczestnictwa w Konkursie,
które zostały dołączone do niniejszego pisma, należy przesłać w wersji elektronicznej na adres
e-mail: rolnik@umww.pl, a także w wersji papierowej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, do dnia 31 maja 2020 r. Formularze wraz
z Regulaminem Konkursu są również dostępne na stronie internetowej: www.umww.pl w zakładce:
Urząd/Departamenty/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Wielkopolski Rolnik Roku.
Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a wszystkich informacji udziela Pani Kinga
Kołodziejczak - tel. 61/626 65 33, e-mail: kinga.kolodziejczak@umww.pl.
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