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Informacje  
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol- 
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel./fax 89 534 05 67, e-mail:  
wmirol@wmirol.org.pl; www.wmirol.org.pl;  
https://www.facebook.com/WMIROL

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30.

Biura Terenowe Izby:
Bartoszyce
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 02 55,  
bartoszyce@wmirol.org.pl
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel./fax 55 236 77 02,  
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 87 428 14 94,  
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe 
Miasto Lubawskie, tel. 56 474 49 11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 87 520 10 60,  
olecko@wmirol.org.pl
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 89 624 01 49,  
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30–15.30 oraz w czwart-
ki w godzinach 9.00–14.00 dyżurują 
radcy prawni. Zainteresowani rolni-
cy mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną po wcześniejszym, telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu. Na spotka-
nie należy przywieźć wszelkie doku-
menty dotyczące danej sprawy.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej:
Romuald Tański – prezes
Marek Kuźniewski – wiceprezes
Piotr Miecznikowski – członek zarządu 
Robert Nowacki – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej przygotowuje zespół pra-
cowników Izby pod redakcją Anny 
Naumczyk-Szałaj. 

ISSN 1643-899X

Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolni-
cze? Już w kolejnym numerze Biuletynu W-MIR znajdzie 
się dział „Kupię – Sprzedam”. Zainteresowanych umiesz-
czeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu:

ogloszeniawmir@gmail.com
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125 lat samorządu rolniczego  
w Polsce

Z kart historii…

Pierwsza izba rolnicza na ziemiach 
polskich powstała w 1896 r. w Wiel-
kopolsce, na terenie zaboru pruskie-
go. Z mocy prawa należeli do niej 
również polscy rolnicy. Po odzyska-
niu niepodległości i powrocie Wiel-
kopolski w granice II Rzeczypospo-
litej, Naczelna Rada Ludowa (NRL) 
uznała za celowe dalsze istnienie na 
tym terenie izby rolniczej. Należało 
tylko zmienić jej kierownictwo. De-
kretem z 13 stycznia 1919 r. NRL 
zarządziła wybory do nowych władz 
izby, w wyniku których wybrano pol-
ski zarząd Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej. Natomiast podstawą powołania 
kolejnych izb rolniczych stało się 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r., 
w wyniku którego powstały: Pomor-
ska Izba Rolnicza z siedzibą w Toru-
niu, Śląska Izba Rolnicza z siedzibą 
w Katowicach oraz Łódzka, Kielec-
ka, Lubelska, Białostocka, Wileńska, 
Wołyńska i Lwowska. Działalność izb 
rolniczych została zawieszona w cza-
sie II wojny światowej, jednak po jej 
zakończeniu izby zostały formalnie 
rozwiązane Dekretem Krajowej Rady 
Narodowej z dnia 26 sierpnia 1946 
r. Na ich powrót trzeba było czekać 
pół wieku. 14 grudnia 1995 r. Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił 
ustawę o izbach rolniczych, która zo-

stała ogłoszona w Dzienniku Ustaw 
4 stycznia 1996 r. 

Korzenie rolniczego samorządu się-
gają więc roku 1896, a jego historia 
na podwójny charakter jubileuszu: 
125-lecia powstania izb rolniczych 
w Polsce i 25-lecia reaktywowania 
samorządu rolniczego.

Powstanie Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej 

W dawnym województwie olsztyń-
skim pierwsze wybory do Walnego 
Zgromadzenia Izby Rolniczej od-
były się 29 września 1996 r. W 53 
okręgach wyborczych wybrano 101 
przedstawicieli. Miesiąc później od-
było się pierwsze Walne Zgroma-
dzenie Izby Rolniczej, które wybrało 
Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegata 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz 
komisję ds. opracowania statutu Izby.

Jeszcze w tym samym roku – pod-
czas III Walnego Zgromadzenia Izby 
w dniu 9 grudnia 1996 r. – został 
uchwalony statut Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, regulamin ob-
rad Walnego Zgromadzenia, a także 
regulaminy pracy komisji problemo-
wych, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Powołano również komisje proble-
mowe Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej oraz uchwalono budżet 
W-MIR. Tym samym Izba zyska-

Izby rolnicze to samorząd reprezentujący interesy wszystkich rol-
ników i działający na rzecz rozwiązywania problemów w rolnic-
twie. Zostały ponownie powołane ustawą z 14 grudnia 1995 r.,  
która weszła w życie 4 kwietnia 1996 r. Wbrew pozorom mają 
one jednak o wiele dłuższą historię.
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ła podstawy prawne do sprawnego 
funkcjonowania. 

W 1999 r. reforma administracyjna 
zmieniła liczbę województw z 49 do 
16. W następstwie tego zmniejszy-
ła się również liczba izb rolniczych, 
jednak członkowie Walnych Zgroma-
dzeń poszczególnych wojewódzkich 
izb rolniczych, wybrani w drodze de-
mokratycznych wyborów, nie utraci-
li swoich mandatów. W ten sposób 
liczba delegatów do Walnego Zgro-
madzenia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej wzrosła ze 101 do 208, 
a obszar działania izby, oprócz tere-
nów byłego województwa olsztyń-
skiego, objął powiaty elbląski, bra-
niewski, nowomiejski, działdowski, 
piski, giżycki, ełcki i olecki. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w dniu 26 
stycznia 1999 r. dokonano wyboru 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegata 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz 
komisji problemowych, spełniających 
rolę pomocniczą wobec Walnego 
Zgromadzenia. 

W wyniku nowelizacji w 2001 r. usta-
wy o izbach rolniczych, dokonano 
zmian w strukturze organizacyjnej 
wojewódzkich izb rolniczych poprzez 
wprowadzenie nowego organu izb –  
Rady Powiatowej. Zmienił się tak-
że charakter wyborów na pośredni 
i dwustopniowy. 8 grudnia 2002 r. od-
były się wybory do Rad Powiatowych, 
do których wyłonionych zostało 205 
członków reprezentujących 107 gmin 
województwa. W warmińsko-mazur-
skim powstało 19 Rad Powiatowych. 
Z każdej rady dwóch jej członków 
(Przewodniczący i delegat na Walne 
Zgromadzenie) weszło w skład Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR, którego 
pierwsze posiedzenie odbyło się 13 
stycznia 2003 r. Kolejne wybory do 
izb rolniczych miały miejsce 4 lutego 
2007 r., 3 kwietnia 2011 r., 31 maja 
2015 r. i 28 lipca 2019 r. 

Obecnie trwa VI kadencja Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej, którą 
reprezentuje 194 rolników, działa-
jących we wszystkich 19 powiatach 
województwa. 

Wczoraj i dziś…

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
swoją obecną pozycję zawdzięcza 

ciężkiej, codziennej pracy jej organów 
sześciu kadencji. Każda kadencja Izby 
ma swój wyraz, dynamizm działania, 
które uzewnętrzniają się w oparciu 
o przyjęte kierunki, mające na celu 
rozwiązywanie problemów z zakresu 
rolnictwa i jego otoczenia, a także ob-
szarów wiejskich. 

W 1996 r. Izba rozpoczęła swoją 
pracę na rzecz rolników w niewiel-
kim pomieszczeniu, usytuowanym 
w suterynie dawnego hotelu Marko. 
Obecnie Izba jest właścicielem I pię-
tra przy ul. Lubelskiej 43a w Olszty-
nie oraz lokalu przy ul. Towarowej 1, 
także w Olsztynie, gdzie mieści się jej 
główna siedziba. Oprócz biura głów-
nego, W-MIR utworzyła 6 biur tere-
nowych, by ułatwić rolnikom dostęp 
do informacji i szybciej reagować na 
pojawiające się na miejscu problemy. 
W olsztyńskiej siedzibie Izby pełnią 
dyżury radcy prawni, udzielający bez-
płatnych porad rolnikom.

Izba, w ciągu 25 lat swojej działal-
ności, stała się partnerem dla admi-
nistracji rządowej i samorządowej, 
obejmując swoim zakresem nowe 
zagadnienia związane z polityką na 
obszarach wiejskich. Pozycję Izby 
wzmacniają członkowie Rad Powia-
towych, którzy swoją postawą i dzia-
łalnością społeczną budują obraz 
W-MIR w gminie, powiecie i woje-
wództwie.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
od momentu powstania podejmuje 
liczne działania na rzecz rolnictwa 
i rolników Warmii i Mazur. Nie spo-
sób wymienić tu wszystkich aktyw-
ności, ale należy pamiętać, że Izba 
zawsze kieruje się dobrem swoich 
członków – rolników, ułatwiając m.in. 
powiększanie indywidualnych gospo-
darstw rolnych, organizując np. szko-
lenia, wyjazdy studyjne, konferencje, 
seminaria czy oferując pomoc w wy-
pełnianiu wniosków o płatności bez-
pośrednie. Izba jest także organiza-
torem i współorganizatorem wystaw 
hodowlanych, jak również przekazuje 
rolnikom informacje potrzebne do 
prowadzenia produkcji rolnej z wy-
korzystaniem środków finansowych 
w ramach programów unijnych.

Izba uczestniczyła w budowaniu stra-
tegii gospodarczej dla wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, dzia-

ła w obszarze promocji artykułów 
rolnych i dziedzictwa kulturowego, 
współpracuje z Uniwersytetem War-
mińsko-Mazurskim i szkołami rolni-
czymi, opiniuje lokalne i krajowe akty 
prawne, a ponadto przedstawia sta-
nowiska o stanie rolnictwa na szcze-
blu wojewódzkim i krajowym.

Przy Izbie, od 2005 r., działa punkt in-
formacji europejskiej Europe Direct – 
Olsztyn, wchodzący w skład europej-
skiej sieci informacyjnej wyznaczonej 
przez Komisję Europejską, a dostar-
czający wiedzy o Unii Europejskiej po-
przez organizowane imprezy plenero-
we, konkursy oraz lekcje europejskie 
dla dzieci i młodzieży, szczególnie na 
obszarach wiejskich województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

Dodatkowo Izba, by ułatwić rolni-
kom dostęp do informacji, wydaje co 
miesiąc „Biuletyn”, prowadzi stronę 
internetową oraz profil na portalu 
społecznościowym Facebook.

Chwila refleksji…

Od momentu reaktywacji w roku 
1996, izby rolnicze w Polsce działają 
już 25 lat. Ich szerokie zadania okre-
śla ustawa o izbach rolniczych. Usta-
wodawca nie wyposażył jednak sa-
morządu rolniczego w kompetencje 
pozwalające na rzeczywiste rozwią-
zywanie problemów, z jakimi bory-
kają się rolnicy. Mimo wielokrotnego 
zgłaszania przez polskie izby rolnicze, 
często na najwyższych szczeblach, 
konieczności wzrostu kompetencji 
samorządu rolniczego, obietnice de-
klarowane przez rządzących wciąż 
niewiele zmieniają. Izby rolnicze peł-
nią dziś jedynie rolę opiniotwórczą, 
bez możliwości wpływu na decyzje 
podejmowane w sprawach rolnictwa 
na szczeblu rządowym. 

Przy okazji naszego jubileuszu, z tego 
miejsca po raz kolejny apelujemy do 
rządzących o zwiększenie ustawo-
wych kompetencji izb rolniczych. 

Podziękowania…

Składam wyrazy wielkiego szacunku 
i podziękowania za ciężką, twórczą 
pracę na rzecz samorządu rolniczego 
wszystkim Walnym Zgromadzeniom, 
Zarządom, członkom Komisji Rewi-
zyjnych i członkom Rad Powiatowych 
wszystkich kadencji. 
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W sposób absolutnie wyjątkowy pra-
gnę wyróżnić zespół administracyj-
ny Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, kierowany poprzednio przez 
pana dyrektora Jacka Kuczajowskiego, 
a obecnie przez panią dyrektor Jolantę 
Mackiewicz, i bardzo serdecznie po-
dziękować za wasze kompetencje, za-
angażowanie, dyspozycyjność i auten-
tyczną troskę o jak najlepszy wizerunek 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Dziękuję za owocną i transparent-
ną współpracę panu Wojewodzie, 
panu Marszałkowi, parlamenta-
rzystom i wszystkim instytucjom 
pracującym w otoczeniu rolnic-
twa oraz związkom i samorządom. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolni-
cza pokłada ogromną nadzieję na 
kontynuację naszej współpracy, 
obfitującej w wymierne, obopólne 
korzyści.

Niech ten jubileuszowy charakter 
uroczystości wzmocni nas wszystkich 
i zachęci do dalszego wspólnego dzia-
łania na rzecz polskiego rolnictwa.

Romuald Tański   
Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej

25 lat działalności Izby to także wy-
bory do poszczególnych jej organów. 
Podczas pierwszego posiedzenia, 
29 października 1996 r., członkowie 
Walnego Zgromadzenia Izby Rol-
niczej województwa olsztyńskiego 
wybrali Zarząd, Komisję Rewizyj-
ną i delegata do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. Prezesem Izby został 
Bogdan Aleksiejczuk, wiceprezesem 
Jerzy Fabisiak, na członków zarządu 
wybrano Jana Florczyka, Bernardę 
Jurkiewicz i Andrzeja Majchrzaka. 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Edward Rozmus – przewodniczący 
oraz czterej członkowie – Mieczy-
sław Kulczyk, Władysław Kozubel, 
Jan Olejnik i Bernard Mius. Na de-
legata do Krajowej Rady Izb Rol-
niczych został wybrany Romuald 
Tański. Skład Zarządu Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej zmienił się 
w 1998 r., kiedy Andrzej Majchrzak 
zrezygnował z dalszego pełnienia 
funkcji członka zarządu. Po prze-
prowadzonych w trybie tajnym wy-
borach uzupełniających, członkiem 
Zarządu W-MIR został wybrany Ry-
szard Nienartowicz. 

W związku z reformą administracyj-
ną w 1999 r., 26 stycznia, podczas 
obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, dokonano wyboru 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delega-
ta do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
W skład Zarządu Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej I kadencji we-
szli: Bogdan Aleksiejczuk – prezes, 
Mirosław Borowski – wiceprezes 
oraz Krzysztof Krzywicki, Włady-
sław Kozubel i Ryszard Wroński –  
członkowie. Delegaci do Walnego 
Zgromadzenia wybrali Edwarda Roz-
musa na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz Wojciecha Naru-
szewicza, Roberta Bernatowicza, 
Antoniego Nikla i Bernarda Miusa 
na członków Komisji. Delegatem do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych został 
Romuald Tański.

W wyniku zmian w strukturze orga-
nizacyjnej wojewódzkich izb rolni-
czych, Walne Zgromadzenie W-MIR 
II kadencji, na pierwszym posiedze-
niu 13 stycznia 2003 r., dokonało 
wyboru składu Zarządu. Bogdan 
Aleksiejczuk został prezesem, Mi-
rosław Borowski – wiceprezesem, 
a Bernard Jurkiewicz, Jan Liedtke 
i Paweł Zabielski - członkami. Z ko-
lei w Komisji Rewizyjnej przewod-
niczącym został Wojciech Narusze-
wicz, natomiast Eugeniusz Bernard 
Idziak, Stanisław Kozłowski, Andrzej 
Tokarzewski i Kazimierz Więcko – 
jej członkami. Delegatem do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych mianowano 
Romualda Tańskiego. 

Walne Zgromadzenie W-MIR III ka-
dencji, na pierwszym posiedzeniu 
15 marca 2007 r., dokonało wyboru 
kolejnego Zarządu. Jego ówczesny 
skład tworzyli: Zbigniew Ziejewski –  
prezes, Jan Heichel – wiceprezes, 
Marek Kuźniewski, Marian Szkamel-
ski, Marian Waraksa – członkowie; 
w przypadku Komisji Rewizyjnej: 
Zygmunt Piotrowski – przewod-
niczący, Rafał Spychała, Tomasz 
Gursztyn, Wiesław Rutkowski,  
Andrzej Steckiewicz – członkowie; 
delegat do Krajowej Rady Izb Rol-
niczych – Jerzy Salitra. 23 paździer-
nika 2008 r., w wyniku odwołania 
z funkcji prezesa Zbigniewa Ziejew-
skiego, nowym prezesem zostaje Jan 
Heichel, a wiceprezesem – Romuald 
Tański.

I Walne Zgromadzenie W-MIR IV 
kadencji odbyło się 11 maja 2011 r. 
W skład Zarządu weszli: Jan Heichel –  
prezes, Roman Luchowski – wice-
prezes, Marek Kuźniewski, Jan Kró-
lik, Zofia Stankiewicz – członkowie; 
przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej – Zdzisław Tarka, członkowie –  
Krzysztof Radzki, Krzysztof Wi-
śniewski, Eugeniusz Idziak, Tomasz 
Gursztyn. Delegatem do KRIR został 
Mirosław Borowski.

19 czerwca 2013 r. Walne Zgroma-
dzenie odwołało pana Jana Królika 
z funkcji członka Zarządu W-MIR 
i w jego miejsce powołało pana Je-
rzego Salitrę. Jednocześnie VIII Wal-
ne Zgromadzenie dokonało zmian 
w składzie Komisji Rewizyjnej: prze-
wodniczącym został pan Zbigniew 
Piotrowski (w miejsce odwołanego 
pana Zdzisława Tarki), a członkiem 
komisji został pan Janusz Bałdyga 
(w miejsce odwołanego pana Krzysz-
tofa Wiśniewskiego). 

8 lipca 2015 r., podczas I Walnego 
Zgromadzenia W-MIR V kadencji, 
w skład Zarządu Izby wybrano nastę-
pujące osoby: Jana Heichela – preze-
sa, Romualda Tańskiego – wicepre-
zesa, Marka Kuźniewskiego, Zofię 
Stankiewicz i Krzysztofa Wiśniew-
skiego – członków. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Jerzy Brzozowski –  
przewodniczący i członkowie – Zbi-
gniew Gąsior, Antoni Nikiel, Woj-
ciech Szypulski, Ryszard Wołkoński. 
Delegatem do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych został wybrany Mirosław 
Borowski. 

I Walne Zgromadzenie W-MIR VI ka-
dencji odbyło się 3 września 2019 r. 
W skład Zarządu zostali wybrani: Jan 
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Heichel – prezes, Romuald Tański – 
wiceprezes, Marek Kuźniewski, Ro-
bert Nowacki, Jerzy Salitra – człon-
kowie, a w skład Komisji Rewizyjnej: 
Piotr Miecznikowski – przewodni-
czący, Antoni Nikiel, Józef Pich, Ro-
man Puchalski, Leszek Sargalski –  
członkowie. Delegatem do KRIR zo-
stał Mirosław Borowski.

W związku ze śmiercią Jana Heichela –  
długoletniego prezesa Izby, obecny 
kształt organów Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej ukonstytuował 
się 11 grudnia 2020 r., podczas V 
Walnego Zgromadzenia W-MIR VI 
kadencji. Prezesem Izby został wy-
brany pan Romuald Tański, wice-
prezesem pan Marek Kuźniewski, 

ponadto skład Zarządu uzupełniono 
o pana Piotra Miecznikowskiego. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej został wybrany pan Krzysztof 
Kazaniecki. 

Bogdan Aleksiejczuk 

pierwszy Prezes Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej byłego wo-
jewództwa olsztyńskiego, wybrany 
podczas Walnego Zgromadzenia 
29 października 1996 r., trzykrot-
nie obdarzony zaufaniem Walnego 
Zgromadzenia, sprawował funkcję 
Prezesa Izby przez ponad 10 lat. 
Obecnie działa w Zarządzie War-
mińsko-Mazurskiego Związku Ho-
dowców Bydła

Mirosław Borowski 

pierwszy Prezes byłej Suwalskiej 
Izby Rolniczej. Po reformie admi-
nistracyjnej w 1999 r. i zmniej-
szeniu liczby województw z 49 
do 16, Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza objęła swoim zasięgiem 
część terenów należących do by-
łego województwa suwalskiego. 
Podczas obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, 26 stycz-
nia 1999 r. został wybrany Wice-
prezesem Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, którą to funkcję 
pełnił do 2007 r. Delegat do Kra-
jowej Rady Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej V i VI kadencji, a od 
29 sierpnia 2015 r. do chwili obec-
nej Wiceprezes Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. 
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Zbigniew Ziejewski  

od marca 2007 r. do końca czerwca 
2008 r. pełnił funkcję Prezesa War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
Obecnie Poseł na Sejm RP, członek 
sejmowej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, członek Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie nowomiej-
skim, właściciel Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
wego „Ziemar” sp. z o.o. w Szwar-
cenowie. 

Jan Heichel 

prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w latach 2008–2010.  
11 maja 2011 r. został ponownie wybra-
ny przez Walne Zgromadzenie na pre-
zesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej i pełnił tę funkcję również w V i VI 
kadencji W-MIR. Działał aktywnie w struk-
turach Izby przez 24 lata, od momentu 
powołania samorządu rolniczego. Zmarł  
14 sierpnia 2020 r. w wieku 69 lat, do ostat-
nich chwil działając na rzecz rolników. 
Wspominamy Prezesa Jana jako człowieka 
prawego, ale również wyrozumiałego, cierpli-
wego i rozsądnego, służącego pomocą i radą. 
Zawsze pełen pasji, oddany ludziom i spra-
wom rolnictwa, ale przede wszystkim był 
życzliwym i dobrym człowiekiem. 
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Od Mszy Świętej w Bazylice Kon-
katedralnej św. Jakuba Apostoła 
w Olsztynie rozpoczęły się uroczy-
ste obchody Jubileuszu 125-lecia Izb 
Rolniczych na ziemiach polskich oraz 
25-lecia samorządu rolniczego na 
Warmii i Mazurach.

„Nie przez przypadek Pan Bóg porów-
nuje się do tego, który uprawia ziemię, 
winną latorośl, bo to jest bardzo od-
powiedzialne zadanie” – powiedział 
biskup pomocniczy Archidiecezji War-
mińskiej dr Janusz Ostrowski, który 
wspólnie z księdzem prałatem kano-
nikiem dr. Andrzejem Lesińskim, pro-
boszczem parafii konkatedralnej pw. 
św. Jakuba w Olsztynie oraz Archidie-
cezjalnym Duszpasterzem Rolników, 
księdzem prałatem Józefem Midurą, 
celebrował mszę jubileuszową.

Okazją do wspomnień, a także roz-
mów o przyszłości rolnictwa, była 
gala jubileuszowa. Wśród znamieni-
tych gości wymienić należy:

Artura Chojeckiego – Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego

Gustawa Marka Brzezinę – Marszał-
ka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego

Zbigniewa Ziejewskiego – Posła na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Krzysztofa Jurgiela – Posła do Parla-
mentu Europejskiego 

Aleksandra Sochę – Wicewojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego

przedstawicieli Izb Rolniczych  
w osobach: 

Wiktora Szmulewicza – Prezesa Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych, wraz z Wi-
ceprezesem Mirosławem Borowskim 
i Katarzyną Szczepaniak – Dyrekto-
rem Biura 

Ryszarda Borysa – Prezesa Dolnoślą-
skiej Izby Rolniczej oraz Waldemara 
Jankowskiego – Wiceprezesa Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej

Wiesława Burzyńskiego – Prezesa 
Pomorskiej izby Rolniczej

Gustawa Jędrejeka – Prezesa Lubel-
skiej Izby Rolniczej

Grzegorza Leszczyńskiego – Pre-
zesa Podlaskiej Izby Rolniczej, wraz 
z członkami Zarządu Izby: Witoldem 
Grunwaldem i Janem Zelkowskim

Piotra Walkowskiego – Prezesa 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Witolda Konarskiego – Wicepreze-
sa Mazowieckiej Izby Rolniczej, wraz 
z Hanną Chodkowską – Delegatem do 
KRIR i Sławomirem Błażejczykiem –  
Dyrektorem Biura

Tadeusza Ziółkowskiego – Wicepre-
zesa Kujawsko-Pomorskiej izby Rol-
niczej

Stanisława Balińskiego – Delegata 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych Za-
chodniopomorskiej Izby Rolniczej

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem  
to postęp, wspólna praca to sukces.” 

Henry Ford

Romuald Tański   

od początku utworzenia samorządu rolnicze-
go, tj. od roku 1996 działa aktywnie w struk-
turach Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
gdzie do 2006 r. pełnił funkcję delegata do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. W 2002 r., po 
zmianie ustawy o izbach rolniczych, został 
wybrany Przewodniczącym Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie szczycieńskim, któ-
rą to funkcję sprawuje bez przerwy do dziś. 
W latach 2008–2011 został wybrany przez 
Walne Zgromadzenie W-MIR na Wicepre-
zesa Izby. Po czteroletniej przerwie Walne 
Zgromadzenie ponownie wybrało Romana 
Tańskiego na Wiceprezesa Izby w 2015 r. i 
2019 r. Po śmierci Jana Heichela, 11 grud-
nia 2020 r. V Walne Zgromadzenie W-MIR 
VI kadencji, w wyniku wyborów, powierzyło 
mu funkcję prezesa Izby.
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przedstawicieli instytucji z otoczenia 
rolnictwa w osobach:
Michała Gzowskiego – rzecznika pra-
sowego Lasów Państwowych 
Jerzego Koronowskiego – Warmiń-
sko-Mazurskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii
Ryszarda Piórkowskiego – Warmiń-
sko-Mazurskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Jakości Handlowej Arty-
kułów Rolno-Spożywczych
Bartłomieja Wasilewskiego – Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Jarosława Sarnowskiego – Dyrekto-
ra Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego

Adama Roczniaka – Dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Olsztynie

Leszka Potorskiego – Dyrektora 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR w Olsztynie, 
wraz ze współpracownikami

Damiana Godzińskiego – Dyrektora 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego

Henryka Żuchowskiego – Dyrek-
tora Oddziału Regionalnego KRUS 
w Olsztynie

Henryka Pastuszka – Dyrektora Sta-
cji Doświadczalnej Oceny Odmian 
w Olsztynie we Wrócikowie

Czesława Lewandowskiego – Dyrek-
tora Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej w Olsztynie

Dariusza Wasiela – Dyrektora Zarzą-
du Zlewni w Olsztynie

Marcina Kazimierczuka – Zastęp-
cę Dyrektora Oddziału Terenowego 
KOWR w Olsztynie

Romualda Amborskiego – Łow-
czego Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego Zarząd 
w Olsztynie 

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu 
Europejskiego

Aleksander Socha – Wicewojewoda 
Warmińsko-Mazurski

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej 
Rady Izb Rolniczych

Jacek Zarzecki – Prezes Zarządu Polskiego  
Związku Hodowców i Producentów Bydła 
Mięsnego

Andrzej Steckiewicz – Prezes Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego oraz Anna Błońska – dyrektor 
biura W-MZHBM
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przedstawicieli związków i organiza-
cji rolniczych w osobach:

Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu 
Polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego

Andrzeja Steckiewicza – Wiceprezy-
denta Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka, wraz 
z panią Anną Błońską – kierownik 
oddziału w Dorotowie

Henryka Kuhna – Prezesa Warmiń-
sko-Mazurskiego Związku Hodow-
ców Koni w Olsztynie

Włodzimierza Olszewskiego – Pre-
zesa Stowarzyszenia Farmer

Wojciecha Hołownię – Przewodni-
czącego Federacji Związków Praco-
dawców – Dzierżawców i Właścicieli 
Rolnych

Bogdana Ossowskiego – przedstawi-
ciela Polskiej Federacji Ziemniaka 

a także: 

Ewę Stachurę-Kruszewską – Prezes 
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW, wraz ze współ-
pracownikami

profesora Krzysztofa Jankowskiego –  
Dziekana Wydziału Rolnictwa i Le-
śnictwa Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego

Jacka Kuczajowskiego – emerytowa-
nego Dyrektora Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej

oraz reprezentantów mediów: Igo-
ra Gumińskiego – Dyrektora TVP 3 
Olsztyn, wraz z Iwoną Pacholską – 
dziennikarką TVP3 Olsztyn

Jubileusz był też okazją do wręczenia 
odznak „Zasłużony dla rolnictwa” oraz 
„Zasłużony dla samorządu rolniczego”. 
Wnioskodawcą odznaki „Zasłużony 
dla rolnictwa” jest Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, a otrzyma-
ły ją następujące osoby: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Krzysztof Dariusz Jabłonowski 

Profesor Krzysztof Jankowski – Dziekan 
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Robert Nowacki – członek zarządu W-MIR 
otrzymał Kordelasa Leśnika - nagrodę  
specjalną za budowanie współpracy między 
rolnikami a leśnikami 

Uhonorowani odznaczeniem Krajowej Rady Izb Rolniczych „Zasłużony dla samorządu  
rolniczego”

Uhonorowani odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”
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Aleksandra Kamieniecka 
Michał Kawiecki
Sławomir Robert Kołcz 
Anna Kołodziejska
Paweł Matyjasek 
Elżbieta Nalewajko
Anna Naumczyk-Szałaj
Bogusław Sarbiewski

Honorowe odznaczenie Krajowej 
Rady Izb Rolniczych „Zasłużony dla 
samorządu rolniczego” otrzymali:

złotą odznakę: 

Marek Kuźniewski, Wiceprezes 
W-MIR

srebrną odznakę:

Agnieszka Kobryń 
Barbara Kramkowska 
Krzysztof Krzywicki 
Roman Kuriata 
Jolanta Mackiewicz 

Piotr Miecznikowski
Antoni Nikiel 
Roman Puchalski
Jerzy Salitra
Zofia Stankiewicz
Zbigniew Ziejewski 

brązową odznakę:

Henryk Bakinowski 
Antoni Dąbrowski 
Tadeusz Kaczkowski 
Robert Nowacki 
Jan Skrypoczko 
Zenobiusz Szczepkowski 

Specjalną nagrodę za budowa-
nie współpracy między rolnikami 
a leśnikami – Kordelasa Leśnika – 
otrzymał pan Robert Nowacki, czło-
nek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej.

Wszyscy byli i obecni członkowie 
samorządu rolniczego zostali uho-

norowani przez Zarząd Izby okolicz-
nościowymi medalami. 

Rolnicy oddali też hołd zmarłemu 
w ubiegłym roku wieloletniemu 
Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej – Janowi Heichelowi.

Na zakończenie pan Romuald Tań-
ski – Prezes W-MIR złożył ser-
deczne podziękowania wszystkim, 
którzy wspólnie tworzyli i tworzą 
Warmińsko-Mazurską Izbę Rol-
niczą, a także posłom, którzy po-
trafią pochylić się nad ciężką pra-
cą rolnika, by pomóc im sprostać 
wyzwaniom, przed którymi stoją, 
obecnym i emerytowanym pracow-
nikom Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, zespołowi Pieckowianie 
za oprawę jubileuszu, przedsta-
wicielom instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa, z którymi 
Izba aktywnie współpracuje na 
rzecz rolników Warmii i Mazur, li-
cząc na dalszą, owocną współpracę 
w kolejnych latach. 

Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych, instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz byli i obecni pracownicy Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wojewódzkich izb rolniczych
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Członkowie samorządu rolniczego z powiatu nowomiejskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu bartoszyckiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu braniewskiego
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Członkowie samorządu rolniczego z powiatu działdowskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu elbląskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu ełckiego Członkowie samorządu rolniczego z powiatu giżyckiego
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Członkowie samorządu rolniczego z powiatu iławskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu kętrzyńskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu gołdapskiego Członkowie samorządu rolniczego z powiatu lidzbarskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu mrągowskiego
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Członkowie samorządu rolniczego z powiatu olsztyńskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu węgorzewskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu piskiego
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Członkowie samorządu rolniczego z powiatu nidzickiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu szczycieńskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu gołdapskiego

Członkowie samorządu rolniczego z powiatu ostródzkiego



Zespół Pieckowianie

Zarząd W-MIR VI kadencji wraz z poprzednimi prezesami B. Aleksiejczukiem, Z. Ziejewskim, J. Kuczajowskim - 
emerytowanym dyrektorem biura W-MIR oraz J. Mackiewicz - obecną dyrektor biura W-MIR


