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Mieszkańcy Opolszczyzny
W imieniu gospodarzy dożynek wojewódzkich zapraszamy na tegoroczne Święto 
Plonów, które odbędzie się w Bierawie. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni 
w roku każdego rolnika. 
To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, a jednocześnie czas życzeń, by kolejne 
miesiące przyniosły przychylność przyrody, zapewniły ciągłość wegetacji 
i dobre plony. Dla nas, mieszkańców Opolszczyzny, Święto Plonów jest okazją do 
złożenia hołdu i szacunku rolnikom za ich trud, przywiązanie do ziemi. To także 
przypomnienie, że ich praca wciąż jest podstawą ludzkiej egzystencji. W tym 
uroczystym i wyjątkowym czasie bądźmy wszyscy razem. 

Zapraszamy do Bierawy!
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Szanowni Opolscy Rolnicy,
Tegoroczne dożynki wieńczą Wasz całorocz-

ny trud i wysiłek, Wasze umiłowanie ziemi. 

Dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypo-

minają o trudnej pracy rolnika i o randze tego 

zawodu.

W produkcji rolnej i hodowli rolnicy coraz 

częściej sięgają po osiągnięcia nauki, techniki, 

genetyki, próbując uniezależnić się od aury. 

Tymczasem to jej kaprysy mają często duży 

wpływ na ilość i jakość plonów. W tym roku 

opolscy rolnicy zmagali się z suszą w okresie 

wegetacji oraz obfi tymi deszczami w czasie 

kwitnienia i potem w czasie lipcowych zbio-

rów. Mimo to plony zbóż – według wstępnych 

ocen ekspertów – nie są najgorsze.. Możemy 

się natomiast spodziewać gorszej jakości ziar-

na, bo często atakowały je choroby grzybiczne. 

Jednak jeszcze bardziej niepokoi poziom cen 

skupu, który nie pokrywa kosztów produkcji 

zbóż ani w Polsce, ani regionie. Niższa siła 

nabywcza rolników może spowodować pogłę-

bienie recesji wielu fi rm obsługujących sektor 

rolniczy w Polsce. To sytuacja bardzo niepoko-

jąca, dlatego trzeba podejmować zdecydowa-

ne kroki, by jej przeciwdziałać – m. in. poprzez 

przyspieszenie interwencyjnego skupu zbóż.

Szanowni Rolnicy! Opolska wieś, która dla 

nas wszystkich jest symbolem postępu i no-

woczesności, jest także tym miejscem, gdzie 

pielęgnuje się tradycję ojców, kulturę, obyczaj. 

Dochowanie wierności tradycji jest równie 

ważne, jak konieczność nadążania za zmiana-

mi, za solidnym i nowoczesnym kształceniem 

młodych ludzi, którzy na wsi muszą być swoi-

stymi omnibusami w wielu dziedzinach – pro-

ducentami, ekonomistami, informatykami.

W życiu wsi ważne jest także tworzenie życz-

liwej i solidarnej wspólnoty mieszkańców. 

Nowoczesna, opolska wieś od dawna przynosi 

zaszczyt naszemu regionowi. Wyróżnia się 

wysoką kulturą agrarną, estetyką i schludnoś-

cią. Opolszczyzna była pierwszym regionem 

w kraju, który zaczął realizować program 

„Odnowy wsi”. Dzisiaj nasze miejscowości 

rywalizujące w konkursie o tytuł najpięk-

niejszej, wyróżniają się nie tylko dbałością 

o zagrody, ale przede wszystkim nowatorskimi 

pomysłami na swój rozwój, aktywnością spo-

łeczną, zaangażowaniem w sprawy lokalne. 

Wsie obierają specjalizacje, stają się rozpo-

znawalne w regionie, a ich liderzy nauczyli się 

pozyskiwać fundusze unijne na rozwój. Nasze 

sołectwa stają się atrakcyjnym miejscem życia 

- o standardzie tak dobrym, jak w mieście. 

Rozwojowi środowisk wiejskich sprzyjać też 

będzie wdrażany europejski Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.

Z niemałą satysfakcją odnotowuję fakt, iż 

z roku na rok coraz więcej surowców rolniczych 

podlega przetwórstwu rolnemu w naszym 

regionie. Coraz więcej fi rm i przedsiębiorstw 

związanych z przemysłem żywnościowym lo-

kuje swój kapitał u nas na Opolszczyźnie.

Szanowni Rolnicy! Wyrażam wdzięczność tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do wspól-

nego dobra. Dziękuję za owoce Waszej pracy, 

za chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. 

Życzę wiele zdrowia i pomyślności w każdym 

opolskim domu. Dziękuję za nadzieję, że 

chleba nie zabraknie przez cały rok w żadnej 

opolskiej rodzinie.

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 
wspólnie z Samorządem Woje-

wództwa Opolskiego zapraszają w tym 
roku na Wojewódzkie Święto Plonów, 
które odbędzie się w Bierawie. 

Mamy za sobą czas zbiorów.
W tradycyjnej formie liturgiczno 
– festynowej chcemy podziękować 
rolnikom ziemi opolskiej, za ich trud 
poniesiony podczas tegorocznych 
zbiorów. 

Dożynki to przede wszystkim 
święto dziękczynne za trud codzien-
ny i chleb powszedni na naszych 
stołach. To święto chleba i tych, 
którzy go współtworzą: Boga i lu-
dzi. Spotykamy się, by podziękować 
za tegoroczne plony, za żniwa Roku 
Pańskiego 2009, za ziemię, która nas 
żywi, za trud rolnika, za dożynko-
we wieńce z taka pieczołowitością 
i starannością wykonane. Ziemia to 
miejsce spotkań, miejsce, na którym 
spotykają się prace pokoleń, a plony, 
które z niej wyrastają są zawsze plo-
nami nadziei. Rok ten był rokiem 
trudnym, obfi tującym w wiele nie-
spodzianek ze strony natury. Plony 
jednak można uznać za udane. Takie 
informacje cieszą nie tylko władze, 

ale przede wszystkim są powodem 
radości mieszkańców naszego regio-
nu. Poszanowanie pracy rolnika oraz 
wszystkich, którzy w niej uczestniczą 
i ją wspierają, domaga się uznania 
społecznego, właściwego wynagra-
dzania i stwarzania odpowiednich 
warunków życia. 

Opolszczyzna jest regionem dale-
ko bardziej agrarnym niż większość 
regionów w Polsce. Jedną z pod-
stawowych funkcji gospodarstwa 
rolnego jest możliwość utrzymania 
rodziny z pracy na roli. Nasze opol-
skie gospodarstwa cechuje duży po-
tencjał wzrostu wydajności. Utrzy-
manie tego potencjału zależy jednak 
w dużej mierze od stabilnej polityki 
rolnej. Rolnictwo w naszym regionie 
ma duże znaczenie społeczne i go-
spodarcze. Jako region staramy się 
szybko dostosowywać nasze gospo-
darstwa do warunków europejskich, 
przed nami jednak jest jeszcze wie-
le wyzwań, którym musimy spro-
stać. A to zadanie często niełatwe, 
bowiem główną barierą rozwojową 
jest niedostatek kapitału i wysokie 
koszty kredytów. Dla dalszego roz-
woju naszego rolnictwa ważne jest 

powiązanie produkcji z tradycyjnym 
przetwórstwem w gospodarstwie, 
agroturystyka i sprzedażą. Wdra-
żanie programów pilotażowych 
i edukacyjnych w dziedzinie rolni-
ctwa ekologicznego, zintegrowanego 
oraz zakładanie grup producentów. 
Przed rolnictwem stoją możliwości 
rozwoju, trzeba je mądrze wyko-
rzystać. Produkty naszej wsi zyska-
ły duże uznanie na europejskich 
stołach. Śląski rolnik jest wytrwały 
w dążeniu do celu, potrafi  mierzyć się 
z trudnościami, czego niejednokrot-

nie byliśmy świadkami. Przed nami 
jako władzami różnych szczebli sa-
morządu stoją zadania, które stwa-
rzają podwaliny pod ustawiczny pro-
ces rozwoju sektora rolnego. Jednym 
z zadań, które stoi przed samorządem 
powiatowym jest troska o rolnicze 
szkolnictwo zawodowe, którego pod 
żadnym pozorem nie można zanie-
dbywać. Rolnictwo europejskie ulega 
nieustannym przeobrażeniom i tylko 
edukacja młodzieży może być rękoj-
mią nowoczesnej produkcji na przy-
szłość. Szanowni Rolnicy; troszczcie 
się dalej o tę naszą opolską ziemię ze 
śląską pracowitością, gospodarnością 
i poświęceniem. Przepiękna tradycja 
nakazuje nam dzielić się chlebem. 
Zapewniamy Was, że ten symbolicz-
ny bochen chleba zostanie sprawied-
liwie podzielony wśród wszystkich 
mieszkańców tej ziemi. 

Niech śląska gospodarność i po-
święcenie towarzyszy Waszej pracy, 
niech nie zabraknie w niej Błogo-
sławieństwa Boga, ludzkiej pomocy 
i życzliwości. 

Józef Gisman
Starosta Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Dziękujemy rolnikom

Zapraszam do Bierawy
Ogromnie się cieszę, że tegorocz-

ne Wojewódzkie Święto Plonów 
odbędzie się  w gminie Bierawa. Or-
ganizacja dożynek wojewódzkich jest 
zaszczytem dla naszej gminy; gminy, 
która ze swoim  przemysłowo – rol-
niczym charakterem wyróżnia się 
wśród gmin Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego. 

Bierawa to gmina przemysłowo-
rolnicza. Na jej terenie funkcjonuje 
około 70 gospodarstw rolnych, 15 
dużych zakładów przemysłowych 
i 250 podmiotów gospodarczych. 
Zamieszkuje jej teren ponad 7500 
mieszkańców.  W moim odczuciu 
najważniejszym zadaniem gminy jest 
dbałość o dalszy jej rozwój na pozio-
mie społecznym i gospodarczym.

Poziom społeczny to między inny-
mi stworzenie jednakowych możli-
wości dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, do-
stęp do przedszkoli dla wszystkich 
dzieci, nowoczesne sale komputero-
we, sale gimnastyczne, odpowiednie 
wyposażenie klas, wysoki standard 
nauczania czy prężnie działające 
Domy Kultury i Kluby Wiejskie, 
wypełniające wolny czas dzieciom 
i młodzieży. Rozwój gospodarczy 

ma przyczyniać się do zwiększania 
dochodów gminy i zapewnienia za-
trudnienia jej mieszkańcom. 

Co roku podejmowane są przez 
Gminę zadania inwestycyjne ma-
jące na celu poprawę warunków 
mieszkania w naszej Gminie, jak 
i gospodarowania przez podmioty 
gospodarcze i przyszłych benefi cjen-
tów. Przykładem naszych działań jest 
przygotowanie terenów inwestycyj-
nych w Starym Koźlu, gdzie gmina 
buduje drogę ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego. Je-
steśmy otwarci na nowych inwesto-
rów.  Aby ten cel został realizowany, 
należało wypracować takie wewnątrz 
gminne procedury, które pozwolą na 
szybką obsługę inwestora, jak i nowo 
powstającego podmiotu gospodar-
czego wraz z udzieleniem pomocy 
w załatwieniu spraw formalnych. Pa-
trząc na ilość udzielanych pozwoleń 
na budowę, a było ich 143 w latach 
2007-2009, a także rozwój fi rm mają-
cych siedzibę w naszej gminie, sądzę, 
że ten cel został osiągnięty.  

Ważnym elementem rozwoju gmi-
ny jest także rolnictwo. Nasi rolnicy 
reprezentują rolnictwo na wysokim 
poziomie kultury rolnej.  Na ogólną 

powierzchnię gminy około 22,9% 
(2723 ha) to użytki rolne, w tym 
grunty orne 1.940 ha, łąki i pastwi-
ska 712 ha oraz 21 ha sadów.  Gmina 
Bierawa położona w obrębie Niecki 
Kozielskiej charakteryzuje się klima-
tem korzystnym z punktu widzenia 
potrzeb rolnictwa. W trakcie tego-
rocznych dożynek będziemy mogli 
podziękować wszystkim rolnikom za 
coroczny trud włożony w ich pracę. 
Serdecznie zapraszam więc do udzia-
łu w naszym wspólnym święcie.

Tegoroczne dożynki w Bierawie 
rozpocznie przejście korowodu na 

boisko sportowe, gdzie odbędzie się 
Msza Święta w intencji wszystkich 
rolników. Dożynkom towarzyszyć 
będzie wystawa rolnicza i stoiska 
fi rm, oferujących swoje usługi i towa-
ry. W programie zaplanowano wiele 
atrakcji. Poza konkursem na korony 
dożynkowe  odbędzie się konkurs na 
najładniejszą scenkę rodzajową i naj-
lepiej udekorowaną posesję.

Doniosłość uroczystości podnie-
sie udział zacnych gości: J.E. Biskupa 
Opolskiego, J.E Biskupa Gliwickiego, 
Wojewody Opolskiego, Marszałka 
Województwa Opolskiego, Starosty 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz za-
proszonych gości.

Na koniec życzę wszystkim miesz-
kańcom Gminy Bierawa,  a w szcze-
gólności rolnikom, miłego świę-
towania, a gościom dożynkowym 
wspaniałej zabawy. Wszystkim pod-
miotom gospodarczym działającym 
w naszej gminie życzę dalszego roz-
woju gospodarczego i poszerzania 
możliwości wytwórczych poprzez 
zdobywanie nowych klientów.

Życzę miłych wrażeń i przyjemnego 
spędzenia czasu wolnego w  Bierawie.

Ryszard Gołębowski
Wójt Gminy Bierawa

Plan dojazdu na Dożynki Wojewódzkie
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- W powszechnej opinii jednym z atu-
tów naszego regionu jest rolnictwo. 
Jednak aby poradziło sobie na dzi-
siejszym rynku, musi być nowoczes-
ne i konkurencyjne. Jak sobie z tym 
radzimy?

- Opolskie to region o bogatych 
tradycjach rolniczych kultywowanych 
przez pokolenia. Od początku sprzy-
jały temu: wysoka jakość naszych gleb, 
nizinne ukształtowanie powierzchni 
oraz łagodny klimat. Połączenie tych 
elementów spowodowało, że uprawa 
roli i hodowla to, prócz przemysłu, 
drugi istotny fi lar gospodarki regionu. 
Jesteśmy jednym z najlepszych rolni-
czych regionów Polski. Mamy bardzo 
wysokie wskaźniki plonów zbóż oraz 
rzepaku i buraków. Jesteśmy jednym 
z liderów w produkcji mleka i żywca 
rzeźnego. To jest bez wątpienia nasz 
wyróżnik i wizytówka. Osiągana 
w wielu obszarach najwyższa w kra-
ju efektywność opolskiego rolnictwa 
wynika przede wszystkim z wysokiej 
kultury rolnej i dobrego wyposażenia 
gospodarstw rolnych. Naszą siłą jest 
umiejętne połączenie tradycji i nowo-
czesności. Opolska wieś wyróżnia się 
w kraju ładem przestrzennym, estety-
ką i urodą. Chcemy jednak, aby opol-
skie rolnictwo kojarzyło się nie tylko 
z atrakcyjnymi miejscami do życia 
i pracy, pięknymi zagrodami i czysty-
mi wsiami czy kultywowaniem tra-
dycji, ale - co ważniejsze - z nowymi 
technologiami stosowanymi w gospo-
darstwach, wykorzystywaniem myśli 
naukowej czy inwestycjami. Chcemy 
także, aby opolska wieś była wielo-
funkcyjna. Ma być zarówno miejscem 
pracy, miejscem życia, jak i miejscem 
inwestowania. 
- Z Pana słów można sądzić, że nie 
mamy żadnych problemów. Czy tak 
jest faktycznie?

- Oczywiście dotykają naszych rol-
ników podobne problemy, jak resztę 
kraju. W mojej ocenie podstawowymi 
z nich są opłacalność produkcji oraz 
utrudniony bezpośredni dostęp do 
dobrych rynków zbytu. Sądzę jed-
nak, że nasi rolnicy wiedzą, jak sobie 
z nimi radzić. Potrafi ą wykorzystywać 
szanse, jakie dają kierowane do nich 
programy i środki fi nansowe. Orga-
nizują się np. w grupach producen-
ckich. Inwestują w rozwiązania ob-
niżające kosztochłonność produkcji. 
Poszukują nowych źródeł dochodów 
ze swoich gospodarstw. 
- Potrzebne są zatem dalsze zmiany. 
Jakie są najważniejsze stojące przed 
nami wyzwania?

- Najważniejszym wyzwaniem dla 
opolskiego rolnictwa jest wykorzy-
stanie szans, jakie dają nam środki fi -
nansowe dostępne w ramach progra-
mów pomocowych Unii Europejskiej. 
Dzięki nim mamy niepowtarzalną 

Wykorzystajmy nasze szanse
Rozmowa z Tomaszem Kostusiem - członkiem Zarządu Województwa Opolskiego

okazję na istotny rozwój obszarów 
wiejskich. Trzeba także kontynuować 
proces restrukturyzacji rolnictwa pro-
wadzony np. poprzez powiększenie 
powierzchni polskich gospodarstw, 
tworzenie grup producenckich, roz-
wój przetwórstwa rolno-spożywczego 
czy zmniejszenie liczby osób zajmu-
jących się produkcją rolną. Proces 
ten jednak musi odbyć się w sposób 
kontrolowany. Osoby odchodzące od 
rolnictwa powinny znaleźć szansę 
na zatrudnienie w nowych, powsta-
łych właśnie na wsi miejscach pracy 
(różnego rodzaju usługi, przetwór-
nie spożywcze itp.). Te nowe miejsca 
pracy mogą powstać właśnie dzięki 
środkom unijnym. Ważne jest także 
umiejętne wspieranie naturalnych 
metod upraw i hodowli oraz utrzy-
manie starych, sprawdzonych recep-
tur w przetwórstwie. Naturalne me-
tody oraz dostosowanie się polskiego 
rolnictwa do unijnych norm higieny 
produkcji i przetwórstwa mogą ła-
two sprawić, że polskie produkty 
rolne i ich przetwory będą z jednej 
strony wysoko dotowane, a z drugiej 
– bardzo konkurencyjne na unijnym 
rynku. W regionie musimy także 
istotnie zwiększyć wykorzystanie 
mocy przerobowych przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz podnieść 
udział miejscowego przerobu żywca 
wieprzowego i wołowego. Chcemy 
także wzmacniać usługi, rzemiosło 
i wytwórczość na obszarach o domi-
nującej funkcji rolniczej. 
- Powiedział Pan, że dużą szansą dla 
obszarów wiejskich są środki euro-
pejskie. Na ile pieniędzy możemy 
liczyć i czy będziemy umieli dobrze 
je wykorzystać?

- Jeśli tylko poradzimy sobie z ich 
przyjęciem, otrzymamy potężny za-
strzyk fi nansowy. W latach 2007-2013 
w ramach regionalnej części Progra-
mu Operacyjnego Obszarów Wiej-
skich (PROW) opolska wieś może 
liczyć na około 84 mln euro. Do tego 
dochodzą środki, o które opolscy rol-
nicy mogą aplikować w programach 
krajowych. Celami priorytetowymi 
dla ich wykorzystania są poprawa 
konkurencyjności rolnictwa i leśni-
ctwa przez wspieranie restruktury-
zacji, rozwoju i innowacji, poprawa 
środowiska naturalnego i terenów 
wiejskich przez wspieranie gospoda-
rowania gruntami oraz poprawa jako-
ści życia na obszarach wiejskich oraz 
popieranie różnicowania działalności 
gospodarczej. Trudno mi jest oceniać 
tempo uruchamiania tych środków 
w kraju. Z informacji, jakie otrzymu-
jemy od instytucji rządowych wynika, 
że sytuacja się poprawia i kolejne pro-
gramy w sposób szybszy, i co ważne, 
łatwiejszy dla rolników są uruchamia-
ne. Mogę powiedzieć, że na poziomie 
regionalnym radzimy sobie naprawdę 
nieźle. Jako pierwsi w kraju rozliczy-
liśmy się z wykorzystania środków za 
lata 2004-2006. W nowej perspekty-
wie fi nansowej uruchomiliśmy już 
pierwsze programy, za które odpo-
wiada samorząd wojewódzki. Warto 
przypomnieć, że w rękach samorządu 
wojewódzkiego są środki kierowane 
do instytucji samorządowych, dzia-
łających na obszarach wiejskich orga-
nizacji czy stowarzyszeń. Zajmujemy 
się programami obejmującymi np. 
poprawę i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowa-
niem rolnictwa i leśnictwa, rozwój 
podstawowych usług dla gospodarki 

i ludności wiejskiej, wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju czy funkcjo-
nowanie lokalnych grup działania. 
Wprowadzone dzięki tym działaniom 
na opolską wieś środki przyczynią 
się z jednej strony do poprawy wa-
runków życia i możliwości rozwoju, 
a z drugiej dadzą szansę na aktywi-
zację lokalnych społeczności. Zachę-
cam do szukania informacji na temat 
pozyskiwania środków unijnych i ich 
wykorzystywania. 
- Jedną z istotnych szans na roz-
wój opolskiej wsi jest pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych. Czy 
rzeczywiście nasi rolnicy mogą sko-
rzystać z rozwoju tej energetyki?

- Unia Europejska wymaga od 
Polski, a więc także od regionu opol-
skiego, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł. 
Obecnie łączny udział wykorzysty-

wanej energii elektrycznej z niekon-
wencjonalnych źródeł to zaledwie 
3 proc., a do 2020 roku ma to być 
15 proc. Aby sprostać temu zadaniu 
prowadzone będą liczne inwestycje 
w rozwój energii odnawialnej. Opol-
scy rolnicy mogą włączyć się w ten 
proces. Z jednej strony mogą sami lub 
w grupach producenckich rozpocząć 
produkcję takiej energii, z drugiej 
mogą zaopatrywać wytwórców energii 
w biomasę. Z przeprowadzonych analiz 
wynika, że największy potencjał w za-
kresie uzyskiwania energii odnawialnej 
w regionie ma, i będzie miało, właśnie 
wykorzystanie biomasy. Województwo 
posiada 62-procentową nadwyżkę sło-
my w stosunku do potrzeb rolników. 
Uprawiamy znaczne ilości roślin olei-
stych - głównie rzepaku. Słoma rze-
pakowa, nieprzydatna w gospodarce 
rolnej, jest atrakcyjnym produktem dla 
energetyki. Wzrasta produkcja upraw 
roślin energetycznych. Warto zainte-
resować się, jakie szanse dla rolników 
niesie ze sobą energetyka odnawialna.

- Wiele mówi się o konieczności lep-
szego organizowania się rolników 
w grupy producenckie. Dlaczego 
jest to dla nich tak ważna sprawa?

Konieczność organizowania się pro-
ducentów rolnych w struktury gospo-
darcze służy tak naprawdę poprawie 
ich sytuacji dochodowej. Obserwując 
sytuację na rynku, widać wyraźnie, 
ze wzrost cen detalicznych żywności 
w sklepach nie przekłada się wprost 
na wzrost rolniczych dochodów. 
Dzięki grupie producenckiej rolnicy 
uzyskują dochody nie tylko z bezpo-
średniej produkcji, ale także z ogniw 
pośrednich, skupu, przetwórstwa. 
Mogą wspólnie obniżać koszty pro-
dukcji czy pozyskiwać środki na in-
westycje. Na przykładach działających 
grup widać, że zorganizowani rolnicy 
mogą uczestniczyć na każdym etapie 
produkcji, praktycznie od samego 

chowu do ostatecznego odbiorcy, czy-
li konsumenta w sklepie. W regionie 
mamy już teraz działających 50 grup 
producenckich, a będą powstawać ko-
lejne. Naszym celem jest ich jeszcze 
mocniejsza konsolidacja i stworze-
nie lepszych warunków współpracy. 
Z inicjatywy Związku Pracodawców-
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 
Opolskiego Związku Rewizyjnego 
Rolniczych Spółdzielni Produkcyj-
nych, przy współpracy Opolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie oraz Izby Rolniczej 
w Opolu realizujemy program „Konso-
lidacja gospodarcza towarowych pro-
ducentów rolnych województwa opol-
skiego”. Celem programu jest wsparcie 
procesu tworzenia nowych grup pro-
ducentów rolnych na terenie naszego 
województwa oraz form współpracy 
pomiędzy nimi i większymi przed-
siębiorstwami rolnymi, jak również 
tworzenie powiązań gospodarczych 
pomiędzy towarowymi producentami 
rolnymi a przetwórcami rolnymi.

- Jednak rolnictwo to nie tylko tra-
dycyjne uprawy i hodowla. Mamy 
także szansę na wzmocnienie ze 
środków unijnych gospodarstw ry-
backich oraz terenów zależnych od 
rybactwa. Jakie to są możliwości?

- Niewiele osób zapewne wie, że 
Opolszczyzna, pomimo braku na-
turalnych jezior, jest liczącym się 
w Polsce obszarem rybackim. Na 
Opolszczyźnie funkcjonują dwa 
największe gospodarstwa rybackie 
Lasów Państwowych, nie są też rzad-
kością gospodarstwa o 50 ha po-
wierzchni stawów i oczywiście duża 
liczba małych kilku, kilkunastohek-
tarowych hodowców. Bogata sieć 
rzeczna, z rzeką Odrą i Nysą Kłodzką, 
zbiorniki zaporowe, duże obszary la-
sów z licznymi stawami i zbiornikami 
wodnymi sprawiają, że Opolszczyzna 
stanowi atrakcyjne miejsce nie tyl-
ko do hodowli ryb, ale również do 
rekreacji i wypoczynku okolicznej 
ludności i mieszkańców sąsiednich 
województw. Chcemy tę sytuację nie 
tylko utrzymać, ale i uatrakcyjnić 
w przyszłości. W ramach „rybackie-
go” programu operacyjnego na lata 
2007 – 2013 rybacy śródlądowi wraz 
z samorządem gminnym będą mogli 
starać się o środki unijne nie tylko na 
rozwój infrastruktury rybackiej, ale 
co warto podkreślić, także na rozwój 
infrastruktury turystycznej, ochro-
nę środowiska i promocję regionu. 
Aby sięgnąć po te środki, potrzebna 
jest silna grupa rybacka, która wraz 
z samorządami gminnymi opracuje 
strategię rozwoju tego segmentu rol-
nictwa. Aktualnie jesteśmy na etapie 
tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej, 
która obejmować będzie 11 gmin 
spójnego obszaru zależnego od ryba-
ctwa. Grupa ta będzie walczyć o ko-
lejne 10 milionów euro dla regionu.
- Rolnictwo do dobrego rozwoju po-
trzebuje także wsparcia innych śro-
dowisk. Jednym z nich jest nauka. 
Czy nasze uczelnie mogą i potrafi ą 
je wspierać?

- Wiele się w tym zakresie zmieniło 
i nadal zmienia. Do niedawna po całe 
wsparcie naukowe działalności rol-
niczej sięgaliśmy poza granice regio-
nu, głównie na Dolny Śląsk. Dzisiaj 
potrzebne ekspertyzy i rozwiązania 
problemów uzyskujemy w większości 
z naszych uczelni. Na nowo otwiera-
nych kierunkach związanych z rolni-
ctwem szkolimy w Opolu i w Nysie 
przyszłe kadry dla branży. W celu 
zastosowaniu naukowego podejścia 
przy rozpoznaniu problemów roz-
wojowych obszarów wiejskich i rol-
nictwa oraz tworzenia i wdrażania 
ich rozwiązań Zarząd Województwa 
Opolskiego podpisał w marcu tego 
roku z Politechniką Opolską oraz 
Uniwersytetem Opolskim umowę 
o współpracy.
- Rozmawiamy przy okazji dożynek 
wojewódzkich. Jak ocenia Pan mi-
niony rok? 

- Dożynki są tradycyjnym pod-
sumowaniem całorocznej, ciężkiej 
pracy rolników. Miniony rok nie był 
dla nich łatwy. Natura nas szczególnie 
nie rozpieszczała. Mieliśmy w pierw-
szej jego połowie suszę a na początku 
lata powodzie. Mimo to mamy dobre 
plony. Szkoda tylko, że te wyniki nie 
przekładają się na poprawę opłacal-
ności produkcji. Wszystkim opolskim 
rolnikom życzę zmiany tej sytuacji 
w przyszłości.
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Starostami tegorocznych dożynek są 
Justyna i Jacek Krzywniak. Młode 

małżeństwo z niespełna rocznym stażem. 
Jacek jest najmłodszym rolnikiem w gmi-
nie. Jednak jego wiek nie stoi na przeszko-
dzie dynamicznemu rozwojowi gospodar-
stwa. Gospodarować na własną rękę zaczął 
wcześnie już w wieku 18 lat jako uczeń 
Liceum Agrobiznesu w Komornie. Po 7 
latach gospodarowania ma z żoną 80 ha 
(z czego 53 ha gruntów własnych). Nasi 
gospodarze wraz z rodzicami prowadzą 
dwa gospodarstwa o łącznej powierzch-
ni 340 ha, gdzie Panowie zajmują się rolą 
oraz hodowlą, a Panie prowadzeniem 
gospodarstwa domowego oraz księgowo-
kasową stroną rolnictwa. Justyna jest ma-
gistrem Turystyki i Rekreacji, a od blisko 
4 miesięcy szczęśliwą mamą małego Sta-
sia. Wcześniej nie miała większego kon-
taktu z rolnictwem, ale zaraz po ślubie ła-
two i szybko zaadaptowała się do nowego 
specyfi cznego trybu życia.

Potrzebny sprzęt do produkcji roślinnej 
Jacek współużytkuje z Ojcem, co pozwala 
zmniejszyć w dużym stopniu koszty pro-
wadzonej działalności i znacznie poprawić 
rentowność. Gospodarstwo wyposażone 
jest w bogatą bazę nowego i nowoczesnego 
sprzętu, którego większa część zakupiona 
została z wykorzystaniem dofi nansowania 
poprzez programy operacyjne.

Czas 
na żniwniok

Starostowie dożynkowi

Z końcem lata w całym kraju od-
bywają się dożynki - Święto 

Plonów, zwane tradycyjnie na Śląsku 
„żniwniokiem”. Jest ono ukoronowa-
niem całorocznego trudu rolników 
i obchodzone jest po zakończeniu 
wszystkich najważniejszych prac po-
lowych i zebraniu plonów, głównie 
plonu zbóż. 

Dożynki odbywały się w Polsce praw-
dopodobnie już w XVI wieku, kiedy na 
naszych ziemiach rozwinęła się gospo-
darka folwarczno - dworska. Urządzali 
ją dla żniwiarzy (służby folwarcznej 
i pracowników najemnych) właściciele 
majątków ziemskich. U schyłku XIX 
wieku, wzorem dożynek dworskich, 
zaczęto urządzać dożynki chłopskie 
i gospodarskie. Bogaci gospodarze 
wyprawiali je dla swych domowni-
ków, rodziny, parobków i najemników. 
W okresie międzywojennym zaczęto 
organizować dożynki gminne, powia-
towe i parafi alne. Obecnie uroczystości 
dożynkowe mają zarówno religijny jak 
i ludowy charakter, powiązany z zaba-
wą z okazji zakończenia zbiorów.

Najbardziej znanymi symbolami 
dożynek są chleb i wieniec. Chleb 
tradycyjnie wypiekano z pierwszych 
plonów zbóż i wręczano wybranemu 
wcześniej gospodarzowi dożynek (dziś 
nazywanego starostą dożynkowym). 
Chleb ma wyrażać nadzieję, że nikomu 
nie zabraknie tej podstawowej strawy 
w kolejnym roku i będzie ona dzielo-
na sprawiedliwie. Wieniec dożynkowy 
nazywany „plonem” wykonywany był 
z zebranych zbóż. Miał zapewniać cią-
głość wegetacji oraz dobre plony na 
przyszły rok. Wieniec przybiera różne 
formy. Na Opolszczyźnie najczęściej 
spotykamy bardzo ozdobną formę 
wykonaną na wzór korony królew-
skiej w technice ziarnkowej, kłosowej 
lub mieszanej. W ocenie folklorystów 

tak pięknych i ozdobnych koron nie 
spotyka się nigdzie indziej. Ich przy-
gotowanie trwa często tygodniami 
i angażuje wiele osób. Zgodnie z tra-
dycją po zakończeniu uroczystości do-
żynkowych wieniec przechowywany 
jest aż do następnego roku, do nowe-
go siewu, a wykruszone z niego ziar-
na tradycyjnie dodaje się do worków 
z ziarnem siewnym. 

Ceremonia dożynkowa rozpo-
czyna się od pochodu z wieńcami 
dożynkowymi i ich uroczystego 
wniesienia na miejsce dożynek. 
W tradycji niosła wieniec na głowie 
lub wyciągniętych rękach najlepsza 
żniwiarka, czasami z pomocą parob-
ków i innych żeńców. Za nią postę-
pował orszak odświętnie ubranych 
żniwiarzy, niosących na ramionach 
przybrane kwiatami, wyczyszczone 
kosy i sierpy. Pieśni śpiewane przez 
idących z wieńcem żniwiarzy mówiły 
o ich trudzie i o plonie, wyrażały tak-
że troskę o przyszłe urodzaje i życze-
nia przyszłych dobrych plonów oraz 
nadzieję na zasłużony poczęstunek 
i zabawę. Dziś ceremoniom dożynko-
wym przewodniczą Starosta i Staroś-
cina dożynkowi. To właśnie oni wrę-
czają bochen chleba upieczony z mąki 
pochodzącej z ostatnich zbiorów Go-
spodarzowi dożynek. Składane są sym-
boliczne dary z najnowszych plonów, 
przetwory, owoce - często stanowią one 
wystawę osiągnięć lokalnych rolników. 
Dożynki kończy festyn ludowy. 

Zachowane w Polsce i na Opol-
szczyźnie obchody dożynkowe mają 
już kilka wieków tradycji i chociaż 
nieco zmieniły swój charakter nadal 
starają się nawiązywać do minionych 
obyczajów. 

Źródło: Barbara Ogrodowska. Polskie 
obrzędy i zwyczaje doroczne.
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Niełatwa historia

Tereny dzisiejszej gminy w swojej 
historii przechodziły wiele zmian. 
Jej historia spleciona jest ze skompli-
kowanymi losami Śląska. Pierwsze 
pisane wzmianki o majątku Bierawa 
pochodzą z 1308, kiedy to książę Ka-
zimierz Bytomski, syn księcia Włady-
sława opolskiego i księżniczki wielko-
polskiej Eufemii, przeniósł osadę na 
prawo niemieckie. Jej właścicielami 
byli bracia Bartłomiej i Piotr de Bie-
rawa. W tym czasie majątek wchodził 
w skład księstwa kozielsko-bytom-
skiego.  Jest to okres silnego rozbi-
cia Śląska na wiele małych księstw, 
o które walczyli kolejni władcy ziem 
polskich i czeskich.  Od końca XIII 
wieku Śląsk stał się przedmiotem 
sporów między Koroną czeską i Wła-
dysławem I Łokietkiem. W latach 
1327-1335 większość księstw śląskich 
złożyło hołd koronie czeskiej. Uczynił 
to także nowy władca tych ziem Wła-
dysław bytomski. W 1335 na zjeździe 
w Wyszehradzie król Polski Kazi-
mierz III Wielki uznał zwierzchność 
króla Czech, Jana Luksemburskiego, 
nad Śląskiem. Fakt ten oznaczał, że 
tutejsze ziemie przeszły pod wpły-
wy Czech. W 1526 zmarł król Czech 
i Węgier Ludwik II 
Jagiellończyk, ostatni 
władca tych krajów 
z dynastii Jagiellonów. 
Jego następcą na tronie 
Czech i Węgier został 
arcyksiążę austriacki 
Ferdynand I Habs-
burg. W ten sposób 
Bierawa przechodzi pod 
zwierzchnictwo austria-
ckich Habsburgów. W XVIII 
wieku w wyniku 3 wojen śląskich 
większa część Śląska, w tym Bierawa, 
stała się własnością Prus, a potem Ce-
sarstwa Niemieckiego, tracąc jedno-
cześnie własną autonomię. W okresie 
po pierwszej wojnie światowej tereny 
wokół Bierawy stały się obszarem walk 
w ramach kolejnych powstań śląskich. 
W lipcu 1922 roku powiat kozielski 
z Bierawą został ofi cjalnie przekazany 
administracji niemieckiej i włączony 
do Niemiec. W styczniu 1945 roku 
Bierawa została zajęta przez Armię 
Czerwoną i następnie przekazana pod 
administrację polską i weszła w skład 
województwa śląsko – dąbrowskiego, 
stając się siedzibą gminy wiejskiej, 
w skład której weszły gromady: Biera-
wa, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, 
Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara 
Kuźnia. W 1961 roku powiększyła się 
o miejscowość Brzeźce i Stare Koźle, 
należące dotąd do gminy Kłodnica. 
W obecnym kształcie administracyj-
nym gmina Bierawa istnieje od 1973 r. 
Wówczas to w powiecie kozielskim 
utworzono gminę Bierawa w wyniku 
połączenia gromadzkich Rad Naro-
dowych w Bierawie, Dziergowicach 
i Kotlarni.

Autorskie wyobrażenie pierw-
szych właścicieli Bierawy Bartłomieja 
i Piotra de Bierawa możemy zobaczyć 
oglądając rzeźby obu braci wykonane 
w drewnie przez artystę ludowego 
Andrzeja Pochopienia. Ich pomniki 
stoją w centrum Bierawy obok ka-
mienia upamiętniającego obchody 
700-lecia powstania wsi. 

Gmina dzisiaj

Obszar dzisiejszej gminy wynosi 
120 km2, z czego 63% stanowią lasy 

i obszary zalesione, a 37% to tereny 
zakładów pracy i gospodarstw indy-
widualnych. W jej skład wchodzi 12 
sołectw (Bierawa, Brzeźce, Dziergo-
wice, Goszyce, Grabówka, Korzo-
nek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, 
Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koź-
le), które zamieszkuje ponad 7500 
mieszkańców.  Gmina położona jest 
w południowo-wschodniej części 
województwa opolskiego. Jej tereny 
przylegają do prawobrzeżnej Odry, 
która tworzy naturalną granicę z gmi-

ną Cisek. Natomiast 
od strony południowo 
– wschodniej graniczy 
z województwem ślą-
skim,   a od północnej 
z Kędzierzynem-Koź-
lem.  Jest częścią po-
wiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego.

Geografi cznie znacz-
na część obszaru gminy 

Bierawa jest położona na 
Wysoczyźnie  Przywyżynnej. Dzie-

li się ona na Wysoczyznę Rachowi-
cką leżącą pomiędzy rzeką Kłodnicą 
i Bierawką oraz Wysoczyznę Wilczy 
leżącą pomiędzy doliną Bierawki 
i Rudy.  Wierzchowiny Wysoczyzn 
osiągają wysokość  240 – 270 m. 
n.p.m. Niecka Kozielska obejmuje 
północno – zachodnie części gminy 
Bierawa. Jest to lekko pofałdowana 
równina o wysokości  220 – 240 m. 
n.p.m. Rzeźba terenu została 
ukształtowana w formie wyżyny po-
lodowcowej poprzecinanej płytkimi 
dolinami rzecznymi. Przez gminę 
przepływają rzeki Odra i Bierawka 
oraz potok Łącza.

W 2001 roku Bierawę uznano za 
najlepszą gminę Opolszczyzny wśród 
„Złotej Setki” Samorządów dziennika 
Rzeczpospolita. W 2003 roku gmina 
uplasowała się na 6 miejscu w kraju 
wśród gmin do 15 tys. mieszkańców 
w rankingu „Profesjonalna Gmina 
Przyjazna Inwestorom”. W 2004 r. 
znaleźliśmy się już na trzecim miej-
scu w kraju, w tym samym rankingu, 
a w 2005 r. utrzymaliśmy to miej-
sce. Gmina uzyskała wysokie noty 
w różnych kategoriach konkurso-
wych, jak: organizacja wewnętrzna, 
partycypacja i komunikacja społecz-
na, zarządzanie fi nansami, rozwój 
oświaty i edukacja ekologiczna. Jako 
jedna z nielicznych gmin wojewódz-
twa opolskiego w 2005 r. uzyskali-
śmy certyfi kat „Przejrzysta Polska”. 
Posiadamy też - jako pierwsza gmi-
na w województwie opolskim - cer-
tyfi kat jakości ISO 9001:2000. Bar-
dzo cieszy nas  wyróżnienie w edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Gmina 
Fair Play”.

Zapraszamy do nas

Turystyka w gminie Bierawa szybko 
się rozwija. Ze względu na wewnętrz-
ne czynniki przyrodnicze  decydujące 
o rozwoju funkcji turystyczno – re-
kreacyjnej, takie jak: wysoki stopień 
lesistości terenu, występowanie wód 
(rzek, jezior, zbiorników wodnych), 
turystykę można zaliczyć do poten-
cjalnej funkcji gminy. Jednak już te-
raz na terenie gminy zobaczyć można 
kilka interesujących obiektów zabyt-
kowych. Większość z nich ma cha-
rakter sakralny (patrz ramka). Wśród 
innych walorów turystycznych należy 
wymienić ścieżkę rowerową wzdłuż 
rzeki Odry od granic Kędzierzyna 
do granicy z województwem śląskim 
w Dziergowicach, tereny leśne, któ-
re w zwartym kompleksie pokry-
wają 63% powierzchni gminy oraz 
wspaniale odrestaurowaną siedzibę 
Nadleśnictwa „Kędzierzyn” w Sta-
rej Kuźni wraz z nowoczesną ścież-
ką edukacyjną. Turystykę możemy 
uprawiać także, korzystając ze ścieżek 
rowerowych, które rozpoczynają się 
w miejscowości Brzeźce (jest to układ 
dróg transportu rolnego) wiodą przez 
Stare Koźle, Bierawę aż do Lubieszo-
wa.  Niedaleko od tej trasy można 
zwiedzić wieżę obserwacyjną w Starej 
Kuźni, wzgórze Książęce, na którym 
znajduje się tablica upamiętniająca 
pożar stulecia, staw wodny w Korzon-
ku oraz leśniczówkę na Stampnicy 
z możliwością organizowania imprez 
plenerowych. W planie jest budowa 
nowych ścieżek rowerowych i połą-
czenie ich ze ścieżkami rowerowymi 
w województwie śląskim. Obecnie 
dużym powodzeniem w okresie 
letnim cieszy się zbiornik wodny 
w Dziergowicach, który przyciąga 
turystów z pobliskich okolic.  Gmi-
na widzi w turystyce dużą szansę na 
jej rozwój. W swojej strategii zakłada 
lepsze zagospodarowanie Odry pod 
kątem potrzeb rekreacyjno – wy-
poczynkowych, zagospodarowanie 
zbiornika wodnego w Dziergowicach 
o kierunku wodnym oraz w przyszło-
ści rekultywacja terenu wyrobiska 
w Kotlarni na obszarze ok. 600 ha 
w kierunku wodno – leśnym oraz 
wpieranie rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych. Ważne jest także 
wspieranie inwestycji zmierzających 
do poprawy dziś słabo rozwiniętej 
bazy hotelowej i gastronomicznej.

Przemysł i rolnictwo

Bierawa to gmina przemysłowo-
rolnicza. Na jej terenie funkcjonuje 
około 70 gospodarstw rolnych, 15 du-
żych zakładów przemysłowych i 250 
podmiotów gospodarczych. Gmina 

położona jest 25 km od węzłów „Ol-
szowa” i „Kleszczów” autostrady A4. 
Przez gminę przebiega trasa woje-
wódzkiej drogi Kędzierzyn-Koźle - 
Gliwice oraz drogi Kędzierzyn-Koźle 
- Rudy, wzdłuż których wydzielono 
strefy przemysłowo-usługowe pod 
nowe inwestycje. W gminie znajduje 
się duża bocznica kolejowa linii Kę-
dzierzyn-Koźle - granica państwa. 
Ten dogodny układ komunikacyjny 
sprzyja rozwojowi gospodarczemu. 

Dobra komunikacja, wspieranie 
inwestycji i bliskość dużych rynków 
zbytu powodują, że na terenie gminy 
działają duże podmioty zagraniczne 
m.in.: Betafence -  kapitał belgijski, 
Rinnen - kapitał niemiecki i PL-Bitu-
nova - kapitał austriacki.  Bogactwem 
gminy Bierawa są niewątpliwie ko-
paliny wydobywane przez trzy fi r-
my: Kopalnię Piasku Kotlarnia S.A., 
OKSM Dziergowice i CEMEX Polska 
w Bierawie, ale także tereny inwe-
stycyjne obejmujące znaczny obszar 
gminy. Jedną z branż, która wpisała 
się w krajobraz tej gminy jest spedy-
cja. Wśród fi rm spedycyjnych należy 
wymienić fi rmy: RINNEN, ULMAR, 
SELKO, SOLIDARIS, których ciężkie 
pojazdy widać na drogach całej Eu-
ropy. Branżę elektryczną reprezen-
tuje fi rma TP Elbud. Dużą fi rmą jest 
Betafence produkująca wszelkie typy 
ogrodzeń począwszy od autostrad na 
ogrodzeniach na posesji kończąc. Ga-
lanterię brukową produkuje Bazaltex 
w Kotlarni.

Rozwój gospodarczy ma na celu 
zwiększanie dochodów gminy. Gmi-
na jest otwarta na nowych inwesto-
rów.  Aby ten cel został realizowany, 
należało wypracować takie wewnątrz 
gminne procedury, które pozwolą na 
szybką obsługę inwestora, jak i nowo 
powstającego podmiotu gospodar-
czego wraz z udzieleniem pomocy 
w załatwieniu spraw formalnych. 
W planie zagospodarowania prze-
strzennego wydzielono tereny inwe-
stycyjne o łącznej powierzchni 150 
ha. W przeważającej części są to tere-
ny prywatne, a ich właściciele wyra-
zili zgodę na sprzedaż. Posiadają one 
uzbrojenie w sieć energetyczną, wod-
no-kanalizacyjną i teletechniczną. 
W przypadku pojawienia się inwe-
stora gmina udziela kompleksowej 
informacji o dostępie terenu do me-
diów lub o możliwościach skojarzenia 
zainteresowanych z ich dostawcami. 
Inwestorzy otrzymują pomoc w reali-
zacji procedur formalno-prawnych od 
pracowników urzędu, a gmina oferuje 
im preferencje podatkowe. Patrząc na 
ilość udzielanych pozwoleń na budo-
wę, a było ich 143 w latach 2007-2009, 
a także rozwój fi rm mających siedzi-
bę na terenie gminy, można uznać, że 
ten cel został osiągnięty. 

Bierawscy rolnicy reprezentują 
rolnictwo na wysokim poziomie kul-
tury rolnej.  Na ogólną powierzch-
nię gminy około 22,9% (2723 ha) to 
użytki rolne, w tym grunty orne 1.940 
ha, łąki i pastwiska 712 ha oraz 21 

Zapraszamy do gminy Bierawa 
W tym roku po raz pierwszy w swojej historii gmina Bierawa jest gospodarzem dożynek wojewódzkich.  
Warto wykorzystać tę okazję do jej poznania.

Koniecznie zobacz

  W Bierawie warto odwiedzić zabytkowy kościół p.w. Św. Trójcy, który po-
wstał w obecnym kształcie w drugiej połowie XVI w. Początkowo był to 
kościół protestancki, a od XVII wieku jest to kościół katolicki. Od 1915 
roku jest kościołem parafi alnym.  Reprezentuje styl późnorenesansowy. 
Ołtarz główny jest barokowy i pochodzi z około 1700 roku. W koście-
le znajdują się rzeźby przedstawiające św. Augustyna i św. Grzegorza. 
Cenna jest także XVII-wieczna ambona. Znaleźć tu także można płytę 
nagrobną jego fundatora Piotra Dluhomila. W pobliżu przy ulicy Juliu-
sza Jacka znajduje się pochodząca z XIV wieku kaplica. Wewnątrz niej 
znajduje się obraz św. Floriana z 1818 roku wykonany w stylu ludowym. 
Kaplica ta wybudowana została na pamiątkę pożaru wsi.  
  W niedalekich Dziergowicach stoi kościół parafi alny p.w. Św. Anny. Został 
on poświęcony w roku 1906. W czasie II wojny światowej kościół został 
w 60% zniszczony. Obecnie przywrócony do stanu pierwotnego.  Cieka-
wym obiektem jest także zbudowana w 1794 roku kostnica.
   W Kotlarni  trzeba zobaczyć wybudowany w 1815 roku na miejscu kościoła 
drewnianego pochodzącego z 1775 roku kościół parafi alny (na zdjęciu). 
  W Lubieszowie zabytkową kapliczkę  zbudowaną w I połowie XIX w. 
i usytuowaną przy drodze nad skarpą w otoczeniu starych drzew. We-
wnątrz umieszczona jest barokowo-ludowa rzeźba św. Jana Nepomuce-
na z I połowy XIX w.. 
  W Brzeźcach znajduje się zbudowana w 1786 roku kaplica w z ołtarzem 
rokokowym z II połowy XVIII w. z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
  W Starym Koźlu stoi kościół parafi alny p.w. św. Jana Nepomucena. 
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1335 roku. W obecnym sta-
nie zbudowany w latach 1806-1808. Spalony w 1921 roku. Odbudowany 
w latach 1921-22. Bezstylowy z dekoracją neobarokową. Ołtarz z poł. XIX 
w. neorokokowy. Obok koś-
cioła plebania. Zbudowana 
w I połowie XIX w. parterowa 
z mieszkalnym poddaszem. 
Dach siodłowy, kryty dachów-
ką. Usytuowaną poza wsią 
w polu kapliczkę w Starym 
Koźlu zbudowano w 1884 
roku. Murowana, otynkowana, 
kwadratowa. Dach siodłowy 
kryty dachówką.
  W Starej Kuźni kapliczka zbu-
dowana wg tradycji w 1690 
roku. Drewniana, konstrukcji 
słupowej, szalowana deskami. 
Kwadratowa, nakryta dasz-
kiem namiotowym z ażurową 
wieżyczką. Wewnątrz rzeźba 
św. Jana Nepomucena, baro-
kowa z XVIII w. 

Bierawa z lotu ptaka
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Istotne jest także uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej, 
w szczególności wykonanie projektu 
kanalizacji z Solarni, Dziergowic i Lu-
bieszowa, z tranzytem do biologicz-
nej oczyszczalni ścieków Zakładów 
Azotowych „Kędzierzyn”, likwidacja 
przestarzałej biologicznej oczysz-
czalni ścieków w sołectwie Kotlarnia 
oraz wykonanie projektu wymiany 
azbestowo-cementowego kolektora 
wodociągu ze stacji uzdatniania wody 
w Korzonku do sołectw Grabówka, 
Bierawa i Ortowice. W planach jest 
też budowa: ścieżki rowerowej, ob-
wodnicy omijającej sołectwa Bierawa, 
Lubieszów, Dziergowice i Solarnia 
oraz zbiornika przeciwpowodzio-
wego w Kotlarni dla rzeki Bierawki 
z bazą rekreacyjno-wypoczynkową.

Najważniejsi są mieszkańcy

Zgodnie z misją zapisaną w stra-
tegii rozwoju gmina Bierawa ma być 
gminą ludzi łączących tożsamość 
lokalną z tożsamością europejską, 
budujących kapitał zawodowy i edu-
kacyjny mogący stworzyć atrakcyjną 
ofertę dla prowadzenia różnorodnej 
działalności służącej wysokiej jakości 
życia oraz dobru wspólnemu miesz-
kańców regionu.

Wspierając rozwój gospodarczy 
gmina nie zapomina więc o codzien-
nych potrzebach mieszkańców. Ciągle 
najważniejszym zadaniem jest dbałość 
o jej rozwój na poziomie społecznym 
i gospodarczym. Poziom społeczny 
to między innymi stworzenie jedna-
kowych możliwości dla wszystkich 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, dostęp do przedszkoli dla 
wszystkich dzieci, nowoczesne sale 
komputerowe, sale gimnastyczne, od-
powiednie wyposażenie klas, wysoki 
standard nauczania, czy prężnie dzia-
łające Domy Kultury i Kluby Wiejskie 
wypełniające wolny czas dzieciom 
i młodzieży.

Na terenie gminy Bierawa dzia-
łalność kulturalna organizowana 
jest przez Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bierawie. Centrum jest 
wiodącą instytucją kultury, której 
podstawowym zadaniem jest zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb społecz-
ności lokalnej w zakresie kultury, czy-
telnictwa  i rekreacji. 

GCKiR jest głównym koordynato-
rem wielu działań i inicjatyw społecz-
nych w realizację których włączane są  
organizacje  działające na terenie gmi-
ny Bierawa i poza nią np. Caritas, Rady 
Sołeckie poszczególnych wsi, Rady 
Parafi alne, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzy-
stwo Społeczno – Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim, szkoły podstawo-
we, gimnazja i przedszkola, Związek  
Emerytów i Rencistów, Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Łosiowie. W na-
szych placówkach dzieci i młodzież roz-
wijają swoje zainteresowania w kółkach 
plastycznym, tanecznym, wokalnym 
i witrażowym. W klubach należących 
do GCKiR działalność  prowadzo-
na jest w ramach  profi laktyki  dzieci 
i młodzieży z terenu gminy  przede 
wszystkim z rodzin patologicznych,  
dla których zajęcia świetlicowe są czę-
sto jedyną rozrywką.   

Do Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bierawie należą na-
stępujące obiekty: Domy Kultury 
w Bierawie,  w Dziergowicach i Starej 
Kuźni, 5 bibliotek, Kluby w Korzon-
ku, Kotlarni, Brzeźcach i Starym Koź-
lu oraz obiekt sportowo-rekreacyjny 
w Solarni, Gminna Biblioteka w Bie-
rawie wraz z jej fi liami bibliotecznymi 
w Dziergowicach, Starej Kuźni, Kot-
larni i w Starym Koźlu. Przy GCKiR 
działają m.in. chór „Harmonia”, or-
kiestry dęte „AZOTY” i „BIERAWA” 

oraz zespoły młodzieżowe wokalno 
– instrumentalne i taneczne. Dzieci 
i młodzież uczęszczają również na za-
jęcia plastyczne, modelarskie i kom-
puterowe.  W ciągu roku Gminne 
Centrum Kultury i Rekreacji  organi-
zuje ponad 100 imprez rocznie.

Aktywnie działa również 8 Ludo-
wych Zespołów Sportowych  realizu-
jąc zadania w zakresie kultury fi zycz-
nej i sportu.  

Własne środki budżetowe gmina 
w bieżącym roku przeznaczyła m.in. 
na  remont placówek przedszkolnych 
w Starym Koźlu i Lubieszowie,  wy-
malowanie wnętrza szkoły w Starej 
Kuźni, budowę części ulicy Górniczej 
w Ortowicach (w trakcie),  popra-
wę  stanu rowów melioracyjnych czy 
utrzymanie porządku w gminie wraz 
z całą infrastrukturą komunikacyj-
ną. Z pewnością bardzo duży wkład 
w poprawę estetyki naszych sołectw 
w trosce o porządek, czystość i środo-
wisko należy przypisać także miesz-
kańcom gminy ponoszącym koszty 
związane z wywozem, zagospodaro-
waniem odpadów i ich segregacją. To 
dzięki właściwemu podejściu do tego 
problemu dużo udało się już zrobić, 
ale wiele jest jeszcze do zrobienia.

Poprzez udział w Programach 
„Rzeczpospolita Internetowa” i „Wio-
ska Internetowa” stworzono miesz-
kańcom szersze możliwości dostępu 
do elektronicznych mediów.                        

Z pewnością w realizacji wszystkich 
zadań bardzo ważną rolę ogrywają 
środki pozabudżetowe, które gmina 
stara się aktywnie pozyskiwać. Należy 
jednak podkreślić, że ich otrzymanie 
często zależy od możliwości budżetu 
naszej gminy. We wszystkich zada-
niach gmina musi wnieść wkład włas-
ny. Na etapie sporządzania i składania 
wniosku o dofi nansowanie całość 
środków fi nansowych musi być jednak 
zagwarantowana wkładem gminy. Re-
fundacja środków unijnych następuje 
w trakcie i po realizacji projektu. 

W 1992r. Gmina Bierawa podpisała 
układ partnerski z niemiecką gminą 
Ostfi ldern. Współpraca obu gmin za-
owocowała licznymi przedsięwzięcia-
mi o charakterze społecznym, kultu-
ralnym, edukacyjnym i sportowym.

Nierozwiązane problemy

Niestety,  jak wiele gmin w Polsce, 
również gmina Bierawa ma swoje prob-
lemy. Wśród licznych można wymienić 
brak obwodnicy drogi 425 relacji Biera-
wa – Rudy z ominięciem wsi Bierawa, 
Lubieszów, Dziergowice i Solarnia, za-
grożenie powodzią,  szkody wyrządza-
ne przez zwierzynę leśną czy rudery, 
które psują krajobraz i estetykę wsi. 

Realizacja takich spraw często jest 
poza zakresem działania władz gminy, 
a starania o ich realizację na innym 
szczeblu nie zawsze spotykają się ze 
zrozumieniem i przychylnością. Ta-
kim przykładem może być budowa 
obwałowań po prawym brzegu Odry. 
Częste wezbrania wód rzeki Odry nio-
są bezpośrednie zagrożenie dla miesz-
kańców pięciu miejscowości i powo-
dują obawy rolników o plony i swoje 
gospodarstwa. Wnioski w tej sprawie 
kierowane są do Rządu i Parlamentu, 
niestety, często bez  odpowiedzi.

Krzysztof Ficoń
V-ce Wójt Gminy Bierawa

Źródła: www.wikipedia.pl
www.bierawa.pl

ha sadów.  Gmina Bierawa położona 
w obrębie Niecki Kozielskiej charak-
teryzuje się klimatem korzystnym 
z punktu widzenia potrzeb rolnictwa. 
Jest to jeden z rejonów o najlepszych 
warunkach agroklimatycznych, 
o czym świadczą : długość okresu we-
getacyjnego, korzystne sumy opadów 
atmosferycznych i ich nadwyżka nad 
parowaniem. W rolnictwie gminy 
Bierawa przeważa kierunek upraw 
zbożowo – przemysłowo – pastewny: 
68% powierzchni gruntów ornych 
zajmują grunty pod zasiew zbóż i 23% 
zajmują uprawy. Gospodarstwa in-
dywidualne w gminie charakteryzują 
się stosunkowo małą powierzchnią. 
Tylko  15 gospodarstw rolnych to 
gospodarstwa o powierzchni pow. 15 
ha. W swoim planie rozwoju lokal-
nego gmina zakłada wspieranie  
modernizacji i restrukturyzacji rolni-
ctwa poprzez zmiany dotychczasowej 
struktury wielkościowej gospodarstw 
rolnych, ukierunkowanie działalności 
rolników na przemysłową produk-
cję roślinną i zwierzęcą, szczególnie 
rozwój hodowli bydła w dolinie rzeki 
Odry oraz rozwój gospodarki ryba-
ckiej na bazie powstających zbiorni-
ków poeksploatacyjnych.

Inwestujemy

Co roku podejmowane są przez 
gminę zadania inwestycyjne mające 
na celu poprawę warunków zamiesz-
kania, jak i gospodarowania przez 
podmioty gospodarcze i przyszłych 
benefi cjentów.  Przykładem takim jest 
teren inwestycyjny w Starym Koźlu, 
gdzie gmina buduje drogę ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go za kwotę 1,8 mln zł (z czego 85% 
to środki z Unii Europejskiej). Do 
innych zadań planowanych do wyko-
nania z udziałem środków unijnych 
należą:  budowa boiska wielofunkcyj-
nego w Dziergowicach za kwotę 300 
tys. zł oraz budowa tranzytu ścieków 
z sołectwa Ortowice do oczyszczalni 
ścieków ZAK S.A i likwidacja lokalnej 
oczyszczalni ścieków w Kotlarni na 
kwotę 5,4 mln zł (z czego 50% środ-
ków na te zadania pochodzić będą ze 
środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich).  Do ważnych zadań 
należy również przebudowa systemu 
grzewczego w Domu Kultury w Bie-
rawie na pompy cieplne (inwestycja 
ta będzie zgłoszona do dofi nansowa-
nia do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego) oraz wymiana konstruk-
cji dachowej na Domu Ludowym 
w Brzeźcach w ramach Programu Li-
der Plus. Łączna wartość tych inwe-
stycji to kwota 1,5 mln zł. 

Niektóre z planowanych zadań in-
westycyjnych udało się w minionym 
czasie zrealizować. Przykładem może  
być oddana do użytku sala gimna-
styczna przy Szkole Podstawowej 
w Starym Koźlu dofi nansowana sta-
raniem gminy ze środków będących  
w dyspozycji  Marszałka  Woje-
wództwa Opolskiego w kwocie 490 
tys. zł. Ze środków tych dofi nanso-
wana została również budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni w wys. 
500 tys. zł, będąca w trakcie rea-
lizacji.   W roku bieżącym wyko-
nano drogę transportu rolnego we 
wsi Lubieszów, pozyskując na ten 
cel środki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w kwocie 38 tys. zł.  W ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych przebudowano uli-
cę Wolności w Starym Koźlu (400 
tys. zł) oraz wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu 
zrealizowano remont ulicy Wiejskiej 
w sołectwie Grabówka wraz z budo-
wą chodnika.

Urząd Gminy

ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
Tel. 077 487 22 66
Tel./fax: 077 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl 
www.bierawa.pl

Odra w okolicach Bierawy

Nowa sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu

Widok na sołectwo Dziergowice

Grabówka, wyremontowana ul. Wiejska

Kościół p.w. Św. Trójcy w Bierawie
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Powiat kędzierzyńsko-kozielski 
położony jest w południowo-

wschodniej części województwa opol-
skiego, przy granicy z województwem 
śląskim, w dorzeczu Odry i Kłodnicy. 
Charakteryzuje się dużym potencja-
łem gospodarczym, infrastruktural-
nym, społecznym i intelektualnym. 
Jest jednym z czterech rejonów prze-
mysłowych województwa opolskiego, 
a miasto Kędzierzyn - Koźle jest dru-
gim po Opolu miastem węzłowym 
strefy uprzemysłowienia i urbanizacji 
Opolszczyzny. 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski to 
nie tylko miasto i gmina Kędzierzyn 
– Koźle. W skład powiatu wchodzi 
także 5 gmin wiejskich – Bierawa, 
Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew 
i Reńska Wieś. Gmina Bierawa zo-
stała uhonorowana wyróżnieniem 
„Gmina Fair Play – profesjonalna 
gmina przyjazna inwestorom”. Gmina 
Cisek to jedna z najmniejszych gmin 
Opolszczyzny – podstawową jej funk-
cją jest rolnictwo. Aktywnie uczest-
niczy w programie „Odnowa wsi”. 
Gmina Pawłowiczki to gmina typowo 
rolnicza. Bardzo dobre i dobre gleby 
oraz dość łagodny klimat powodują, 
że posiada szczególne warunki natu-
ralne umożliwiające intensywny roz-
wój rolnictwa i pod tym względem 
zajmuje jedno z pierwszych miejsc 
w województwie.  Gmina Reńska 
Wieś to gmina, która ma bardzo do-
bre położenie komunikacyjne co jest 
niezwykle atrakcyjne dla inwestorów.  
Gmina Polska Cerekiew jest rów-
nież gminą wyróżnioną certyfi katem 
„Gmina Fair Play”, a także zwycięzcą 
w ogólnokrajowym konkursie „Bez-
pieczna Gmina”. 

Rejon posiada duże szanse rozwo-
ju w obszarze innowacji, przemysłu 
i usług wykorzystujących drogowe, 
kolejowe i wodne walory komunika-
cyjne. Korzystne położenie związane 
jest przede wszystkim z bliskością au-
tostrady A-4 Berlin - Kijów połączoną 
z gęstą siecią dróg gminnych i powia-
towych. Kolejnym ważnym elemen-
tem infrastruktury jest przebiegającą 
przez Kędzierzyn - Koźle międzyna-
rodowa magistrala kolejowa wschód 
- zachód, która przewidziana jest do 
włączenia do Europejskiego Syste-
mu Transportu Kolejowego. Całość 
uzupełnia usytuowanie przy szlaku 
żeglugowym na Odrze. Funkcjonu-
jąca droga rzeczna działa w oparciu 
o port, przeładownię oraz stocznię.  

Powiat jest specyfi cznie ukształ-
towanym obszarem. W otoczeniu 
terenów rolniczych funkcjonuje sil-
nie uprzemysłowiona aglomeracja 
kędzierzyńsko-kozielska. Powiat na-
leży do bardziej uprzemysłowionych 

w województwie. Funkcjonujące 
w powiecie przedsiębiorstwa mają 
strategiczne znaczenie dla regionu. 
Gospodarka opiera się na dobrze 
rozwiniętym przemyśle chemicz-
nym. Działa tu jeden z największych 
zakładów tej branży w kraju Zakła-
dy Azotowe Kędzierzyn S.A. Obok 
niego funkcjonują: duży węzeł ko-
lejowy, stocznia i port rzeczny na 
Odrze, kopalnia piasku oraz liczne 
zakłady przemysłowe, usługowe i re-
montowo-budowlane.  Mimo silnego 
uprzemysłowienia aż 60% powierzch-
ni  powiatu zajmują użytki rolne. Na 
dobrych glebach uprawia się głównie 
pszenicę, jęczmień, rzepak oraz bura-
ki cukrowe. 

Nasze inwestycje

Ważnym elementem rozwoju po-
wiatu są realizowane na jego terenie 
inwestycje.

Po półtorarocznym remoncie za-
kończono pierwszy etap najważniej-
szej w ostatnim czasie inwestycji na 
terenie powiatu - rozbudowy koziel-
skiego szpitala. To  największa i naj-
poważniejsza inwestycja w dziejach 
naszego powiatu. W ten sposób udało 
się uzyskać dodatkowo 3 800 metrów 
kwadratowych nowej powierzchni, 
gdzie od tej pory pacjenci będą mo-
gli skorzystać z najnowocześniejszej 
opieki medycznej. Dobudowany 
budynek składa się z czterokondyg-
nacyjnego łącznika oraz trzykondyg-
nacyjnego budynku głównego. Niski 
parter nowego obiektu zajmuje obec-
nie Szpitalny Oddział Ratunkowy 
i Izba Przyjęć, na parterze znajdują 
się pomieszczenia Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych, który zajmuje 
również parter budynku głównego. 
Kolejne trzy kondygnacje czekają na 
wykończenie. Będzie znajdować się 
tam część Bloku Operacyjnego, ka-
plica, sala narad oraz pomieszczenia 

Oddziału Ortopedii. Do nowej części 
dobudowanego skrzydła została prze-
niesiona już Sterylizacja oraz Labora-
torium. Znajduje się tam również pra-
cownia USG. Nie wykończono jeszcze 
pierwszego piętra budynku, gdzie do-
celowo mieścić się będzie oddział or-
topedyczno-urazowy.  Przeniesienie 
Oddziału Wewnętrznego z dotychcza-
sowej siedziby z Kędzierzyna do Koź-
la skutkuje przede wszystkim skon-
densowaniem świadczonych usług 
w jednym miejscu, ale nie tylko. Grun-
towna rozbudowa szpitala w Koźlu to 
inwestycja wynikająca z rozporządze-
nia Ministra Zdrowia 
w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia 
i urządzenia zakładów 
opieki zdrowotnej, 
zarówno pod wzglę-
dem fachowym, jak 
i sanitarnym. Wszyst-
ko w ramach dostoso-
wywania do standardów unijnych. Do 
tej pory inwestycja pochłonęła ponad 
26 milionów złotych. Środki pocho-
dziły z dotacji organu założycielskie-
go (5 milionów złotych), kredytu ban-
kowego zaciągniętego przez SP ZOZ 
(15 milionów złotych), oraz środków 
własnych placówki (6 milionów zło-
tych). Za ponad 1,2 milionów złotych 
zakupiono cyfrowy aparat RTG z sy-
stemem archiwizacyjno-dystrybucyj-
nym do diagnostyki radiologicznej. 
Środki na ten cel pochodziły z trzech 
źródeł: budżetu powiatu, SPZOZ-u 
oraz Unii Europejskiej. Partner po-
wiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
w zakresie ochrony zdrowia – fi rma 
HELIMED udostępniła naszej pla-
cówce nowy i niezwykle nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny. Tomograf kom-
puterowy i rezonans magnetyczny 
pozwolą na najnowocześniejszą diag-
nostykę pacjentów.

Z ważniejszych inwestycji prowa-
dzonych przez powiat warto jeszcze 
wspomnieć o zakończonej właśnie 
budowie chodnika w miejscowości 
Zakrzów. Prace odbywały się na od-
cinku od drogi wojewódzkiej nr 427 
do miejscowości Sukowice na nitce 
drogi nr 1422. Roboty objęły także 
poszerzenie jezdni oraz budowę in-
frastruktury kanalizacyjnej należącej 
do pasa drogowego. Łączna długość 
chodnika to 1500 m. Koszt budowy 
pochłonął ponad 540 tys. zł. Środki 
w całości pochodziły z budżetu po-
wiatu. Prace trwały 5 miesięcy, z prze-
rwą w okresie zimowym. 

Obecnie trwa realizacja projektu pn. 
„Przebudowa i doposażenie regional-
nych placówek oświatowych powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego”. Wartość 
projektu to 2.715.186,51zł. Jest on do-
fi nansowany z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i środków 
z budżetu państwa, a także wkładu włas-
nego powiatu w kwocie 407.277,98 zł. 
Projekt składa się z trzech części, a każda 
realizowana jest w innej palcówce po-
nadgimnazjalnej. 

Pierwsza część projektu polega na 
przebudowie w celu podwyższenia 
parametrów technicznych i doposa-
żenia barki motorowej Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej. Przebudowy-
wany jest kadłub, układ napędowy, 
nastąpiło uszczelnienie kanałów 

liniowych, przebudo-
wa układu sterowego 
i prace antykorozyj-
ne. Drugie zadanie 
polega na odnowie-
niu i uzupełnieniu 
parku maszynowego 
Pracowni Obrabia-
rek Klasycznych oraz 
Pracowni Obrabiarek 

Sterowanych Numerycznie w CK-
PiU. W ramach projektu wymienio-
ne zostały stare i awaryjne 3 frezarki 
i 3 tokarki klasyczne. Zakup nowych 
urządzeń wymagał prac budowla-
nych, które dostosują pomieszczenia 
do montażu. Trzecia część projektu 
to przebudowa dawnego laborato-
rium chemicznego Zespołu Szkół 
nr 3 i zaadaptowaniu go na potrzeby 
nowych form kształcenia poszuki-
wanych na rynku: symulacyjnych 
sal dydaktycznych do nauki hotelar-
stwa i obsługi ruchu turystycznego, 
które w powiecie prowadzi tylko 
ta szkoła. Aby osiągnąć zakłada-
ne cele, konieczne było zakupienie 
kompleksowego wyposażenia do 
nowych sal.

Zapraszamy do nas

Obok wymiernych walorów gospo-
darczych i ekonomicznych naszego 

powiatu, warto wspomnieć o jego 
zaletach turystycznych i przyrodni-
czych. 

Nasze lasy ukrywają w konarach 
drzew wieki historii, która jako 
dobro społeczne musi zostać za-
chowana dla następnych pokoleń. 
Powierzchnia nadleśnictwa  Kędzie-
rzyn wynosi 351 km2. W obecnym 
kształcie powstało w roku 1945. Na 
terenie Nadleśnictwa znajduje się 
szereg obiektów z okresu Powstań 
Śląskich, II wojny światowej, miejsc 
kultu religijnego oraz zabytkowych 
budowli. Na terenie leśnictwa Bla-
chownia w oddziale 144c przy leśnej 
drodze ”Dębowa” zachowała się war-
ta zobaczenia przydrożna kapliczka 
„Hubertus”, w której jeszcze kilka lat 
temu znajdował się obraz pochodzą-
cy z ok. 1800 roku. Niestety zabytek 
ten skradziono i do chwili obecnej 
nie został odnaleziony. Na terenie 
leśnictwa Stara Kuźnia w oddziale 
190i znajduje się powstały na prze-
łomie XIX i XX wieku zabytkowy 
obiekt, w którego skład wchodzą: 
murowana wieża obserwacyjna (do 
dziś używana jako dostrzegalnia po-
żarowa), piętrowy murowany dom 
łowczego oraz murowana stajnia 
i stodoła. Tam też obecnie ma swoją 
siedzibę Nadleśnictwo Kędzierzyn.

Będąc w powiecie kędzierzyńsko-
kozielskim warto wybrać się także 
do Gościęcina. To prawdziwa perełka 
i jedna z najstarszych miejscowości 
Górnego Śląska, nadana w XIII wieku 
Opactwu w Lubiążu. Na terenie goś-
cięcińskiej parafi i cieszył się wielką 
czcią kult św. Brykcjusza, który patro-
nował wszystkim cierpiącym. 

W Gościęcinie zachował się mię-
dzy innymi kościół parafi alny p.w. 
Wniebowzięcia NP Marii; kościół od-
pustowy p.w. św. Brykcjusza z kapli-
cą wzmiankowaną w 1594 roku, jak 
również kościół zbudowany w 1661 r. 
z fundacji Marty i Marcina Wolff a, 
odnowiony w 1880r. W sąsiedztwie, 
po przeciwległej stronie kaplica 
z 1916 roku, studnia św. Brykcjusza 
i źródełko oraz drewniany budynek 
pustelni wybudowany przed 1870 
rokiem, w miejscu nazywanym przez 
miejscową ludność „Bryksy”. 

To oczywiście nie wszystkie miej-
sca, które warto odwiedzić w naszym 
powiecie. Miejscowości godnych 
uwagi jest znacznie więcej. Wszyst-
kich odsyłam więc na naszą stronę 
internetową www.powiat.kedzierzyn-
kozle.pl oraz strony internetowe po-
szczególnych gmin powiatu.  

Adam Lecibil
Starostwo Powiatowe 

Kędrzierzyn-Koźle

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Bogata historia 
i obiecująca przyszłość

Strony internetowe 

gmin powiatu:

www.kedzierzynkozle.pl
www.bierawa.pl
www.cisek.pl
www.pawlowiczki.pl
www.polskacerekiew.pl
www.renskawies.pl

Drewniany kościół p.w. św. Brykcjusza Gmina Pawłowiczki Siedziba Nadleśnictwa Kędzierzyn Dobudowane skrzydło szpitala w Koźlu

Starostwo Powiatowe
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powstająca w Polsce Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich to 

nowa struktura funkcjonująca na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, która docelowo zostanie 
włączona w strukturę Europejskiej 
Sieci Obszarów Wiejskich (ESOW). 
Podstawowym zadaniem KSOW jest 
wspieranie działań mających na celu 
rozwój wsi i rolnictwa. 

Sieć skupia różne podmioty m.in. 
samorządy województw, gmin i powia-
tów, organizacje branżowe, izby rolni-
cze, instytuty resortowe, organizacje 
pozarządowe, jednostki badawczo-roz-
wojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, 
służby ochrony przyrody, lokalne gru-
py działania oraz sieci i porozumienia 
wymienionych jednostek. Naczelnym 
organem KSOW jest działający przy 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Sekretariat Centralny, do którego zadań 
należy przede wszystkim koordynacja 
prac KSOW, tworzenie i prowadzenie 
portalu internetowego KSOW oraz 
ułatwianie kontaktu między członkami 
Sieci. Terenowymi oddziałami Sekreta-
riatu Centralnego jest 16 Sekretariatów 
Regionalnych działających w struk-
turach samorządów województw. To 
właśnie one staną się odpowiedzialne 
za prawidłowe funkcjonowanie KSOW 
w regionach. 

Sekretariat Regionalny Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich Wo-
jewództwa Opolskiego mieści się 
w Departamencie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego (e-mail: 
ksow@opolskie.pl). 

Do tworzenia Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich zobowiąza-
ne są wszystkie państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej, a jej 
misją nadrzędną jest wykreowa-
nie podmiotom zaangażowanym 
w rozwój obszarów wiejskich przy-
jaznej platformy współpracy i wy-
miany doświadczeń. Dzięki temu 
powstaje sieć międzysektorowych 
partnerów, którzy działać będą na 
rzecz innowacyjnego podejścia do 
rozwiązywania problemów i wy-
zwań związanych z wdrażaniem 
zrównoważonego rozwoju wsi i roz-
wiązywania problemów bezrobocia. 
Istotne jest również tworzenie róż-
norodnych mechanizmów umoż-
liwiających każdemu z partnerów 
i sektorów wykorzystanie posiada-
nych kompetencji i umiejętności 
w celu osiągnięcia wspólnych celów. 

Wśród zadań stojących przed 
KSOW warto wymienić identyfi kację 
i analizę możliwych do przeniesie-
nia na inne tereny dobrych praktyk 
funkcjonujących w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich oraz przekazanie 
informacji na ich temat, organizację 
i wymianę doświadczeń i co niezwy-
kle istotne – przekazywanie „know-
how”, czyli pomysłu i wiedzy o za-

stosowanych rozwiązaniach. Ważne 
jest także opracowanie i przygoto-
wanie programów szkoleniowych 
dla lokalnych grup działania, pomoc 
techniczna i informacyjna w zakresie 
współpracy międzyterytorialnej i po-
nadnarodowej oraz wspieranie różno-
rodnych form współpracy pomiędzy 
instytucjami zorganizowanymi w ra-
mach KSOW, jak również działanie na 
rzecz kooperacji międzynarodowej. 
Wszystkie te formy działania będą 
podlegały ocenie, a efekty tych ocen 
i przemyśleń przekazywane regio-
nalnym sekretariatom. Sposobem na 
osiągnięcie powyższych celów mają 
być m. in. szkolenia, konferencje, se-
minaria, programy współpracy eks-
perckiej, podróże studyjne, targi, etc.

Budżet Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich planowany jest na poziomie 
55 mln euro i jest zapewniony w ra-
mach Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Obejmuje on wydatki na 
funkcjonowanie struktury KSOW, m.in. 
koszty organizacji oraz funkcjonowa-
nia sekretariatów KSOW oraz wydatki 
związane z realizacją zadań zgodnie 
z planem działania KSOW.

W celu określania priorytetów 
KSOW i rekomendacji działań oraz 
bieżącego monitorowania prac Sieci, 
powołana została tzw. Grupa Robocza 
składająca się z przedstawicieli admi-
nistracji publicznej i samorządu te-
rytorialnego oraz reprezentantów or-
ganizacji i instytucji zaangażowanych 

w rozwój obszarów wiejskich. Do za-
dań Grupy Roboczej należy również 
powoływanie i kierowanie pracami 
tematycznych podgrup roboczych, 
których zadaniem będzie opracowa-
nie koncepcji i prowadzenie działań 
na rzecz określonych celów KSOW. 

Według stanu na dzień 1 czerwca 
2009 r. do Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich należy blisko 200 instytu-
cji i organizacji, a wśród nich mię-
dzy innymi samorządy województw, 
organizacje branżowe, takie jak Fe-
deracja Branżowych Związków Pro-
ducentów Rolnych, Krajowy Zwią-
zek Hodowców Bydła Mięsnego czy 
Polski Związek Ogrodniczy. KSOW 
zrzesza ponadto Związek Banków 
Polskich, związki spółdzielcze (Kra-
jowa Rada Spółdzielcza, Krajowe Po-
rozumienie Spółdzielni Mleczarskich 
i inne), Krajową Radę Izb Rolniczych 
oraz ośrodki doradztwa rolniczego na 
terenie całego kraju. Ważnymi organi-
zacjami KSOW są uczelnie wyższe, na 
przykład Akademia Rolnicza w Kra-
kowie czy Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie i jed-
nostki badawczo-rozwojowe. Istotną 
rolę w ramach prac KSOW odegrają 
z pewnością instytucje podległe Mini-
sterstwu Rolnictwa (Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencja Rynku Rolnego czy Główny 
Inspektorat Weterynarii) oraz wszel-
kiego typu organizacje pozarządowe: 
Fundacja Programów Pomocy dla 
Rolnictwa, Fundacja Wspomagania 

Wsi, Federacja Inicjatyw Oświato-
wych i inne. 

Każdy z regionalnych oddziałów 
KSOW zobowiązany jest do prowa-
dzenia działań upowszechniających 
i promujących program, jak również 
do realizacji jego założeń. Wśród za-
planowanych do realizacji na 2009 r. 
działań na terenie województwa opol-
skiego wymienić można między inny-
mi organizację podróży studyjnych, 
udział w targach, szkolenia dla rolni-
ków, konferencje z zakresu rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich. Pla-
ny pracy w ramach KSOW obej-
mują także współpracę regionu ze 
szkołami wyższymi, instytucjami 
branżowymi i doradztwem rolni-
czym, a w jej ramach organizację 
szkoleń, seminariów eksperckich 
i doradczych oraz sporządzanie analiz 
i ekspertyz. Sekretariat Regionalny 
zobowiązany jest również do przygo-
towania i realizacji programu szkole-
niowego dla Lokalnych Grup Działa-
nia (LGD). 

Nie są to jedyne zadania realizowa-
ne w ramach KSOW na terenie Opol-
szczyzny. Ważne są także prace nad 
rozwojem i promocją odnawialnych 
źródeł energii, idei odnowy wsi, roz-
woju rolnictwa, grup producentów rol-
nych, gospodarstw agroturystycznych 
i ekologicznych. Istotną rolę odgrywa 
także promocja produktów tradycyj-
nych i regionalnych. 

Pracy na rzecz rozwoju rolnictwa 
nie wyobrażamy sobie bez orga-

nizacji wystaw i targów, których 
głównym celem jest prezentacja 
osiągnięć regionalnych hodowli, in-
nowacyjnych technologii, możliwo-
ści rozwoju gospodarstw rolniczych 
i hodowlanych oraz nawiązanie 
kontaktów i propagowanie dobrych 
pomysłów na biznes rolniczy. Dla-
tego też obok wystaw niezbędne 
jest organizowanie szkoleń, semi-
nariów i konferencji oraz związane 
z tymi wydarzeniami wydawanie 
stosownych biuletynów, katalogów 
i innych materiałów promocyjno-
informacyjnych. 

Niezwykle istotnym dla rozpo-
wszechniania idei KSOW i możliwo-
ści rozwoju obszarów wiejskich za jej 
pośrednictwem będzie wykorzystanie 
massmediów i ich możliwości infor-
macyjnych i promocyjnych. Tylko 
profesjonalna kampania medialna 
i zintegrowane działania są w sta-
nie upowszechnić założenia KSOW 
i skłonić regionalnych przedstawicieli 
do przyłączenia się do sieci. 

Partnerem KSOW może zostać każ-
dy podmiot działający na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Chętnych do włą-
czenia się do Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich prosimy o wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie www.opolskie.pl w dziale 
Rolnictwo / Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich i odesłanie na adres e-mail: 
ksow@opolskie.pl lub na nr faksu: 077 
44 82 101. 

 

Krajowa sieć 
obszarów wiejskich

Schemat działalności i przepływu 
informacji oraz struktura 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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Konkurs „Piękna Wieś Opolska” 
jest wizytówką regionu i jednym 

z najważniejszych wydarzeń Progra-
mu Odnowy Wsi. 

Rozwój obszarów wiejskich woje-
wództwa opolskiego kreowany poprzez 
Program Odnowy Wsi, to realizacja 
jednego z priorytetów przyjętej „Strate-
gii rozwoju województwa opolskiego”. 
Istotnym elementem efektywnego dzia-
łania programu jest przeprowadzany 
corocznie konkurs „Piękna Wieś Opol-
ska”, którego główną rolą jest wyłania-
nie i promowanie najlepszych wzorców 
działalności lokalnych społeczności. 
Zdrowa rywalizacja oparta na dobrym 
przykładzie jest najlepszym sposobem 
aktywizacji mieszkańców wsi. 

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

 Najpiękniejsza Wieś,
 Najlepszy start w odnowie wsi,
 Najlepszy projekt odnowy wsi,
 Najpiękniejsza zagroda wiejska.

Dzięki kategorii „Najlepszy start 
w odnowie wsi”, która została wpro-
wadzona po raz pierwszy w 2007r., 
można zaobserwować, iż sołectwa, 
które od kilku lat uczestniczą w Pro-
gramie, cechują się dynamicznym 
rozwojem, dużą aktywnością miesz-
kańców oraz większą odwagą w pozy-
skiwaniu zewnętrznych, poza gmin-
nych, źródeł fi nansowania projektów. 
To właśnie tam tworzone są śmiałe 
projekty, a zakładane stowarzyszenia 

odnowy wsi z sukcesem umożliwiają 
ich realizację. 

Reasumując należy stwierdzić, że 
podstawowy cel, jakim jest zwiększanie 
zaangażowania mieszkańców obszarów 
wiejskich, jest z sukcesem realizowany, 
co znakomicie przekłada się na poprawę 
warunków życia na terenach wiejskich.  
Aktywność mieszkańców przejawia się 
realizacją różnych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych i remontowych - od elemen-
tów małej architektury do znaczących 
projektów tworzących  obiekty użytecz-
ności publicznej i infrastruktury tech-
nicznej. Obok projektów typowo in-
westycyjnych społeczność lokalna jest 
inicjatorem wielu działań promujących 
wieś, gminę czy województwo. 

W bieżącym roku do konkursu 
zgłosiło się 56 sołectw z 37 gmin wo-
jewództwa opolskiego. Wśród wszyst-
kich zgłoszonych wsi komisja konkur-
sowa miała za zadanie wybrać sołectwa 
szczególnie się wyróżniające z punktu 
widzenia realizacji zadań Odnowy 
Wsi. Największym wyzwaniem każde-
go konkursu jest wybór „Najpiękniej-
szej wsi”, gdzie słowo „najpiękniejsza” 
w świetle kryteriów oznacza w pierw-
szej kolejności wiejską wspólnotę, bar-
dzo dobrze zorganizowaną, dynamicz-
ną, z silną tożsamością i osiągającą 
wymierne postępy, a na drugim planie 
ważne jest jej piękno zewnętrzne. 

Wszystkim uczestników tegorocz-
nej edycji konkursu należą się sło-

wa uznania i gratulacje za odwagę 
w konkurowaniu w konkursie „Piękna 
Wieś Opolska”, gdzie tylko jedna wieś 
może zostać tą najpiękniejszą. Wyni-
ki Konkursu zostaną ogłoszone przez 
Marszałka Województwa Opolskiego 
podczas uroczystej Gali dożynkowej 
w dniu 6 września 2009 r. 

Piękna 
Wieś Opolska

Wichrów

Brynica

Maciejów
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W S P I E R A J Ą  O P O L S K I E  R O L N I C T W O

W ramach płatności bezpośrednich za 2008 
rok rolnicy z województwa opolskiego 

otrzymali ponad 330 milionów złotych. Zmniejsza 
się liczba rolników składających wnioski obszaro-
we. Dopłaty bezpośrednie za 2008 rok otrzymało 
28 723 rolników. Jest to o prawie 6% mniej w sto-
sunku do liczby rolników, którzy złożyli wnioski 
obszarowe w roku 2004 (30 539). Spadek ten wy-
nika ze scalania gruntów rolnych m.in. w ramach 
rent strukturalnych. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa obsługuje już 9 działań z PROW 2007-2013. 
Agencja fi nansuje m.in. renty strukturalne przyzna-
ne w latach 2004-2006, premie zalesieniowe wypła-
cane rolnikom, którzy zalesili grunty rolne w tamtym 
okresie, wdrożone do 2007 r., programy rolnośrodo-
wiskowe, grupy producentów rolnych oraz kolejne 
raty pomocy dla gospodarstw niskotowarowych. 

W II kwartale 2009r. zakończono kontrakto-
wanie środków w ramach pierwszego naboru 

z PROW 2007-2013. Zakończono również drugi 
nabór wniosków z działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”. Środki przyznane na te działania 
pokrywają w 100% zapotrzebowanie. Aktualnie 
w naszym województwie trwa nadal nabór wnio-
sków do działania „Ułatwianie startu młodym rol-
nikom” i „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”. Złożone wnioski są w chwili obecnej 
weryfi kowane. Podpisano pierwsze umowy. 

A gencja Rynku Rolnego od ponad pięciu lat 
funkcjonuje jako akredytowana unijna agencja 

płatnicza. Wykorzystuje gromadzone w tym okre-
sie doświadczenia, aby założenia Wspólnej Polityki 
Rolnej realizować na gruncie polskim nie tylko for-
malnie, lecz przede wszystkim, aby uzyskać status 
instytucji wiarygodnej, przyjaznej klientowi oraz 
działającej w sposób przejrzysty i bezpieczny.

Agencja realizuje politykę rolną, której celem 
jest stabilizacja rynku rolnego. Wraz ze zmienia-
jącymi się warunkami społeczno-gospodarczymi 
zmieniają się metody i instrumenty interwencyjne. 
Ich ewolucja jest wynikiem zmian uwarunkowań, 
ale również zdobytej wiedzy i możliwości. 

Obecnie sytuacja na rynkach rolnych, zwłaszcza 
niektórych, jest dynamiczna, zmienia się z czasem 
i to, niekiedy, w sposób trudny do przewidzenia. 
Dlatego też ARR ma za zadanie stabilizować ceny 

żywności i sytuację na rynkach produktów rolnych. 
W swojej działalności skupia się na uruchamianiu 
instrumentów, dopracowaniu technicznych roz-
wiązań przy realizacji zadań na poszczególnych 
rynkach rolnych. Wynika to z regulacji prawnych 
zarówno unijnych jak i krajowych. 

Na dzień dzisiejszy perspektywę funkcjonowania 
Agencji określać będą dwa przynajmniej czynniki. 

Pierwszy, to wewnętrzna sprawność samej insty-
tucji. ARR ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła 
i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny 
z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 
9001 oraz kryteriami akredytacji. Sprawdza jego 
skuteczność, koryguje oraz doskonali. W lip-
cu 2009 roku Agencja uzyskała dwa certyfi katy 
– PCBC oraz międzynarodowego IQnet. 

Czynnik drugi, to blok zadań związanych 
z ekspansywną promocją polskich produktów 

rolno-spożywczych. Wobec wzrastającej konku-
rencji rynkowej istotną rolę odgrywają działania 
promocyjne i informacyjne wpływające na zmia-
nę upodobań żywieniowych konsumentów oraz 
na zwiększanie popytu na żywność o wysokiej 
jakości. Obok aktualnie prowadzonych kampanii 
promocyjnych nowe zadania stawia przed ARR 
ustawa o funduszach promocji produktów rol-
no-spożywczych. Ustawa powołała 9 odrębnych 
funduszy promocji – Mleka, Mięsa Wieprzowe-
go, Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, 
Mięsa Drobiowego, Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych, Owoców i Warzyw oraz Ryb. 

Zapraszam i zachęcam do odwiedzenia stoiska 
Agencji Rynku Rolnego wszystkich uczestników 
Wojewódzkich Dożynek. Wystawcom, rolnikom 
i hodowcom życzę sukcesów oraz udanego święta 
plonów. 

Odział Terenowy Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Opolu obejmuje swoim zasięgiem te-

rytorialnym trzy województwa tj. opolskie, śląskie 
i małopolskie.

Podstawowym, ale nie jedynym zadaniem Agen-
cji jest zagospodarowanie majątku po byłych pań-
stwowych gospodarstwach rolnych i gruntów Pań-
stwowego Funduszu Ziemi tj. ich restrukturyzacja 
i prywatyzacja. Mienie przejęte z ppgr to grunty, 
zabudowania gospodarcze, budynki mieszkalne 
oraz towarzysząca im infrastruktura. 

Do końca 2008r. Oddział trwale zagospoda-
rował łącznie ok. 123 tys. ha, z ok. 286 tys. ha, 
przejętych do Zasobu, poprzez sprzedaż i nieod-
płatne przekazanie głównie na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego (na realizację zadań 

własnych), kościelnych osób prawnych i La-
sów Państwowych (do zalesienia). Przykładowo 
w sierpniu nieodpłatnie przekazano 6 ha nieru-
chomość w Mosznej, o wartości ponad 1 mln zł. 
Nieruchomość ta przeznaczona jest pod budowę 
pawilonu szpitalnego dla potrzeb Centrum Tera-
pii Nerwic. 

Najczęstszą formą zagospodarowania Zasobu 
stanowi dzierżawa. Do końca 2008r. Oddział wy-
dzierżawił ogółem 255 tys. ha, z czego niektóre 
wielokrotnie (brak uregulowań stanu prawnego). 

Aktualnie Oddział koncentruje się na trwałym 
zagospodarowaniu pozostających w Zasobie nie-
ruchomości w trybie przetargu publicznego oraz 
w trybie pierwszeństwa nabycia (przez aktualnych 
dzierżawców nieruchomości).

Agencję zobowiązano ustawą do uregulowania 
stanów prawnych posiadanych w Zasobie nieru-
chomości – jest to warunek konieczny do rozdys-
ponowania Zasobu poprzez sprzedaż. W 2009 r. 
przeznaczono na ten cel ok. 4 mln zł.

Agencja udziela bezzwrotnej pomocy fi nanso-
wej m.in. gminom i Spółdzielniom Mieszkanio-
wym na modernizację infrastruktury technicznej 
(oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanali-
zacyjnych itp.). W 2008r. Oddział udzielił pomocy 
w wysokości ok. 4,7 mln zł.

Służby fi nansowo-księgowe Oddziału na bie-
żąco windykują zobowiązania względem Agencji 
z tytułu nabycia lub dzierżawy nieruchomości 
i przekazują do Biura Prezesa ANR celem odpro-
wadzenia ich do budżetu państwa. 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Opolu realizuje swoje 

zadania ustawowe w sposób zadawalający. Stwier-
dzamy z satysfakcją, że od kilku lat nie wpływają 
do nas skargi od rolników na obsługę czy nega-
tywną postawę urzędniczą wobec naszych inte-
resantów. Możemy więc stwierdzić, że jesteśmy 
Urzędem przyjaznym dla ubezpieczonych rolni-
ków w KRUS. Dość dynamiczne zmiany na opol-
skiej wsi, to zmniejszająca się ilość gospodarstw 
rolnych a co za tym idzie i ilość ubezpieczonych 
rolników. Na koniec I półrocza 2009 r. mamy 
ubezpieczonych 41 479 osób, a przypomnę, że 

o tej porze w 2008 r. ubezpieczonych rolników 
było 43 051 osób. W dalszym ciągu realizujemy 
skutecznie program prewencyjny w naszym Od-
dziale, którym obejmujemy rolników, sołtysów, 
a także dzieci rolników. 

W 2009 r. zaplanowaliśmy i realizujemy zgod-
nie z ustaleniami: spotkania szkoleniowe z rolni-
kami (17), spotkania informacyjne z sołtysami 
(5), spotkania informacyjne połączone z kon-
kursami na temat bezpiecznej pracy w obejściu 
gospodarskim (14), konkursy dla młodzieży 
szkół średnich (9) oraz prowadzimy promocję 
bezpiecznych urządzeń do pracy w rolnictwie. 

Efektem tych działań jest malejąca ilość wypad-
ków przy pracy rolniczej, w tym tych najcięższych 
oraz śmiertelnych. Jednym z ważnych elementów 
działań prewencyjnych jest coroczna edycja kon-
kursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Zwień-
czeniem tegorocznej VII edycji konkursu na 
szczeblu wojewódzkim, będzie wręczenie nagród 
dla zwycięzcy oraz wyróżnionych podczas doży-
nek wojewódzkich w Bierawie. 

Wszystkim rolnikom z Opolszczyzny dziękuję 
za coraz wyższe standardy pracy na roli – bez-
piecznej pracy oraz życzę zdrowia i pomyślności 
w Rodzinach.  

Antoni Konopka
Dyrektor opolskiego oddziału ARiMR

Andrzej Butra 
Dyrektor oddziału 
terenowego ARR w Opolu 

Jerzy Kołodziej 
Dyrektor oddziału
terenowego ANR w Opolu

Jan Krzesiński 
Dyrektor oddziału
regionalnego KRUS w Opolu

Musimy współpracować
- Panie Pośle, jak Pan ocenia stan opolskiego rol-
nictwa na tle pozostałych regionów?

Opolskie rolnictwo oceniam bardzo wysoko. 
Nasi rolnicy należą do ścisłej czołówki producen-
tów rolnych w kraju. Osiągają bardzo wysokie plo-
ny zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. 
Wysoka wydajność oraz dobra jakość produktów 
rolnych jest naszym atutem. Naszym minusem jest 
niewielka liczba zakładów przetwórstwa rolno-
spożywczego. Większość naszej produkcji rolnej 
wyjeżdża poza granice województwa. Problemem 
nadal jest stosunkowo duża ilość niewielkich go-
spodarstw rolnych oraz zbyt małe zorganizowanie 
się rolników. Choć grup producentów przybywa 
z roku na rok, to w stosunku do liczby gospodarstw 
rolnych jest ich cały czas za mało. Myślę, że wie-
lu producentów rolnych dostrzegło już, że nie są 
w stanie samotnie sprostać konkurencji i często 
zmuszeni są sprzedawać swoje produkty poniżej 
rzeczywistej ich wartości. Mam nadzieję, że zaob-
serwowane ostatnio wśród opolskich rolników za-

interesowanie wspólnym działaniem utrzyma się 
i przyniesie wymierne efekty w przyszłości.
- Województwo opolskie należy do wiodących 
producentów zbóż w kraju. Sytuacja na rynku 
zbóż nie napawa optymizmem. Proponowane 
przez podmioty skupowe ceny zbóż, przy jedno-
czesnych cenach za środki do produkcji stawiają 
pod znakiem zapytania opłacalność ich produk-
cji. Jakie zatem podejmowane są kroki na rzecz 
stabilizacji rynku zbóż?

Rzeczywiście sytuacja na rynku zbóż szczegól-
nie paszowych jest bardzo trudna. Podaż zbóż jest 
duża, a popyt niewielki. Oferowane ceny przez 
skupujące zboża fi rmy nie pokrywają nawet kosz-
tów ich produkcji. Wielu rolników zmuszonych 
jest sprzedawać zboże po bardzo niskich cenach, 
aby dokonać zakupów środków do produkcji rol-
nej na kolejny sezon produkcyjny. Zdaniem wielu 
ekspertów nie należy się spodziewać w najbliższym 
czasie wzrostu cen zbóż. Rząd bacznie przygląda 
się sytuacji na rynku zbóż. Jednakże należy pa-

miętać że z dniem uzyskania członkostwa w Unii 
Europejskiej Polska została objęta mechanizmami 
Wspólnej Polityki Rolnej i tym samym możliwo-
ści oddziaływania na rynek zbóż są ograniczone. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do 
komisji Europejskiej z propozycją przyśpieszenia 
terminu rozpoczęcia skupu interwencyjnego zbóż 
z dniem 1 września 2009 r. Ponadto Agencja Ryn-
ku Rolnego udostępniła swoje magazyny dla rolni-
ków chcących przechowywać swoje zboże do czasu 
ustabilizowania się sytuacji na rynku zbóż.

Pojawiły się też nowe innowacyjne propozycje 
wykorzystania ziarna zbóż słabej jakości np. jako 
ziarna energetycznego w zakładach produkują-
cych ciepło. Pierwsza partia takiego ziarna trafi ła 
w sierpniu do jednej z pomorskich elektrociepłow-
ni. Choć to rozwiązanie może być odbierane jako 
kontrowersyjne to w przypadku słabej jakości ziar-
na jest alternatywą dla jego zagospodarowania.

Sytuacja na rynku zbóż będzie przedmiotem 
najbliższego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszyst-
kim Rolnikom dużo wytrwałości w dalszej trudnej 
pracy na roli oraz wszystkiego dobrego w życiu 
osobistym. 

Rozmowa z posłem, 
przewodniczącym Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Leszkiem 
Korzeniowskim
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Okres wegetacji roślin uprawnych 
w 2008/2009 roku w województwie 

opolskim cechował się zbliżoną do 3-le-
cia średnią temperaturą, która jednak była 
wyraźnie wyższa niż w wieloleciu. Cieplej 
było zwłaszcza w sierpniu, kwietniu (susza) 
i lipcu. Suma opadów była zdecydowanie, 
o ponad 100mm wyższa 
niż w ostatnich 3 latach 
i w wieloleciu. Bardziej 
suchymi były miesiące 
październik, listopad, 
a zwłaszcza kwiecień, 
szczególnie obfi tującymi 
w opady sierpień, wrze-
sień, marzec, czerwiec 
i lipiec.

Na plonowanie i ja-
kość rzepaku ozimego 
i zbóż w mniejszym 
stopniu wpłynęła susza 
kwietniowa, a w więk-
szym zwłaszcza na do-
brych glebach południo-
wej części województwa nadmierne, często 
burzowe opady w czerwcu i lipcu, które były 
przyczyną dużego nasilenia chorób grzybo-
wych, w tym fuzariozy kłosów, wylegania 
roślin i przedwczesnego przerwania wege-
tacji z powodu braku powietrza w glebie, 
w wyniku czego obniżone zostaly wyrówna-
nie i masa ziarna.

Na podstawie wyników Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego stwier-
dza się że: 

Rzepak ozimy plonował nieco wyżej jak 
w ostatnich dwóch latach. Średni plon na-
sion dla 37 badanych odmian z 4 miejsco-

wości wyniósł 53,8 dt/ha. Do czołowych od-
mian populacyjnych należały: Vision, Goya 
i Adriana, a mieszańcowych PR46W14, Elek-
tra, PR46W09, Visby i Vectra. Na aktualnej 
liscie zalecanych do uprawy odmian znaj-
dują się populacyjne: Baros, Goya i Vision 
oraz mieszańcowe: Extend, Kronos, Nelson, 

PR46W14, PR46W31, 
Titan i Vectra.

Plony jęczmienia 
ozimego były wysokie. 
Średni plon ziarna dla 
14 badanych odmian 
z 4 miejscowości na 
przeciętnym poziomie 
agrotechniki wynosił 
89,6, a na intensyw-
nym 101,3 dt/ha. Był on 
o 8,9-11,8 dt/ha wyższy 
niż w latach 2007-2008. 
Najwyżej plonowały od-
miany: Scarpia, Merlot, 
Karakan, Lomerit i Fri-
dericus. Aktualną listę 

zalecanych do uprawy odmian stanowią: 
Fridericus, Lomerit, Merlot, Nickela, Rosita 
i Scarpia.

Średni plon ziarna pszenżyta ozimego dla 
17 badanych odmian z 3 miejscowości wy-
nosił 74,0 dt/ha na przeciętnym poziomie 
agrotechniki oraz 84,7 dt/ha na poziomie 
intensywnym. Był on wyższy jak w ostat-
nich dwóch latach. Do czołowych odmian 
należały: Trigold, Leontino, Algoso i Mode-
rato oraz krótkosłome: Grenado i Baltiko. 
Na aktualnej liście zalecanych odmian znaj-
dują się: Algoso, Grenado, Leontino, Mode-
rato i Trigold.

Żyto ozime plonowało dobrze. Średni plon 
ziarna dla 10 badanych odmian z 3 miejsco-
wości wynosił 71,0 dt/ha na przeciętnym 
poziomie agrotechniki (o 9,8 dt/ha wyż-
szy) i 80,4 dt/ha na poziomie intensywnym 
(o 12,0 dt/ha wyższy) niż w latach 2007-
2008. Najlepszymi były odmiany mieszań-
cowe Placido i Minello. Dobrze plonowała 
populacyjna Domir. Aktualną listę zaleca-
nych do uprawy odmian stanowią: Dań-
kowskie Diament, Balistic F1 i Visello F1.

Pszenica ozima plonowała niżej niż 
w latach 2007-2008. Średni plon ziarna dla 
25 badanych odmian z 4 miejscowości na 
przeciętnym poziomie agrotechniki wynosil 
75,4 dt/ha (niższy o 14,2 dt/ha), na inten-
sywnym 89,2 dt/ha (niższy o 15,2 dt/ha), 
a na intensywnym poziomie agrotechniki 
z obniżoną ilością wysiewu 88,4 dt/ha (niż-
szy o 16,0 dt/ha). Najwyżej plonowały od-
miany Jenga, Muszelka, Opus, Brilliant, 
Rapsodia i Ludwig. Uwzględniając wyniki 
plonowania z innych doświadczeń agro-
technicznych aktualną listę zalecanych do 
uprawy odmian tworzą: Bogatka, Brilliant, 
Jenga, Legenda, Muszelka, Nadobna, Rap-
sodia, Smuga, Toras i Turkis.

Plonowanie zbóż jarych było zróżnico-
wane. W centralnej i północnej części wo-
jewództwa, na lżejszych glebach uzyskano 
wyższe, a w południowej części na glebach 
cięższych zdecydowanie niższe plony. 
W pszenicy jarej najwyżej plonowały Żura, 
Katoda i Radunia, a w jęczmieniu jarym 
z pastewnych odmian Rubinek, Frontier 
i Atico, a z browarnych Sebastian, Stratus 
i Mauritia.

Henryk 
Zamojski 
Dyrektor Opolskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie

G eneralnie tegoroczne zbiory w regionie są na po-
ziomie ubiegłorocznych. Średnie plony z 4 pod-

stawowych zbóż szacujemy na poziomie 4 ton z hek-
tara. W naszej ocenie mamy najlepsze w kraju plony 
pszenicy ozimej 5,2 t z hektara. Dobrze oceniamy plony 
jęczmienia - (5,3 t/ha). W przypadku rzepaku udało się 
osiągnąć 32,4 dt z hektara. To także dobry wynik.

Można więc stwierdzić, że tegoroczna susza, która 
dotknęła wiele regionów kraju szczęśliwie nas ominęła 
i nie możemy narzekać na zbiory. Niektóre gminy pół-
nocnych powiatów województwa (oleskiego, kluczbor-
skiego, namysłowskiego) miały problemy, ale i one nie 
zanotowały większych strat. W skali regionu nadrobiło 
je południe Opolszczyzny.

Niestety, plony nie przekładają się na dobre wyniki 
fi nansowe opolskich rolników. W porównaniu z ubie-
głym rokiem istotnie spadły ceny zbóż. W tym roku 
można osiągnąć cenę od 390 do 450 złotych za tonę 
pszenicy, gdy rok temu średnia cena oscylowała na po-
ziomie 650 - 700 złotych. Nawet dobre plony nie zdo-
łają zrekompensować strat z tego tytułu. W pewnym 
stopniu niwelują je dopłaty obszarowe, jednak i tak 
przy rosnących kosztach produkcji (paliw, nawozów 
itp.) nie uda się rolnikom osiągnąć lepszych wyników 
fi nansowych niż w minionym roku. 

Bardzo ważne jest, aby rolnicy, nauczeni doświad-
czeniami z przeszłości, uwzględniali podstawowy fakt, 
że prowadzona w gospodarstwie produkcja zwierzęca 
może zminimalizować skutki wahań cen zbóż na rynku 
i znacznie poprawić dochodowość i opłacalność pro-
dukcji rolnej.

To był dobry rok
Kazimierz Pyziak – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
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Liczba gospodarstw posiadających atest i będących w trakcie przestawiania 

w województwie opolskim i w kraju w latach 2000-2008

Lata

Gospodarstwa

z certyfi katem 

(woj. opolskie)

Gospodarstwa 

w trakcie 

przestawiania 

(woj. opolskie)

Razem

Gospodarstwa 

z certyfi katem 

(kraj)

Gospodarstwa 

w trakcie 

przestawiania (kraj)

Razem Kraj = 100

2000 3 4 7 338 611 949 0,74
2001 3 10 13 669 1109 1778 0,73
2002 7 9 16 882 1095 1977 0,81
2003 12 7 19 1287 999 2286 0,83
2004 16 10 26 1683 2077 3760 0,69
2005 15 23 38 1463 5719 7182 0,53
2006 24 22 46 3504 5683 9187 0,50
2007 25 + 7* 20 52 4502 + 2226* 5159 11905 0,44

2008 Doszło 8 nowych gospodarstw Doszło 3288 nowych gospodarstw X

*gospodarstwa w części z certyfi katem i częściowo przestawiające grunty na produkcję ekologiczną
Źródło: Na podstawie Raportów o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce, IJHAR-S

Opolskie rolnictwo ekologiczne
Opolszczyzna należy do regionów 

kraju o najmniejszej liczbie go-
spodarstw ekologicznych oraz naj-
mniejszej powierzchni ekologicznych 
użytków rolnych.

Pierwsze gospodarstwa ekologicz-
ne (3 obiekty), które uzyskały certy-
fi kat pojawiły się w województwie 
opolskim z początkiem lat 90-ych 
XX w. Taka sytuacja trwała przez 
dekadę, aż do roku 1999, kiedy roz-
poczęły się pierwsze wsparcia dla go-
spodarstw ekologicznych, mające na 
celu z jednej strony niesienie pomocy, 
a z drugiej wynagrodzenie za działa-
nia na rzecz ochrony środowiska.

Od tego czasu obserwuje się inten-
sywniejszy wzrost gospodarstw ekolo-
gicznych na Opolszczyźnie, choć w po-
równaniu do innych województw można 
mówić o ilościach niemal marginalnych. 

Region dysponuje bardzo dobry-
mi warunkami dla rolniczej pro-
dukcji, w tym ekologicznej. Średnio 
posiada on wysoki wskaźnik jakości 
i przydatności rolniczej gleb, wy-
noszący 60,5 punktów (dla kraju 
- 49,5). Podobnie jest z wartością 
wskaźnika waloryzacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, który dla 
Opolszczyzny wynosi 81,4 punktów 
(dla kraju - 66,6). Paradoksalnie te 
dobre warunki stają się prawdopo-
dobnie także przeszkodą dla szersze-
go rozwoju produkcji ekologicznej 
regionu, który należy do najbardziej 
uprzemysłowionych rolniczo, z naj-
większym zużyciem agrochemii 
i wysokimi wynikami produkcji rol-
niczej roślinnej i zwierzęcej. W takiej 
sytuacji trudniej jest podjąć decyzję 
o zmianie systemu gospodarowania 

na ekologiczny. Niewielu zatem rol-
ników podejmujących się ekologicz-
nej produkcji kieruje się początkowo 
pobudkami natury środowiskowej. 
Bardziej decyzja ta uwarunkowa-
na jest kondycją ekonomiczną sa-
mego gospodarstwa, i co za tym 
idzie, możliwościami pozyskania 
dopłat rolnośrodowiskowych.

Gospodarstwa ekologiczne Opol-
szczyzny charakteryzuje różnorod-
ność produkcji rolniczej (uprawa zbóż, 
motylkowych, okopowych, warzyw, 
owoców, chów bydła, trzody, drobiu). 
Coraz więcej gospodarstw zaczyna łą-
czyć pasję do rolnictwa ekologicznego 
z działalnością ekoturystyczną i pro-
wadzeniem zajęć z zakresu edukacji 
ekologicznej.

Rolnicy ekolodzy biorą aktyw-
ny udział w spotkaniach/szkole-

niach, targach organizowanych m.in. 
przez OODR. W br. trzy gospodar-
stwa ekologiczne reprezentowały tak-
że województwo opolskie na targach 
EKOGALA 2009 w Rzeszowie.

Aktywność rolników ekologów to 
także ich udział w II edycji konkursu 
na najlepsze gospodarstwo ekologicz-

ne. Oceniano gospodarstwa posia-
dające certyfi kat zgodności z ekolo-
giczną produkcją żywności w dwóch 

kategoriach: „ekologia–środowi-
sko”, oraz „ekologiczne gospo-
darstwo towarowe”. W kategorii 
„ekologia-środowisko” I miej-
sce zdobyło gospodarstwo Pań-
stwa Witolda i Barbary Stodoła 

z Bogdańczowic koło Kluczborka. 
II miejsce przypadło gospodarstwu 

Państwa Edwarda i Danuty Majew-
skich z Lubicza, III – gospodarstwu 
Pana Witolda Kosler-Dragan z miej-
scowości Równe koło Głubczyc. 
W drugiej kategorii – „ekologiczne 
gospodarstwo towarowe” I miejsce 
przypadło dla gospodarstwa Tadeu-
sza Januszewskiego z Przygorzela. 

Anna Kuczuk 
OODR Łosiów

Gospodarstwo Tadeusza Januszewskiego z Przygorzela
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Rok założenia 1911

Oferuje wszechstronną obsługę bankową, 

w tym następujące rodzaje kredytów dla rolników

• Kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej;
• Kredyty inwestycyjne na zakup maszyn rolniczych, budowę, 

przebudowę itp.;
• Kredyty klęskowe przeznaczone na likwidacje klęsk żywiołowych 

w rolnictwie;
• Kredyty odnawialne w rachunkach bankowych;
• Pomostowe kredyty unijne;
• Kredyty preferencyjne (z dopłatami ARiMR)

Pomożemy również wybrać najlepszy wariant 

i sfinalizować inwestycję kredytem unijnym

Ponadto oferujemy kredyty 

• na zakup samochodów nowych i używanych 
• na remont mieszkań
• gotówkowe

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy banku:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, 
tel. 077-402-14-23, 077- 402-14-43

Zapraszamy do siedziby banku 

w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 36a

Bank Spółdzielczy 
„Bank Rolników” w Opolu
Opole, ul. Książąt Opolskich 36a

W ramach promocji zasad ochro-
ny zdrowia i życia w gospo-

darstwach rolnych oraz wyłonienia 
gospodarstw mających osiągnięcia  
we wdrażaniu tych zasad Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego we 
współpracy z Ministerstwem Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową 
Inspekcją Pracy od 2003 roku prowa-
dzi ogólnopolski konkurs „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne”. W tym roku, pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego, odbyła się jego VII edycja. 
Corocznie konkurs prowadzony jest 
na poziomie regionalnym i krajowym 
w dwóch kategoriach: gospodarstw 
indywidualnych i zakładów rolnych. 

W tym roku w kategorii gospo-
darstw indywidualnych do konkursu 
stanęło w całym kraju 1168 gospo-
darstw. Na szczeblu regionalnym 
komisje konkursowe zwizytowały 
i oceniły zgłoszone gospodarstwa wy-
łaniając spośród nich do etapu woje-
wódzkiego 147 najlepszych, a komisje 
wojewódzkie, po kolejnej ocenie wy-
brały po jednym najbezpieczniejszym 
gospodarstwie w województwie.

Na Opolszczyźnie do rywalizacji 
przystąpiło 14 indywidualnych go-
spodarstw rolnych. Oceniała je ko-
misja złożona z przedstawicieli Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Oddziału Regionalnego w Opo-
lu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Państwowej Inspekcji 
Pracy i Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Wizytując gospodarstwa, komi-
sja konkursowa zwracała uwagę 

na porządek w obrębie podwórzy, 
stan budynków inwentarskich i go-
spodarczych, wyposażenie maszyn 
i urządzeń w osłony, podpory i inne 
zabezpieczenia, stan instalacji elek-
trycznych, warunki obsługi i byto-
wania zwierząt, stosowanie 
i jakość środków ochrony 
osobistej oraz estetykę 
gospodarstw.

Zwycięzcami tego-
rocznego konkursu 
na poziomie regional-
nym zostali Elżbieta 
i Dariusz Klusko z Pą-
gowa. Drugie miejsce 
zajęli Andrzej i Sylwia Ku-
biczek  z Prószkowa. Trzecie 
miejsce przypadło Brygidzie i Pio-
trowi Proksza  z Zalesia Śląskiego. 
W konkursie wyróżniono także go-
spodarstwa: Anny i Joachima Knop 

z Oleszki, Grzegorza Placzyńskiego 
z miejscowości Zwóz oraz Danuty 
i Edwarda Majewskich z Lubicza.

Warto dodać, że laureaci pierw-
szego miejsca etapu wojewódzkiego 
Elżbieta i Dariusz Klusko werdyktem 

Centralnej Komisji Konkurso-
wej VII Ogólnokrajowego 

Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rol-
ne” zajęli w kategorii 
gospodarstwo indy-
widualne IV miejsce 
w kraju.   

Wręczenie nagród 
dla zwycięzcy i wyróż-

nionych etapu wojewódz-
kiego odbędzie się podczas 

dożynek wojewódzkich w Bierawie. 
Nagrody ogólnokrajowego konkursu 
zostaną wręczone w październiku na 
targach FARMA w Poznaniu.  

Bezpieczne gospodarstwo rolne

Zwycięzcą tegorocznego konkursu na poziomie regionalnym zostało 
gospodarstwo Elżbiety i Dariusza Klusko z Pągowa

I nagroda Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w kategorii 
gospodarstw indywidualnych 

w VII ogólnokrajowym konkursie 
„Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” 2009
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Nasza fi rma rośnie 
razem z Wami ;-)
Kolejny rok ukierunkowany na rozwój.

M ijający przełom roku 2008/2009 był 
dla naszej fi rmy kolejnym okresem 

ukierunkowanym na dalszy rozwój. Liczba 
pracowników zatrudnionych PHU Agro-As 
sp.j. zbliża się do 100 osób. Nasza fi rma zo-
stała zauważona i doceniona przez szersze 
gremium oraz kapituły wielu konkursów 
i rankingów biznesowych. Otrzymaliśmy 
zaszczytny tytuły: „Diament Forbes’a 2009” 
(przygotowany przez miesięcznik „Forbes” 
i międzynarodową wywiadownię gospo-
darczą Dun and Bradstreet) oraz „Filar 
polskiej gospodarki 2008” (przygotowany 
przez dziennik „Puls Biznesu” i między-
narodową wywiadownię gospodarczą Dun 
and Bradstreet).

Z początkiem 2009 podjęliśmy kroki 
w celu usystematyzowania i reorganizacji 
naszej fi rmy aby jeszcze lepiej móc ob-
sługiwać naszych klientów i partnerów. 
Wydzielone zostały i ujednolicone działy 
w fi rmie. Wyodrębniono dział handlu na-
wozami jako samodzielną jednostkę bi-

znesową. Nadal prężnie rozwijamy dział 
handlu płodami rolnymi. W tym roku zo-
stał on poszerzony o czwartą bazę magazy-
nową aby jeszcze bliżej być naszego klienta 
i ułatwiać możliwość obrotu zbożami. 
Nowa Baza w miejscowości Radzikowi-
ce k/Nysy została uruchomiona ofi cjalnie 
w sezonie skupowym 2009.

Aby ułatwić kontakt i orientację w struk-
turze naszej fi rmy oraz umożliwić bieżące 
śledzenie wydarzeń związanych z prowa-
dzoną przez nas działalnością uruchomio-
ny został serwis internetowy pod adresem 
www.agroas.pl.

Dziękujemy naszym obecnym i przy-
szłym klientom i partnerom biznesowym, 
bo to właśnie dzięki dobrej i owocnej 
współpracy z Wami nasza fi rma rośnie 
w tak szybkim tempie.

Zapraszamy do współpracy zarów-
no klientów indywidualnych jak i fi rmy 
i spółdzielnie.
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Warto przyjechać do Bednar!
Rozmowa z Renatą Arkuszewską – wiceprezesem zarządu, 
dyrektorem zarządzającym Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

- Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych już po raz 
jedenasty organizuje Międzyna-
rodową Wystawę Rolniczą AGRO 
SHOW w Bednarach koło Pozna-
nia. Dlaczego warto przyjechać ją 
zobaczyć?

- Jest to pierwsza w kraju wystawa 
rolnicza, na której ekspozycja sprzętu 
rolniczego połączona została z prak-
tycznymi pokazami maszyn podczas 
pracy. Minione dziesięć edycji wysta-
wy AGRO SHOW pozwoliło na trwa-
łe ukształtowanie jej wizerunku oraz 
znaczenia i to na skalę międzynaro-
dową. Wystawa - nie tylko zajmowaną 
powierzchnią - ale przede wszystkim 
liczbą wystawców i liczbą wysta-
wionych maszyn dorównuje innym, 
o znacznie dłuższej tradycji wysta-
wom maszyn rolniczych w Europie. 
O jej wysokiej randze w branży prze-
mysłu maszyn rolniczych świadczą 
także odbywające się tu światowe pre-
miery nowych ciągników i maszyn. 
Na takie wydarzenia liczymy także 
w tym roku, szczególnie, że AGRO 
SHOW poprzedza wystawę Agritech-
nika w Hanowerze.
- Tradycyjnie silną stroną AGRO 
SHOW są pokazy polowe. Co będzie-
my mogli zobaczyć w tym roku?

- Formuła pokazów każdego roku 
była nieco inna, ale w tym roku zmia-
ny będą znacznie większe. Przypo-
mnijmy, że ostatnio w Bednarach 
pokazy odbywały się w zorganizowa-
ny sposób w dwóch blokach: RING 

i POLE. W tym roku organizator prze-
prowadzi pokazy maszyn w RINGU. 
Natomiast POLE zostało oddane we 
władanie wystawcom, którzy mogą 
wynająć poletka pokazowe o szeroko-
ści 35 m, wraz z miejscem na stoisko 
informacyjne. Poletko mogą wynająć 
również wspólnie dwie fi rmy. 

W bloku RING zaplanowano pre-
zentację nowości, opryskiwaczy, ła-
dowarek teleskopowych, ładowaczy 
czołowych, a także rozwiązań prze-
znaczonych dla rolnictwa precyzyjne-
go. Pokazy w RINGU odbędą się od 
piątku do niedzieli zawsze od godz. 
10.30. Szacunkowo czas pokazu wy-
niesie ok. 1,5 h.
- Wystawa organizowana jest 
w Bednarach koło Poznania. Uda-

ło się jednak przyciągnąć Państwu 
zwiedzających z całego kraju. Jak to 
osiągnąć?

- Po pierwsze jakością wystawy. 
Dodatkowo od lat pomagamy chęt-
nym dotrzeć na wystawę. Każdy ODR, 
izba rolnicza, urząd gminy, szkoła rol-
nicza czy mleczarnia może uzyskać 
od nas dofi nansowanie do kosztów 
przejazdu grupy liczącej co najmniej 
20 osób. Dofi nansowanie liczone jest 
w obie strony z miejsca siedziby or-
ganizatora przejazdu do miejsca wy-
stawy. W tym roku wysokości dopłat 
wynoszą – w piątek i sobotę (25, 26 
września) 1,30 zł netto/km, natomiast 
w niedzielę i poniedziałek (27, 28 
września) jest to 1,00 netto/km. Aby 
otrzymać dopłatę wystarczy speł-

nić kilka drobnych formalności po 
przyjeździe na wystawę. Szczegóło-
we informacje na ten temat dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej 
www.agroshow.pl.
- Na wystawę zapraszacie także 
młodzież?

- Podczas wystawy tradycyjnie 
w pierwszym dniu jej trwania szcze-
gólnie pragniemy na naszej wysta-
wie gościć młodzież średnich szkół 
rolniczych. AGRO SHOW jest do-
skonałym miejscem do wzbogacenia 
zdobywanej przez młodzież wiedzy 
w szkołach i na uniwersytetach 
o nowe doświadczenia, związane 
z budową i obsługą najnowszych 
ciągników i maszyn rolniczych. Prak-
tyczne możliwości nowych ciągników 
i ich oprzyrządowania uczniowie 
pod nadzorem operatora i za zgodą 
opiekuna grupy będą mogli poznać 
na specjalnie przygotowanym ringu 
w piątek po pokazach. 

Ponadto pierwszego dnia wysta-
wy zostanie zorganizowany turniej 
sprawnościowy dla uczniów średnich 
szkół rolniczych. Ten turniej stał się 
już stałym elementem AGRO SHOW, 
a współzawodnictwo drużyn ze szkół 
z różnych regionów naszego kraju 
dostarcza dużych emocji, zarówno 
zawodnikom, jak i kibicom. W tym 
roku turniej sprawnościowy będzie 
się odbywał w nowej konkurencji, 
której celem tradycyjnie jest precyzja 
jej wykonania. Nazwa konkurencji 
póki co jest znana tylko organizatoro-

wi wystawy. Dla najlepszych uczestni-
ków turnieju przewidziano nagrody, 
a dla wszystkich okolicznościowe 
upominki.
- Organizatorem wystawy jest Pol-
ska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Czym zaj-
muje się Państwa organizacja?

- Izba powstała w 1999 roku. Od 
samego początku chcieliśmy, aby sta-
ła się silnym lobby dystrybutorów 
oraz producentów maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. Promujemy zasady 
uczciwej konkurencji na rynku oraz 
bronimy interesów całej branży. Izba 
stawia przede wszystkim na rozwój 
współpracy pomiędzy członkami oraz 
wspiera ich współdziałanie z innymi 
podmiotami tej samej branży, a tak-
że z instytucjami, organizacjami oraz 
przedsiębiorstwami z innych sektorów 
rynku. Pomagamy w realizacji wspól-
nych inicjatyw i przedsięwzięć gospo-
darczych zrzeszonych i promujemy 
nowoczesne środki produkcji rolnej. 
Jedną z form naszego działania jest or-
ganizacja promujących branżę wystaw 
rolniczych.  Dlatego też w imieniu Izby 
serdecznie zapraszam mieszkańców 
Opolszczyzny do odwiedzenia Bednar 
i zwiedzenia naszej wystawy. 

Wystawa AGRO SHOW czynna 
będzie w dniach 25-27 września 
2009 w godzinach od 9 do 17 oraz 
w dniu 28 września w godzinach 
od 9 do 14. Wstęp, parkingi i kata-
log wystawy jest darmowy.
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