
 

PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2009 

 

ZMIANA ADRESU  

FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW-DZIERŻAWCÓW  

I WŁAŚCICIELI ROLNYCH 

Dodano: 15.12.2009 

  Siedziba Federacji znajduje się od 15 grudnia 2009r w 

gmachu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. 

 

Aktualny adres: 

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych 

ul. Hoża 66/68 

00-682 Warszawa 

 

Telefony czynne od 17 grudnia 2009r: 

22 372 03 48 

22 372 03 49 

fax 22 372 03 91 

  

 

 

   

KONFERENCJA "SZANSE ROZWOJU TOWAROWYCH 

GOSPODARSTW ROLNYCH W PRZYSZŁEJ WSPÓLNEJ POLITYCE 

ROLNEJ" 

/WARSZAWA/ 24 LISTOPADA 2009r  

Dodano: 08.12.2009 



  

 

Do pobrania pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 
strona pierwsza 

strona druga 

  

 

 

   

POŻEGNANIE  

Dodano: 01.12.2009 

  Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej 

śmierci Mateusza Ambrożego, syna Państwa Romy i 

Krzysztofa Ambrożych.  

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

 

Pogrzeb odbędzie się 3 grudnia 2009r (czwartek) o godz. 

11:30 w Oleśnicy w Kościele na Rynku 

http://www.opolskizpr.pl/derezinski1.pdf
http://www.opolskizpr.pl/derezinski1.pdf
http://www.opolskizpr.pl/derezinski2.pdf
http://www.opolskizpr.pl/derezinski2.pdf


  

 

 

   

4.11.2009 - ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU /Opole/ 

Dodano: 02.11.2009 

  W dniu 4 listopada br (środa) o godz.11.00 w Biurze 

Związku w Opolu odbędzie się Zebranie Zarządu 

Związku. 

  

 

 

   

DROGA ŚLIMAKA 

Polityka - nr 43 (2728) z dnia 2009-10-24; s. 36-38 

Dodano: 29.10.2009 

  

 

Mija pięć lat, odkąd na polską wieś zaczęły płynąć duże 

unijne pieniądze. Rolnikom się od nich poprawiło, ale 

rolnictwu nie bardzo. (...) 

 
 

Do pobrania: 

Droga ślimaka, Joanna Solska.  

  

 

 

   

28 WRZEŚNIA 2009 

Spotkanie Zarządu Związku 

Dodano: 29.09.2009 

http://www.opolskizpr.pl/droga%20slimaka.doc
http://www.opolskizpr.pl/droga%20slimaka.doc


   

W dniu 28 września b.r. o godz. 11.00 odbyło się spotkanie 

Zarządu Związku.  

 

Program: 

1. Spotkanie z dyrektorem ANR OT Opole Jerzym 

Kołodziejem 

2. Sprawy bieżące Związku - Mariusz Olejnik 

3. Informacja o planach Ministerstwa Rolnictwa 

związanych ze zmianami ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Mariusz 

Olejnik 

4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji programu 

"Konsolidacji gospodarczej towarowych producentów 

rolnych województwa opolskiego" 

5. Podjęcie uchwały o przyjęcie w grono członków 

wspierających Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Handlowego DOLOMIT Kopalnia "ZĄBKOWICE" Spółka 

Akcyjna 

6. Sprawy różne 

  

 

 

   

6 WRZEŚNIA 2009 

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W BIERAWIE 

Dodano: 08.09.2009 

   

Uroczystym korowodem dożynkowym i przemarszem 

rozpoczęło się tegoroczne Święto Plonów w Bierawie. 

Podczas mszy dziękczynnej koncelebrowanej przez 

arcybiskupa Alfonsa Nossola, marszałek województwa 

opolskiego, Józef Sebesta, podziękował wszystkim 

rolnikom za ciężką pracę i osiągnięte plony. W Dożynkach 

uczestniczyli: m.in. doradca w Gabinecie Prezydenta RP, 

Bożena Borys- Szopa, wiceminister rolnictwa, Artur 

Ławniczak. Obecny również był Prezes Zarządu Związku 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu 

oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, 

Mariusz Olejnik, który to odebrał ODZNAKĘ 

HONOROWĄ: "Za zasługi dla województwa 

opolskiego." 

  



 

   

CENY SKUPU RZEPAKU PRZEKAZYWANE E-MAILEM 

Dodano: 17.07.2009 

   

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku rozpoczęło 

rozsyłanie aktualnych informacji cenowych skupów 

rzepaku przez e-mail i sms.  

Przez dwa dni wszyscy członkowie naszego Związku 

warunkowo otrzymają tą informację e-mailem. 

Aby otrzymywać notowania cen rzepaku w Polsce w 

kolejnych dniach należy mieć uregulowaną składkę 

członkowską Krajowego Zrzeszenia Producentów 

Rzepaku za rok 2008. 

 

Natomiast informację od firm skupowych województwa 

opolskiego (poza przetwórcami) przekazywać będziemy 

codziennie do godz. 9.00. 

  

 

 

   

1 LIPCA 2009  

Seminarium: "Konsolidacja gospodarcza towarowych 

producentów rolnych województwa opolskiego" 

/NYSA/  

Dodano: 06.07.2009 

   

W dniu 1 lipca b.r. Związek Pracodawców- Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych w Opolu oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego zorganizowali seminarium 

dotyczące "Konsolidacji gospodarczej towarowych 

producentów rolnych województwa opolskiego", którego 

celem było zachęcenie do tworzenia powiązań 

gospodarczych pomiędzy towarowymi producentami 

rolnymi a przetwórcami rolnymi oraz tworzenie grup 

producentów i form współpracy pomiędzy grupami 

producentów rolnych a większymi przedsiębiorstwami 

rolnymi. Przybyło ok 40 osób zainteresowanych tematyką 



tworzenia grup producentów rolnych. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się: Mirosława Kozak-

Mirosławska z Ministerstwa Rolnictwa, Grażyna Norbert 

przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, liderzy grup producentów rolnych w 

województwie opolskim i wielkopolskim- Andrzej Tułaza, 

Henryk Tchórzewski oraz Mariusz Olejnik, 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna 

Kuraś i Wiesław Kryniewski. W wyniku dyskusji 

uczestnicy seminarium zadeklarowali konieczność 

organizowania się w grupy. Było to pierwsze seminarium 

w ramach programu "Konsolidacji gospodarczej 

towarowych producentów rolnych województwa 

opolskiego".  

 

Szczegółowy program seminarium 

  

 

 

   

20 CZERWCA 2009r - DZIEŃ RZEPAKU  

/Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie/  

Dodano: 18.06.2009 

   

20 czerwca 2009r odbędzie się konferencja Dzień Rzepaku 

połączona z warsztatami na polu doświadczalnym. W 

programie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie 

nowoczesnych zasad agrotechniki rzepaku ozimego, 

prezentacja doświadczeń ścisłych (PDO) i łanowych. 

 

Program konferecji  

  

 

 

   

Dni Pola w Pągowie 16-17.06.2009r. 

Organizatorzy: Gospodarstwo Rolno-Nasienne PAGRO  

oraz BASF Polska  

http://www.opolskizpr.pl/info%20na%20strone.doc
http://www.opolskizpr.pl/info%20na%20strone.doc
http://www.oodr.pl/informacja.php?id=2009-06-05_09:19:09&kategoria=region&dzial=aktualnosci&on=tak


Dodano: 17.06.2009 

  

 

Już po raz jedenasty BASF zorganizował na swoich 

poletkach demonstracyjnych w Centrach Kompetencji 

coroczne Dni Pola. Były one okazją do zapoznania się z 

najnowszymi i najwydajniejszymi odmianami zbóż i 

rzepaku. Można było także sprawdzić jak działają 

najnowsze preparaty służące do ochrony roślin przed 

szkodnikami i chorobami. Impreza odbyła się w 

miejscowości Pągów - okolice Namysłowa w 

Gospodarstwie Przedsiębiorstwa PAGRO sp. z o.o.. 

 

Całość artykułu  

  

 

 

   

15 CZERWCA 2009 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

ZWIĄZKU 

Dodano: 15.06.2009 

  W dniu 15 czerwca o godz. 10.30 w Hotelu Festival w Opolu 

odbyło się Walne Zebranie Członków Związku. W 

zebraniu udział wzięło 42 członków Związku, członkowie 

wspierający oraz zaproszeni goście: Andrzej Butra- 

dyrektor Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Opolu, 

Antoni Konopka- dyrektor Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Jerzy Kołodziej- dyrektor 

Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole oraz Artur 

Pustelnik- zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Opolu, którzy opowiedzieli o działalności 

Opolskich Agencji Rolniczych. Wystąpił również Jacek 

Moniuk- radca prawny przedstawiając propozycję ANR 

dotyczącą zmian zasad wydzierżawiania nieruchomości 

oraz służebność przesyłu. Oferty handlowe przedstawił 

Tadeusz Borecki z farmy BAYER oraz Krzysztof Zachaj z 

AGROSIMEX. Do grona członków wpierających dołączył 

"DOLOMIT" Kopalnia "ZĄBKOWICE". Przyjęto kierunki 

działania Związku na 2009r. 

 

Do pobrania: 

http://www.opolskizpr.pl/dni%20pola%202009.doc
http://www.opolskizpr.pl/dni%20pola%202009.doc


Kierunki działania Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu na 2009r.  

  

 

 

   

Konkurs:  

Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej  

Dodano: 20.05.2009 

  Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do uczestnictwa w 

sztandarowym konkursie "Pracodawca - organizator pracy 

bezpiecznej". Jest to doskonała forma promocji dla 

przedsiębiorców, którzy dbają o bezpieczeństwo i 

praworządność w swoimi zakładzie pracy. Każdego roku 

w konkursie bierze udział kilkudziesięciu pracodawców z 

Opolszczyzny.  

Informacje na temat konkursu oraz jego regulamin 

znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

www.opole.oip.pl  

  

 

 

   

Spotkanie poświęcone programowi: Konsolidacji 

towarowych grup producentów rolnych województwa 

opolskiego  

24.04.2009 

Dodano: 29.04.2009 

  W dniu 24.04.2009r w biurze Marszałka Województwa 

Opolskiego Tomasza Kostusia odbyło się spotkanie 

poświęcone programowi: Konsolidacji towarowych grup 

producentów rolnych województwa opolskiego. W 

spotkaniu uczestniczyli z ramienia Urzędu 

Marszałkowskiego: Tomasz Kostuś, Wiesław Kryniewski- 

dyr. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna 

Kuraś. Związek Dzierżawców reprezentował Mariusz 

Olejnik, Opolski Związek RSP- Henryk Tchórzewski i 

Franciszek Miśków, a OODR Łosiów- Henryk Zamojski. 

http://www.opolskizpr.pl/kierunkistrona.doc
http://www.opolskizpr.pl/kierunkistrona.doc
http://www.opolskizpr.pl/kierunkistrona.doc
http://www.opolskizpr.pl/www.opole.oip.pl


Na spotkaniu wszyscy uczestnicy potwierdzili udział w 

programie, którego realizację ustalono na lata 2009-2013. 

Następnie omówiono zadania do realizacji, wstępny 

podział obowiązków i harmonogram prac. Na koniec 

dyskusji ustalono termin następnego spotkania roboczego 

na 4.05.2009r. Na spotkaniu tym zostanie m.in. powołany 

zespół, którego zadaniem będzie opracowanie 

szczegółowych założeń w/w programu oraz wskazanie 

partycypacji w kosztach projektu przez poszczególnych 

partnerów. W/w ustalenia będą zapisane i podpisane w 

formie porozumienia.  

  

 

 

   

Spotkanie dyrekcji ANR OT Opole z grupą dzierżawców 

22.04.2009 

Dodano: 28.04.2009 

  W dniu 22.04.2009r Związek Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych zorganizował spotkanie grupy 

dzierżawców z dyrekcją Agencji Nieruchomości Rolnych 

OT Opole. Z ramienia Agencji uczestniczyli: Jerzy 

Kołodziej- dyrektor, Wacław Landwójtowicz- zastępca 

dyrektora, Artur Pustelnik- zastępca dyrektora oraz 

Zbigniew Białek. Z ramienia zarządu Związku: Mariusz 

Olejnik- prezes zarządu, Zdzisław Kownacki, Andrzej 

Widawski. Głównym tematem spotkania było omówienie 

zasad przewyższenia czynszu dzierżawnego w 

przypadku przedłużenia kończących się umów 

dzierżawy . 

  

 

 

   

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Dodano: 08.04.2009 



  

 

Radosnych Swiąt Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz Błogosławieństwa Bożego. 

  

 

 

   

Konferencja 

"Grupy producentów rolnych w województwie 

opolskim-  

ocena działania i dalsze perspektywy rozwoju"  

30 marca 2009, Sala Ostrówek, Opole 

Dodano: 31.03.2009 

  W dniu 30 marca b.r. odbyła się konferencja "Grupy 

producentów rolnych w województwie opolskim- ocena 

działania i dalsze perspektywy rozwoju" 

współorganizowana przez Związek Pracodawców-

Dzierżawcówi Właścicieli Rolnych, Krajowe Zrzeszenienie 

Producentów Rzepaku oraz Opolski Związek Rewizyjny 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. . 



 

Program konferencji  

  

 

 

   

Zebranie Zarządów Związków 18.03.2009r.  

Dodano: 31.03.2009 

  W dniu 18 marca b.r. odbyło się zebranie Zarządów 

Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych oraz Opolskiego Związku Rewizyjnego 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Na spotkaniu 

Związki te przyjęły do realizacji program:  

Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów 

rolnych województwa opolskiego. 

 

Treść programu Konsolidacji  

  

 

 

   

Inauguracja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

KONFERENCJE W UKŁADZIE LOKALNYCH GRUP 

DZIAŁANIA 

Dodano: 17.03.2009 

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zaprasza 

wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich z naszego regionu do udziału w konferencjach 

inaugurujących powstanie Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich, jakie odbędą się w dniach 26-31 marca br. w 

układzie Lokalnych Grup Działania.  

 

Informacje na temat konferencji w załączniku 1  

Formularz zgłoszeniowy w załączniku 2 

Załącznik 1  

Załącznik 2  

 

http://www.opolskizpr.pl/program.doc
http://www.opolskizpr.pl/program.doc
http://www.opolskizpr.pl/notatka.doc
http://www.opolskizpr.pl/notatka.doc
http://www.opolskizpr.pl/zalacznik3.doc
http://www.opolskizpr.pl/zalacznik3.doc
http://www.opolskizpr.pl/zalacznik4.doc
http://www.opolskizpr.pl/zalacznik4.doc


  

 

 

   

PISMA Z FEDERACJI 

Dodano: 13.02.2009 

  

 

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych wystosowała pisma do: 

- Kazimierza Plocke, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na temat słuszności ogólnych 

ocen i propozycji oraz haseł przedstawionych w materiale 

"Działania na rzecz stabilności i rozwoju", w dniu 

03.02.2009, 

- Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, z informacją o 

kryzysowym stanie towarowego sektora polskiego 

rolnictwa, w dniu 04.02.2009, 

- Tomasza Nawrockiego, Presesa Agencji Nieruchomości 

Rolnych w Warszawie, z wnioskiem o czasowym 

wyłączeniu z umowy dzierżawy gorzelni rolniczych i 

infrastruktury z nią związanej na okres 2-3 lat w formie 

aneksu do umowy dzierżawy, w dniu 09.02.2009, 

- Przemysława Trawa, Prezesa Zarządu 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, na temat 

przyjęcia propozycji objęcia patronatem branżowym 

Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa 

Polagra-PREMIERY w 2010 roku, w dniu 11.02.2009, 

- Mariana Zalewskiego, Podsekretarza Stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na temat 

wątpliwości do propozycji zawartej w projekcie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie 

gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), w 

dniu 12.02.2009. 

Treść pism została przesłana członkom Związku 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu  

  

http://www.opolskizpr.pl/zalacznik4.doc


 

   

KRYZYS 

Dodano: 12.02.2009 

  

 

Kryzys to dziś słowo odmienianie we wszystkich 

przypadkach słowo-argument na każdą 

nieprawidłowość, bankructwo firmy czy pustą kieszeń. 

Jest wielki problem i wielki krzyk, gdy zamykają jakiś 

zakład. I wszyscy myślą jak go ratować a jak jest na wsi? 

Wieś to jedna wielka fabryka na której odbijają się 

problemy wszystkich innych firm.  

 

Dziś drożeją materiały budowlane, urządzenia, maszyny 

rolnicze, pasze, usługi, paliwo, nawozy, energia-czyli rosną 

koszty produkcji. Żadna inna fabryka nie angażuje tak 

dużej ilości różnorodnych środków jak gospodarstwo. A 

czym za to wszystko zapłacić jeśli tanieją płody rolne: 

mięso, zboże, buraki. Wystarczy, że nie idzie eksport 

artykułów mlecznych a już spadają ceny skupu mleka. 

Rolnik to specyficzny producent, któremu każdy dyktuje 

ceny. Jedni-ceny maszyn, nawozów, paliwa. Drudzy-ceny 

na jego własny produkt. On sam nie ma nic do powiedzenia 

i targować się nie może z żadną ze stron. Najwyżej nie kupi 

ale i nie sprzeda. 

Po wejściu do Unii Europejskiej wieś liczyła na jakąś 

stabilizację. I takie były pierwsze jaskółki. Potem było coraz 

trudniej. A kryzys zaczął zaglądać na wieś już kilka 

miesięcy temu, gdy mocno spadły ceny zbóż i mleka-

podstawowych surowców rolnych. 

Skończyły się przewidywalne stałe dochody, którymi 

można by spłacać kredyty. A tych w ostatnich latach 

zaciągnięto dużo na konieczną modernizację gospodarstw. 

Dziś wielu rolników nie kupi potrzebnych ilości nawozów 

i środków ochrony roślin, nie ubezpieczy upraw. Część 

odłoży większe, choć pilne inwestycje, bo będą się bali brać 

nowe kredyty-jeśli w ogóle banki zechcą ich udzielić. 

Wprawdzie w ten sposób kryzys da się jakoś przetrwać, ale 

skutki takiego rozwiązania także dadzą o sobie znać, choć 

nieco później. Bo gospodarstwo to taki interes, który trzeba 

rozwijać stale, w który ciągle trzeba inwestować. W 

przeciwnym razie przegrywa się z konkurencją. Najpierw 



z sąsiadem zza miedzy, potem z tym z za dziesiątej granicy. 

A tego problemu Państwo nie może nie zauważyć. 

  

 

 

   

Byle Polska wieś spokojna. Ale nie będzie 

Dodano: 11.02.2009 

  

 

Rolnicy narzekają dziś bardziej niż zwykle. Mają powody - 

w 2008 roku ich dochody gwałtownie się obniżyły. Ale to 

jeszcze nie kryzys. Kryzys spadnie na nich dopiero teraz. 

Czy naszej wsi grozi załamanie?  

 

Całość artykułu: 

Byle polska wieś spokojna. Ale nie będzie, Krystyna 

Naszkowska 

  

 

 

   

PISMO Z FEDERACJI 

Dodano: 10.02.2009 

  

 

Z inicjatywy Związku Federacja Związków w Warszawie 

wystąpiła z pismem do Tomasza Nawrockiego, Prezesa 

ANR w sprawie gorzelni. 

 

W załączeniu pismo: 
Pismo Federacji do Prezesa ANR  

  

http://www.opolskizpr.pl/Byle%20Polska%20wies%20spokojna.doc
http://www.opolskizpr.pl/Byle%20Polska%20wies%20spokojna.doc
http://www.opolskizpr.pl/Byle%20Polska%20wies%20spokojna.doc
http://www.opolskizpr.pl/Pismo%20Federacja.jpg
http://www.opolskizpr.pl/Pismo%20Federacja.jpg


 

   

DE MINIMIS 

Dodano: 05.02.2009 

  

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż zgodnie z treścią 

przepisu § 1pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie 

terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z 

tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i 

sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr. 214, poz. 1581) w 

dniu 15 lutego 2009r. upływa termin składania wniosków o 

przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego zbóż ozimych.  

 

W związku z powyższym Oddział Terenowy Agencji 

Rynku Rolnego w Opolu zapewnia 14 lutego tj. sobota, w 

godzinach 7.30 do 15.30 - dyżur, celem umożliwienia 

producentom rolnym złożenie przedmiotowych 

dokumentów. 

  

 

 

   

GRUNT NA WIARĘ  

Dodano: 26.01.2009 

  

 

Nikt dokładnie nie wie, ile gruntów Kościół już przejął i ile 

jeszcze dostanie w ramach rekompensowania mu strat 

poniesionych za czasów PRL. Od lat obowiązuje zasada: 

dyskretnie i hojnie. 

 
 



Do pobrania: 

Grunt na wiarę, Cezary Łazarewicz.  

  

 

 

   

ZMARŁ BENEDYKT SMYCZEK  

Dodano: 07.01.2009 

  

 

W dniu 6 stycznia 2009 roku po ciężkiej chorobie 

zmarł Benedykt Smyczek - członek Związku 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu, wieloletni członek Zarządu-Dyrektor Top 

Farms Głubczyce sp. z o.o. Zapamięta się w naszej 

pamięci jako bardzo dobry fachowiec, kolega i nasz 

przyjaciel. Był laureatem wielu nagród. 

 

Opolski Związek Dzierżawców składa najszczersze 

wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim bliskim.  

 

Pogrzeb odbędzie się 9 stycznia 2009 r (piątek) o 

godz.10.45 w CHUDOWIE koło Knurowa 

  

 

 

   

http://www.opolskizpr.pl/Grunt%20na%20wiare.doc
http://www.opolskizpr.pl/Grunt%20na%20wiare.doc


ZWROT MAJĄTKÓW KOŚCIOŁOWI; "FUTRO ZA 

MARYNARKĘ" 

Dodano: 06.01.2009 

  

 

- Zdarza się, że za kwestią zwrotu nieruchomości 

majątków Kościoła, które zostały zagrabione przez 

komunistów stoją ludzie z SB. To kompromituje Kościół 

- powiedział w programie "Teraz MY" w TVN 24 ksiądz 

Kazimierz Sowa. Goście w studio rozmawiali o zwrocie 

majątku, który Kościół utracił w dobie komunizmu. 

Zdaniem księdza Sowy, Kościół stoi na straconej pozycji w 

debacie publicznej dotyczącej zwrotu kościelnych 

majątków. 

 

- Komuniści zagrabili majątki w sposób pół-bandycki - 

zauważył również obecny w studio TVN Andrzej Czuma. - 

Biadolenie, że chodzi o 500 hA ziemi, że to są jakieś duże 

pieniądze, jest nie na miejscu - dodał poseł PO. Zdaniem 

Czumy, kwestia zwrotu mienia powinna być rozwiązana w 

sposób humanitarny, tak aby uszanować i racje Kościoła, i 

racje Skarbu Państwa. 

 

- W debacie publicznej o zwrocie latyfundiów kościelnych 

dokonuje się przełom - ocenił ze swej strony Jerzy 

Wenderlich. - Należy zapytać jakiej wartości było utracone 

mienie oraz jaką wartość ma mienie, które zostało 

przekazane Kościołowi w ostatnich latach - dodał poseł 

SLD, argumentując, że pozwoliłoby to uniknąć 

ewentualnych kontrowersji dotyczących wartości 

zwracanego majątku. - Jeśli zabrano marynarkę, to trudno 

żeby zwracano futro z norek. To, co się dzieje, to przesada 

- podkreślił na koniec poseł Wenderlich. 

 

Materiał na temat działalności komisji majątkowej z programu 

TERAZ MY: 

http://wiadomosci.onet.pl/4355318,33,1,1,relacjetv.html 

  

 

 

http://wiadomosci.onet.pl/4355318,33,1,1,relacjetv.html


   

PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2008 

Dodano: 05.01.2008 

  1. SPOTKANIA CZŁONKÓW 

- 31.01-01.02. - Bal Dzierżawcy, Ośrodek Skowronek, 

Głuchołazy 

- 09.02. - Wyjazd do Krakowa, Piwnica Pod Baranami 

- 27.03.- Zebranie Związku, Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, Opole (spotkanie z dyrektorami 

ANR, ARR i ARiMR) 

- 16.05. - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, Restauracja 

Salomon, Opole 

- 07.07. - Zebranie producentów rzepaku z Zakładami 

Tłuszczowymi, Hotel Mercure, Opole 

- 30.09-03.10 - Spotkanie członków z osobami 

towarzyszącymi, Bieszczady, Lwów 

- 22.10. - Zebranie Związku, Hotel Olimpijski, Opole 

(dyskusja nad nowymi założeniami do projektu ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państw) 

 

2. SPOTKANIA ZARZĄDU 

- 10.03. - Opole, Biuro Związku 

- 14.04. - Opole, Biuro Związku 

- 07.07. - Opole, Biuro Związku 

- 19.09. - Opole, Biuro Związku 

- 27-28.11.- Ustroń, wspólny Zarząd 4 organizacji (Związek 

Pracodawców-Dzierzawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu, Śląski Związek Dzierżawców Nieruchomości 

Rolnych w Gliwicach, Opolski Związek Rewizyjny 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Regionalny 

Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w 

Katowicach) 

- 18.12 - Opole, Biuro Związku 

 

3. CZŁONKOWIE 

a) przystąpili: 

- członek zwyczajny: Bronisław Haładus, Jan Jędrzejczyk, 

Jacek Waranka,"RAPEX" sp. z o.o. 

- członek wspierający: Agrosimex sp. z o.o., Marcin 

Dębiński, Jacek Sawicki 

- członek wspierający: Greenland Technologia EM Paweł 

Zajączkowski, Sławomir Leśniak 

- członek wspierający: Alta Polska sp. z o.o., Jacob 

Kamminga, Marian Mańkowski 

b) wykreśleni: 

- 6-ciu członków zwyczajnych za niezapłacone składki 

członkowskie  



 

4. POSTULAT 

Postulat do Rządu RP, Parlamentarzystów oraz Wojewody 

Opolskiego o dokonanie rzetelnej oceny sytuacji 

finansowo-ekonomicznej gospodarstw rolnych. Postulat 

podpisany przez: Związek Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych w Opolu, Wojewódzki Związek 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek 

Rolników Śląskich, Opolski Związek Rewizyjny RSP, 

Grupę Producentów Rolnych KA-ROL sp. z o.o., Grupę 

Producentów Zbóż "Chrobry" sp. z o.o., Spółdzielnie 

Producentów Rolnych DYTMARÓW 

 

5. POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM 

15 sierpnia br. nad województwem opolskim przeszła 

potężna nawałnica. Związek zorganizował pomoc i 

wystosował Apel do Dzierżawców - wielkość zebranej 

pomocy to ok.254 000,00 zł, na co złożyła się: 

- 162 000,00 zł - pomoc materialna tj. materiał siewny, 

remonty dachów, materiały budowlane oraz zboże, pasza 

- ok. 92 000,00 zł - gotówka - która została bezpośrednio 

przekazana do poszkodowanych których dotknęła trąba 

powietrzna (78 500,00 zł). Również część pieniędzy zostało 

przekazana na konto pomocy Urzędu Miasta Ujazd (13 

504,34 zł). 

 

6. NAGRODY/WYRÓŻNIENIA 

- W Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne I miejsce otrzymał Zakład 

Ogrodniczy PACZYNA, Cecylia KLIMOWICZ 

- W XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - 

Farmer Roku" wyróżnienie otrzymał członek naszego 

Związku - Bernard Marks 

- V-ce Wojewoda Opolski Antoni Jastrzembski na ręce 

Prezesa Zarządu Mariusza Olejnika złożył podziękowanie 

za pomoc fiansową i materialną Związku dla rolników po 

przejściu trąby powietrznej w sierpniu 2008r. przez 

województwo opolskie 

 


