
 

 

PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2015 

 

Wigilia 24.12.2015 r. 

Dodano: 23.12.2015 

   

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2015 r. biuro Opolskiego Związku Producentów 

Rolnych będzie nieczynne. 

  

 

 

   

Spotkanie opłatkowe 

Opole, 21 grudnia 2015r. 

Dodano: 22.12.2015 

  

 



 

W dniu 21 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie opłatkowe z przedstawicielami instytucji i 

organizacji ze środowiska rolniczego województwa opolskiego oraz śląskiego.  

Każdy z uczestników zabrał głos, podsumował kończący się rok oraz złożył życzenia na 

nadchodzący 2016, po czym zebrani połamali się opłatkiem składając sobie życzenia.  

 

Gośćmi byli: 

1. Antoni Konopka - Wicemarszałek Województwa Opolskiego 

2. Herbert Czaja - Prezes Izby Rolniczej w Opolu 

3. Mirosław Borzym - Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych OT Opole 

4. Klaudia Kluczniok- Dyrektor Biura Związeku Śląskich Rolników 

5. Danuta Bajak - Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu 

6. Agnieszka Zagola, Dyrektor ARR OT Opole 

7. Tomasz Białaszczyk - Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 

8. Henryk Zamojski - Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

9. Henryk Tchórzewski - Prezes Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych  

10. Franciszek Miśków - V-ce Prezes Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych 

11. Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWO 

12. Katarzyna Kuraś - Kierownik Referatu Rolnictwa i Łowiectwa, UMWO 

13. Henryk Wawer- wydawca, dziennikarz, autor programów, TVP Opole 

 

Z ramienia Związku uczestniczyli:  

1. Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu 

2. Andrzej Widawski - V-ce Prezes Zarządu 

3. Aleksander Materla - członek ZarządU  

 

 

 

Stanowisko Związku 

Dodano: 21.12.2015 



  Uprzejmie informujemy, że po ukonstytuowaniu się Rządu, podziału obowiązków i 

przedstawienie priorytetów planu działania przez Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Zarząd Opolskiego Związku Producentów Rolnych na swoim posiedzeniu w dniu 

21.12.2015 r. przedstawia swoje stanowisko. 

 

 

 

Do pobrania pismo  
strona pierwsza 

 

 

 

   

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Dodano: 17.12.2015 

http://www.opolskizpr.pl/stanowisko%20zwi%C4%85zku.pdf
http://www.opolskizpr.pl/stanowisko%20zwi%C4%85zku.pdf


  Niech Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowym czasem spędzonym bez 
pośpiechu, trosk i zmartwień, w spokoju i radości, a Nowy Rok 2016 niech 
obfituje w szczęście, pomyślność i realizację wszelkich zamierzeń. 
 
życzy Opolski Związek Producentów Rolnych 

  

 

 

   

Trwa przyjmowanie wniosków o pomoc od przetwórców z sektora rolno-spożywczego 

Dodano: 14.12.2015 

  Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Do 15 grudnia 

do ARiMR wpłynęło 12 takich wniosków, w których przetwórcy ubiegają się o 

przyznanie dofinansowania w wysokości 17,73 mln zł. 

 

Informacja o terminie oraz zasadach udzielania pomocy z poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" została podana 

do publicznej wiadomości także w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu 

internetowym Agencji. 

 

Źródło: www.arimr.gov.pl.  

 

 

   

Zmiana adresu do korespondencji 

Dodano: 20.11.2015 

  Uprzejmie informujemy, że od 23.11.2015 r. ulega zmiana adresu do korenspondencji Opolskiego 

Związku Producentów Rolnych. 

 

Aktualny adres do korenspondencji: 

 

Opolski Związek Producentów Rolnych 

ul. Wrocławska 107, 

45-837 Opole 



tel./fax 77 4231 320 

e-mail: biuro@opolskizpr.pl  

 

 

   

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości 

Dodano: 13.11.2015 

  Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach 

poddziałania �Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości� objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wnioski można składać w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w 

oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy 

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w 

systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po 

przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Aby 

skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty: 

 

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych 

specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 

systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 

z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych 

oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub  

 

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 

znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 

2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub 

 

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych 

wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 

nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. 

zm.), zwanego dalej �rozporządzeniem nr 1308/2013�, lub 

 

d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub  

 

e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu �Jakość Tradycja�, lub 

 

f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu �Quality Meat Program�, lub 

 



g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu �Pork Quality System�, lub 

 

h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu �Quality Assurance for Food 

Products� � �Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi 

owsianej�, lub 

 

i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu �Quality Assurance for Food 

Products� � �Kulinarne mięso wieprzowe�, lub 

 

j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu �Quality Assurance for Food 

Products� � �Wędliny�. Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu 

przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej w ramach poddziałania �Wsparcie na przystępowanie do systemów 

jakości� dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego 

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-

systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.  

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

�Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości� Prezes Agencji Rynku 

Rolnego podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej w ramach poddziałania �Wsparcie na przystępowanie do 

systemów jakości� objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz.U. z 2015 r, poz. 1195).  

 

Wnioski o przyznanie pomocy są dostępne na stronie 

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-

systemow-jakosci.  

 

Źródło: www.arr.gov.pl   

 

 

   

Rada Społeczna Doradztwa Rolmiczego 

Dodano: 04.11.2015 

  28 października odbyło sie I Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego A. Konopka wręczył nominacje członkom Rady SpołecznejDoradztwa Rolniczego przy 

OODR w Łosiowie powołanych uchwałą z dnia 14.09.2015 

Przewodniczącym Rady został Pan Herbert Czaja. Z ramienia OZPR otrzymal nominację Pan 

Mariusz Olejnik. W programie posiedzenia m.in.  

-wybór składu Prezydium Rady 

-przedstawienie projektu regulaminu 



-przekazanie informacji nt. działalności OODR w Łosiowie 

- informacja nt. planu finansowego OODR w Łosiowie   

 

 

   

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - zmiany w realizacji mechanizmu 

Dodano: 26.10.2015 

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości 

stawek dopłat.Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.Wysokość stawek będzie wyliczana 

na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach 

złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków 

roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te 

dopłaty w danym roku.Z uwagi na zmianę przepisów ww. ustawy ulegnie zmianie także 

formularz wniosku o przyznanie dopłaty.Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania 

dopłaty oraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej ARR 

przed rozpoczęciem terminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia 2016 r. 

Źródło: http://www.arr.gov.pl   

 

 

   

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 - 2020 

Dodano: 22.10.2015 

  Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w 

ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady udzielania 

wsparcia ogłosił 17 września Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej 

Gross za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR, a Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, podała do publicznej wiadomości podczas konferencji 

prasowej w Szczecinie. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:  

rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;  

rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;  

rozwojem produkcji bydła mięsnego  

- wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł Jak podkreślił wówczas szef resortu rolnictwa, 

nowy budżet na tego typu wsparcie jest nieco wyższy niż w poprzednim okresie programowania, 

ponieważ na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano 



łącznie 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla 

pozostałych regionów. Z kolei 19 października podczas spotkania z rolnikami minister Marek 

Sawicki zapowiedział, że: 

- W styczniu przewidujemy kolejny nabór wniosków na "Modernizacja gospodarstw rolnych". 

Wtedy będzie można składać wnioski także o dofinansowanie zakupu ciągników i innych maszyn 

rolniczych.Wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" jest kolejnym rodzajem pomocy 

finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamianym 

przez ARiMR w tym roku.Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR 

właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem 

biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać 

osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W 

przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale 

regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie 

wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż 

jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona 

największa część tych gospodarstw.  

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści 

się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą 

wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację 

gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw 

musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o 

wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną 

przynajmniej 10 tys. euro.  

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów 

będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby 

zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie 

jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie 

środowiska naturalnego.  

ARiMR przygotuje w ramach każdego naboru dwie listy określające kolejność przysługiwania 

pomocy. Jedną dla rolników z województwa mazowieckiego, a drugą dla rolników z pozostałych 

województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 90 dni 

od zakończenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.Pomoc na "Modernizację 

gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez 

nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% 

poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w 

przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku 

rolników. 

 



<br< 

 

 

 

<br< 

 

 

<br< 

 

Tekst: Paweł Wojcieszak  

Zdjęcia Artur Kubat (2) Paweł Wojcieszak (1) 



Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-oglasza-termin-naborow-

wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych.html  

 

 

   

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu 

Dodano: 19.10.2015 

  W dniach 15-16 października w Turznie koło Torunia odbyła się druga edycja Europejskiego 

Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 

Organizatorami Kongresu (EKMA) są: Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

oraz European Landowners� Organization (ELO).Inteligentne specjalizacje w sektorze rolno-

spożywczym, innowacje w rolnictwie, potencjał wzrostu sektora agrobiznesu to priorytety rozwoju 

Europy w latach 2015-2020. Z ramienia OZPR w kongresie uczestniczył Pan Mariusz Olejnik. Podczas 

Kongresu uczestnicy mogli zapoznać się z nowatorskimi przedsięwzięciami biznesowymi na 

obszarach wiejskich, z potencjałem rozwoju, jaki daje nowa perspektywa unijna oraz z możliwościami 

dalszego wspierania gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów inżynierii 

finansowej oraz kreatywnych rozwiązań w ramach transferu wiedzy i know-how. Program Kongresu 

został opracowany wspólnie z partnerem i uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne dla 

środowiska rolniczego. Kongres został podzielony na 5 sesji tematycznych: 

- Innowacyjność w rolnictwie, 

- European Innovative Partnership (EIP), 

-Zmiany klimatyczne, a zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego, 

- Wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, 

- Fundusze zewnętrzne dla sektora agrobiznesu 2014-2020. 

<br< 

 

 

W sesjach tematycznych prelegenci przedstawili swoje referaty, a moderowane dyskusje umożliwiły 

interakcję z uczestnikami. Biorąc pod uwagę udział prelegentów także z Europy podczas wystąpień 

zapewnione zostało tłumaczenie symultaniczne. Istotnym elementem Kongresu była także możliwość 

spotkania się środowiska menadżerów agrobiznesu, wymiana doświadczeń i informacji podczas 

spotkania sieciującego organizacje rolnicze.W Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu 



uczestniczyli m.in. menadżerowie agrobiznesu, prezesowie firm i właściciele gospodarstw rolnych z 

Polski oraz Europy, władze związków regionalnych pracodawców rolnych zrzeszonych w Federacji 

Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Warszawie oraz przedstawiciele izb 

rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rządowych, środowisk naukowych w tym 

przyszłych menadżerów agrobiznesu. 

 

<br< 

 

 

<br< 

 

 

Żródło: tekst i zdjęcia: 

http://www.kongresagrobiznesu.pl/ 

Do pobrania:  

Program kongresu.doc  

 

 

 

   

http://www.opolskizpr.pl/Program%20kongresu.doc
http://www.opolskizpr.pl/Program%20kongresu.doc


Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej 

Dodano: 15.10.2015 

  W dniu 14 października w Opolu w sali konferencyjnej Katolickiego Uniwerytetu Ludności Wiejskiej 

odbyło sie walne zgromadzenie Izby Rolniczej. Przed zgromadzeniem odbyło sie równiez posiedzenie 

Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Rolniczymi, ds. Gospodarstw Towarowych oraz ds. 

Agroturystyki, Promocji Produktów Rolnych, Rodzin i Obszarów Wiejskich, dokonująceweryfikacji i 

akceptacji nowych czlonków.  

Członkami Komisji do spraw gospodarstw towarowych Izby Rolniczej w Opolu zostali:  

1. Damboń Jan, 

2. Gorzellik Anita, 

3. Pakosz Piotr, 

4. Stopyra Jarosław, 

5. Mariusz Olejnik, 

6. Henryk Tchórzewski. 

 

 
 

 

 

 

 



   

ŚRODKI WSPARCIA DLA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W RAMACH NOWEJ WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ: MOŻLIWOŚCI SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH 

Dodano: 14.10.2015 

  W dniu 7 października w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się 

kongres nt.ŚRODKI WSPARCIA DLA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W RAMACH 

NOWEJ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ: MOŻLIWOŚCI SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH. W 

spotkaniu uczstniczył Pan Mariusz Olejnik. 

W programie m.in.: 

Wystąpienie Pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Polski plan 

rozwoju obszarów wiejskich: środki wsparcia dla spółdzielni rolniczych" Prezentacja pana 

Waldemara Sochaczewskiego, dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej ARR,nt. 

�Zadania ARR dotyczące grup i organizacji producentów w świetle zmian legislacyjnych� 

Prezentacja pana Prodromosa Kalaitzisa (Copa-Cogeca) nt. �Rozwój spółdzielni rolniczych w 

UE� 

Prezentacja pana Alessandra Dalpiaza, sekretarza generalnego Apot (Stowarzyszenia 

Producentów z Trentino), nt. zmian na rynku owoców i warzyw w UE oraz dalszej integracji 

OP w łańcuchu dostaw żywności 

Prezentacje: pana Posła Mirosława Maliszewskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Sejmu RP, prezesa Związku Sadowników RP, nt. zmian na rynku owoców i 

warzyw oraz pana Witolda Boguty, prezesa Krajowego Związku Grup Producentów Owoców 

i Warzyw �Spółdzielni Osób Prawnych, nt. integracji w łańcuchu żywności i partnerstw 

Prezentacja pani Kirsten Holm Svendsen, Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności, nt. zmian w 

sektorze mleka i roli OP oraz spółdzielni w podejmowaniu obecnych wyzwań rynkowych 

Prezentacja pana Waldemara Brosia, prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich,nt. 

obaw sektora i skutków praktycznych: rozwój współpracy w sektorze mleka. 

Do pobrania:  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem 

wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów  

  

 

 

 

   

Priorytet uruchomienie pomocy suszowej. 

Dodano: 09.10.2015 

  Zależy nam na jak najszybszym uruchomieniem pomocy suszowej. Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa weryfikuje teraz wnioski rolników, aby oszacować wysokość zapotrzebowania 

oraz określić wysokość stawek dopłaty do hektara � powiedział minister Marek Sawicki podczas 

spotkania z rolnikami z Suchożebr z powiatu siedleckiego oraz Samborca z powiatu sandomierskiego. 

http://www.opolskizpr.pl/Prezentacja%20grupy%20i%20spoldzielnie.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Prezentacja%20grupy%20i%20spoldzielnie.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Prezentacja%20grupy%20i%20spoldzielnie.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Prezentacja%20grupy%20i%20spoldzielnie.pdf


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakończonym właśnie naborze zebrała wnioski od 

166,5 tys. rolników, którzy ubiegają się o pomoc z tytułu strat wyrządzonych przez suszę w wysokości 

649,4 mln zł. Wnioski są teraz weryfikowane, aby ustalić ostateczną wysokość dopłaty do hektara. Na ten 

cel rząd przeznaczył 450 mln zł. � Proszę jednak pamiętać, że mamy jeszcze 120 mln zł wywalczone w 

Komisji Europejskiej. Te pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla producentów mleka. W tej chwili 

trwają ostateczne prace nad szczegółami tej pomocy � zapewnił rolników minister Marek 

Sawicki.Minister Sawicki przypomniał również rolnikom, że 17 października rusza wypłata zaliczek 

płatności bezpośrednich. � Po raz pierwszy od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej 

zdecydowaliśmy się na zastosowanie takiego mechanizmu. To także forma ulżenia rolnikom w trudnej 

sytuacji po suszy � powiedział Marek Sawicki.Na pytania dotyczące PROW szef resortu rolnictwa 

przypomniał, że Polska jest liderem jeżeli chodzi o tempo wdrażania II filara Wspólnej Polityki Rolnej. � 

Są jeszcze regiony w Unii Europejskiej, która nie mają zatwierdzonego przez Komisję Europejską PROW. 

My liczymy, że do końca tego roku będzie uruchomione nawet 16 działań � zapewnił minister Sawicki, 

który jednocześnie zwrócił się do obecnych na sali rolników z apelem � Po 2020 roku Wspólna Polityka 

Rolna zapewne będzie, ale na pewno nie będzie już tak hojna dla nas jak jest teraz. Dlatego tak ważne jest 

aktywne wykorzystywanie tych funduszy, aby do końca zmodernizować polską wieś. 

Źródło: 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Priorytet-

uruchomienie-pomocy-suszowej  

  

 

 

   

Wyjazd szkoleniowy do Torunia i okolic. 

23-25.09.2015r. 

Dodano: 30.09.2015 

  W dniach 23-25 wrzesnia 2015r. odbył sie wyjazd szkoleniowydo Torunia, Bydgoszczy i Kłodawy. 

Wycieczka została zorganizowana dla członków OZPR i osób towarzyszących. Uczestnicy wyjazdu mieli 

okazję zwiedzić Ciechocinek, Toruń, Bydgoszcz, Kłodawę. W trakcie wyjazdu odbyła sie również 

konferencja, na której firmy: ADOB, DuPont, Mada i Petrol zaprezentowały oferte swoich produktów. 

Była również okazja do zwiedzenia firmy APRA wydawcy m.in. "Przedsiębiorcy Rolnego.". 

 

Program spotkania:  

23.09.2015 

- zwiedzanie Ciechocinka, Torunia  

24.09.2015 

- spotkanie konferencyjne, prezentacja ofert firm: ADOB, DuPont, Mada i Petrol, 

- zwiedzanie Exploseum w Bydgoszczy, warzelni, 

wizyta w firmie APRA, 

- uroczysta kolacja w hotelu  

25.09.2015- zwiedzanie zamku Anny Wazówny  

-zwiedzanie Kopalni Soli  

 



<br< 

 

 

<br< 

 

Autor zdjeć -Wydawnictwo APRA 

 

 

   

Inauguracyjne Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej DS. KSOW 2014-2020 

Opolski Urząd Wojewódzki, 21.09.2015r. 

Dodano: 24.09.2015 

  W dniu 21 wrzesnia 2015r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło sie inauguracyjne posiedzenie 

Wojewódzkiej Grupy Roboczej DS. KSOW 2014-2020 

Uczestników posiedzenia powitał Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, 

Przewodniczacy WGR ds. KSOW. 

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nominacji dla członków i stałych zastępców członków WGR d. 

KSOW. Z Opolskiego Związku Producentów Rolnych na członków zostali powołani Mariusz Olejnik -



Prezes OZPR, oraz Andrzej Widawski -Wiceprezes OZPR. Kolejno omówiono regulamin pracy 

Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020. W następnych 

punktach posiedzenia znalazło sie m.in.:  

-Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

-Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Województwa opolskiego 

- Kolejny punkt przedstawił Pan Dariusz Sitko-Z-ca Dyrektora Opolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego 

w Łosiowie- Sieć innowacji na rzecz rolnictwa 2014-2020. Na tym spotkanie zakończono.  

 

 

   

Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku 

z suszą 17 września 2015 r. 

Dodano: 17.09.2015 

  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.z 2015, poz. 1346), określone zostały zasady udzielania przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów 

rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały 

szkody spowodowane przez suszę. 

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.Formularz wniosku dostępny jest 

na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód 

sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy 

składanego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest 

wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez 

suszę. 

Jednakże producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego 

są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole 

potwierdzającą wystąpienie szkody.   

 

 

   

Spotkanie Porozumienia Rolników  

Opolski Urząd Wojewódzki, 18.08.2015r. 

Dodano: 25.08.2015 



  W dniu 18 sierpnia 2015r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło sie spotkanie 

Porozumienia Rolników na Opolszczyźnie.  

 

 

 

 

Tematem głównym spotkania była susza dotykajaca nasze województwo. 

Niestety odmimienne stanowisko od rolników zajeło UNG Puławy które nie uznało 

województwa opolskiego za dotknięte suszą. 

 

 
 

Kolejnym tematem było wypracowanie stanowiska w sprawie podpaleń w gminie Wołczyn, 

czego wyrazem jest opracowany list otwarty opublikowany na łamach NTO w dn. 21.08.2015 

zamieszczony poniżej. 

 

Do pobrania: Strona NTO zawierajaca list otwarty 

  

</br< 

 

 

http://www.opolskizpr.pl/por3.pdf
http://www.opolskizpr.pl/por3.pdf


   

Debata Przedżniwna  

12 czerwca 2015 r. 

Dodano: 15.06.2015 

  W miniony piątek odbyła się Debata Przedżniwna zorganizowana przez Krajową Federację 

Producentów Zbóż. Uczestniczyli w niej rolnicy, członkowie Krajowej Federacji Producentów Zbóż, 

a na samym początku debaty pojawił się także minister Marek Sawicki.Podczas spotkania poruszono 

m.in. temat Elewarru. 

Reszta artykułu do przeczytania na stronie: http://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/minister-

sawicki-o-elewarze/ 

W debacie uczestniczył prezes Mariusz Olejnik .  

  

 

 

   

Podsumowanie realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

10 czerwca 2015 r. 

Dodano: 12.06.2015 

  W dniu 10 czerwca w hotelu Arkas odbyła się konferencja "Podsumowanie realizacji programów 

unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich " W programie konferencji m.in.:/ 

-Podsumowanie realizacji działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR w województwie 

opolskim/ 

-�Rola LGD we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich�/ 

-Podsumowanie wdrażanych przez Samorząd Województwa Opolskiego działań w ramach 

programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich / 

W konferencji uczestniczył prezes Mariusz Olejnik .  

  

 

 

   

Walne Zebranie Członków OZPR  

2 czerwca 2015 r. 

Dodano: 12.06.2015 



  W dniu 2 czerwca 2015r. w Olszowej k/Strzelec Opolskich odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków 

Opolskiego Związku Producentów Rolnych w Opolu. Zebranie miało charakter podsumowania działalności 

Związku w 2014 roku. .  

 

 

   

Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds KSOW  

16 maja 2015 r. 

Dodano: 16.05.2015 

  W dniu 15 maja 2015 r. prezez Mariusz Olejnik uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. 

KSOW 

W programie m.in.: 

-Przedstawienie zmian w składzie WGR ds. KSOW i wręczenie nominacji  

-Ewaluacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2009-2013 w województwie opolskim-prezentacja 

wyników badania  

-Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-zakres wsparcia.   

 

 

   

Spotkanie zarządu OZPR  

5 maja 2015 r. 

Dodano: 05.05.2015 

  W dniu 5 maja 2015 r. w biurze związku odbyło się zebranie zarządu 

Opolskiego Związku Producentów Rolnych.  

1. Podsumowanie Gali 20-lecia OZPR 

2. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Związku w związku z 

dobrowolną rezygnacją 

3. Ustalenie terminu, miejsca i porządku walnego zgromadzenia członków 

4. Dyskusja nt. wpływu na zakres wykładów, praktyk studiów MBA 

5. Sprawy bieżące 

6. Wolne wnioski..   

 

 

   



GALA 20-Lecia Opolskiego Związku Producentów Rolnych  

Opole, 15 kwietnia 2015r. 

Dodano: 21.04.2015 

  

 

W dniu 15 kwietnia 2015r. odbyła się uroczysta Gala 20-lecia OZPR 

 

Gala rozpoczeła się uroczystym otwarciem oraz powitaniem znamienitych gości przez Prezesa zarządu OZPR 

Mariusza Olejnika i członka zarządu Aleksandra Materlę. 

 

Swoją obecnością obchody 20-lecia uświetnili Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz wraz z kwartetem 

smyczkowym. 

Następnym jakże podniosłym wydarzeniem gali była ceremonia wręczenia zasłużonym członkom OZPR 

odznaczeń państwowych. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej odznaczenia wręczył Wicewojewoda Antoni 

Jastrzembski. 

Uhonorowani zostali: 

 

- Antoni Płócienniczak- Złotym Krzyżem Zasługi 

 

- Mariusz Olejnik - Medalem Złotym za Długoletnią Służbę 

 

- Krzysztof Gawęcki-Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę 

 

Czterej członkowie Związku z rąk Marszałka Andrzeja Buły otrzymali również odznaczenia ZA ZASŁUGI 

DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO: 

 

- Henryk Bialik 

 

- Kazimierz Kulas 

 

- Zdzisław Kownacki 

 

- Jerzy Lech 

 

W ramach kolejnego punktu programu goście mogli obejrzeć film pt. "20 lat działalności Związku". 



Uczestnicy wysłuchali także referatu Prezesa Mariusza Olejnika podsumuwującego ostatnie 20 lat 

działalności Związku. 

Z okazji Jubileuszu na ręce Pana Prezesa wielu gości złożyło serdeczne życzenia oraz listy gratulacyjne. 

W ramach podziękowania za wspólną pracę oraz dążenie do celu członkowie OZPR otrzymali 

okolicznościowe dyplomy. Na zakończenie gali odbył się bankiet. 

 

 
Zdjęcia z Gali 20-Lecia OZPR dostępne w Galerii 
 
Źródło zdjęć: Krzysztof Zacharuk- wydawnictwo APRA 

  

 

 

   

Spotkaniezarządu OZPR  

13 kwietnia 2015 r. 

Dodano: 13.04.2015 

  W dniu 13 kwietnia 2015 r. w biurze związku odbyło się zebranie zarządu 

Opolskiego Związku Producentów Rolnych.  

Zebranie poprowadził Mariusz Olejnik- prezes zarządu.  

Program spotkania: 

1. Spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Panem Andrzejem 

Butrą. 

2. Sprawy organizacyjne Gali. 

3. Ustalenie terminu zebrania sprawozdawczego. 

4. Wolne wnioski.   

 

 

   

Spotkanie dla członków Związku z firmą BIO-GEN Sp. z o.o.  

23 lutego 2015 r. 

Dodano: 26.02.2015 

  23 lutego 2015r. odbyła się prezentacja produktów Przedsiębiorstwa Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i 

Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. w Namysłowie. 

Firma zaprezentowała produkty, które mają zastosowanie w uprawach zbóż i rzepaku oraz innych roślin.  

 

Program spotkania informacyjnego dot. działalności przedsiębiorstwa BIO-GEN Sp. z o.o. obejmował: 

- Rozpoczęcie spotkania przywitaniem gości w Dworku Różanym w Namysłowie,  

http://www.dzierzawcy.opole.pl/gala2015.html


- Krótka historia firmy - właściciel Jarosław Peczka,  

- Technologia produkcyjna w firmie BIO-GEN - Artur Kleina,  

- Prezentacja produkowanych przez BIO-GEN preparatów dla roślin: BIOGEN Rewital, do rewitalizacji gleb - 

Krzysztof Lewandowski, 

- Wpływ 3 - letniego stosowania BIO-GEN Rewital na mikroflorę i strukturę gleby, 

- Preparat dla roślin � stymulator wzrostu SUPERPLON - Krzysztof Lewandowski, 

- Dyskusjia, obiad,  

- Zwiedzanie zakładu produkcyjnego BIO-GEN przy ul. 1-go Maja 26 w Namysłowie.  

 

Na spotkaniu uczestniczyli członkowie Związku z powiatu namysłowskiego i kluczborskiego:  

1. Józef Adam Adamski - Łączańskie PR �Ikab-Rol� Sp. z o.o.  

2. Jan Białas - GR Jan Białas  

3. Kazimierz Lis - WIDAWA Sp. z o.o. 

4. Antoni Płócieniczak - PAGRO Sp. z o.o.  

5. Czesław Wojtowicz - Jastrzębskie GR JASPOL Sp. z o.o.  

6. Maciej Fiołka - RSP Głuszyna  

7. Henryk Rachlak - RSP Lubska  

8. 9. 10. Michał Sikorski, Jarosław Olszewski + 1os. - PPH Kłos Sp. z o.o.  

11. Jerzy Lech - PR KŁOS Sp. z o.o. 

12. Andrzej Babiak - RSP Bruny   

 

 

   

Posiedzenie Zjazdu Nadzwyczajnego Federacji 

19 lutego 2015 r. 

Dodano: 26.02.2015 

  

 

W dniu 19 lutego 2015 r. w Warszawie, przy ul. Hożej 66/68 odbyło się posiedzenie Zjazdu Nadzwyczajnego 

Federacji.  

Tematem Zjazdu były zmiany w Statucie Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych.  

Na posiedzeniu obecni byli: Andrzej Widawski, V-ce Prezes Zarządu Związku i Henryk Bialik, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zwiazku.   

 

 

   



Spotkanie członków Związku,  

Pałac Pawłowice, 12-13.02.2015r. 

Dodano: 17.02.2015 

  W dniach 12-13 lutego 2015r. w pałacu Pawłowice odbyło się spotkanie członków Związku wraz z osobami 

towarzyszącymi połączone z zebraniem oraz corocznym Balem Producenta Rolnego.  

 

 

 

Program: 

12 luty 2015r.  

Zebranie dla Członków Związku: 

- Podsumowanie działalności Związku w 2014r. i informacja o działalności Federacji - Mariusz Olejnik, 

Prezes Zarządu  

- Nowości w ofercie firmy DuPont - Grzegorz Chmielniak, DuPont  

- Nowości w palecie produktów Bayer CropScience - Boogie Xpro i Fandango w nowym ulepszonym 

systemie Univo Xpro, Biscaya � technologia ochrony rzepaku - Damian Bydłowski, Bayer  

- Zmienność rynków finansowych - Artur Markowski, ING  

- Bezpieczeństwo w ubezpieczeniach - Elżbieta Czerwonogóra, MADA Ubezpieczenia  

- Technologia 2.0. ADOB - Zbigniew Całus, ADOB  

- Produkty BASF w nowoczesnej uprawie zbóż rzepaku - Marek Maćkowiak, Rafał Maras, BASF  

 

Dla osób towarzyszących:  

Spotkanie wellness, prowadzone przez dyrektora klubu ORIFLAME, z kawą i poczęstunkiem.  

 

Wieczorem odbył się występ Krzysztofa Daukszewicza, a później uroczysta kolacja połączona z Balem i 

oprawą muzyczną w formie zespołu muzycznego RYTM oraz pokaz pary tanecznej. 

 



 
 

 

 

 

 

   

Reaktywacja Porozumienia Rolników Opolszczyzny  

4 luty 2015r. 

Dodano: 16.02.2015 

  Strony Porozumienia wyrażają niezadowolenie z aktualnie prowadzonej polityki rolnej Państwa czego 

skutkiem jest pogarszająca się sytuacja poszczególnych branż.  

W związku z tym domagają się stałych spotkań w tematycznych grupach branżowych w celu przedstawienia 

problemów i ich rozwiązań.  

 

 

KOMUNIKAT  

POROZUMIENIE ROLNIKÓW OPOLSZCZYZNY OŚWIADCZA !!!!!!!!  



 

W WYNIKU RADYKALIZACJI POSTAW ROLNIKÓW I BIERNEJ POSTAWY STRONY RZĄDOWEJ W 

ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA ICH PROBLEMÓW W PEŁNI SOLIDARYZUJEMY SIĘ Z PROBLEMAMI 

PRZEDSTAWIANYMI PRZEZ PROTESTUJĄCYCH. OCZEKUJEMY, ŻE ADMINISTRACJA RZĄDOWA W 

OSOBIE WOJEWODY OPOLSKIEGO I SAMORZĄDOWA W OSOBIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO PODEJMĄ Z NAMI DYSKUSJĘ NA TEMATY ZWIĄZANE Z PROBLEMAMI ROLNICTWA 

OPOLSKIEGO. NIE JESTEŚMY ZWOLENNIKAMI ROZWIĄZAŃ SIŁOWYCH UTRUDNIAJĄCYCH ŻYCIE 

MIESZKAŃCÓW OPOLSZCZYZNY, LECZ W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA ROZMÓW NA SZCZEBLU 

WOJEWÓDZTWA BĘDZIEMY ZMUSZENI ZRADYKALIZOWAĆ SWOJE DZIAŁNIA. ZAZNACZMY, ŻE 

PODEJMOWALIŚMY WIELOKROTNIE PRÓBY ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW NĘKAJĄCYCH ROLNIKÓW 

LECZ ZOSTAŁY ONE ZIGNOROWANE PRZEZ NASZE WŁADZE. 

 

CZŁONKOWIE POROZUMIENIA  

- IZBA ROLNICZA W OPOLU 

- OPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY RSP W OPOLU 

- ZWIĄZEK ŚLĄSKICH ROLNIKÓW 

- OPOLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ROLNYCH 

- OPOLSKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU  

  

 

 

   

Zebranie Zarządu OZPR 

5 stycznia 2015 

Dodano: 16.02.2015 

  5 stycznia 2015r. w biurze Związku odbyło się zebranie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych.  

Spotkanie prowadził Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu. 

 

Program spotkania:  

1. Sprawy bieżące Związku. 

2. Omówienie szczegółów dot. organizacji Balu Producenta Rolnego w dn. 12.02.2015r.- c.d. dyskusji z 

poprzedniego Zebrania Zarządu. 

3.Dyskusja nad przygotowaniem Gali XX-lecia Związku w dn. 15.04.2015r.- c.d. rozmowy z poprzedniego 

Zebrania Zarządu. 

4. Przedstawienie symulacji wyniku finansowego.  

5. Wolne wnioski.  

  

 

 

   



Zebranie Zarządu OZPR połączone ze spotkaniem opłatkowym  

Opole, 22 grudnia 2014 

Dodano: 07.01.2015 

  W dniu 22 grudnia 2014r. odbyło się zebranie Zarządu połączone  

ze spotkaniem opłatkowym z przedstawicielami instytucji i organizacji ze środowiska rolniczego województwa 

opolskiego oraz śląskiego.  

 

Spotkanie rozpoczęło się od zebrania Zarządu, gdzie omówione zostały sprawy bieżące Związku, 

podsumowano rok 2014 r., pokazano symulację wyniku finansowego Związku oraz ustalono szczegóły 

zebrania członków Związku połączonego z Balem Producenta Rolnego w dn. 12-13.02.2015r. w Pałacu 

Pawłowice. Omówiono również sprawy związane  

z przygotowaniem Gali XX-lecia Związku w dn. 15.04.2015r.  

 

Po zebraniu Zarządu przybyli zaproszeni goście. Każdy z uczestników zabrał głos, podsumował kończący się 

rok oraz złożył życzenia na nadchodzący 2015 Rok. Następnie zebrani połamali się opłatkiem składając sobie 

życzenia.  

 

 

 

Gośćmi byli: 

1.Antoni Jastrzębski, Wicewojewoda Opolski,  

2. Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego,  

3. Wiesław Kryniewski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Woj. 

Opolskiego,  

4. Katarzyna Kuraś, Kierownik Referatu Rolnictwa i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego, 

5. Agnieszka Zagola, Dyrektor ARR OT Opole,  

6. Herbert Czaja, Prezes Opolskiej Izby Rolniczej,  

7. Kazimierz Nagórzański, Członek Prezydium Rady Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych 

w Opolu, 

8. Klaudia Kluczniok, Dyrektor Biura Związeku Śląskich Rolników,  

9. Henryk Zamojski, Dyrektor OODR Łosiów,  

10. Henryk Wawer, wydawca, dziennikarz, autor programów, TVP Opole  

 

Z ramienia Związku uczestniczyli:  

- Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu, 



- Andrzej Widawski - v-ce Prezes Zarządu, 

- Aleksander Materla - członek Zarządu,  

- Ludwik Kownacki � członek Zarządu. 

 

 

 


