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padziernika

odby³a

Sesja Rady Powiatu

siê

ne w 2004 r. na granicy z woje-

XXXVII sesja Rady Powiatu Strze-

wództwem l¹skim w przekroju

leckiego. Pierwszym z dwóch tema-

¯êdowice by³y niezadowalaj¹cej

tów wiod¹cych by³a informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

rodowiska w Opolu na temat stanu

-

rodowiska w powiecie strzeleckim
w roku 2004. Z informacji tej
p³ywaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:

-

koæ emisji zanieczyszczeñ do

kim wykazuje sta³¹ tendencjê

ku oceny wstêpnej), ze wzglêdu

-

na poziom stê¿eñ py³u zawie-

nu, spowodowa³a zaliczenie po-

wiatu do klasy I, a wiêc klasy, dla

-

której w ramach monitoringu wy-

magane jest prowadzenie pomia-

-

dzenia ochrony zdrowia ocena

-

wymi metodami okreliæ obsza-

zawieszonego dotrzymywa³ war-

dwutlenku azotu  przekroczy³

dopuszczaln¹ wartoæ normy
redniorocznej prawie dwukrot-

-

nie,

wody Ma³ej Panwi kontrolowa-

-

kszta³tuje siê mniej wiêcej na tym

getycznej Polski do 2025
r. Natomiast w przyjêtym w sierpniu br. raporcie okrelaj¹cym cele w
zakresie udzia³u energii
elektrycznej wytwarzanej

z

odnawialnych

róde³ energii zawarto
strukturê

udzia³u

po-

szczególnych rodzajów
tej energii, z której wynika, ¿e energia z biomasy
wyniesie 4% krajowego
zu¿ycia energii elektrycznej.
Stanowi to dla rolnictwa
ogromne wyzwanie. Aktualny potencja³ biomasy
Uprawa wierzby energetycznej

potrzebny do wywi¹zania siê z przyjêtych zo-

Energia z Biomasy to tytu³ se-

bowi¹zañ jest niewystarczaj¹cy. Nie-

minarium, które odby³o siê 19 pa-

zbêdna jest jej produkcja na planta-

dziernika w Urzêdzie Marsza³kow-

cjach energetycznych. Przedsiêbior-

skim w Opolu, który wraz z Izb¹

stwa elektroenergetyczne, na które

Rolnicz¹ w Opolu by³ wspó³organi-

na³o¿ono obowi¹zkowe limity pro-

zatorem tej imprezy. Celem semina-

dukcji i zakupu zielonej energii,

rium by³o przybli¿enie tematyki al-

musz¹ ju¿ dzi wiedzieæ, na co mog¹

ternatywnych róde³ pozyskiwania

liczyæ ze strony rolnictwa w per-

energii. Unia Europejska w swym d¹-

spektywie roku 2010. Ostatnie za-

¿eniu do niezale¿noci energetycznej

wirowania na rynku paliw, zwi¹zane

postawi³a na rozwój odnawialnych

z rosn¹cymi cenami ropy naftowej,

róde³ energii. Polska zobowi¹za³a siê

stworzy³y przychylny klimat wyko-

do realizacji unijnych wskaników

rzystywania biopaliw w transporcie

dotycz¹cych

7,5-procentowego

i jednostkach stacjonarnych. Produk-

udzia³u energii z odnawialnych róde³

cja biomasy na cele energetyczne oraz

w produkcji krajowej energii elek-

uprawa rolin potrzebnych do pro-

trycznej oraz do posiadania 5,75-pro-

dukcji biokomponentów do paliw to

centowego udzia³u biopaliw w trans-

jednoczenie ogromna szansa akty-

porcie do 2010 r. Koniecznoæ roz-

wizacji terenów rolniczych.

woju wykorzystania odnawialnych

Teodor Mróz

sowanie biomasy. Elektrownia

nia regulaminu okrelaj¹cego nie-

Opole przyjmuje jej ka¿d¹ iloæ.

które zasady wynagradzania na-

lizy, maj¹cej na celu okrelenie,

sta³e, systematyczne tworzenie i

rolników do tego by³y nieskuteczne,
ników. Niestety, nastêpstwo mo¿e

byæ smutne: mo¿e siê okazaæ, ¿e na

rynku UE ma³e gospodarstwa rolne

bêd¹ przegrywaæ w konkurencji z
wiêkszymi grupami producenckimi,
-

rolnicy nie wiedz¹, w jakich terminach bêd¹ otrzymywali dop³at y.

nostkach organizacyjnych na te-

gdzie na terenie naszego powiatu

datków

giê wytwarzania biomasy przez

-

rolników,

cz¹cych rolnictwa najwa¿niejsza

jest sta³a, systematyczna infor-

do wynagrodzenia i

bud¿etowym 2005

-

zmiany uchwa³y reguluj¹cej wy-

sokoci stawek op³at za zajêcia

we wszystkich dzia³aniach doty-

pasa drogowego,

-

najni¿szego wynagrodzenia za-

macja, która na bie¿¹co trafia do

sadniczego oraz wartoci jedne-

informacje takie systematycznie

wania dla pracowników samorz¹-

go punktu w kategorii zaszerego-

rolników. Komisja wnioskuje, by

dowych zatrudnionych w jed-

zamieszczaæ w dwutygodniku

nostkach organizacyjnych Powia-

Powiat Strzelecki, wspó³two-

niem kredytów i terminami ich

województwie. W szczególnoci

ków do produkcji rolnej, istnieje

renie powiatu strzeleckiego do-

nagród obowi¹zuj¹cego w roku

da³oby siê zastosowaæ technolo-

rz¹c je z organizacjami rolniczy-

sp³at, jak równie¿ zakupami rod-

-

niczej z prob¹ o dokonanie ana-

Poniewa¿ ich dzia³al-

noæ jest zwi¹zana z pozyskiwa-

przyznawania nauczycielom za-

jakoæ, wód, itp.). Komisja wnio-

sze podmioty producenckie  dotych-

mi dzia³aj¹cymi w powiecie i

bardzo wa¿ne jest uzyskanie rzetelnej informacji i przekazanie jej

tu Strzeleckiego

-

zatwierdzenia statutu ZOZ w
Strzelcach Op.

Kolejna sesja odbêdzie siê 30 li-

stopada br., a jej tematem przewod-

nim bêdzie Informacja Komendanta

potrzeba stworzenia harmonogra-

w trybie pilnym rolnikom w spra-

wskutek niew³aciwej gospodar-

wielu rolników p³aci kary, a ceny

Po¿arnej o stanie bezpieczeñstwa

drogie.

cie oraz o zagro¿eniach po¿arowych

mu dop³at,

ki wodnej (zabezpieczenie cieków
wodnych, rowy melioracyjne,

itp.) degradacji podlegaj¹ tak¿e i

gleby. Zmniejszaj¹ca siê iloæ opa-

sty wytwórców tego typu odpa-

twierdzona w przyjêtej 4

zmiany uchwa³y Nr XXIX/269/

05 Rady Powiatu Strzeleckiego z

26.01.2005 r. w sprawie ustale-

Produkcja biomasy uzale¿niona

noci ³¹czenia siê rolników w wiêk-

g³ównej mierze z rozszerzenia li-

stycznia br. Polityce ener-

Strzelcach Op.

-

staje siê w ostatnim okresie sto-

przekazywanie informacji nt. zasad-

-

dów niebezpiecznych wynika w

róde³ energii zosta³a po-

liwoci finansowych,

now¹ sfer¹ dzia³alnoci rolniczej

uczycieli za pracê oraz zasady

siê iloæ wytworzonych odpa-

Przysz³oæ to odnawialne
ród³a energii

nego Starostwa Powiatowego w

trudnionym w owiatowych jed-

gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiecie od lat

in blanco,

zmiany Regulaminu Organizacyj-

skuje o wyst¹pienie do Izby Rol-

nowane jest na rok 2007,

samym poziomie. Zwiêkszaj¹ca

wych (MENiS) w formie weksla

-

puj¹ce wnioski:

ska odpadów w Jemielnicy pla-

wowych zanieczyszczeñ powie-

-

 gospodarcza, wypracowa³a nastê-

mkniêcie nieczynnego sk³adowi-

w 2004 r. poziom stê¿eñ podsta-

toci normatywnych, natomiast

siê cztery czynne, zorganizowa-

dop³at do stawek w grach liczbo-

wania rodków pochodz¹cych z

jest od kilku czynników (gleba,

nalnych, a formalno-prawne za-

wartoci dopuszczalnej,

trza tj. dwutlenku siarki i py³u

w powiecie strzelekcim znajduj¹

je, by kompleksowo zaj¹æ siê go-

z uwzglêdnieniem potrzeb i mo¿-

W tym zakresie, komisja wiod¹ca

co wiadczy o indywidualizmie rol-

papier szk³o,

wiatu na rok 2005,

czenie prawid³owego wydatko-

wi¹zki okrelonych podmiotów

 w rozmowie z kierownikiem Biura

ne sk³adowiska odpadów komu-

ry wystêpowania przekroczeñ

-

do drugiego obszernego tematu, jakim

kim w aspekcie wejcia Polski do Unii

tym samym poziomie, pomimo

takich jak tworzywa sztuczne,

wyra¿enia zgody na zabezpie-

wentaryzuj¹c kompetencje i obo-

nej przez Wojewódzkiego Inspektora

czas podejmowane próby zachêcania

gminy selektywnej zbiórki odpa-

tlenku siarki, spowodowa³a zali-

Po przyjêciu informacji przedstawio-

w roku 2004, w porównaniu w

dów, g³ównie opakowaniowych

stê¿eñ py³u zawieszonego i dwu-

klasy, dla której nale¿y w³aci-

na sk³adowiskach komunalnych

wprowadzenia przez wszystkie

roczna, ze wzglêdu na poziom

czenie powiatu do klasy B, a wiêc

odpadów komunalnych,

-

ników w prowadzonej dzia³alno-

spodark¹ wodn¹ w powiecie, in-

Powiatowego ARiMR).

iloæ odpadów zdeponowanych

nie na wyniki osi¹gane przez rol-

ci rolniczej. Komisja wniosku-

Europejskiej (szerzej piszemy o tym

renu powiatu strzeleckiego objê-

w sprawie zmiany bud¿etu po-

dzi wywo³ywanym przez spalanie

ustaw¹ o utrzymaniu czystoci i
wszyscy mieszkañcy gmin z te-

-

wych kot³owniach.

mieci plastikowych w przydomo-

nej, gminy realizuj¹ obowi¹zki na-

rokiem 2003 utrzymywa³a siê na

rów wysokiej jakoci,

przeprowadzona z punktu wi-

szkodliwym wp³ywie na zdrowie lu-

by³o rolnictwo w powiecie strzelec-

porz¹dku w gminach,

wieniu z nieuregulowan¹ gospodark¹ wodn¹, wp³ywa negatyw-

noæ uwiadamiania mieszkañców o

(wody niezadowalaj¹cej jakoci),

w ramach gospodarki komunal-

ci s¹ zorganizowanym odbiorem

szonego, dwutlenku azotu i ozo-

Radni zwrócili uwagê na koniecz-

Ochrony rodowiska, Rada przesz³a

³o¿one na organy samorz¹dowe

ocena zanieczyszczenia powie-

dów.

Strzelcach Op. spe³nia³y w 2004

r. warunki normatywne IV klasy

-

spadkow¹,

trza (przeprowadzona w wyni-

badañ w ramach sieci krajowej

studzien ujêcia komunalnego w

powietrza z zak³adów szczegól-

-

wody podziemne pobierane do

wód podziemnych z jednej ze

w okresie ostatnich kilku lat wiel-

powietrza w powiecie strzelec-

jakoci (IV klasa),

monitoringu jakoci zwyk³ych

wy-

nie uci¹¿liwych dla czystoci

S T R Z E L E C K I

dów w ostatnich latach w zesta-

wie kwot mlecznych. Obecnie

Powiatowego Pañstwowej Stra¿y

kwot na wolnym rynku s¹ zbyt

ochrony przeciwpo¿arowej w powie-

W dalszej czêci obrad Rada

powiatu.

podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y w
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sprawie:

Zupe³nie niez³y rok

dok. ze str. 1

dzo szybko wyczerpana  wnioski

ci gospodarstw i d¹¿enie do ich spe-

marcu. Najczêciej powtarzaj¹ce siê

wród strzeleckich rolników wytwo-

przestalimy przyjmowaæ ju¿ w

gdy rozpoczêlimy akcjê kolczyko-

cjalizacji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e

wania, czyli w roku 2003  hodowano u nas 13,5 tysi¹ca sztuk, teraz -

rzy³a siê pewna elita, g³ównie produ-

ponad 15 tysiêcy; s¹dzê, ¿e to iloæ

darstw  budow¹ zbiorników gnojo-

dem, choæ nie wyj¹tkiem, jest spó³-

-

wych. Nastêpne dzia³anie to wspie-

jedyna w Polsce powsta³a jako od-

tu inwestycje zwi¹zane by³y z po-

praw¹ stanu higienicznego gospowicowych i uk³adaniem p³yt gnojoranie gospodarstw niskotowarowych.

Z tej formy pomocy chce skorzystaæ

centów mleka. Najlepszym przyk³adzielnia w Kad³ubie, która chyba jako
dolna inicjatywa. Mówi¹c o elicie,

optymalna.

Pojawi³y siê jakie nowe mo¿-

liwoci

pozyskania

przez rolników?
-

pieniêdzy

Tak¹ nowoci¹ s¹ dop³aty do

72 rolników z powiatu strzeleckiego;

17 gospodarstw jest ju¿ po kontroli.

-

W tych liczbach mo¿na siê po-

gubiæ. A mo¿e krótkie podsumowanie: rolnicy z naszego powiatu

mogli otrzymaæ wiêcej unijnych

pieniêdzy?

-

Moim zdaniem  tak. Jeli mamy

zarejestrowanych

2.780

gospo-

darstw, którym przyznano numer
ewidencyjny producenta, a wnioski

o dop³aty bezporednie z³o¿y³o nie-

spe³na 2.200, to oznacza, ¿e blisko
600 rolników to jeszcze potencjalni

beneficjenci. Czêæ z nich zapewne
nie wierzy³a, ¿e faktycznie z dop³at

mo¿na skorzystaæ. Druga czêæ pra-

cuje za granic¹, a nie za³atwiwszy

wszystkich spraw formalno-prawnych zwi¹zanych z gospodarstwem
w kraju, nie mog³a wyst¹piæ o dop³aty, bo przys³uguj¹ one jego posiada-

Pola uprawne w okolicach Góry w. Anny

czowi lub dzier¿awcy. Mo¿na wiêc

mam na myli nie tylko poziom kra-

cjonuje trochê nieformalnych dzier-

darstw. Mo¿na powiedzieæ krótko, ¿e

-

A wysokoæ dop³at? Jest satys-

warunki przyrodnicze, zw³aszcza na

-

W tym roku by³y wy¿sze o 5

s¹dziæ, ¿e na naszym terenie funk¿aw.

fakcjonuj¹ca dla rolników?

procent od ubieg³orocznych, ale za

bezkolcowej  nie by³o ich w ubie-

jakoæ mleka wymusi³ rynek. Dobre

o dop³aty do wierzby. Od wrzenia

pó³nocy naszego powiatu, po³¹czone
z wysokim standardem hodowli by-

d³a, wp³ynê³y znacz¹co nie tylko na

to mniej korzystny jest przelicznik

jakoæ mleka, ale i na zwiêkszenie

Na pocz¹tku rozmowy wspo-

naszym terenie s¹ rolnicy, którzy

euro ni¿ w roku 2004.

-

mnia³ pan o korzystnych tenden-

cjach w strzeleckim rolnictwie. Co

g³ym roku, a w tym mamy 4 wnioski

zesz³ego roku mo¿na sk³adaæ wnio-

ski zwi¹zane ze wspieraniem przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych.

Brzmi to doæ skomplikowanie,
zw³aszcza gdyby jeszcze szczegó³o-

wydajnoci. Podejrzewam, ¿e i na

wo podaæ nazwy podprogramów,

p³ac¹ zaliczki na poczet kar za prze-

wi¹¿e siê z ekologi¹. Do naszego Biura

kroczenie kwot mlecznych. Hodow-

pakietów i wariantów, ale wszystko

Powiatowego ARiMR wp³ynê³o 80

po-

cy byd³a poszukuj¹ kwot mlecznych,

wniosków, w tym 1 wniosek  na za-

Choæby zwiêkszanie towarowo-

pog³owia byd³a, mogê powiedzieæ, ¿e

z³e pieni¹dze. A co do zwiêkszenia

w naszym konkretnym przypadku

oprócz

zwiêkszaj¹cej

siê

wierzchni gospodarstw mo¿na tu

wymieniæ?

-

upraw wierzby energetycznej i ró¿y

jowy, ale i europejski tych gospo-

które mo¿na kupiæ i oferuj¹ za to nie-

chowanie lokalnych ras zwierz¹t, co
oznacza ochronê konia rasy l¹skiej.
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