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 $ PRZyjMujEMy  
DO DRuKu:  

REKLAMy,  
OGŁOSZENIA, ARTyKuŁy  
SPONSOROWANE - zgodnie 
z cennikiem.

Drobne ogłoszenia rolników 
zamieszczamy bezpłatnie.

 $ PRENuMERATĘ można  
zamówić bezpośrednio   
w redakcji lub u doradców.



Redakcja nie odpowiada za 
treść reklam, ogłoszeń  

i artykułów sponsorowanych
Redakcja zastrzega sobie pra-
wo do dokonywania skrótów  
i przetwarzania materiałów 

prasowych.

6
i Międzynarodowa 
Wystawa produktów Regio-
nalnych

7 XV Regionalne Dni Rybactwa

8 łossod

specjaliści 
radzĄ

10 Jakie odmiany owsa i pszeni-
cy jarej siać w woj. śląskim

13 Uprawa bobiku na zieloną 
masę

14 profilaktyka syndromu MMA 
u loch

15 Czas na skarmianie  
strączkowych

17 Mobbing w pracy 38 XVi Forum Rolnicze  
Ziemi Cieszyńskie



Spis treści

ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  październik 2017

Z Damianem Fierlą - dyrektorem OT KOWR w Mikołowie
rozmawia Maurycy Hankiewicz

Wywiad miesiąca
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KRAJOWY OŚRODEK 
WSPARCIA ROLNICTWA

służy rolnikom

Red.: Za chwilę minie miesiąc od 
rozpoczęcia działalności instytucji, 
którą Pan kieruje. Mówi się, że po-
czątki są trudne.

D.F.: Dużo zadań, dużo pracy, łą-
czenie zadań, łączenie ludzi, ale prob-
lemów większych nie ma. Dogadujemy 
się bardzo dobrze. Podzieliliśmy i wy-
znaczyliśmy zadania poszczególnym 
współpracownikom, kierując się tym, 
co robili poprzednio. Słowem wszystko 
dobrze - tak to oceniam.

Red.: Jak Pan wie, w Mikołowie 
oprócz siedziby KOWR, mieści się 
Oddział Śląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Jak Pan widzi 
współpracę z ŚODR? Możemy na 
nią liczyć?

D.F.: Oczywiście, jak najbardziej. 
Współpraca jest już od lat, kiedy ist-
niały ARR i ANR. Zawsze byliśmy na  
„Dniach Otwartych Drzwi” organizo-
wanych przez Oddział ŚODR w Mi-
kołowie. Tak więc współpraca jest i na 
pewno się rozwinie i będzie jeszcze 
szersza.

Red.: Praca zawodowa to nie 
wszystko. Każdy z nas ma jakąś 
pasję, jakieś hobby. Z tego co mi 
wiadomo, Pan też ma pasję i to nie-
typową.

D.F.: Mam kilka pasji, ale główna 
to są rekonstrukcje bitew Września 
1939, bowiem biorę czynny udział  
w zilustrowaniu tamtych wydarzeń. To 
są np. Wyry -  Bitwa Wyrska, której je-
stem jednym z organizatorów i rekon-
struktorów tego co się tam wydarzyło. 
Mam mundur, jestem czynnym „akto-
rem” można by tak powiedzieć. Dalej 
odtwarzam wydarzenia bitwy mław-
skiej - największej rekonstrukcji bitwy 
wrześniowej w Polsce, w towarzystwie 
samolotów i czołgów.

Red.: Plany na najbliższą przy-
szłość?

D.F.: Z tych najpilniejszych, to do-
kończenie remontów kamienicy w któ-
rej się mieścimy, mającej ponad sto lat. 
Chcę, aby wszyscy rolnicy, którzy do 
nas przyjdą czuli się tu dobrze. Tak się 
składa, że dzięki takiemu usytuowaniu 
naszej siedziby w Mikołowie, z każde-
go zakątka województwa jest do nas 
nie więcej niż 100 km. Dalsze plany, to 
praca i służenie rolnikom i producen-
tom oraz pomoc w rozwiązywaniu ich 
problemów, które niesie za sobą ich 
codzienna niełatwa praca.

Red.: Życząc spełnienia planów 
tych bliższych i tych dalszych, dzię-
kuję Panu Dyrektorowi za rozmo-
wę.

Zadania Krajowego Ośrodka  
Wsparcia Rolnictwa: 

• Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;
• Gospodarowania należącymi do państwa 

nieruchomościami rolnymi; 
• Interwencje na rynkach rolnych;
• Nadzór właścicielski nad działalnością spó-

łek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej;

• Kontrola umów na dostarczanie produktów 
rolnych; 

• Promocja polskiej żywności. 

Redakcja: Panie Dyrektorze, od 
1. września działa KOWR w wyniku 
połączenia  dwóch  agencji: Agencji 
Rynku Rolnego i Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Co to oznacza dla 
rolnika?

Damian Fierla: Przede wszystkim 
usprawnienie działalności Agencji - 
wszystko w jednym miejscu. Wszystkie 
sprawy rolnik może załatwić w jednej 
instytucji. Krótko mówiąc usprawnie-
nie i ułatwienie dla naszych klientów.

Red.: Połączenie tych agencji  
w jedną instytucję rodzi określone 
zadania. Jakie są zadania KOWR?

D.F.: KOWR przejął wszystkie za-
dania, które realizowała Agencja Nie-
ruchomości Rolnych, chodzi m.in.:  
o dzierżawę, o sprzedaż ziemi. Prze-
jął  także większość zadań ARR, czyli 
grupy producenckie, tzw. embargo 
rosyjskie, również wszystkie projekty 
związane ze szkołą: szklanka mleka 
w szkole, warzywa i owoce w szkole, 
promowanie produktów wytwarza-
nych przez polskie rolnictwo. Jedynie 
kwestie dopłat do materiału siewnego 
będą realizowane przez ARiMR. 
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