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„Ziemia z dzierżawy po Top Farms 
Głubczyce musi wrócić do Skarbu 
Państwa, bo spółka nie zgodziła się na 
wyłączenie części gruntów z umowy. 
Plan dalszego rozdysponowania tych 
gruntów ma opracować KOWR. Oso-
biście nadzoruję działania KOWR-u  
w tym temacie” – napisał 29 sierpnia 
na Twitterze Kowalczyk. 

Komunikat wicepremiera wywołał 
w Głubczycach (woj. opolskie) praw-
dziwą konsternację, ponieważ Top 
Farms jest największym pracodawcą 
w powiecie. Spółka zatrudnia bli-
sko 450 osób, a kolejne dziesiątki 
pracują w firmach, które kooperują  
z potężnym kombinatem rolnym. Na 
miejscu wprost mówi się o powtórce 
z likwidacji PGR-ów. „Wzywamy jesz-
cze raz do opamiętania się, pewnych 
procesów raz rozpoczętych nie będzie 
już można zatrzymać. Wszyscy, łącznie  
z grupą rolników współpracujących  
z nami stracą i będą to co najgorsze 
straty nieodwracalne” – czytamy na 
facebookowym profilu TFG. 

Wiceminister w akcji
Łukasz Krechowiecki, prezes zarzą-

du Top Farms Głubczyce przyznaje, 

że wpis ministra Kowalczyka nie był 
dla niego zaskoczeniem. – Na razie 
nie chcę tego komentować, ale na 
pewno wkrótce odniesiemy się do 
tych zapowiedzi. Wspólnie, bo TFG to 
nie tylko zarząd, ale przede wszystkim 
nasi pracownicy i ich rodziny, które  
w przypadku odebrania gruntów 
zostaną często bez jedynego źródła 
dochodu – tłumaczy. 

O ziemi dzierżawionej przez TFG jest 
wyjątkowo głośno od 15 września, 
czyli od czasu, gdy wiceministrem 
rolnictwa został Janusz Kowalski, 
poseł Solidarnej Polski z Opola. To 
właśnie Kowalski wspólnie ze swoim 
społecznym asystentem Tomaszem 
Ognistym (liderem opolskich struktur 
NSZZ RI „Solidarność”) od dawna 
chcą, aby nie przedłużać umowy 
dzierżawy spółce TFG w żadnej formie. 
„Jestem zwolennikiem pełnego powro-
tu do Skarbu Państwa i rozdzielenia 
pomiędzy rolników indywidualnych 
10 tys. hektarów najlepszej ziemi 
ornej w Polsce, położonej w powiecie 
głubczyckim. Od 3 lat walczę o to, aby 
polska ziemia trafiła do polskich rol-
ników” – napisał w mediach społecz-
nościowych wiceminister Kowalski. 

Podkreślił, że nie ma pytania „czy”, 
bo „ustawa jest jednoznaczna”. „Nie 
można przedłużyć umowy żadnej spół-
ce, której kończy się dzierżawa, jeżeli 
nie spełniła wymogów ustawowych” 
– zaznaczył. 

Ludzie stracą pracę
Polityk pytany przez opolskie me-

dia o zwolnienia pracowników miał 
zapewnić, że fachowcy nie mają się 
czego obawiać. „Jestem pewien, że 
będą nadal pracować w rolnictwie. 
W wielu obszarach inwestorem czy 
gospodarzem staną się podmioty 
państwowe i jestem przekonany,  
że w powiecie głubczyckim będzie 
jeszcze więcej miejsc pracy” – stwier-
dził polityk Solidarnej Polski. Innego 
zdania są pracownicy TFG, którzy 
obawiają się bezrobocia. Jeżeli do 
grupy zwolnionych pracowników do-
damy członków ich rodzin, to może 
okazać się, że problem dotyczy grupy 
ponad 1200 osób. 

Wyborcza wojna o głosy
Cała sprawa ma drugie dno, bo jak 

udało nam się dowiedzieć, wicepre-
mier Kowalczyk postanowił pokazać 
Januszowi Kowalskiemu, kto rządzi  
w resorcie rolnictwa. Reakcja była ko-
nieczna, bo wiceminister z Solidarnej 
Polski zaczął mocno rozpychać się 
łokciami w gmachu przy ulicy Wspólnej. 
Publicznie zapowiadał, że do końca 
września rozwiąże sprawę dzierżawy 
gruntów TFG i dawał jasno do zrozumie-
nia, że to jego głos będzie w tej sprawie 
decydujący. Henryk Kowalczyk (PiS) 
postanowił stanowczo odpowiedzieć 
podkreślając, że osobiście pilotuję 
sprawę w KOWR. – To wojna o głosy 
rolników nie tylko z Opolszczyzny  – wy-
jaśnił nam jeden z parlamentarzystów 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Krzysztof Zacharuk

Minister wydał wyrok: grunty muszą wrócić do Zasobu WRSP

Chcą rozmontować
potężne gospodarstwo

Spółka Top Farms Głubczyce, której umowa dzierżawy ponad 10 tys. ha państwowych 
gruntów kończy się w grudniu 2023 r., będzie musiała wydać ziemię. Taką informację 
przekazał wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Spółka TFG prowadzi rozległą działalność, bo oprócz stada 3,5 tys. sztuk bydła 
mlecznego prowadzi największą w kraju produkcję ziemniaków, a także zbóż  
i rzepaku. Problemy wzięły się z tego, że nie dokonała 30-procentowych wyłączeń 
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