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Wstęp
Projekt „Odra – rzeka, która nie zna granic” obejmowało dwa sympozja na temat 
„rzeka Odra”.
Pierwsze sympozjum odbyło się 21-23 kwietnia 2017 r. w Odrach w Republice Cze-
skiej. Kolejne sympozjum odbyło się 21-23 września 2017 r. w Kuźni Raciborskiej 
w Polsce. 
Oba sympozja były poświęcone nie tylko samej rzece Odrze, ale także naturze i lu-
dziom, którzy mieszkali obok niej i żyli. Przedstawiono również miasteczka i wioski 
leżące u brzegu rzeki Odry, w kontekście historycznym, o ich współzależności oraz 
Odrze jako o szlaku transportowym. W ramach podsumowania projektu powstały 
dwie publikacje oraz strona internatowa projektu. 

Organizatorami projektu były miasta Odry i Kuźnia Raciborska, a projekt był wspie-
rany przez dotacje z funduszy mikro-projektu 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia 
w ramach programu INTERREG V-A Czechy – Polska.

Na trzydniowa konferencję (21-23.09.2017) w Kuźni Raciborskiej zaproszono oko-
ło 50 gości z Czech i 50 gości z Polski w tym ekspertów, przedstawicieli samorzą-
dów, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji związanych z Odrą, a także 
przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP. 
Konferencja odbywała się głównie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. W trakcie trzydniowej konferencji odbyło się  
6 wykładów, study tour po gminie Kuźnia Raciborska oraz rejs statkiem po Odrze 
połączony z prezentacją budowli żeglugowych m.in. port i śluza w Koźlu.

Projekt „Odra - rzeka, która nie zna granic” ma na celu podniesienie świadomości 
o Odrze, pogłębienie współpracy z Czechami w tej dziedzinie i nawiązanie nowych 
kontaktów transgranicznych, zwłaszcza pomiędzy specjalistami oraz instytucjami 
zajmującymi się Odrą zarówno po czeskiej i polskiej stronie.
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Kierunki rozwoju dla Odry 

(perspektywy rozwojowe dla Odrzańskiej Drogi Wodnej)
 – Głos w dyskusji z punktu widzenia województw nadodrzańskich

 Po wielu latach zastoju w budownictwie hydrotechnicznym na Odrze w kolej-
nych perspektywach unijnych w latach 2004-2006 i 2007-2013, sytuacja zaczęła 
się zmieniać dopiero od momentu utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej (dalej MGMiŻŚ) pod koniec 2015 roku. Wcześniej w Progra-
mie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko standardem były głównie inwestycje 
przeciwpowodziowe i tzw. „modernizacje / rewitalizacje zabudowy hydrotechnicz-
nej (np. śluz i jazów) i regulacyjnej dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przysto-
sowanie Odry do III klasy drogi wodnej”. W niektórych przypadkach na dolnej 
i środkowej Odrze wszystkie rozwiązania projektowano w aspekcie zapewnienia 
warunków dla prowadzenia akcji lodołamania. Realizacja Weilu z tych inwestycji 
trwa do dziś i muszą być kontynuowane z uwagi na 5-letni okres trwałości pro-
jektów realizowanych ze środków unijnych lub z ich udziałem. Aktualne kierunki 
rozwoju dla Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) zostały wstępnie określone w 
przygotowanych przez MGMiŻŚ i przyjętych przez Radę Ministrów 14czerwca 2016 
r. „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 
2016-2020 z perspektywą do roku 2030”1, a na tej podstawie rozpoczęto w 2017 
r. przygotowania do opracowania Studiów wykonalności dla modernizacji ODW do 
międzynarodowej klasy żeglowności.

 W dniu 13.09.2017r. w Opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
miała miejsce V konferencja naukowo-techniczna poświęcona Odrze, odbywająca 
się w br. pod hasłem „Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, perspektywa, zna-
czenie dla gospodarki”, której organizatorem była Opolska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa wraz z Naczelną Organizacją Techniczną – Rada w Opolu oraz 
Aglomeracja Opolska. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Opolski 
Adrian Czubak. W trakcie V Konferencji doszło do podpisania przez blisko 30 pod-
miotów Deklaracji Odrzańskiej, będących wyrazem woli współpracy z Rządem RP 
na rzecz rozwoju żeglugi poprzez wsparcie przez samorządy terytorialne inicjatyw 
w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym oraz kulturze i turystyce. 

1  Monitor Polski z 2016 r. , poz. 711: Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016r.  w spra-
wie przyjęcia „Założeń…”

Ryc. 1 Deklaracja Odrzańska

Wśród podpisujących Deklarację z Wojewodą Opolskim, reprezentującym Rząd RP, 
byli m.in. wicemarszałek Województwa Opolskiego, Szymon Ogłaza, 21 samorzą-
dowców – starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów (w tym największych 
miast: Opola i Kędzierzyna-Koźla) oraz przedstawiciele największych opolskich 
firm i przedsiębiorstw, takich jak Grupa Azoty (Zakłady Azotowe S.A.), Petrochemii 
(Blachownia S.A.), „FAMET” S.A., Górażdży Cement S.A., Kędzierzyn-Koźle Termi-
nale sp. z o.o., Cementowni ODRA S.A. Dokument podpisali również przedstawi-
ciele nauki oraz 6-ciu organizacji gospodarczych z województwa opolskiego: orga-
nizator konferencji – przewodniczący Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu  
i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Kędzierzyńsko-Kozielski Park 
Przemysłowy, Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie „Park Przemysłowy 
Metalchem” i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Dla Województwa Opolskiego 
był to już drugi przykład wsparcia krajowej i regionalnej polityki rozwoju śródlą-
dowych dróg wodnych. Pierwszym było podpisanie w Opolu, również z inicjatywy 
Wojewody Opolskiego, listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji Odrzańskiej Drogi 
Wodnej i transportu węgla Odrą do modernizowanej Elektrowni Opole, które miało 
miejsce podczas Kongresu Samorządowego 21 października 2016 r. z udziałem 
kilku ministrów Rządu RP. Znamienne, że po raz pierwszy dopiero na tegorocz-
nej, V konferencji w cyklu nie mówiono o zagrożeniach dla realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych na Odrze. To czytelna oznaka optymizmu wśród samorządowców, 
biznesu i inwestorów oraz jasny przekaz dla rządu, że zamierzenia MGMiŻŚ spo-
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tkały się z pozytywnym przyjęciem. Interesująca może okazać się wspomniane 
przez dziekana Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
w Żorach badania opinii społecznej pod względem akceptacji i zrozumienia planów 
rozwojowych dla Odry. Taki kierunek badań dobrze wpisuje się w obowiązkowe dla 
procesu inwestycyjnego konsultacje w regionach, planowane przez resort żeglugi 
śródlądowej w br. 
 W drugiej połowie lipca 2017 r. firma OT Logistics (dawniej Odratrans) wzno-
wiła zaniechany przed laty transport węgla Odrą z Górnego Śląska do Wrocła-
wia. Pierwsze barki załadowane węglem dla elektrociepłowni Kogeneracja Wrocław 
przypłynęły bez przeszkód do miasta, do którego ostatni transport węgla barkami 
dotarł w 2013 r. Według ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Mar-
ka Grabarczyka oraz wiceministra Jerzego Materny, odpowiedzialnego za żeglugę 
śródlądową, w przyszłości drogą wodną węgiel popłynie ze Śląska również do mo-
dernizowanej Elektrowni Opole. 
 Dla branży żeglugi śródlądowej nie było zaskoczeniem, że szlak wodny mię-
dzy Gliwicami a Wrocławiem i dalej do Szczecina wciąż jeszcze nadaje się do trans-
portu. Pokazał to dobitnie „Rejs prawdy”, który w 2014 r. przeprowadziło po Odrze2  
Stowarzyszenie „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” z kapitanem Czesławem 
Szarkiem na czele. Rejs z 2014 r. i kolejny, powtórzony w 2015 r. wykazał, że po-
mimo niekorzystnych warunków dla żeglugi pływanie po Odrze barką przewożącą 
2 warstwy kontenerów jest wciąż możliwe i zasadniczą przeszkodą nie są zbyt ni-
skie mosty na trasie z i do Szczecina. Załoga i uczestnicy Rejsu prawdy przez cały 
czas jego trwania prowadzili pomiary batymetryczne w korycie rzeki i powstała  
w wyniku tego dokumentacja, która powinna być wykorzystana jako materiał po-
równawczy do studiów przedprojektowych modernizacji rzeki. 
 Wiceprezes OT Logistics, największego polskiego operatora logistycznego 
(porty i terminale) i jednego z największych w Europie, potwierdził podczas kon-
ferencji w Opolu 13.09.2017, że warunki żeglugi na Odrze są nadal słabe (średnia 
głębokość na szlaku żeglownym wynosi ok. 2 m), dlatego próbny transport do 
Wrocławia odbył się barkami załadowany do połowy ich ładowności. Jednak firma 
OT Logistics nie zamierza do transportu węgla dopłacać. Do końca roku firma OT 
Logistics planuje dostarczyć Odrzańską Drogą Wodną po ok. 40 tys. ton węgla 
miesięcznie, a już obecnie ściąga do kraju część swojej floty śródlądowej i załóg, 
które dotychczas operowały na tzw. „moście węglowym” na szlaku do Berlina. 
OT Logistics dysponuje ogółem około 800 jednostkami żeglugi śródlądowej (jedna  
z największych flot w EU) i 4 portami śródlądowymi na Odrze. 
 Rozwój portów rzecznych i rzeczno-morskich to jeden z największych kie-
runków rozwoju dla ODW. Chodzi tu zarówno o wykorzystanie możliwości przeła-
dunkowych zespołu portów Szczecin-Świnoujście, jak i portów śródlądowych, ist-
niejących we Wrocławiu, Opolu, Koźlu czy Gliwicach. Resort gospodarki morskiej  
i żeglugi śródlądowej zorganizowały w ostatnim czasie spotkanie z branżą portową, 
na którym niektóre miasta i gminy zgłaszały możliwe lokalizacje dla nowych por-
tów. Taką nową lokalizację dla Wrocławia może być Czernica czy też Ścinawa, Lu-
biąż lub Głogów również w województwie dolnośląskim. Za Czernicą przemawiają 
dobre naturalne warunki terenowe, lokalizacja tuż powyżej Wrocławia (możliwość 
wykorzystywania portu jako centrum logistycznego dla zaopatrzenia wielkiego 
miasta) i stosunkowo dobre skomunikowanie innymi rodzajami transportu, nato-
miast za wyborem pozostałych 3 ww. lokalizacji – bezpośrednia bliskość koncernu 
miedziowego KGHM S.A. Można mieć nadzieję, że wielkie grupy kapitałowe, takie 
jak KGHM, Petrochemia czy Grupa Azoty podejmą bliższą współpracę z MGMiŻŚ  
w kwestii budowy nowych portów i stanie się to za obopólną korzyścią, np. w ra-
2  Monitor Polski z 2016 r. , poz. 711: Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016r.  w spra-
wie przyjęcia „Założeń…”

mach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 Równie ważny jest dostęp od strony lądu do portów morskich. Modernizacja 
całej Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy międzynarodowej wg sza-
cunków MGMiŻŚ ma kosztować ok. 30 mld zł3  i ma to nastąpić do 2030 r. (wraz 
z budową Kanału Śląskiego i polskiego odcinka kanału Odra – Dunaj od Koźla 
do Ostrawy). Dziś w Polsce zaledwie 0,4 % transportu odbywa się drogą wodną, 
podczas gdy w Niemczech jest to 12%, w Belgii 14% a w Holandii 44%. W „Białej 
Księdze Transportu do 2050 r.”4 zakłada się, że do roku 2030 kraje UE powinny 
transportować wodą 30% ładunków, a do 2050r.aż 50%. Warunek ten będzie dla 
Polski trudny do spełnienia, ale przystępując na początku tego roku do Konwencji 
AGN5, Polska zobowiązała się do modernizacji naszych dróg wodnych do między-
narodowej klasy żeglowności, tj. co najmniej IV kl. drogi wodnej. Zobowiązania 
wobec Unii Europejskiej będą musiały respektować również kolejne rządy, nie tyl-
ko obecny. Na mocy tego dokumentu rząd będzie mógł realizować plan odbudowy 
dróg wodnych śródlądowych. Pierwszy odcinek to trasa Gliwice-Opole, z uwzględ-
nieniem Kanału Gliwickiego, dla umożliwienia transportu węgla żeglugą śródlądową 
do nowego bloku Elektrowni Opole. Śląskie Centrum Logistyki S.A. pełniące z racji 
położenia funkcję operatora logistycznego (portowego) na Kanale Gliwickim ma  
w chwili obecnej duży problem z nadmiernym ruchem…. samochodowym do  
i z portu. Może się okazać, że już wkrótce wywóz ładunków drogą lądową również 
z terminali w portach morskich stanie się niemożliwy bez udziału żeglugi śródlą-
dowej. Obecnie doświadcza tego Gdańsk z uwagi na nieżeglowną Wisłę, ale w in-
teresie wszystkich regionów nadodrzańskich jest, aby takich problemów nie było 
na Odrze. Najbardziej ucierpiałby na tym port Szczecin, port Police i województwo 
zachodniopomorskie. 
 Stosunkowo dobre w sensie geograficznym jest położenie województwa lu-
buskiego nad Odrą w jej środkowym biegu. Wynika to w głównej mierze z dostęp-
ności równoleżnikowych połączeń prowadzących od Odry w kierunku sieci dróg 
wodnych Niemiec i Europy Zachodniej. W tym przypadku wyzwanie stanowi różnica 
jakościowa dróg wodnych i ich utrzymania pomiędzy stroną polską i stroną zachod-
nią, chociaż drogi wodne we wschodnich landach Niemiec mają niższy standard niż 
w starych landach czy też w innych krajach Europy Zachodniej. 
 Połączenie różnych rodzajów transportu jest realizowane w obrębie korytarzy 
transportowych. W wyniku zakończonej w 2013r. rewizji wytycznych dla Transeuro-
pejskiej Sieci Transportowej TEN-T, ustalono jej nowy układ na terytorium państw 
członkowskich UE. Sieć TEN-T, w której po kolejnej rewizji w roku 2023 chcieliby-
śmy widzieć Odrę, składa się z powiązań transportowych utworzonych przez drogi 
lądowe (kołowe i kolejowe) oraz wodne (morskie i śródlądowe) reprezentowanych 
przez co najmniej 3 rodzaje transportu. 

 Rzeka Odra jest jedną z 2 głównych osi transportowych Środkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego6, który w 2013 r. nie został w całości włączony 
3  Jest to kwota identyczna z podanym w mediach kosztem budowy w ciągu 10 lat nowego Centralnego 
Portu Lotniczego koło Warszawy oraz ponad 30 razy większa planowana na lata 2018-2022 budowa zaledwie 
1,3 km przekopu (kanału) o głębokości 5 m i mostu przez Mierzeję Wiślana na nowej drodze wodnej łączącej 
Zatokę Gdańską Morza Bałtyckiego z Zalewem Wiślanym.
4  Biała Księga Transportu 2050 – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. COM (2011) 144 Wersja 
ostateczna z dn. 28 marca 2011 r. poprzedzona przedmową Wiceprzewodniczącego Siima Kallasa, Komisarza 
UE ds. Transportu.
5  Dziennik Ustaw – rok 2017, nr ) poz. 186 z dnia 31.01.2017. Ustawa z dnia 15 grudnia2016r. o raty-
fikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzyna-
rodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. Weszła w życie 15.02.2017r. , ratyfiko-
wana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 06.03.2017r.
6  http://www.cetc-egtc.eu/pl/ , http://cetc-egtc.eu
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do sieci TEN-T, pomimo starań 13 regionów europejskich, położonych wzdłuż jego 
przebiegu. Podobnie stało się z rzeką Odrą, co do której nie zdołali się porozu-
mieć europarlamentarzyści z Polski, Czech i Niemiec, jednak od 2013r. zmieniły 
się uwarunkowania geopolityczne. Przystępując do Porozumienia AGN, Polska wy-
raziła wolę doprowadzenia Ody do co najmniej IV kl. żeglowności. Regiony poło-
żone na przebiegu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego zawiązały  
w 2013r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, pierwsze o charakte-
rze transportowym. Do tego Ugrupowania przystąpiły regiony od Bałtyku do Adria-
tyku szwedzkie, 4 polskie województwa lezące na d Odrą (opolskie, dolnośląskie, 
lubuskie, zachodniopomorskie) oraz regiony z Węgier i Chorwacji. Ponieważ rzeka 
Odra i jej przedłużenie kanałem Odra-Dunaj w kierunku krajów bałkańskich i Morza 
Czarnego stanowią integralną część tego Korytarza, istnieje możliwość podjęcia 
partnerskiej współpracy instytucjonalnej pomiędzy ŚKT EUWT a EUWT TRITIA oraz 
regionami czeskimi, uczestniczącymi w projekcie „Odra – rzeka, która nie zna gra-
nic”.

Ryc. 2 Sieć bazowa i kompleksowa TEN-T

 Niewątpliwie pełne wykorzystanie możliwości transportowych Odry przynio-
słoby korzyści gospodarcze i stanowi to ogromne wyzwanie dla rządzących. Można 
w ten sposób zmniejszyć powszechnie występującą w Polsce kongestię transporto-
wą – zestaw pchany na Odrze o ładowności 1100 t mógłby zastąpić 20 wagonów 
z węglem lub 30-40 tirów. Jednak lobby ekologiczne prężnie działające w naszym 
kraju nadal używa populistycznego hasła „tiry na tory”.
Aż chciałoby się dokończyć „a wagony na barki”, ale nie na nasze ludzkie barki, lecz 
barki, które mogłyby pływać po Odrze. 

Joanna Przybyszewska 
Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry

“Korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze  
płynące z wykorzystania rzeki Odry”

 Punktem wyjścia jest aktualny stan do którego doprowadziła wieloletnia po-
lityka kolejnych ekip rządowych w Polsce począwszy od lat 80-tych XX wieku po-
legająca na celowym ograniczaniu środków finansowych na szeroko rozumianą 
gospodarkę wodną (w tym też infrastruktura śródlądowych dróg wodnych), co do-
prowadziło do jej zapaści.
 Kolejne rządy nie przyjmowały do wiadomości, że zasoby wodne Polski uwa-
runkowane klimatycznie i hydrologicznie w porównaniu z krajami europejskimi są 
na wyjątkowo niskim poziomie. 
W rezultacie doprowadzono do sytuacji, że obecna retencja wodna w naszym kraju 
wynosi szacunkowo zaledwie 6,5% odpływu rocznego - reszcie wody „ekologicz-
nie” pozwalamy bezużytecznie odpłynąć 
do morza, nie posiadając prawie żadnej możliwości ochrony przed powodzią i su-
szą, a także nie gwarantując odpowiedniego zaopatrzenia w wodę.
Jakie ma to skutki przekonaliśmy się w sierpniu 2015 roku, kiedy to pierwszy od 
trzydziestu lat Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły ograniczenia w do-
stawach energii elektrycznej na obszarze całego kraju, gdyż z powodu niskiego 
stanu rzek zabrakło wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia w elektrowniach 
cieplnych, zaś elektrownie wodne… nie zostały zbudowane! 
Dobitnie wykazało to, że brak wody jest barierą wzrostu, dlatego w celu zapobie-
żenia kolejnym jej deficytom należy powrócić do planów budowy zbiorników re-
tencyjnych, które dodatkowo ograniczają skutki powodzi oraz do planów budowy 
stopni wodnych na Odrze i Wiśle, których podstawowym zadaniem jest:
 • powstrzymanie niekontrolowanego obecnie samoczynnego pogłębiania się rzeki 
poprzez erodowanie dna przez nurt oraz niszczenia brzegów i zabudowy regula-
cyjnej tj. likwidacja zjawisk erozyjnych, które bezpośrednio zagrażają stateczności 
wałów przeciwpowodziowych, mostów i innych budowli;
 • ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do rzeki 
przede wszystkim 
w celach środowiskowych (powódź wszak niszczy istniejące środowisko przyrodni-
cze, podobnie susza); 
 • poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych i powodziowych; 
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 • energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych poprzez wykorzystania wszelkich 
piętrzeń przez elektrownie wodne;
 • poprawa parametrów szlaków żeglownych, który obecnie faktycznie w zasadzie 
nie istnieją.

Należy bezustannie i uporczywie powtarzać, że z doświadczeń wielu krajów wynika, 
że zrównoważone gospodarcze wykorzystanie wód przynosi środki finansowe na 
ochronę przyrodniczą, zwiększa ilość miejsc pracy, dochody państwa, firm i obywa-
teli – Polska jest niechlubnym wyjątkiem: pomimo tego, że nasz kraj posiada rela-
tywnie gęstą sieć dróg wodnych to z powodu wieloletnich zaniedbań polska żegluga 
śródlądowa, zarówno towarowa jak i pasażerska, nie jest obszarem atrakcyjnym 
gospodarczo, a jej popularność od dziesięcioleci maleje. 

Po latach zaniechań w końcu zauważono, że Polska posiada korzystny układ cieków 
wodnych zbieżny z przebiegami potoków towarowych, zwłaszcza na kierunku por-
tów morskich oraz połączenie 
z drogami wodnymi Europy Zachodniej, co wraz ze stosunkowo niewielkimi sztucz-
nymi uzupełnieniami 
w postaci kanałów stwarza doskonałe warunki do rozwoju żeglugi śródlądowej.

W dniu 14 czerwca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Uchwałę nr 79 w sprawie 
przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 
2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten stanowi bazę dla plano-
wanych działań na polskich śródlądowych drogach wodnych. 

Ryc. 1 Rzeczne inwestycje

 Również bardzo ważnym działaniem w kierunku  odbudowy (nie bójmy się 
użyć tego słowa) śródlądowych dróg wodnych w Polsce było podpisanie przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w dniu 6 marca 2017 roku aktu 
ratyfikacji „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg 
wodnych o znaczeniu międzynarodowym” czyli ONZ-owskiej Konwencji AGN. 
W ten sposób Państwo Polskie zobowiązało się do dostosowania międzynarodo-
wych dróg wodnych na terenie Polski do co najmniej IV klasy żeglowności. 

Zasadnicze parametry eksploatacyjne określone dla tej klasy śródlądowej drogi 
wodnej są następujące: 
dla rzeki:

 • szerokość szlaku żeglownego – 40 m,
 • głębokość tranzytowa – 2,80 m
 • promień łuku osi szlaku żeglownego – 650 m
dla kanału:
 • szerokość szlaku żeglownego – 40 m
 • najmniejsza głębokość wody w kanale – 3,50 m
 • promień łuku osi szlaku żeglownego – 650 m
Minimalne wymiary śluz żeglugowych:
 • szerokość śluzy – 12 m
 • długość śluzy – 120 m (śluzy istniejące o długości 85 m zalicza się do klasy IV)
 • głębokość na progu dolnym – 3,50 m

Doprowadzenie rzek do co najmniej IV klasy, gdzie będą mogły poruszać się jed-
nostki pływające 
o nośności 1000-1500 ton, wiązać się będzie z budową stopni wodnych, przebudo-
wą starych śluz, podniesieniem mostów kolejowych i drogowych, a także wzmoc-
nieniem dziesiątków kilometrów linii brzegowej, co oczywiście posłuży nie tylko 
żegludze towarowej, ale także turystyce, energetyce, rolnictwu, leśnictwu, zaopa-
trzeniu w wodę i spowoduje zmniejszenie obciążenia dróg.

Niemniej jednak infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń towarzyszą-
cych, poza funkcją transportową, służy przede wszystkim celom, takim jak ochrona 
przed powodzią i skutkami suszy poprzez retencjonowanie wody oraz energetyczne 
wykorzystanie zgromadzonych wód. Bezdyskusyjną korzyścią płynącą z systemu 
żeglownych rzek i kanałów jest zmniejszenie generowanej przez transport kołowy 
presji na środowisko przyrodnicze i społeczne. 
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Ryc. 2 Międzynarodowe drogi wodne w Polsce.
Źródło: pl.wikipedia.org

 Wspomniane dokumenty rządowe stanowiąc bazę dla planowanych działań 
inwestycyjnych wytyczają wyraźny kierunek przyszłych działań, umożliwiają rów-
nież włączenie polskich śródlądowych dróg wodnych do europejskiej sieci trans-
portowej TEN-T, ułatwiając tym samym dostęp do środków unijnych wspierających 
finansowanie realizacji zaplanowanych inwestycji.
Zwiększenie udziału żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych prowadzi 
do wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i Wisły oraz aktywiza-
cji gospodarczej obszarów usytuowanych przy portach leżących wzdłuż głównych 
szlaków żeglugowych.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśla, że ustawy 
umożliwiają finansowanie realizacji  planowanych zadań w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego, w tym przy użyciu instrumentów poręczeniowych tzw. Pla-
nu Junckera. 
Należy jednak pamiętać, że taki sposób finansowania inwestycji publicznej jest 
kosztowny i wymaga odpowiedzialnego określenia kosztów i realnego oszacowania 
dochodów przyszłego partnera oraz dokonania prawidłowej analizy podziału ryzyk 
pomiędzy stronę publiczną i prywatną, gdyż spłata zobowiązań zostaje rozłożona 
na kilkadziesiąt lat. 
Część spłaty za wykonaną inwestycję może być realizowana w formie uzyskiwania 
bezpośrednio dochodów przez stronę prywatną jako operatora obiektu (np. kanału) 
z tytułu myta za przejazd, część zaś 
w formie państwowej dopłaty za dostępność czyli z bezpośrednich, okresowych wy-
płat z budżetu dla prywatnego partnera w projekcie, dzięki czemu budżet państwa 
będzie w stanie unieść kapitałochłonne inwestycje. Taka formuła przy odpowiednim 
dopracowaniu szczegółów zwykle jest atrakcyjna dla inwestorów. 

 

 Aktualnie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają 
prace nad przygotowaniem studium wykonalności zawierającego między innymi 
analizę potencjalnych potoków towarowych, inwentaryzację istniejącej infrastruk-
tury dróg wodnych, identyfikację miejsc limitujących żeglugę Odrzańskiej Drogi 
Wodnej E30 i Drogi Wodnej Rzeki Wisły E40 na odcinku Warszawa-Gdańsk. 
Zgodnie z definicjami przyjętymi przez Ministerstwo - Odrzańską Drogę Wodną 
(ODW) należy rozumieć jako drogi wodnej rzeki Odry od Świnoujścia do granicy 
Polski i Republiki Czeskiej wraz z drogami wodnymi powiązanymi funkcjonalnie 
przez co rozmieć należy Kanał Gliwicki, połączenie kanałowe Dunaj-Odra-Łaba na 
odcinku przebiegającym na terenie Polski (obejmujące odcinek port Koźle-granica 
państwa) i Kanał Śląski z istniejącą Drogą Wodną Górnej Wisły na odcinku od km 
0.00 do stopnia wodnego Niepołomice włącznie, z uwzględnieniem problematyki 
Kanału Łączańskiego i Kanału Krakowskiego.

 Środowisko osób związanych z żeglugą transportową z zadowoleniem przy-
jęło fakt, że władze 
w końcu zauważyły, iż śródlądowe drogi wodne w sposób naturalny stanowią 
kontynuację linii transportowych z portów morskich w głąb lądu. Pozostaje mam 
poczekać na zidentyfikowanie wszystkich problemów stojących na przeszkodzie 
uruchomieniu tego rodzaju transportu - w Polsce głównym problemem obok zde-
wastowanych dróg wodnych jest brak odpowiedniej floty i nowoczesnej infrastruk-
tury dostępowej czyli portów śródlądowych.

Większa część taboru żeglugi śródlądowej jest zdekapitalizowana i wymaga zastą-
pienia przez nowe, ekonomiczne jednostki specjalistyczne - wiek jednostek pływa-
jących znacznie przekracza normatywny okres użytkowania, a eksploatacja jest 
możliwa tylko dzięki stałym, często prowizorycznym remontom - większość eksplo-
atowanych w Polsce pchaczy, niemal połowa barek pchanych oraz wszystkie barki 
z własnym napędem zostały wyprodukowane w latach 1949-1979 ( ! ) - brakuje 
specjalistycznych jednostek do przewozu kontenerów, paliw, chemikaliów i gazu 
skroplonego, nie zapominając o braku nowoczesnych statków pasażerskich.

 Na szczęście problem ten może wkrótce znaleźć rozwiązanie, gdyż w ubie-
głym roku  Sejm RP przyjął ustawę, której założeniem było stworzenie ram praw-
nych, organizacyjnych i finansowych dla aktywizacji przemysłu okrętowego w na-
szym kraju, ustawa dotyczy także produkcji statków rzecznych. 
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych (Dz.U. 2016 poz. 1206) przewiduje udogodnienia dedykowane 
producentom gotowych statków w obszarach: 
 - prawa podatkowego (wprowadzenie zryczałtowanego podatku w zakresie budo-
wy statku lub przebudowy statku oraz szersze zastosowanie zerowej stawki podat-
ku od towarów i usług na produkty przemysłu okrętowego i przemysłów komple-
mentarnych),
 - funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (objęcie specjalną strefą eko-
nomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplemen-
tarna),
 - dostępu do środków z Unii Europejskiej (kredyt technologiczny oraz premia tech-
nologiczna dla przedsiębiorców z branży produkcji okrętowej).
 Jak stanowi ustawa - w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do że-
glugi śródlądowej na wniosek przedsiębiorcy okrętowego dyrektor urzędu żeglu-
gi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy 
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statku stwierdza, w formie certyfikatu, trwającą budowę lub przebudowę statku 
oraz jej zakończenie. Ma to kluczowe znaczenie dla inżynierii finansowej robót 
stoczniowych. Natomiast finansowanie jest dla armatorów kwestią zasadniczą. 

Wydawało się, że głównym i decydującym wsparciem dla armatorów będzie Fun-
dusz Żeglugi Śródlądowej utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy 
ustawy z dnia 28 października 2002 roku o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Fundu-
szu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672, z późn. zm.). Celem Funduszu miało 
być wspieranie śródlądowego transportu wodnego polegające na dofinansowaniu 
modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć dotyczących restruktury-
zacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym dopłaty za trwałe wyłączenie wyeksplo-
atowanych statków z żeglugi.
Ustawa stwarzała możliwość dokonywania wypłat ze środków FŻŚ na rzecz arma-
torów 
z następujących tytułów:

 • kredyty preferencyjne,
 • dopłaty do kredytów komercyjnych i ich umorzenia,
 • pożyczki oprocentowane i nieoprocentowane,
 • wypłaty za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji (tzw. złomowanie).

 Niestety istnieją zasadnicze bariery w wykorzystaniu tych środków. Jak bo-
wiem można przeczytać na stronie BGK: ”[…] jedyną formą wsparcia dla armato-
rów ze środków FŻŚ są kredyty preferencyjne, których udzielenie stanowi pomoc 
de minimis […]”, a pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii pomocy publicz-
nej będąca wsparciem o niewielkich rozmiarach nie przekraczającym 200 000 euro 
w okresie 3 kolejnych lat podatkowych, które nie powoduje naruszenia podstawo-
wych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności), tj. nie zakłóca konkurencji 
na rynku. Należy mięć świadomość, że koszt budowy nowego statku lub zestawu 
pchanego (pchacz plus dwie barki) wynosi około 4 000 000 euro.
 Na dodatek armator ubiegając się o kredyt preferencyjny musi spełniać stan-
dardowe warunki takie jak : 
 • posiadanie zdolności kredytowej;
 • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu preferencyjnego i odse-
tek, 
 • wniesienie wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia w wysokości mini-
mum 20% wartości kredytowanego przedsięwzięcia.
 Oprócz tego armator, aby uzyskać kredyt preferencyjny, musi przedstawić 
opinię Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy ministrze oraz informację o 
wpływie przedsięwzięcia na ochronę środowiska 
i bezpieczeństwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, co dla prawników i 
urzędników wydawało się ważne, a dla marynarza jest co najmniej nieprofesjonal-
ne.
 Trzeba tu jeszcze dołożyć nader ważną, choć nieznaną powszechnie infor-
mację, że środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska jakie miały zasilać 
Fundusz Żeglugi Śródlądowej od wielu lat nie wpływały do Banku Gospodarstwa 
Krajowego i siłą rzeczy ani bank ani Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej nie 
miała na dobrą sprawę czym dysponować. 

 Szczegółowe dane dotyczące ilości udzielonych kredytów nie są łatwo do-
stępne, w odczuciu środowiska żeglugowego przeważa opinia, że Ustawa nie miała 
i nie ma znaczącego wpływu na rozwój floty ani na promocję żeglugi śródlądowej. 

Dodatkowo przedsiębiorcy uważają za wysoce ryzykowne dla nich naruszenie ta-
jemnic handlowych wymuszone przez ustawę udzielanie przez armatora strategicz-
nych informacji o przewidywanych efektach ekonomicznych.
 Obecnie trwają prace nad nowelizacją w/w ustawy, lecz nie słychać, aby miała 
zostać  zmieniona zasada, iż przyznanie kredytu preferencyjnego stanowić będzie 
pomoc de minimis o wartości nie przekraczającej 200 000 euro, zatem znaczenie 
tej ustawy dla przedsiębiorców branży żeglugowej można uznać za marginalne.
 Wydaje się, że inną formą uzyskania potrzebnych środków na budowę floty 
statków śródlądowych mogą być środki pozyskane z rynku finansowego. Teore-
tycznie budowa statku śródlądowego w Polsce może być finansowana z wielu róż-
nych źródeł, takich jak: środki własne, emisja akcji, obligacji, kredyty bankowe, 
fundusze pożyczkowe, leasing czy fundusze inwestycyjne. 
Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania wymaga wkładu własnego, przy 
braku wystarczających środków własnych armator może próbować je pozyskać 
przez kredyt bankowy oraz pożyczkę z funduszy pożyczkowych. Głównym proble-
mem w przypadku kredytu jest wymóg posiadania przez armatora odpowiedniej 
wielkości zabezpieczeń. Przy tego typu inwestycji rzeczowej takim zabezpiecze-
niem może być zastaw na statku – hipoteka morska. 
Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
(Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43) gdzie zgodnie art. 18. 1. „Statek polski podlega obowiąz-
kowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, 
zwanego dalej „rejestrem”(…)” oraz art. 25. „Do statków wpisanych do rejestru 
stosuje się przepisy Kodeksu morskiego o zastawie na statku”, czyli przepisy działu 
II Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545).
Minusem finansowania kredytem opartym na hipotece morskiej jest stosunkowo 
wysoki koszt oraz zmieniające się oprocentowanie przez cały okres spłaty oraz 
konieczność wniesienia przez armatora dodatkowych wymaganych przez bank za-
bezpieczeń, takich jak kaucja, poręczenie, ubezpieczenie kredytu - warunkujących 
uruchomienie finansowania.
Innym źródłem pozyskania do eksploatacji statku może być leasing, który polega 
na uzyskaniu prawa do użytkowania przez określony czas w zamian za opłatę w po-
staci rat leasingowych jednostki pływającej od posiadającej ją firmy leasingowej. 
Korzyści, jakie armator uzyskuje z leasingu, to m.in. niewielkie zaangażowanie 
kapitału własnego, a nawet brak takiego zaangażowania przy spłacie rat wyłącznie 
z wypracowanego zysku, a także możliwość odliczenia podatku VAT; Ministerstwo 
Finansów dopuszcza leasing jednostek pływających - jednakowoż na polskim rynku 
ofertowym jak na razie proponowany jest jedynie leasing jachtów.

W tym miejscu jeszcze raz należy przypomnieć, że główną przyczyną stagnacji 
żeglugi śródlądowej w Polsce była prowadzona przez ostanie półwiecze polityka 
transportowa, gdzie transport wodny śródlądowy nie był integralnym składnikiem 
systemu transportowego kraju, zaś drogi wodne przestały być traktowane jako 
infrastruktura przechodząc w zakres odpowiedzialności Ministerstwa Środowiska. 
Dziś mamy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lecz jego za-
kres odpowiedzialności ogranicza się do „dróg wodnych szczególnego znaczenia 
transportowego”, które ma określić rozporządzeniem jednoosobowo Minister Marek 
Gróbarczyk. Nie wróży to nic dobrego dla rozwoju żeglugi, który uwarunkowany 
jest budową i utrzymaniem spójnej, rozwiniętej sieci odpowiedniej jakości dróg 
wodnych i przyległej do niej infrastruktury dostępowej. 

Bariera finansowania floty jest bardzo wysoka - z powodu katastrofalnego i stale 
pogarszającego się standardu dróg wodnych nie istnieje zainteresowanie spedyto-
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rów żeglugą śródlądową jako alternatywnym rodzajem transportu, zatem przewo-
zy w zasadzie zanikły, a banki w swoim portfolio nie posiadają kredytów armator-
skich. Nie może to dziwić, gdyż banki nie mogą nawet oszacować jakie będą stawki 
frachtowe, nie mówiąc już o innych elementach niezbędnych w procesie szacowa-
nia ryzyka kredytowego. 
Sytuację komplikują trudności z ubezpieczeniem jednostki i ładunku - obecnie uzy-
skanie polisy ubezpieczeniowej jest kłopotliwe, ponieważ brak danych dotyczących 
szkodowości przy niezwykle niskim udziale żeglugi śródlądowej w transporcie, co 
uniemożliwia aktuariuszom firm ubezpieczeniowych oszacowania ryzyka związane-
go z transportem jednostką pływającą.
Pozostaje mieć nadzieję, że przeciągające się w czasie zmiany w polityce państwa 
w obszarze gospodarki wodnej, transportu wodnego śródlądowego i przemysłu 
stoczniowego w końcu osiągną taki poziom, że uzasadnione stanie się utworzenie 
konsorcjum inwestycyjnego złożonego z funduszy inwestycyjnych i banków, które 
zapewni finansowanie projektów budowy nowej floty żeglugi śródlądowej.
Byłoby znakomicie gdyby było to konsorcjum oparte na polskim kapitale, co od 
niedawna jest możliwe - finansowanie projektów mogłoby prowadzić konsorcjum 
inwestycyjne, w którego skład wszedłby Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z polski-
mi bankami.

Zbigniew Siedlarz

„Inżynieria Wodna”
 Człowiek nie powinien odwracać się od rzeki. W ostatnich latach wiele mówi 
się o renesansie polskiej żeglugi śródlądowej. Na początku października 2014 r. do 
zdewastowanego kozielskiego portu przybiła wypełniona kontenerami barka wraz 
ze specjalistycznym sprzętem do mierzenia głębokości dna rzeki. Rada Kapitanów, 
zainicjowała to ambitne przedsięwzięcie pod nazwą „Odra Nasza!” udowodniając, 
że można tą rzeką żeglować praktycznie od Szczecina do Kędzierzyna-Koźla. Jed-
nak bez ogromnych inwestycji hydrotechnicznych się nie obejdzie.
Z jednej strony wygląda to bardzo optymistycznie, a z drugiej są w tym kraju śro-
dowiska, które próbują usilnie blokować rozwój żeglugi śródlądowej. Są to m.in. 
środowiska, które określają się mianem „ekologicznych”. Ekologia jest jedną z dzie-
dzin nauki, a ekolodzy to naukowcy. Natomiast te wszystkie fundacje i towarzystwa 
są - jak mam w zwyczaju je nazywać - „ekologistyczne”, czyli bardziej polityczne. 
To Rada Kapitanów jest tak naprawdę organizacją proekologiczną. Nie są to ekolo-
dzy, ale nakierowani własnym działaniem i myśleniem na działania proekologiczne.
Żegluga śródlądowa to najbardziej ekologiczny transport.  
W ciągu ostatnich 10 lat skonstruowano takie mechanizmy prawne, które są bar-
dzo niewygodnym instrumentem, wiążącym ręce. Teraz te procedury mają zostać 
uproszczone, a pewne szkodliwe praktyki ukrócone. Właśnie jesteśmy po przejściu 
wiosennej fali wezbraniowej na Odrze. Niektórzy powiedzą, że mamy sukces, bo 
nie powtórzył się dramat z 1997, czy 2010 roku i uniknęliśmy powodzi. Tymcza-
sem, jest to dowód na naszą klęskę. Ponieważ nie znaleźliśmy sposobów na zatrzy-
manie, czy też zmagazynowanie tej wody, która ma wartość nie tylko naturalną, 
ale i materialną. 
Wypuściliśmy bezpowrotnie do Bałtyku ogromne masy wody, które mogłyby wie-
lopłaszczyznowo służyć społeczeństwu, gospodarce i środowisku. Natomiast różne 
organizacje i stowarzyszenia uzurpują sobie monopol na rację i przekonują, że tyl-

ko ich w tej kwestii należy słuchać. Rada Kapitanów ma inne zdanie w tym temacie.
Organizacje „proekologiczne” są przeciwko budowaniu zbiorników, przeciwko bu-
dowie wałów przeciwpowodziowych, natomiast ich zdaniem, ludzie mieszkający 
blisko rzek, powinni zostać przesiedleni. To są lansowane przez nich doktryny. Od 
setek lat ludzie ściągali nad rzeki, bo ułatwiały one życie, zapewniały pożywienie, 
pracę itp. Natomiast teraz człowiek miałby się od nich odwracać, wyprowadzić jak 
najdalej, a rzeki mają „zdziczeć”.  
Od pewnego czasu następuje zmiana w polityce dotyczącej rzek. W styczniu 2017 
r. prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie 
głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Kon-
wencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co 
najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środ-
ków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać z unijnych 
funduszy TEN-T główne drogi wodne muszą mieć parametry IV klasy żeglowności. 
Chodzi m.in. o głębokość tranzytową na szlaku minimum 2,5 metra. Przykładowo 
polsko-niemiecką umowę z 2015 r., mającą zwiększyć ochronę przeciwpowodziową 
na granicznym odcinku Odry, należy renegocjować, ponieważ blokuje ona inwe-
stycje na Odrze, związane z IV klasą żeglowności. Umowa dotyczy zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i określa głębokości, które nie wiedzieć czemu zgodne są 
wyłącznie z III klasą żeglowności. Być może ktoś tu chciał stworzyć jakiś skansen? 
Umowa musi być więc renegocjowana, aby na tym odcinku granicznym można było 
realizować ambitne inwestycje hydrotechniczne. 
Najważniejsze zadania to począwszy od granicy polsko-czeskiej, zbiornik retencyj-
ny „Racibórz”. Następnym elementem jest węzeł kozielski. Tu znajduje się stocznia, 
funkcjonuje Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, jak również reaktywowany będzie 
port rzeczny. W powiązaniu z gospodarką i oświatą, trzeba jednak dokończyć te-
mat ochrony przeciwpowodziowej miasta. Jej kluczowym elementem powinna być 
obwodnica wodna, zwana też przez niektórych kanałem ulgi. Odprowadzi ona wody 
wezbraniowe i ochroni miasto przed powodzią, ale pełnić też będzie funkcję żeglu-
gową.
Rada Kapitanów postanowiła opracować koncepcję poprowadzenia drogi wodnej 
przez zbiornik „Racibórz” w taki sposób, który ją całkowicie uniezależni od jego 
„suchej”, czy też „mokrej” funkcji. Propozycja zakłada, że skoro niezależnie od 
funkcji zbiornika musi zostać wykonane obwałowanie czołowe i boczne - wystarczy 
wzdłuż bocznego obwałowania wybudować szczelną ścianę z grodzic (tzw. profili 
Larsena) i powstanie kanał żeglowny o parametrach międzynarodowych. Wykonu-
jąc tę część inwestycji, wykopie się równolegle do biegu kanału nowe koryto Odry, 
w którym nie będzie się prowadzić (tak jak na właściwym korycie) żadnych prac 
wydobywczych. Na obu brzegach kanału oprócz dróg technologicznych, mogłyby 
powstać ścieżki edukacyjne, rowerowe trasy krajoznawcze itp. Można też połączyć 
rejsy statkami pasażerskimi z wycieczką rowerową, dzieląc po połowie obydwa 
sposoby podróżowania. Ten projekt ma bardzo dobre recenzje, a ponieważ opór 
materii w kwestii przekształcenia zbiornika w funkcję „mokrą” jest ogromny, to 
nasza propozycja wydaje się być sensowna. Co istotne, w tej kwestii nie słyszmy 
już głosów sprzeciwu ze strony władz lokalnych, szczególnie w Raciborzu. To jest 
dobry czas na swoistą refleksję i przemyślenie tego wszystkiego. Rada Kapitanów, 
to organizacja non profit. Jesteśmy zawodowcami i czynimy to wszystko z poczu-
cia obywatelskiego obowiązku. Robimy i chcemy to robić nadal, bo widzimy w tym 
sens i przyszłość. 

Czesław Szarek
Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej
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„Definicja zasobów oczami turysty”
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Josef Tobola

„Gmina Kuźnia Raciborska”
 Gmina Kuźnia Raciborska liczy 127 km2 i 11,6 tys. mieszkańców. Położona 
jest w powiecie raciborskim, województwo śląskie. Jest gminą miejsko – wiejską 
leżącą w Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wiel-
kich”. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda 
Kozielska, Rudy, Siedliska oraz Turze.
Stolica gminy – miasto Kuźnia Raciborska  - to lokalny ośrodek administracyjny, 
oświatowy i przemysłowy, znany przede wszystkim za sprawą Fabryki Obrabiarek 
Rafamet S.A., czołowego polskiego eksportera tych urządzeń. Historia firmy sięga 
aż do roku 1845, kiedy to Anton Magnus Schoenawa założył Hutę „Hofnungshüt-
te”. W 1996r. ze spółki „RAFAMET” S.A. został wydzielony Zespół Odlewni „Rafa-
met” sp. z o.o., który produkuje odlewy z żeliwa szarego oraz żeliwa sferoidalne-
go. Podstawowy asortyment stanowią odlewy dla przemysłu maszynowego. Dużą 
renomą na krajowym i zagranicznym rynku przetwórstwa mięsnego cieszy się 
rodzinna firma Maxpol. W mieście rozwija się także szereg małych i średnich firm.  
Tereny leśne w gminie stanowią 70% powierzchni.
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W skład gminy wchodzą: miasto Kuźni Raciborska oraz wsie Budziska, Jankowice, 
Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska, Turze
Gmina organizuje wiele cieszących się dużym zainteresowaniem cyklicznych 
imprez, m.in. Bieg Niepodległości, Rajd Rowerowy Szlakiem Pożaru z 1992 r. , 
Amatorski Rajd Samochodowy, kończący wakacje festyn Pożegnanie Lata oraz… 
mistrzostwa świata gry w kapsle. Kuźniański Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy od lat organizuje KOWADŁO – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych. 
Rokrocznie Turze gości uczestników znanej imprezy wodniackiej na rzece Odrze o 
nazwie Pływadło - Odra rzeką Integracji Europejskiej. Natomiast rzeka Ruda sta-
nowi dużą atrakcję dla kajakarzy.   

„Atrakcje Gminy Kuźnia Raciborska”
Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach
 Uroczyste oddanie pierwszego odcinka kolei wąskotorowej linii Gliwice – 
Rudy – Racibórz nastąpiło 25 marca 1899 roku. Służyła ona głównie do przewozu 
pasażerskiego, w mniejszym stopniu towarowego.  
Linię zamknięto w marcu 1992 r. 
 1 marca 1994 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
linia Gliwice – Racibórz została wpisana do rejestru zabytków klasy A.
Zabytkowa Stacja znajduję się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego, największego w Polsce kompleksu poprzemysłowych obiektów zabytko-
wych.

Kolej Wąskotorowa
w Rudach
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Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy 
W skład zespołu wchodzi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
wraz z klasztorem, który został założony w 2. połowie XIII w. przez cystersów 
przybyłych z Jędrzejowa. Po kasacji zakonu w 1810 r. zabudowania klasztorne 
przejęli książęta raciborscy, Wiktor Rothenburg, a potem ród Hohenlohe – Schilin-
gsfürst.W 1995 roku kościół Wniebowzięcia NMP w Rudach został podniesiony do 
rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej i jest Bazyliką Mniejszą 
Diecezji Gliwickiej. Od 1998 roku w klasztorze mieści się Ośrodek Formacyjno
-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej. 

 
 Do atrakcji należą przewozy turystyczne zarówno parowozem, jak i loko-
motywą spalinową odbywające. Obecnie eksploatowane jest  6 km torów, po na 
których można podróżować z Rud do Stanicy lub z Rud do Paproci. Informacje 
dotyczące otwarcia oraz cen biletów można znaleźć na www.kolejkarudy.pl.
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Park Przypałacowy
W  miejscu cysterskich ogrodów, Rodzina książęca założyła ok. 100 hektarowy 
park w stylu angielskim, osuszając tereny bagienne wokół pałacu i likwidując 
cześć stawów. Ogrodnicy książęcy  wzbogacili park o liczne egzotyczne drzewa i 
zespoły krzewów.
Obecnie w Parku przypałacowym znajduje się około 20 drzew stanowiących dzi-
siaj pomniki przyrody, rośnie tu 70 gatunków egzotycznych drzew i krzewów, 
między innymi takich jak: klon srebrzysty, różaneczniki fioletowe, modrzewnik 
chiński czy cyprysik groszkowy a ponadto 46 gatunków rodzimych drzew i krze-
wów - dęby, buki, jesiony i klony. Co warte podkreślenia, kilkadziesiąt z występu-
jących na terenie parku okazów liczy sobie ponad 150 lat.

Szpital im. Juliusza Rogera w Rudach (dawniej zakład św. Karola) 
Budynek w stylu historyzmu z elementami neogotyku zbudowany staraniem dr. 
Juliusza Rogera w 1858 r., przebudowany w 1910 r. Obecnie mieści się w nim sie-
dziba Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Leśniczówka Krasiejów w Jankowicach
Dawniej zwana Rothenburg od nazwiska rodowego pierwszego właściciela włości 
rudzkich Landgrafa von Hessen – Rothenburg, który przejął je po kasacji cyster-
sów rudzkich. Nazwa zmieniona w 1945 r. na nazwę osiedla znajdującego się 
wokół leśniczówki. Budynek pochodzi z 1. połowy XIX w., konstrukcja szkieletowa 
z polami wypełnionymi cegłą (tzw. mur pruski).

Leśniczówka Wildek w Rudzie Kozielskiej
Klasycystyczny budynek dawnego zarządu leśnictwa z wieżą konstrukcji szkiele-
towej 
z 1. połowy XIX wieku.

Zaczarowana Chata
Etno Muzeum Zaczarowana Chata przedstawia dwie wystawy :pierwsza to nie-
zwykła prezentacja opowiadająca o kulturze staropolskiej, bardzo plastyczna 
nawiązująca do wielu aspektów tradycji, ciekawa dla starszego i młodszego od-
biorcy, druga poświęcona kulturze indian obu ameryk, zawierająca bardzo cieka-
we eksponaty. Dla grup zorganizowanych organizowane są zajęcia w plenerze. 
Możliwość zrobienia ogniska/grilla .Dodatkowo prowadzone są zajęcia artystycz-
ne. Zaczarowana Chata wystawia sztuki teatralne do obejrzenia na miejscu i na 
zamówienie. Zajęcia dla grup zorganizowanych są prowadzone z przewodnikiem 
i instruktorami, programy dla każdego wieku uczestników. Możliwość zwiedzenia 
indywidualnie.

Spartakiada Przedszkolaków

Mistrzostwa Świata gry w kapsle
Kuźnia Raciborska

... co to za budynek

... jak to podpisać ... co to za budynek

Pływadło - Odra rzeką Integracji Europejskiej

Amatorski Rajd Samochodowy o Puchar Burmistrza Miasta 
Kuźnia Raciborska
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„Galeria foto z Konferencji w Kuźni Raciborskiej”

... jak to podpisać
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