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Gminne Komisje suszowe sza-
cujące straty w gospodarstwach
zakończyły już pracę.

W gminie Osieczna największe
straty spowodowane suszą doty-
czą upraw zbóż jarych, roślin pas-
tewnych i okopowych oraz łąk i
pastwisk.

- Najgorzej sytuacja wygląda w
zbożach jarych straty sięgają
nawet 50-60%. Największa klęska
nieurodzaju dosięgła wsie o sła-
bych glebach. Na szczęście po-
mimo stwierdzonych strat
stosunkowo dobrze w tym roku sy-
pały zboża ozime - mówi członek
komisji suszowej Tomasz Bier-
naczyk.

Największe problemy z pora-
dzeniem sobie ze skutkami tego-
rocznej suszy będą mieli rolnicy
nastawieni na hodowlę bydła. Rol-
nicy nie zebrali drugiego pokosu
siana, gdyż trawa na łąkach nie
odrosła z braku opadów, ponadto
nie dopisała kukurydza stanowiąca
podstawę żywienia bydła.

Procentowo straty w naszej
gminie wynoszą:

- w zbożach 38%
- w okopowych 42%
- w pastewnych 38 %
- w użytkach zielonych 46%
Na niektórych polach susza

zniszczyła nawet 70 procent
upraw. Komisja wysłała zestawie-

Paląca susza
Gnębiącym problemem rolników jest w tym roku susza. Do-
tknęła ona prawie wszystkich gmin w Wielkopolsce. W gmi-
nie Osieczna aż 351 rolników zgłosiło klęskę nieurodzaju
spowodowaną suszą. I choć żniwa są już za nami skutki
suszy będą zapewne odczuwalne przez cały rok.

nie zbiorcze strat do wojewody.
Ten po zebraniu danych z całego
województwa przekaże wnioski do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W odpowiedzi na interpelację
posła Wiesława Szczepańskiego
opracowano program pomocy dla
rolników. Według niego pomocą tą
mogą być:

• kredyty preferencyjne na
wznowienie produkcji w gospodar-
stwach rolnych

• wydłużenie do 5 lat okresu
spłaty zaciągniętych wcześniej
obrotowych kredytów na wznowie-
nie produkcji w gospodarstwach
rolnych

• stosowanie przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego pomocy w opłaceniu
bieżących składek na ubezpiecze-
nie społeczne

• stosowanie przez Prezesa
Agencji Nieruchomości Rolnych
ulg w opłatach czynszu dzierżaw-
nego

• udzielenie przez wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast
ulg i zwolnień w opłatach podatku
rolnego

• udzielenie pomocy społecznej
rodzinom rolniczym prowadzącym
gospodarstwa rolne

Która z form pomocy zostanie
zastosowana na razie jeszcze nie
wiadomo.

W Osiecznej zajęcia odbywały
się na początku wakacji. Uczest-
niczyło w nich 50 dzieci. Odwie-
dzili Ranczo Karina, kręgielnię,
Ogród Japoński, ZOO i Teatr
Lalek we Wrocławiu, byli na
seansie filmowym w poznańskiej
Plazie, a na zakończenie tygod-
nia pojechali do Ośrodka
Szkolno-Sportowego w Brzedni.
Rodzice pokryli część kosztów at-
rakcji, resztę sfinansował urząd.

W lipcu półkolonie prowadziła
szkoła w Kąkolewie. Codziennie
na miejscu stawiała się duża
grupa 105 dzieci. W programie
było zwiedzanie Muzeum Przy-
rodniczo – Łowieckiego w Uza-
rzewie, Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, Skansenu
Wsi Polskiej w Dziekanowicach.

Dzieci bawiły się też na Ranczo
Leśna Polana w Dąbczu, były w
ZOO we Wrocławiu, przepłynęły
statkiem po Odrze. Odwiedziły
również Kinepolis w Poznaniu
oraz uczestniczyły w rajdzie szla-
kiem miejsc pamięci. Tutaj, po-
dobnie jak w Osiecznej część
kosztów pokrył urząd, o resztę
zadbali sponsorzy: KAN-BUD Ką-
kolewo, Starostwo Powiatowe w
Lesznie, Spółdzielnia Mleczarska
w Gostyniu, Nadleśnictwo
Karczma Borowa, firma WAL-
DMAR, państwo: S. H. Siepako-

wie, K. H. Dudziakowie, H. K. Pei-
sertowie, R. I. Mikołajczakowie,
A. M. Bąkowie, E. Kosiński i E.
Burchardt.

W ostatnim tygodniu wakacyj-
nych zajęć czterdziestoosobowa
grupa dzieci ze szkoły kąkolew-
skiej, osieckiej i świerczyńskiej
pojechała na wycieczkę do Kot-
liny Kłodzkiej. Program wyjazdu
był bardzo napięty. Dzieci wi-
działy ruchomą szopkę w bazy-
lice wambierzyckej, odwiedziły
Kaplicę Czaszek w Czermnej,
zdobyły Szczeliniec Wielki i po-
konywały labirynty Błędnych Skał
w Parku Narodowym Gór Stoło-
wych. W Kłodzku zwiedziły twier-
dzę i Stare Miasto, dzieci były też
w Ogrodzie Bajek w Międzygó-
rzu, w Jaskini Niedźwiedziej w

Kletnie, w Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach, kopalni węgla w
Nowej Rudzie, widziały też kolo-
rową fontannę w Parku Zdrojo-
wym w Dusznikach.

Wróciły do domów pełne wra-
żeń.

Wartym zaznaczenia jest fakt,
że nauczyciele w czasie trzyty-
godniowego turnusu pracowali
nieodpłatnie, poświęcając swój
wolny czas na organizację czasu
wolnego uczniów.

Prawie 200 dzieci z terenu naszej gminy uczestniczyło w zor-
ganizowanych przez szkoły zajęciach wakacyjnych. O dota-
cję na realizację zajęć wystąpiło do gminy Stowarzyszenie
„Pomoc” z Kąkolewa. Szkoły wspólnie opracowały program.

Półkolonienaszych dzieci

Późne lato to okres zbiorów. Rolnicy już dawno zakończyli żniwa
i teraz świętują dożynki. A żniwa ogrodowe jeszcze w pełni. Sezon
na zbiory warzyw trwa nadal. Jedna z naszych czytelniczek wy-
brała się do domowego warzywniaka po marchewkę do rosołu i
oto co znalazła. Marchew była tak pięknie ukształtowana przez
naturę, że aż żal było ją włożyć do zupy. Stała się obiektem po-
dziwu domowników.


