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Nie dla Ŝab
Duże zainteresowanie podczas ostatnich obrad Rady Miej-
skiej w Osiecznej wzbudził plan budżetowy dotyczący wyko-
nania wodnej ścieżki rekreacyjnej na Jeziorze Łoniewskim w
Osiecznej. Będzie to kolejna inwestycja gminy w podniesie-
nie atrakcyjności gminy, a szczególnie „letniego raju” wcza-
sowiczów i mieszkańców gminy – czyli osieckiej plaży.
Nie będzie to szlak wędrówek

żab i innych płazów, jak żartował
podczas sesji burmistrz, ale drew-
niane pale wbite w dno jeziora,
które będą tworzyły nieregularną
linię trasy spacerów tuż nad po-
wierzchnią tafli wody jeziora. Bur-
mistrz Stanisław Glapiak podczas
sesji zdradził również, że istnieje
plan budowy nowej siedziby Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej. Już niebawem roz-
poczną się prace mające na celu
budowę boiska typu „Orlik” w
Osiecznej. Radni zaakceptowali
odpowiednie uchwały, które po-
zwolą te plany wprowadzić w
życie. O tych i innych planach oraz
realizacjach projektów będziemy
naszych czytelników informować
na bieżąco.
Podczas marcowej sesji radni

powzięli jedenaście uchwał. Dwie
z nich dotyczyły planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu za-
budowy mieszkaniowej w
Grodzisku oraz Osiecznej i Jezior-
kach. Rajcy zaakceptowali też
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osieczna.
Przyjęto również program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Osieczna. W
celu zapewnienia bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku
dla zwierząt gmina Osieczna za-
warła porozumienie międzygminne
z Miastem Leszno. Zawarte poro-
zumienie zapewnia bezdomnym
zwierzętom z gminy Osieczna
miejsce w schronisku w Henryko-
wie.
Opiekę nad wolno żyjącymi ko-

tami gmina Osieczna będzie po-
dejmowała w okresach
występowania ekstremalnych wa-
runków pogodowych poprzez do-
karmianie w miejscach ich

bytowania, a także poprzez za-
pewnienie opieki weterynaryjnej w
przypadku znalezienia kota ran-
nego lub chorego. Bezdomne
zwierzęta, przebywające w grani-
cach administracyjnych gminy
Osieczna są odławiane przez pra-
cownika gminy. Złapane zwierzęta
przekazywane są do schroniska w
Henrykowie, a zwierzęta ranne lub
chore przekazuje się pod opiekę
lekarza weterynarii. Istnieje możli-
wość adopcji bezdomnych zwie-
rząt, o akcjach adopcyjnych
realizowanych przez schronisko
będziemy naszych mieszkańców
informować poprzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej
www.osieczna.pl.
Całodobową opiekę weteryna-

ryjną w przypadkach zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierząt na
zlecenie gminy Osieczna realizuje
lekarz weterynarii, który chore lub
ranne zwierzęta przyjmuje do lecz-
nicy.
Gmina Osieczna w ramach pro-

gramu prowadzi, we współpracy z
przedszkolami i szkołami oraz or-
ganizacjami pozarządowymi, dzia-
łania edukacyjne m. in. w zakresie
odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitar-
nego traktowania, propagowania
sterylizacji i kastracji, a także
adopcji zwierząt bezdomnych.
Pozostałe podjęte przez rad-

nych uchwały dotyczyły kwestii for-
malnych takich jak przyjęcie
Statutu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiej-
skich we Wschowie, planów pracy
oraz sprawozdań z działalności
Komisji Rady Miejskiej w roku
2011. Przyjęto też wzór dowodu
wpłaty służącego udokumentowa-
niu wygaśnięcia zobowiązania po-
datkowego. A trzy ostatnie uchwały
dotyczyły budżetu gminy oraz
wprowadzanych w nim zmian.

Wypalanie traw, słomy i pozostałości roślinnych na polach
jest częstą przyczyną pożarów!

STOP WYPALANIU
TRAW!

Wraz z nadejściem ciepłych dni
dochodzi do pierwszych pożarów
związanych z wypalaniem traw i
porządkowaniem terenu. Najpo-
wszechniej zwyczaj wypalania
traw występuje na przełomie
marca i kwietnia. Jako że wio-
senna pogoda zawitała już do nas,
informacje o pożarach spowodo-
wanych wypalaniem traw pojawiły
się w ślad za nimi. Kilka słonecz-
nych dni spowoduje eskalację tego
procederu.
W okresie wiosny wypalanie

traw na łąkach, rowach przydroż-
nych, wypalanie zarośli, uschnię-
tych chwastów i resztek słomy
pozostawionej na polach po ze-
szłorocznych zbiorach - to przy-
czyna wielu pożarów oraz
całokształt złożonych zmian, jakim
ulegają makro i mikrobionty tra-
wiastych siedlisk.
Wskutek niedostatecznej ilości

czasu i maszyn oraz złych warun-
ków pogodowych, jesienny pokos
traw może nie zostać zebrany. Po-
zostawiona na pniu lub skoszona,
ale niezebrana trawa, hamuje
wiosną tempo wzrostu młodych ro-
ślin, obniżając w wyniku tego plon
siania.
Utrwalił się mit, że wypalanie

traw i słomy poprawia jakość
gleby, jest swoistym rodzajem jej
nawożenia i użyźniania. Rolnicy
nadal sądzą, że ogień to "najtań-
szy herbicyd" do zwalczania
chwastów. Tymczasem w płomie-
niach giną nie tylko suche źdźbła
traw - roślin, ale system korze-
niowy, flora oraz bakterie i grzyby,
które powodują szybszą wegetację
roślin. W ogniu ginie całe bogac-
two przyrody. Wiosną opuszczają
swe kryjówki owady, budzą się z

zimowego snu ssaki, przychodzą
na świat zające, opuszczają zi-
mowe legowiska jeże, a ptaki bu-
dują nowe gniazda.
Utrzymuje sięmoda na wypala-

nie, aby było wygodniej i szybciej
często rozlewa się ciecze łatwo za-
palne, zapominając, że:
- gęsty, ścielący się dym to za-

grożenie dla ruchu drogowego,
- otwarte pożary to przedosta-

wanie się do atmosfery dużych ilo-
ści tlenku węgla, tlenku siarki oraz
węglowodorów aromatycznych
itp.,
- to ofiary w płomieniach - naj-

częściej podpalacze,
- to tysiące strat w mieniu wy-

pracowanym przez kilka pokoleń.
Zgodnie z zapisem § 43 rozpo-

rządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z 2010 r.) - wypalanie słomy i
pozostałości roślinnych na polach
jest zabronione.
Odpowiadając na pytanie, czy

wypalanie traw i resztek na polach
uprawnych ma jakiekolwiek racjo-
nalne podstawy należy odpowie-
dzieć przecząco. Wypalanie jest
wygodną metodą pozbywania się
resztek z pól i ogrodów przydomo-
wych, ale bilans tej “transakcji” jest
ujemny. Jak wiadomo w wierzch-
niej warstwie gleby znajduje się
bogata flora bakteryjna, która roz-
kłada szereg obumarłych roślin i
przyczynia się do zasilania pró-
chnicy, a w efekcie użyźniania
gleby. Bakterie te przyczyniają się
do szybszego przyswajania przez
glebę nawozów i zwiększania plo-

nów. Gleba wyjałowiona przez
ogień gorzej utrzymuje wilgoć i na-
stępuje groźne zjawisko stepowie-
nia, co skutkuje przeciwnymi
efektami.
Również w myśl obowiązują-

cych przepisów osoby, które wy-
palają wierzchnią warstwę gleby
lub pozostałości roślinne podlegają
karze grzywny lub aresztu (Kodeks
wykroczeń Dz. U. 71, nr 12, poz.
114 z późn. zm., art. 82).
Niezależnie od tego co roku

nad naszymi polami i nieużytkami
unoszą się dymy pożarów roznie-
conych w celu uzyskania więk-
szych plonów, ale jedynym
widocznym dla wszystkich efektem
jest zwiększona ilość wozów stra-
żackich wyjeżdżających na syg-
nale.
Dlatego apelujemy do wszyst-

kich, którzy noszą się z zamiarem
wiosennego wypalania traw, aby w
tym roku zaniechali tego zwyczaju.

Gmina rozstrzygnęła otwarty
konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z terenu Miasta i
Gminy Osieczna z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2012 roku. Do konkursu
przystąpiło czterech oferentów i
wszyscy zostali zakwalifikowani do
otrzymania dotacji. Dofinansowa-
nie otrzymają:
1. KS „Tęcza-Osa” Osieczna –
28 000 zł
2. KS „Błękitni” Kąkolewo –
22. 000 zł

3. UKKS „Iskra” Osieczna –
15.000 zł
4. LKS „Burza” Drzeczkowo –
6.500 zł
Pieniądze przyznane organiza-

cjom pozarządowym będą wyko-
rzystane na piłkę nożną, tenis
stołowy, piłkę koszykową oraz pro-
pagowanie wśród dzieci i mło-
dzieży aktywności ruchowej dla
zachowania zdrowia fizycznego i
psychicznego.

PRZYZNANO DOTACJĘ


