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Droga w Trzebani
Łącznik ul. Wilkońskiego
i ul.Zielonej w Kąkolewie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
z siedzibą w Osiecznej zrzeszała
wielu rolników z całej gminy. Po-
wstała 1 stycznia 1976 roku na
skutek połączenia Międzykółko-
wych Baz Maszynowych w Ziem-
nicach i Kąkolewie oraz Kółek
Rolniczych w Popowie, Osiecz-
nej, Świerczynie i Wojnowicach.

- Już wówczas łączące się
kółka miały ponad stuletnią trady-
cję – mówi prezes SKR Zofia
Biała.

Największy rozkwit działalno-
ści przypadł na lata osiemdzie-
siąte ubiegłego wieku. Firma
zatrudniała wtedy około dziewięć-
dziesięciu osób. Dziś stałe za-
trudnienie znajduje tu osiem
osób, Spółdzielnia zrzesza 21
osób, w tym 2 Kółka Rolnicze – z
Osiecznej i Ziemnic.

- Mieliśmy monopol na świad-
czenie usług rolniczych. Działa-
liśmy na terenie całej gminy. Jako
pierwsi kupowaliśmy najnowsze

Spółdzielnia nie tylko dla rolników
Firma, która miała monopol na wykonywanie usług rolni-
czych obchodzi już 35. rocznicę działalności. Ewenementem
jest to, że przez niecałe cztery dziesiątki lat tylko dwa razy
zmieniły się osoby na stanowisku prezesa. Jako pierwszy
funkcję tę objął Józef Dżumaga, który szefem prezentowanej
firmy był do 2000 roku, potem przez rok obowiązki objął Jan
Szymanowski, a od dziesięciu lat prezesem jest Zofia Biała,
najstarszy stażem pracownik Spółdzielni.

maszyny, kombajny. W tamtych
czasach mieliśmy przydział od
państwa na zakup nowoczesnych
sprzętów – tłumaczy prezes. –
Tak wtedy było, dużo małych i
średnich gospodarstw, a rolnicy
nie posiadali maszyn, dlatego po
pomoc zgłaszali się do Spół-
dzielni, której zresztą często byli
członkami.

Spółdzielnia oferowała wyko-
nanie wszelkich robót na roli od
orki, siewu, oprysków poprzez
kombajnowanie. W Osiecznej,
Kąkolewie, Popowie i Ziemnicach
znajdowały się zakłady usług me-
chanizacyjnych.

Teraz gospodarstwa się po-
większyły, rolnicy mają własne
maszyny, ale SKR dalej ma w
swej ofercie wypożyczanie kom-
bajnu. A poza tym wywóz i roz-
trząsanie obornika, prasę, orkę,
także wywóz nieczystości. Poza
tym Spółdzielnia dysponuje stacją
paliw z niedawno wyremontowa-

nymi zbiornikami, przy której pro-
wadzony jest handel olejami,
gazem i akcesoriami. Zimą na
podstawie umowy z powiatem
pracownicy Spółdzielni odśnie-
żają drogi. Firma dzierżawi też
obiekty i tereny pod działalność
gospodarczą. W jednej z dwóch
kamienic na rynku umiejscowione
są biura SKR, a pozostałe lokale
w okazałych budynkach wynaj-
mowane są pod działalność gos-
podarczą i mieszkania.

W trudnych dla Spółdzielni
czasach udało się odnowić ele-

wację zabytkowych kamienic.
- Z nadzieją patrzymy w przy-

szłość – mówi prezes.
I słusznie, bo osiecki zakład

pracy należy do nielicznych, któ-
rym udaje się przetrwać trudne
czasy.

- Kilkadziesiąt lat temu w re-
gionie leszczyńskim takich jak
nasza Spółdzielni było 31, teraz
jest zaledwie 16, a z tego 2 w
trakcie likwidacji. My myślimy jed-
nak o rozwoju firmy, oczywiście
na miarę możliwości.
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