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Ważne dla rolników

Złóżżyczenia
Elżbiecie - 5. 11

Elżbieta w ję-
zyku hebrajskim
znaczy "zaprzysię-
żona Bogu". Elż-
bieta to jedno z
na j popu l a r n i e j -
szych imion, jakie
począwszy od
średniowiecza na-
dawano królowym,
księżniczkom i
całej rzeszy wspa-
niałych kobiet. Cie-
szy się
międzynarodową
sławą, występując
jako Eliza, Elza,
Liza, w Rosji jako
Jelizewieta, a w Hiszpanii jako Isabel. Elżbieta jest in-
dywidualistką i robi tylko to, do czego jest przekonana.
Może być dobrym szefem lub działać na własną rękę.
Jako podwładna bywa trudna. Zawsze ma własne
zdanie. Lepiej czuje się jako głowa rodziny niż jako
szyja. Jest prawdziwie rogatą duszą. Jej kolorem jest
pomarańczowy, rośliną oleander, zwierzęciem łasica,
liczbą ósemka, znakiem zodiaku Strzelec. Imieniny
obchodzi również: 20 lutego, 24 kwietnia, 6 maja, 18
czerwca, 4, 8, 11, 13, i 26 lipca, 21 października, 14,
17 i 19 listopada oraz 13 grudnia.

W naszej gminie mieszka 85 pań o imieniu Elż-
bieta. Najstarszą jest Elżbieta Duda z Kątów, która
urodziła się w 1935 roku. A najmłodszą jest 11 - letnia
Elżunia Biała z Popowa Wonieskiego. W Osiecznej
mieszkają 23 Elżbiety, w Kąkolewie również - 23, w
Grodzisku - 7, w Świerczynie i w Osiecznej - po 5, w
Drzeczkowie - 4, w Miąskowie, Wojnowicach, Ziemni-
cach - po 3, W Łoniewie i Popowie Wonieskim - po 2,
oraz w Jeziorkach, Berdychowie, Witosławiu i Klesz-
czewie po jednej. Wszystkim Elżbietom życzymy
zdrowia i szczęścia.

Hubertowi - 3. 11
Hubert, czyli "sławny z mądrości". Poza Śląskiem

nigdy nie był u nas zbyt popularny. To imię nadawali
swoim potomkom my-
śliwi i jeźdźcy, jako że
święty Hubert patrono-
wał polowaniom i kon-
nym galopom. Hubert
jest odważny i zawsze
postępuje zgodnie z za-
sadami etyki. Obda-
rzony jest wspaniałą
pamięcią. Dzięki swej
pracowitości często do-
chodzi do znacznego
majątku. Jego kolorem
jest niebieski, rośliną
len, zwierzęciem wół,
liczbą dwójka, a zna-
kiem zodiaku Byk.

W gminie Osiecznamieszka tylko 26 Hubertów. Oka-
zuje się, że nie ma wśród nich starszych panów. Naj-
więcej lat ma bowiem Hubert Krzysztofiak z Kąkolewa,
który właśnie skończył 37 rok życia. A najmniejszy Hu-
bert Stachowiak z Łoniewa ma dopiero półtora roczku. I
tym dużym, i tym małym życzymy, by zawsze mieli tylko
dobre dni. A najwięcej Hubertów mieszka w Osiecznej -
8, w Kąkolewie - 4, w Drzeczkowie, Kątach i Łoniewie -
po 2, oraz w Świerczynie, Grodzisku, Miąskowie, Woj-
nowicach, PopowieWonieskim, Ziemnicach, Jeziorkach
- po jednym.

Ela Biała
z Popowa Wonieskiego

Hubert Stachowiak
z Łoniewa

URODZILI SIĘ
29. 08. Dominik Konrad Krobski, Osieczna05. 09. Bartosz Michałowicz, Kąkolewo09. 09. Paweł Serafinowski, Łoniewo10. 09. Patrycja Maria Zamelek, Kąkolewo20. 09. Adrian Marek Smolny, Kąkolewo23. 09. Olga Pawlak, Dobramyśl24. 09. Paweł Picz, Łoniewo25. 09. Magdalena Jaszkiewicz, Wojnowice30. 09. Julia Skrzypek, Ziemnice02. 10. Oliwia Wojcieszyk, Kąty02. 10. Julia Woźna, Kąkolewo04. 10. Magdalena Jarczewska, Kąkolewo05. 10. Filip Berliński, Osieczna14. 10. Wiktor Koźlik, Ziemnice14. 10. Maciej Tokarski, Osieczna

ZMARLI
10. 09. Wiktoria Gorynia (2008), Kąty21. 09. Gertruda Zelma Szczepaniak (1913), Grodzisko22. 09. Kazimerz Kubacki, Osieczna (1943), Osieczna22. 09. Helena Matuszak (1929), Wojnowice23. 09. Władysława Wierzbińska (1920), Grodzisko27. 09. Maciej Stamm (2007), Kąkolewo28. 09. Jan Otulakowski (1938), Kąty12. 10. Bronisław Kazimierz Świderski (1943), Kąty13. 10. Józef Stanisław Waldmajer (1931), Kąkolewo17. 10. Józef Orzeł (1926), Kąkolewo19. 10. Mieczysława Ewa Grzesińska, (1957), PopowoWonieskie20. 10. Cecylia Walenciak (1929), Kąkolewo20. 10. Wacław Witkowski (1929), Kąkolewo

Program rolnośrodowiskowy
trwa 5 lat i niektórzy rolnicy już do
niego przystąpili. Kolejni mogą to
zrobić jeśli sporządzą plan działal-
ności rolnośrodowiskowej przy

udziale uprawnionego doradcy. Taki
plan trzeba wykonać do 1 marca
2009 roku, ponieważ wówczas roz-
poczyna się jego realizacja.

A program ma aż 9 pakietów do

Ciągle jeszcze rolnicy z naszego regionu mogą ubiegać się o
włączenie ich do programu rolnośrodowiskowego uwzględ-
nionego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. W tym programie chodzi przede wszystkim o pro-
mowanie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z
wymogami ochrony środowiska.

których można przystąpić. Między
innymi są to: rolnictwo zrównowa-
żone, rolnictwo ekologiczne, eksten-
sywne trwałe użytki zielone,
ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami Natura 2000, czy
pakiet pod nazwą zachowanie za-
grożonych zasobów genetycznych
roślin i zwierząt w rolnictwie. O tych
pakietach i wszystkich dokumentach
jakie trzeba przygotować przed
przystąpieniem do programu, infor-
mują szczegółowo pracownicy po-
wiatowych i wojewódzkich
Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Same wnioski natomiast składa się
w powiatowym biurze Agencji Res-
trukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Lesznie.

Miesiące zimowemogą więc być
okresem, w którym rolnicy będą
przygotowywać plany działania. Ale
w niektórych z tych pakietów część
dokumentów trzeba uzyskać jesz-
cze w listopadzie bieżącego roku.
Na przykład gospodarze, którzy
będą realizować pakiet „zachowanie
zagrożonych zasobów genetycz-
nych w rolnictwie” muszą uzyskać
zaświadczenia, że stado zwierząt
ras lokalnych jest objęte programem
ochrony zasobów genetycznych.
Takie zaświadczenie wydaje Instytut
Zootechniki Państwowego Instytutu
Badawczego w Balicach koło Kra-
kowa. Natomiast gospodarze, którzy
skorzystają z pakietu „ochrony za-
grożonych ptaków” są zobowiązani
posiadać dokumentację przyrodni-
czą lub ornitologiczną przygotowaną
przez ekspertów w roku poprzedza-
jącym rok złożenia wniosku.Azatem
jedni i drudzy muszą się z groma-
dzeniem dokumentów pospieszyć.

Ale, jak już powiedzieliśmy,
wszelkiej pomocy w tych sprawach
udzielą pracownicy ODR. My doda-
jemy jedynie, że warto przystąpić do
programu rolnośrodowiskowego.
Wiąże się to bowiem z unijną dota-
cją jak i unowocześnieniem gospo-
darstwa.

I jeszcze jedna ważna dla rol-
ników informacja. Otóż od 1 grud-
nia do 15 lutego będzie można
ubiegać się o dopłaty z tytułu zu-
żytego kwalifikowanego mate-
riału siewnego. Dotyczy to zbóż
ozimych, które były wysiane od 1
lipca do 30 listopada br. Wnioski
należy składać do Agencji Rynku
Rolnegow Poznaniu ul. Marceliń-
ska. Agencja rozpatrywać je bę-
dzie dopiero po 1 grudnia. Jest
więc jeszcze czas, by taki wnio-
sek przygotować i wysłać.

Kilka dni temu na stronie
www.linux.leszno.eu poja-
wiła się nie lada gratka dla
osób zainteresowanych in-
formatyką.

Otóż na stronie udostęp-
niony jest do pobrania plik z tzw.
obrazem płyty CD. Jeśli go na-
gramy na czystą płytę, otrzymamy
w pełni funkcjonalny darmowy
system operacyjny w wersji PL.

Do naszej dyspozycji będzie
też kilkanaście programów takich
jak edytor zdjęć GIMP, program
do grafiki wektorowej INKSPACE,
przeglądarka FIREFOX, program
do obsługi GADUGADU i SKYPE.

Co ciekawe, komputer urucho-
miony z takiego CD nie musi mieć
nawet dysku twardego. Płyta taki
dysk “udaje”.

Dla informatyków


