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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
na urlopie do 7 wrzełnia

12. sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie

OSTRA DEBATA
NAD SKUTKAMI SUSZY
Susza, która od początku lipca daje
siĊ nam we znaki, staáa siĊ tematem
ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady
Powiatu. Ta wyjątkowoĞü polegaáa chociaĪby na tym, Īe w obradach czynnie
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
gmin powiatu ostrzeszowskiego. Nic
dziwnego, w koĔcu brak opadów staá
siĊ powszechnym problemem dotykającym caáy powiat, a nawet kraj. Samorządowcy zatem debatowali wspólnie
nad treĞcią pisma, które ma zostaü
przekazane przedstawicielom rządu
i wáadzom wojewódzkim.

STEFAN HEBISZ NOWYM
RADNYM
Zanim przystąpiono do debaty,
obecni na sali chwilą ciszy uczcili pamiĊü zmaráego przed trzema tygodniami
radnego powiatu Jana KĊdzi. Zaraz
potem odbyáo siĊ Ğlubowanie nowego
radnego, Stefana Hebisza, który w okrĊgu wyborczym nr 2 w ubiegáorocznych

wyborach samorządowych do Rady
Powiatu w Ostrzeszowie z iloĞcią 319
gáosów zająá trzecie miejsce (za J. Puchaáą i J. KĊdzią) na liĞcie KKW SLD
Lewica Razem. Tym samym decyzją
komisarza wyborczego objąá mandat
radnego w miejsce Jana KĊdzi, którego
mandat wygasá z powodu Ğmierci.

WOàANIE O POMOC
Uzasadniając zwoáanie debaty
w sprawie suszy, starosta L. Janicki
stwierdziá, Īe chodzi o to, by spróbowaü skutecznie skompensowaü pomoc
dla rolników. Liczba dotkniĊtych suszą
gospodarstw jest ogromna i musimy tĊ
sytuacjĊ traktowaü jako klĊskĊ. WstĊpem do dyskusji byáo wystąpienie S.
JĊdrzejewskiego, zastĊpcy kierownika Wydziaáu Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony ĝrodowiska. Stwierdziá on,
Īe w poszczególnych gospodarstwach
straty mogą wynieĞü 30-40%, a miej-
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scami nawet 70%. W zaistniaáej sytuacji
produkcja ĪywnoĞci bez wsparcia staje
siĊ praktycznie niemoĪliwa - konkludowaá mówca.
O sytuacji panującej w poszczególnych gminach mówili przedstawiciele
tychĪe gmin.
Rozpocząá wójt gm. Czajków, Henryk Plichta:
- Od kilku miesiĊcy deszczu
w Czajkowie nie byáo - mówiá. - 225
gospodarstw záoĪyáo wnioski o odszkodowanie. Szacuje siĊ, Īe w tej
najmniejszej gminie w powiecie straty dotyczą 1150 ha upraw, czĊsto aĪ
w 70%, a ich wielkoĞü przekroczyáa
2 mln zá. Wójt apelowaá o inną pomoc
niĪ kredyty, którymi i tak rolnicy są za
bardzo obciąĪeni, zatem unikają tej
formy pomocy.
Do tego wniosku przychyliá siĊ J.
Wilkosz - wójt gm. Doruchów. W jego
gminie klĊska dotknĊáa 850 ha naleĪących do 88 gospodarzy. Straty oszacowano na ok. 1,5
mln zá.
W podobnym
tonie wypowiadali
siĊ takĪe przedstawiciele pozostaáych
gmin.
W gm. Grabów
wnioski o odszkodowanie záoĪyáo
230 gospodarzy,
szacując straty na
1,5 mln zá. Przedstawicielka Grabowa wnioskowaáa
o objĊcie pojĊciem
klĊski takĪe upraw
zielonych, nie tylko zboĪa. Bardzo
krytycznie wypowiedziaáa siĊ teĪ
o sáuĪbach wojewody, które kompletnie zawiodáy,
nie odpowiadając
na telefony ani korespondencjĊ. 115
wniosków záoĪono
w gm. Kobyla Góra
(130 ha). W gm. Kraszewice straty objĊáy 1197,5 ha i dotyczyáy 249 gospodarstw. W Mikstacie tych wniosków
záoĪono o poáowĊ mniej - 125, choü
u niektórych straty wyniosáy aĪ 80%
upraw.
W Ostrzeszowie záoĪono 181 wniosków. Straty, które dotknĊáy obszar ok.
1500 ha, oszacowano na 1,3 mln zá. Wiceburmistrz P. UĞcinowicz proponowaá,
by jeszcze umoĪliwiü skáadanie wniosków. We wszystkich wystąpieniach
powtarzaá siĊ postulat, aby liczyü straty
równieĪ w uĪytkach zielonych, kukurydzy, warzywach, a nie tylko w zboĪach,
jak proponuje rząd.
- Mamy w Polsce ok. 1,4 mln gospodarstw. GdybyĞmy nawet przyjĊli, Īe
poáowa z nich jest poszkodowana i dali
tym gospodarzom tylko po tysiąc záotych, to mamy sumĊ 700 mln - wyliczaá
K. Obsadny, rozpoczynając dyskusjĊ.

BUDOWA DOMÓW
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- Sprawa musi byü rozstrzygniĊta na
szczeblu centralnym.
Przy okazji suszy powinniĞmy zająü
siĊ oczyszczeniem brzegów strumieni,
uregulowaniem koryta rzeczek i strug.
RównieĪ ubezpieczenia rolnicze powinny byü regulowane na szczeblu
parlamentu i rządu, gdyĪ rolników nie
staü na tak wysokie ubezpieczenie.
- My sobie tu wszyscy moĪemy
mówiü, a to jest gáos woáającego na
puszczy - zakoĔczyá radny.
Z. Witkowska stwierdziáa, Īe rolnicy
są pozostawieni sami sobie, podkreĞliáa,
Īe musimy czekaü na decyzje rządu.
Wiele spraw, czĊsto wybiegających
poza tematykĊ suszy, choü dotykających spraw rolnictwa, poruszyá w swoim
wystąpieniu radny S. Hemmerling.
- W caáym kraju mamy klĊskĊ suszy,
ale jej przyczyna pogáĊbia siĊ od wielu
lat - mówiá. Zwróciá uwagĊ na utrudnienia w skupie Īywca, preferowanie
ĪywnoĞci zagranicznej, która zalewa
nasz rynek i sprawia, Īe na przestrzeni
ostatniej dekady odnotowano spadek
pogáowia Īywca z 18 do 10 mln sztuk.
W peánych emocji sáowach radny wskazywaá na ubezwáasnowolnienie polskiego rolnika przez UE i záe rządy koalicji
PO-PSL, czyli takĪe ludzi powoáujących
siĊ na ideaáy Witosa i Mikoáajczyka.
- Wy mienicie siĊ obroĔcami cháopów polskich?! JesteĞmy pozostawieni sami sobie. Jak to siĊ dzieje, Īe
produkcja krajowa nie wystarcza na
wyĪywienie narodu, a rolnik nie moĪe
sprzedaü tuczników i bydáa po godziwej cenie? A teraz nie bĊdzie paszy
ani zboĪa i stajemy siĊ pariasami we
wáasnym domu. To jest haĔba, zdrada
ojczyzny! - mówiá podniesionym gáosem
S. Hemmerling. Stwierdziá na koniec, Īe
gdyby rolnik byá traktowany uczciwie
i przez lata nie byá oszukiwany, to miaáby
zapasy z poprzednich lat i nie musiaáby
wypraszaü pomocy.
- WeĨ pan trochĊ na wstrzymanie,
moĪna tylko wspóáczuü rolnikom, Īe
jest taka sytuacja, ale nie moĪemy tu
wszystkiego mieszaü, kiedy mówimy
o wsi. W pracy na roli, tak jak i w innej
dziaáalnoĞci takĪe istnieje ryzyko zawodowe - odniósá siĊ do wypowiedzi S.
Hemmerlinga - K. Obsadny. - Masz pan
wiele racji w tym, co pan powiadasz,
ale to nie w takim tonie.
- Obawiam siĊ, Īe z naszej dyskusji duĪo nie wyniknie - wáączyá siĊ
do debaty R. Pustkowski, proponując
kilka zmian w przygotowanym wczeĞniej
stanowisku Rady. Miaáy one dotyczyü
m.in. doraĨnej pomocy dla rolników,
gáównie dla tych Īyjących wyáącznie
z pracy na roli. Z kolei radny J. Mucha apelowaá, by poszkodowani suszą
rolnicy otrzymali ziarno na siew i dla
zwierząt. Radny Adam Grzyb wspomniaá
o znaczeniu ubezpieczeĔ, mówiąc, Īe
powinny byü one na duĪo korzystniejszych warunkach.
- Gdzie przedstawiciele Izby Rolniczej, gdzie posáowie i senatorowie?
- pytaáa M. Gorzelanna. I nie byáo to
odosobnione pytanie w tej kwestii. Byá
za to na sali europoseá Andrzej Grzyb,
który takĪe wypowiadaá siĊ na temat
problemów wynikających z suszy. Doradzaá, by zbieraü informacje o stratach
dotyczących uĪytków zielonych i kukurydzy, mimo Īe w tej chwili nie są one

objĊte odszkodowaniami. To siĊ moĪe
zmieniü i tego naleĪy siĊ domagaü.
Stanowisko, z naniesionymi przez
radnych wnioskami, przyjĊto jednogáoĞnie (prezentujemy je poniĪej).
Przesáane ono zostanie do prezesa
Rady Ministrów oraz wojewody wielkopolskiego. Czy tra¿ na grunt podatny
do pomocy rolnikowi? Czy choü czĊĞü
postulatów zostanie Īyczliwie rozpatrzona i spowoduje pomoc gospodarstwom
dotkniĊtym suszą? Oby tak siĊ staáo.
Trzeba jednak jasno powiedzieü, Īe
jeĞli ta pomoc przyjdzie, to i tak bĊdzie
raczej symboliczna.

W PRZYTOCZNICY WCIĄĩ NIE
OTRZYMALI POMOCY
Pod koniec obrad radni zajĊli siĊ sytuacją gospodarstw, które poniosáy straty w wyniku wichur i trąby powietrznej,
jaka kilka tygodni temu przeszáa nad
Przytocznicą. Obecna na sesji soátys
Przytocznicy, Mieczysáawa Markiewicz,
przekazaáa przewodniczącej Rady pismo. Mowa w nim o szkodach, jakie
nawaánica wyrządziáa (uszkodzonych
12 budynków mieszkalnych i gospodarczych). Zrobiono oglĊdziny uszkodzonych budynków, spisano protokoáy,
wysáano pisma do wojewody i nie ma
Īadnej reakcji ani odpowiedzi.

Michaá Pilarczyk

•
•
•
•
•
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Renta 23, 63-522 Kraszewice

K. Juszczak

Stanowisko Rady Powiatu Ostrzeszowskiego skierowane do
prezesa Rady Ministrów i wojewody wielkopolskiego, w sprawie
pomocy rolnikom dotkniĊtym klĊską suszy.
W związku z narastającym problemem suszy rolniczej na obszarze
caáego powiatu ostrzeszowskiego, Rada
Powiatu apeluje o podjĊcia systemowych rozwiązaĔ w zakresie realnej pomocy rolnikom dotkniĊtym klĊską suszy.
Przy utrzymującym siĊ od wielu
tygodni de¿cycie opadów, potwierdzonym przez Instytut Uprawy NawoĪenia
i Gleboznawstwa w Puáawach, doszáo
do znacznego obniĪenia plonów zbóĪ
ozimych, zbóĪ jarych, roĞlin strączkowych i okopowych. Ze wstĊpnych
szacunkowych danych zebranych
z poszczególnych gmin wynika, Īe
Ğredni procent strat w uprawach zbóĪ
ozimych wyniósá 50%, a w zboĪach
jarych ok 70%.
W Ğwietle powyĪszych danych straty w zbiorach niektórych upraw noszą
znamiona klĊski Īywioáowej. Zgodnie
z zarządzeniami wojewody, powoáującymi komisje do szacowania zakresu
i wysokoĞci szkód w gospodarstwach
rolnych, szacunkiem objĊte zostaáy
zboĪa i mieszanki ozime oraz zboĪa
i mieszanki jare. Na podstawie zaleceĔ
wojewody szacunkiem strat nie byáy
objĊte uĪytki zielone (áąki, pastwiska),
roĞliny strączkowe, kukurydza oraz
ziemniaki.
UwaĪamy, Īe naleĪy objąü szacunkami komisji caáy zakres upraw,
gdyĪ obecne dane dotyczące strat,
nie obrazują w peáni aktualnej sytuacji
w gospodarstwach rolnych (…) trwająca susza sprawiáa, Īe rolnicy zebrali
znikome iloĞci pasz objĊtoĞciowych
pochodzących z uĪytków zielonych.
Brak opadów i wysokie temperatury
spowodują równieĪ straty w uprawach
kukurydzy, stanowiącej drugą podstawową paszĊ objĊtoĞciową. Dalszą
konsekwencją bĊdą problemy w produkcji zwierzĊcej, zwáaszcza bydáa
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„…RównieĪ Urząd Gminy ani
Starostwo nie interesują siĊ naszym
losem” - czytamy w piĞmie prezentowanym podczas sesji. „PozostaliĞmy
bez wsparcia wáadz lokalnych, jak i bez
obiecanej kwoty pieniĊĪnej w ramach
doraĨnej pomocy. Dlaczego nas oszukano, a teraz nikt nie chce nam pomóc?
Zwracam siĊ wraz z mieszkaĔcami
poszkodowanymi i pokrzywdzonymi we
wsi Przytocznica do pana starosty, jak
i do Rady Powiatu o wspólne wsparcie naszych dąĪeĔ w celu otrzymania
obiecanej doraĨnej pomocy”.
Znowu mamy do czynienia z krzywdą ludzką, której nikt nie jest w stanie,
a moĪe nie chce zadoĞüuczyniü. Padáy
na sesji deklaracje ze strony wójta, takĪe starosta zainteresowaá siĊ sytuacją
- szkoda, Īe tak póĨno, ale moĪe lepiej
póĨno niĪ wcale. Przy okazji wyszáo
na jaw, Īe szeroko rozgáaszane przez
panią premier 6 tys. zá odszkodowania
naleĪą siĊ tylko osobom, które straciáy
dach nad gáową w budynku mieszkalnym, a nie w gospodarczym. Ot, nasza
polska rzeczywistoĞü, gdzie propaganda wyprzedza zwykáą ĪyczliwoĞü i pomoc, której nieraz tak niewiele potrzeba.
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mlecznego i miĊsnego. Utrzymujące
siĊ záe warunki pogodowe sprawiają,
Īe rolnicy zuĪywają obecnie zapasy,
które przeznaczone powinny byü na
okres zimowy. KoniecznoĞü zakupu
drogich pasz objĊtoĞciowych moĪe
zaáamaü sytuacjĊ ekonomiczną wielu
gospodarstw, doprowadziü do redukcji
stad bydáa i upadku wielu gospodarstw.
Brak interwencji ze strony instytucji
rządowych doprowadzi do wstrzymania
produkcji rolniczej zarówno w obszarze
upraw, jak i hodowli, co w konsekwencji
pozbawi ich Ğrodków do Īycia.
PowyĪsze skáania do podjĊcia zdecydowanych dziaáaĔ zmierzających do
objĊcia rolników pomocą ¿nansową
w celu rekompensaty poniesionych
strat.
W zaistniaáej sytuacji radni uznali
za wáaĞciwe objĊcie pomocą wszystkich rodzin utrzymujących siĊ z pracy
rolniczej poprzez:
• dopáatĊ w wysokoĞci 500 zá do
kaĪdego hektara uĪytków rolnych,
na których poziom strat przekroczyá 30%,
• zwolnienie rolników z páacenia
skáadek KRUS za drugie póárocze,
• umorzenie podatku rolnego z jego
rekompensatą dla samorządów ze
strony rządu,
• zniesienie kar za nadprodukcjĊ
mleka w roku 2014/2015,
• odroczenie spáaty rat wczeĞniej
zaciągniĊtych kredytów preferencyjnych,
• znaczne zwiĊkszenie dotacji do
materiaáu siewnego,
• uruchomienie doraĨnej pomocy
dla gospodarstw rolnych (pomoc
o charakterze socjalnym).
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