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W gminie Izbicko dwie g³ówneuprawy to ziemniaki i kukurydza.Tutaj do 7 sierpnia rolnicy z³o¿yli 123wnioski o szacowanie szkód. - Jed-nak � jak zapewnia pan Dariusz Be-
kiersz z Urzêdu Gminy � trzebaspodziewaæ siê, ¿e bêdzie ich ponad130. A mimo to na palcach jednej rekimo¿na policzyæ tych, którzy bylibyzainteresowani kredytem klêskowym.Na razie zdecydowa³y siê na to trzyosoby, pozostali (z tych nielicznych)jeszcze siê zastanawiaj¹ nad osta-teczn¹ decyzj¹.W³a�ciwie � kontynuuje p. Be-kiersz - ka¿dy do nas przychodzi z

Liczenie strat po suszy

- Szacowanie
strat rozpo-
czêli�my w
ostatnim ty-
godniu  lipca
� mówi Ber-
nard Kusid³o
ze strzelec-
kiego ratu-
sza.

Do pi¹tku, 28 lipca, komisja obej-rza³a ponad 1,5 tys. ha. Nie ma u nasupraw, których zbiory nie by³ybyznacznie mniejsze ni¿ rok temu: zbó¿� jêczmienia ozimego, pszen¿yta �od 10 do 70 procent w pó³nocnychrejonach gminy, ziemniaków - od 35

do 65 procent, jednak najwiêksze pro-blemy bêd¹ z baz¹ paszow¹ dla by-d³a. Straty w burakach pastewnychto ok. 40 procent.  Kukurydzy prze-znaczonej na pasze bêdzie mniej o ok.40-70%; niewiele lepiej jest z prze-znaczon¹ na ziarno, a na ³¹kach � zu-pe³na tragedia. Najlepiej z upraw wy-szed³ rzepak, ale i jego jest mniej - od5 do 35 %.- Do 3 sierpnia strzeleccy rolnicyz³o¿yli w gminie ponad 60 wnioskówo oszacowanie strat, ale to nie koniec.Na pewno sp³ynie ich wiêcej, tymbardziej, ¿e tego w³a�nie dnia NTOpoda³a informacjê o 30-dniowym ter-minie, w jakim trzeba z wnioskiemsiê zmie�ciæ.

W gminie Kolonowskie, gdzieprzewa¿aj¹ gleby piaszczyste (w ca-³ej gminie 73% to klasa V i VI; jesttrochê klasy IV � g³ównie ³¹ki, a wklasie III � mniejsze kawa³ki, i tak wtej chwili s¹ suche jak beton, gruntówornych i ³¹k) z wnioskami zg³osi³o siêok. 30 rolników. Wszyscy oceniaj¹,¿e zbiorów bêdzie o ok. 50-procentmniej - w zbo¿ach, kukurydzy, ziem-niakach. Najwiêksze straty s¹ na³¹kach i pastwiskach. Ju¿ pierwszypokos traw by³ mniejszy o ok. 40procent, drugiego wcale nie by³o.Wtedy zebrali go tylko ci, którzy ³¹kimaj¹ po³o¿one w obni¿eniu terenu, apoza tym pospieszyli siê z kosze-niem i zrobili to ok. 20 lipca.2 sierpnia komisja szacowa³a w gmi-nie straty, ale ju¿ nastêpnego dniazg³oszono nowe wnioski, i prawdo-podobnie bêd¹ one dalej dochodziæ.- A przecie¿ i tak nie zg³osz¹ siêwszyscy, których dotknê³a susza �twierdzi Regina Klyszcz z referaturolnictwa UMiG w Kolonowskiem �choæ tych naprawdê jest u nas wielu.- S³ysza³am tylko jednego rolnika,

gospodaruj¹cego na 2-3 hektarach,który stwierdzi³, ¿e zbierze tyle, ilew zesz³ym roku. Nie wiem w jakisposób to mo¿liwe, skoro inny, du¿ygospodarz, bardzo dbaj¹cy o nawo-¿enie i wapnowanie, ocenia, ¿e w tymroku zbiory bêdzie mia³ mniejsze ook. 50 procent.- Ludzie siê nie zg³aszaj¹, bo, jakmówi¹, nie wierz¹ w ¿adn¹ pomoc, akredytów nie chc¹ braæ. Namawiamich jednak, by bez wzglêdu na townioski mimo wszystko z³o¿yli.Wprawdzie to szacowanie szkód od-bywa siê w zwi¹zku z akcj¹ kredy-tow¹, z ramienia wojewody, ale na-wet jak kto� nie chce braæ po¿yczki,to dokument potwierdzaj¹cy faktycz-nie du¿o mniejsze plony mo¿e siêprzydaæ, choæby wtedy, kiedy rz¹dzadecyduje o jakich� innych formachpomocy dla rolników.� W czasie om³otów wychodzi, jakkiepskie jest tegoroczne ziarno � mówipani Regina � zupe³nie jak po�lad. Nienadaje siê zupe³nie do siewu, a o�citrzymaj¹ siê ziarna.

Najwiêksze straty
na ³¹kach i pastwiskach

Trudno uwierzyæ, ¿e to zdjêcie ³¹ki

Do 7 sierp-
nia ponad
100 rolników
z gminy Je-
m i e l n i c a
z³o¿y³o wnio-
ski o oszaco-
wanie strat �
mówi pani
Irena Kras z
UG � ale zarazdodaje, ¿e nie by³aby wcale pewna,i¿ ta liczba stanowi koñcow¹ i trzebaliczyæ, ¿e dojdzie jeszcze kilkana�cieosób. Nic dziwnego. Wszêdzie jesttak samo, bo ziemie kiepskie s¹ jed-

nakowo � pi¹ta i szósta klasa. A za-tem zbiory zbó¿, ziemniaków, kuku-rydzy i buraków pastewnych s¹mniej wiêcej o po³owê ni¿sze ni¿ roktemu. Tylko na ³¹kach i pastwiskachjest nieco lepiej, bo ok. 30 procentstrat, jako ¿e pierwszy pokos jednakzosta³ zebrany.W ci¹gu najbli¿szych dwóch dnikomisja pracowaæ bêdzie w G¹sioro-wicach, Barucie i Piotrówce, mo¿nawiêc s¹dziæ, ¿e kolejne zg³oszeniajeszcze nadejd¹.Jemielniccy rolnicy wspominaj¹,¿e podobna susza nawiedzi³a te tere-ny przed 30 laty.

Wszêdzie �le
Patrz¹c kilka dni temu na ³any wDolnej (uwiecznione na zdjêciu), trud-no by³o sobie wyobraziæ, ¿e na takdorodnym zbo¿u susza równie¿ od-cisnê³a piêtno.
Pani Anna Wyschka z Urzêdu

Miejskiego w Le�nicy opowiada, ¿egdy komisja podjecha³a pod te pola,ona sama nawet nie chcia³a wysi¹�æ z

samochodu.- Zbo¿e nie wygl¹da³o �le, s¹dzi-³am, ¿e dojdzie do jakiej� scysji z go-spodarzem, bo do czego on nas tuwezwa³?! � my�la³am. A jednak oka-za³o siê, ¿e to rolnik mia³ racjê. Mimo¿e glebê, nienajgorszej klasy, podda-no tu wszelkim zabiegom agrotech-nicznym � w k³osach wcale nie wy-

kszta³ci³o siê30 procentziarna. Todu¿e straty,ale prawdzi-wa tragediajest na ³¹kachi pastwi-skach: w Za-lesiu, £¹kachKozielskich,Raszowej. Cirolnicy, którzy kosz¹ na kiszonkê, do-czekali siê jeszcze na pocz¹tku lipcadrugiego pokosu, ale pozostali � tyl-ko jednego, i to s³abszego ni¿ w po-przednich latach.- Prawd¹ jest, ¿e gmina niejedna-kowo odczuwa skutki suszy: z Zale-sia �l., Lichyni czy Le�nicy mamypojedyncze wnioski o szacowanieszkód, ale te¿ klasa gleb jest tu wy-¿sza, ni¿ w innych rejonach � dodajepani Anna.I tak w tej gminie zg³osi³o siê oszacowanie szkód znacznie mniej rol-ników ni¿ w pozosta³ych na tereniepowiatu strzeleckiego. W pierwszejdekadzie sierpnia � by³o tylko 7 wnio-sków, na pocz¹tku drugiej � 15, ale �podobnie jak gdzie indziej � i tu s³u¿-by rolne spodziewaj¹ siê jeszcze sp³y-wu kolejnych.

Najlepiej wyszed³ rzepak
Strzelce Opolskie

Jemielnica

Kolonowskie

Le�nica
Lepiej ni¿ w innych

gminach

Podobnej ilo�ci mo¿na doliczyæ siêw gminie Ujazd. Pani Karolina Go-rzelniok pyta retorycznie, czy wgminie, w której trzy wioski zaliczo-ne s¹ do ONW (obszarów niekorzyst-nego gospodarowania) 20 wnioskówo szacowanie strat daje rzeczywistyobraz? � Przecie¿ po³owa gminy jestpiaszczysta: klasa V, VI, czasem tra-fia siê IV B. I co � tylko niektóregospodarstwa ponios³y stratê?! Lu-dzie nie chc¹ kredytów klêskowych,bo kredyty trzeba sp³aciæ, a je�li kto�ma ju¿ zaci¹gniêty wcze�niej na innecele � bêdzie bra³ drugi? Sk¹d we�miena sp³atê rat obu?O innych formach pomocy dla po-szkodowanych rolników na razie ci-cho. Czy kto� wie, na jakich zasa-dach wyp³acane bêd¹ piêæset- i ty-si¹cz³otowe zapomogi, dla ma³ych iwiêkszych gospodarstw?

W gminie Zawadzkie te¿ niewielu rol-ników bêdzie zainteresowanych kre-dytami klêskowymi � ocenia Antoni
Soroka z UMiG. � Do 8 sierpniarolnicy zg³osili do nas 38 wnioskówo szacowanie strat, a to na pewno niewszyscy, którzy mogliby je zg³osiæ.Czyli � straty s¹ wiêksze, wnioskównie ma. U nas przewa¿aj¹ rolnicydrobni, a na razie mówi siê o pomocyw dop³atach do kredytów klêsko-wych dla du¿ych gospodarzy. Cizreszt¹ te¿ nie rzucaj¹ siê po nie.

Rozmawia³em wczoraj � mówi panAntoni � z jednym z nich. Twierdzi,¿e nie bêdzie zabiega³ o kredyt z po-wodu suszy, bo wi¹¿e siê z tym zadu¿o formalno�ci. A wiêc na razie niewiadomo nawet, czy ci wszyscy, któ-rzy zg³osili wnioski � zechc¹ z takiejformy pomocy skorzystaæ. Za kilkadni bêdziemy wiedzieli wiêcej � przy-gotowujemy do Urzêdu Wojewódz-kiego w Opolu informacjê o ilo�ci osóbzainteresowanych kredytami klêsko-wymi.
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Powiat Strzelecki

Pani Joanna
Pietrowska z
O�rodka Do-
radztwa Rolni-
czego w £osio-
wie podsumo-wuje stan na te-renie powiatu(rozmawiamy 8sierpnia � przyp. mg).- Nie tylko upa³y by³y powodemzmniejszenia zbiorów na naszym te-renie. Zbo¿a ozime ucierpia³y z po-wodu wymarzniêcia � a straty z tegotytu³u siêgaj¹ ok. 30%. Susza nato-miast spowodowa³a spore straty �choæ nie wszêdzie jednakowe - w zbo-¿ach jarych: w gminie Ujazd i Le�ni-ca, gdzie gleby s¹ lepsze, nie s¹ onetak dotkliwe jak w pozosta³ych: Je-mielnicy, Kolonowskiem, Zawadz-kiem i Strzelcach Op. � a tu siêgaj¹ 50proc. Straty na u¿ytkach zielonych �to 30-40 %, w kukurydzy � tej naziarno i na kiszonki 40-60%; w bura-kach cukrowych i pastewnych � 40-50%, podobnie w ziemniakach � do50%.

Kiedy bêd¹ zapomogi?
pierwszym pytaniem: kiedy dostanêzapomogê? Drugie to: czy bêdê zwol-niony z podatku? Wszyscy s³uchaj¹w TV czy w radiu informacji o tym,jak du¿¹ pomoc przewiduje siê dlarolników... Tylko na razie odgórnychdecyzji brak, choæby w sprawie za-pomóg socjalnych, a o zwolnieniu zpodatków musz¹ najpierw wypowie-dzieæ siê radni, bo o tym decydujeRada Gminy.I na koniec s³yszê jeszcze, ¿e za-ledwie dwa lata temu � zima 2003-2004 rolnicy z tej gminy ponie�li rów-nie¿ du¿e straty, tylko wówczas po-wodem by³o wymarzniêcie upraw.

Straty do 50%


