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Na 1eren e Komp eksU Spońowo WypocŻynkolr'/ego Vr' ZWoen u

28 s erpn a spotka s ę rn esŻkańcy po| alu zlr'lo eńsk ego lvraŻ
z gm nam KaŻanóW' Po iczna. Przył-.k TcŻóW Ż,lo eń oko cz_
nych m e]scowośc. ktÓre byly WspÓlorgan Żatorami doŻynek prŻy

WspÓlLrdŻLae Rady PoWato\łej l\,]aŻowe.ke] Żby Fo|nicŻej Trady
.y]ny ObrŻęd dożynko\ly na scen e ŻapreŻen1otrał Zespół Grabo
wank

ol]c]alnego olwalc]a dokonal slarosta Żlvo eńsk Waldemar
Ulbański k1óry VrraŻ Ż BL]rms1rŻ Zlvoenja Boguslawą Jaworską
pow tał gośc], a L]cŻestn kóW prŻyvr lała Młodz eŻolva ork esira
Dęta M asta ZWo e| a Starosla Wspomn a] Że dożynk są \łażne
d a trsŻys1kich. bo prŻypomiia]q że to dŻęk cęzkej pracy ro n ka
codzenne1rafia na sloł]r W naszych domach polsk clreb -oroI
kach tak piękn e pow edŻ alśWY.ty Jan PaWeł : odda]e hołd spra-
cowanym lękom po sk ego ro n ka Tym rękom kióre Ż 1rudn€] c ęż-
ke] Ż]em Wydobywały cheb d a krajLr a,,,r chw ach Żagrożen a byly
gotowe 1e]Ż em sirŻec iblon ć

W kotollodŻe dożynkouyir sŻ przeds1a

W ciee posŻcŻeqó]nlclr gm n n osąc lr'r€ńce

oraŻ chleby dożynkołe. a także samorŻa_
dowcy ŻaprosŻen gośc e slarostolve doży_
nek plzekaŻa ch eby obrŻ'"dolve stalośc e
bl]lmis1rŻow vJójlom k1órzy Żape\\'n że
ch ebem będą dŻie]ć spra!! ed W e będa
dba by n komu go ni€ ŻabrakłÓ'

starÓs1a PoW atowy JaroslaW zagożdżon
!V PodŻaoa]n kU prowadz "-Jłasn6 gospodar_

stwo ro ne o pow erzchn 53 ha. V/ k1óryn']

grL]n1y !las|e s1a|oWa ]2 ha' GospodarŻ
Upra|a glólr'/n€ Zboze przede WsŻystk nr ia
potrŻeby gospoda's1wa sl,lego o]ca Stan sła_

Wa k1Óry lrodL]]e bydło m]ecŻre
s1arośĆ na PoW a1owa EWa KoWalczyk

prowadz Wraz Ż nrężem GrŻegorzem gospo
darstlr']o ro ne o powierŻcrn okolo60ha po
lożone N CŻar.o ese Gospodarst,r'ro spec]a-
ŻUje sę u prodUkc] zbÓż' PoŻa lym państvJo

KowalcŻyko\! e prowadzą lakże dzala nośó
gospodarcŻą ŻWqŻa|a z ronictwem sprŻe.
da]ą pasŻe nalloŻy środki ochrony roś n.
Węg el' materały budol, ane

- W tym re]on e Żn !/a przeb €gały beŻ
V/jęksŻych tludnośc. poloda sprŻy]ała {l okre.

se z|W bo \łcŻeśn ej me]śm! do cŻynena u suszą k1óra odŻna.
',Lo ę '/, o.o9( pooJ " dlo ina/ ąo\"77^ l1''

n e oszcŻędŻla Na sŻczęśce żn l,!a były całkiem ,normane' Jednak
bardzo różna jeslsylLrac]a Vr n.ych r€gionach kra]Lr' Wem że We!
ro nkó ma probemy W ŻW]'azkLr Że żnwarn rrŻeżywają to. co my
3 ata temu kiedy dopiero ]3 paźdŻ e.n ka Żb eralem rzepak mU
sałem k kanaśce raŻy W]eŻdzać na 10 sarno poe, ne fi]ogac Żebrać
p onu mÓWł stanisław Kacperczyk' p.eŻes Poskego ZWązku
ProdLrceniólv Bośin Zbożowych. _ PodcŻas dożynek l'!śród ron kóW
\! różnych cŻęśca.lr ka]u nastlo]e są zróżncowane Tam, gdze jes1

WsŻyslkoW polŻądkL]_chcesęśWętować
W tym roku z pevr'ioścą będŻemy mieć mn ej zboza n ż to było

ploonoŻowane myŚę ż€ l',ryn]ka io Ż sytuac]i pooodowei ł Ż m e

]ak rólvn eż Ż susŻy na prŻełornie ma]a cŻer!/ca rnóWl preŻes
ŻboŻolr'rego Ż\'! aŻku _Wee do czynena pozosiaw a]ą metody
sŻacLrnkó[l Żb oróW które na dŻ eń dz s e]szy n e do końca s e
spra' dŻa]ą Na eży pomyśeć nad tym jak je Uspla,r'rnić. żebyśmy
me dane k1óre odpowiadałyby rŻeczyw slości' Wemy że dane co
do których nrarny trqlp \!ośc, które n e sa pralvdŻlłe mooą służyć
różnego lypLr grŻe rynkowe] VóWcŻas odbywa się 10 na I ekorŻyść
ro n kó,ł' Tam gdŻe pogoda była sprŻy]a]ąca' lam ]akość Zboza ]est
lV m arę dobra' A e są też rejorry ka]Lr qdŻie do końca były desŻcŻe
]eszcŻe zboza nje zebrano

Zapytany o ceny zboża klóre W punktach skupu są od k kU
do k kunaslU pro.ent n żsŻe ! poróWnaniU do lokLr ubjegłego
przedsta\łcie Żbożowcó' slweldzł że te ceny n e rekornpensLrj_a
kosŻ1ó\l prodLrkcji _ Jeś i lakie ceny m alyby się nada Utrzynrać,
a jest to trŻec rokŻ rŻęd!. to p0 prostu ro|cy ne będą pode]mo
Vrać żadnyclr dzałań jn\leslycyjnych Że WŻg ęd! rra małe dochody
j nastąp stagnac]a a być moze nawel n ekióIe gospodarsttra będą
bankuto\łały' Konieczie ]est !/ interes e producenlóW. by ceny Ża
,boże prŻyna]mrr e] ŻVrracaly kosŻ1y produkci polredŻiał stan _
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