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WOŚP

W naszym powiecie kolejny 
rekord został pobity! Czytaj na str. 3
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W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie
od by ło się no wo rocz ne spo tka nie
bur mi strza Fran cisz ka Mar szał ka
z przed sta wi cie la mi  or ga ni za cji po -
za rzą do wych. Wło darz omó wił naj -
waż niej sze dla sa mo rzą du gmin ne -
go wy da rze nia mi nio ne go ro ku.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no po dwu -
let niej prze rwie, spo wo do wa nej epi de -
mią. By ło ono za tem do sko na łą oka zją
do dys ku sji oraz wy mia ny po glą dów i do -
świad czeń.

Wszyst kich przy by łych po wi ta ła Ma -
rio la Ko czo row ska, na czel nik Wy dzia łu
Pro mo cji i Współ pra cy Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie, po czym przed ze bra ny mi
za pre zen to wał się chór Izy dor ki pod kie -
run kiem Klau dii Szu bert.

Po pięk nym kon cer cie bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek do ko nał pod su mo -
wa nia naj waż niej szych dla sa mo rzą du
gmin ne go wy da rzeń mi nio ne go ro ku. Po -

nad to wrę czył na gro dę Nor ber to wi Ko -
ko to wi, któ ry zo stał zwy cięz cą kon kur su
na naj lep szą pra ce dy plo mo wą, zwią za ną
te ma tycz nie z gmi ną Kro to szyn. Pra ca
ma ty tuł „Ak ty wi za cja se nio rów ja ko in -
stru ment prze ciw dzia ła ją cy wy klu cze -
niu spo łecz ne mu na przy kła dzie mia sta
Kro to szyn”.

Wła dze gmi ny dzię ku ją za nie zwy kle
mi łe i owoc ne spo tka nie, a szcze gól ne po -
dzię ko wa nia kie ru ją do dy rek cji oraz na -
uczy cie li SP nr 5 w Kro to szy nie za po moc
w or ga ni za cji, a tak że do Pa try cji Ro cho -
wiak oraz uczniów i dy rek cji ZSP nr 2
w Kro to szy nie za przy go to wa nie po czę -
stun ku. (AN KA)
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KROTOSZYN

Organizacje pozarządowe współpracują z samorządem
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ROCZNICA

78 lat temu Krotoszyn wyzwolił
się spod hitlerowskiego jarzma

23 stycz nia mi nę ła 78. rocz ni ca wy -
zwo le nia Kro to szy na spod oku pa cji
hi tle row skiej. Z tej oka zji w jed nym
z miejsc pa mię ci zło żo no wią zan ki
kwia tów.

Wła dze mia sta i po wia tu, a tak że de -
le ga cje Kur ko we go Brac twa Strze lec kie go
i pla có wek oświa to wych zło ży ły kwia ty
pod ta bli cą na ra tu szu, upa mięt nia ją cą
przy wód ców Pol skie go Pań stwa Pod ziem -
ne go w po wie cie kro to szyń skim: An to nie -
go Pia czyń skie go ps. Ma ria Ja zło wiec ki
(de le ga ta rzą du RP na po wiat), ka pi ta na
Edwar da Bącz kow skie go ps. Ta ta (in spek -
to ra re jo no we go AK), pod po rucz ni ka Jó -
ze fa Pu kac kie go ps. Wik tor (sze fa Szta bu
In spek to ra tu AK), pod po rucz ni ka Ste fa na
Ku rzaw skie go ps. Ka li na (ko men dan ta
Ob wo du AK). Wszy scy zo sta li za mor do -
wa ni w obo zie Ża bi ko wo w 1944 ro ku. 

W wy ni ku roz po czę cia na po cząt -
ku 1945 ro ku wiel kiej ofen sy wy Ar mii
Czer wo nej i od wro tu wojsk hi tle row -
skich 18 stycz nia miesz ka ją cy w Kro to szy -
nie Niem cy za czę li się ewa ku ować. 23
stycz nia nad cho dzą ce ze wscho du woj ska
ra dziec kie zmu si ły prze by wa ją ce w Kro to -
szy nie od dzia ły nie miec kie do wy co fa nia
się. Po pa nicz nej uciecz ce Niem ców ppor.
AK Wła dy sław Kę dzier ski ps. Lech, na cze -
le gru py oko ło 80 osób, zło żo nej z oca la -
łych z nie miec kich aresz to wań żoł nie rzy
AK i ochot ni ków, za jął cen trum mia sta
jesz cze przed przy by ciem na ry nek wojsk
so wiec kich. Po po wi ta niu Ro sjan ich do -
wód ca prze ka zał ko men dę nad mia stem

ppor. Kę dzier skie mu, któ ry, zna jąc za gro -
że nie, nie ujaw nił swo ich związ ków z AK.
Ro sja nie nie po zo sta li w Kro to szy nie dłu -
go i ru szy li da lej na za chód, w kie run ku
Ko by li na (zdo by te go 23 i 24 stycz nia).
Zgro ma dze ni na ryn ku miesz kań cy od -
śpie wa li hymn i „Ro tę”, a Cze sław Pia secz -
ny (żoł nierz AK) za wie sił bia ło -czer wo ną
fla gę na ra tu szu. 

W no cy z 23 na 24 stycz nia ppor. Kę -
dzier ski zor ga ni zo wał ochot ni czy od dział
w ce lu za bez pie cze nia mia sta przed wy co -
fu ją cy mi się żoł nie rza mi nie miec ki mi.
Ran kiem 24 stycz nia gru pa 17 ochot ni -
ków pod do wódz twem An to nie go Ga łec -
kie go wy ru szy ła na pa trol roz po znaw czy
do Sta re go Kro to szy na. Od dział zo stał za -
ata ko wa ny z bro ni ma szy no wej i ręcz nej
z za bu do wań ce giel ni. Pod czas prze rwy
w ostrza le Po la cy pró bo wa li zmie nić za ję -
tą po zy cję, jed nak Niem cy szyb ko wzno -
wi li atak, za bi ja jąc An to nie go Ga łec kie go,
Ka zi mie rza Chy bę i An to nie go Klim cza -
ka. Wspar ciem dla pol skie go od dzia łu oka -
zał się przy pad ko wo ra dziec ki czołg, któ ry
nad je chał od stro ny Koź mi na Wlkp. Dzię -
ki nie mu uda ło się wy przeć Niem ców
z umoc nio nych po zy cji obron nych.

Wal ki na Zie mi Kro to szyń skiej trwa -
ły do koń ca stycz nia 1945 ro ku. Zgi nę ło
w nich co naj mniej 396 osób (żoł nie rzy
i cy wi lów), w tym 350 Niem ców. Po po -
nad pię ciu la tach za koń czy ła się hi tle row -
ska oku pa cja na na szym te re nie. Ra dość
nie trwa ła jed nak dłu go, po nie waż wkrót -
ce wła dzę prze ję ła wła dza lu do wa, czy li ko -
mu ni ści. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI



Za na mi 31. Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. W tym ro ku
ak cji przy świe ca ło ha sło „Chce my
wy grać z sep są! Gra my dla wszyst -
kich – ma łych i du żych!”. Ze bra ne
pie nią dze zo sta ną prze zna czo ne
na za kup naj no wo cze śniej szych
urzą dzeń dla ra to wa nia ży cia i zdro -
wia osób, któ re do tknę ła wspo mnia -
na cho ro ba. W na szym po wie cie tak -
że wie le się dzia ło. Ran kiem licz ne
gro no wo lon ta riu szy ru szy ło w te ren
z WOŚP -owy mi pusz ka mi. We dług
wstęp nych in for ma cji po zy ska nych
ze szta bów na na szym te re nie uda ło
się po bić ubie gło rocz ny re kord – ze -
bra no bo wiem po nad 327 ty się cy
zło tych!

W Kro to szy nie miesz kań cy by li bar -
dzo hoj ni i chęt nie wrzu ca li pie nią dze
do pu szek wo lon ta riu szy, za co otrzy my -

wa li cha rak te ry stycz ne czer wo ne ser dusz -
ka. Od go dzi ny 14.00 na sce nie kro to szyń -
skie go ki na Przed wio śnie ru szy ła se ria
wy stę pów ar ty stycz nych. Za pre zen to wa li
się ucznio wie po pu lar nej Ce ra my, Aka de -
mia Spor tów Wal ki Nip pon, In ter wał,
Szko ła Mu zycz na Ta lent Stu dio, Fi lip Mar -
czyk, ar ty ści z KOK -u, Na tan Kru pa, Cen -
trum Tań ca Show Dan ce, Jar ry Band Mi ra
& Ro ma, Out Put, Fi lip Je rzyk, DSR & DJ
Si -Fu. O 19.30 na kro to szyń skim ryn ku
zor ga ni zo wa no li cy ta cje wie lu cie ka wych
ga dże tów i usług. Punk tem kul mi na cyj -
nym by ło tra dy cyj ne „Świa teł ko do Nie ba”.
W Kro to szy nie zor ga ni zo wa no tak że mor -
so wa nie dla WOŚP oraz ak cję po bo ru
krwi. Kro to szyń ski sztab ze -
brał 88 238,95 zł. 

W Ko by li nie WOŚP -owe gra nie roz -
po czę ło się już 21 stycz nia, kie dy to ro ze -
gra no II Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char
Bur mi strza. Do ry wa li za cji przy stą pi ło
osiem dru żyn. Naj lep sza oka za ła się eki pa
D&K Tech no lo gy, wy prze dza jąc Pro mil
Ła giew ni ki i ze spół Szczu pa ki. W nie dzie -
lę w sa li przy pla cu Gla be ra wy stą pi li: Or -
kie stra Dę ta przy Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Ko by li nie, The Bro thers Band,
In ter wał oraz Ju nior ki, Smy ki z Ryt mi ki,
Zum ba Kids, a tak że ze spół Sha ley. Od by -
ły się li cy ta cje. Naj więk szym za in te re so wa -
niem cie szy ło się zło te ser dusz ko WOŚP.
Do tej po ry ze bra no 35 109,17 zł. Nie jest
kwo ta osta tecz na, po nie waż do 14 lu te go
po trwa ją jesz cze li cy ta cje na por ta lu Al le -
gro. Ma się też od być bal dla dzie ci. 

31. fi nał WOŚP w Koź mi nie Wlkp. za -
czął się już 28 stycz nia. Na sce nie w sa li ki -
na Miesz ko po ja wi li się „Ra diow cy bez
cen zu ry”, czy li Ja cek Tom ko wicz i Prze my -
sław Skow ron. W nie dzie lę otwar to skwer
im. Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo -
cy. Na dzie dziń cu koź miń skie go zam ku
moż na by ło za ku pić do mo we wy pie ki,
przy go to wa ne przez ko ła go spo dyń wiej -
skich. Du żym za in te re so wa niem cie szył się
po kaz stra ży po żar nej. Mi ło śni cy bie ga nia
wzię li udział w ko lej nej edy cji bie gu „Po licz
się z cu krzy cą”. Koź min Wlkp., ja ko je den
z dzie się ciu szta bów w ca łej Pol sce, miał
do li cy ta cji zło tą kar tę, któ rą sprze da no
za 15 tys. zł. Z ko lei zło te ser dusz ko WOŚP
wy li cy to wa no za 21 tys. zł! Wy stę py ar ty -
stycz ne prze pla ta ne by ły blo ka mi li cy ta cyj -

ny mi i wy wia da mi z cie ka wy mi oso ba mi,
np. drem Ja ro sła wem Nie wcza sem, któ ry
wy ja śnił, jak pod stęp nie prze bie ga sep sa
i dla cze go szyb kość jej le cze nia jest tak waż -
na. Ak cję za koń czy ło „Świa teł ko do Nie ba”.
Na tę chwi lę koź miń ski sztab zdo łał ze brać
aż 152 992,90 zł!

W Zdu nach o go dzi nie 10.30 na sta -
dio nie miej skim zor ga ni zo wa no po kaz
szko le nia psów z po słu szeń stwa i obro ny
spor to wej CSP TRE BOR. Głów na część
im pre zy od by wa ła się na te re nie zre wi ta li -
zo wa nej Ka flar ni. Na sce nie wy stą pi li:
dzie ci z Przed szko la Pu blicz ne go w Zdu -
nach, ze spół ta necz ny Gwiaz dy, Sza lo na

La ma, Aka de mia Tań ca Ja skier, Szko ła
Roc ka z Kro to szy na, Da mian Woź niak,
Ser giusz Pie cho wiak, My In fer no, Ta lent
Stu dio oraz Łu kasz Bia łek BUM BI.
W Zdu nach ze bra no 36 424,26 zł. 

W Sul mie rzy cach fi nał WOŚP roz po -
czął się o go dzi nie 18.00 w miej sco wym
do mu kul tu ry. Wy stą pi li: Ko ło Śpie wa cze
Ce cy lia, ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
im. Se ba stia na Fa bia na Klo no wi cza oraz
dzie ci z Pu blicz ne go Przed szko la w Sul -
mie rzy cach, gru pa ta necz na SDK i SOA
Mez zo for te w Mi li czu – od dział Sul mie -
rzy ce. W tym ro ku ze bra no 13 680,19 zł.

(FE NIX / LT)
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Jak po in for mo wa ły PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we S.A., wkrót ce zwięk szy się
kom fort po dró ży na po łu dniu Wiel ko -
pol ski. Po dróż ni wy god niej wsią dą
do po cią gów mię dzy Ja ro ci nem
a Kro to szy nem. W Go li nie, Obrze Sta -
rej, Koź mi nie Wlkp. i Bo ża ci nie bę dą
no we, wyż sze i szer sze pe ro ny. 

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. ogło si ły
prze targ na in we sty cje z „Rzą do we go pro gra -
mu bu do wy lub mo der ni za cji przy stan ków
ko le jo wych nala ta2021-2025”. Pa sa że ro wie
sko rzy sta ją z efek tów prac na wiel ko pol skim
od cin ku li nii Ole śni ca – Choj ni ce w czwar -
tym kwar ta le te go ro ku.

– Zmo der ni zo wa ne pe ro ny w Go li nie
(gmi na Ja ro cin), Obrze Sta rej (gmi na Koź -
min Wlkp.), Koź mi nie Wlkp. i Bo ża ci nie
(gmi na Kro to szyn) na li nii Ole śni ca – Choj -
ni ce (nr 281) zwięk szą kom fort i za pew nią
do god niej sze wa run ki po dró ży – pa sa że ro -
wie, tak że oso by ma ją ce trud no ści z po ru -
sza niem się, ła twiej sko rzy sta ją z po cią gów

m. in. w stro nę Ja ro ci na i Kro to szy na – czy -
ta my w ko mu ni ka cie PKP PLK S.A.

Prze bu do wa ne pe ro ny we wszyst kich
czte rech miej sco wo ściach bę dą wyż sze
i szer sze. Po dróż ni wy god niej wsią dą i wy -
sią dą z po cią gów. Prze wi dzia no wia ty, ja -
sne oświe tle nie LED, czy tel ne ta bli ce oraz
ga blo ty z in for ma cja mi przy dat ny mi w po -
dró ży. Na an ty po śli zgo wej na wierzch ni bę -
dą ścież ki na pro wa dza ją ce, po moc ne
oso bom nie wi do mym. Doj ścia do pe ro -
nów zo sta ną przy sto so wa ne do po trzeb
osób ma ją cych trud no ści z po ru sza niem
się. Do eko lo gicz nych po dró ży, ko le ją i ro -
we rem, za chę cą no we sto ja ki, za mon to wa -
ne w po bli żu pe ro nów.

W Go li nie, Obrze Sta rej i Bo ża ci nie do -
tych cza so we pe ro ny zo sta ną za stą pio ne no -
wy mi, a w Koź mi nie Wlkp. za miast
obec nych trzech dla po dróż nych przy go to wa -
ne bę dą dwie plat for my – obec ne pe ro ny nr2
i nr 3 z no wą nu me ra cją: pe ron nr 1 i nr 2. 

Sza cun ko wa war tość prac, w for mu le
„pro jek tuj i bu duj”, we wszyst kich lo ka li -

za cjach wy nie sie łącz nie ok. 10 mln zł net -
to ze środ ków bu dże to wych. Ro bo ty bu -
dow la ne roz pocz ną się po wy ło nie niu
wy ko naw ców, któ re pla no wa ne jest
na wio snę, i przy go to wa niu nie zbęd nej do -
ku men ta cji, na to miast za koń cze nie prac
prze wi dzia no na czwar ty kwar tał obec ne -
go ro ku. 

Ce lem „Rzą do we go pro gra mu bu do -
wy lub mo der ni za cji przy stan ków ko le jo -
wych na la ta 2021-2025” jest
prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu ko mu ni ka -
cyj ne mu, pro mo wa nie eko lo gicz nych
środ ków trans por tu oraz wspie ra nie pol -
skiej go spo dar ki. Za pla no wa ne za da nia in -
we sty cyj ne umoż li wią po dróż nym do stęp
do ko lei wo je wódz kiej i mię dzy wo je wódz -
kiej. Na ten cel prze zna czo no 1 mld zł.
Środ ki zo sta ną wy ko rzy sta ne m. in. na wy -
bu do wa nie lub zmo der ni zo wa nie przy -
stan ków ko le jo wych, a tak że
sfi nan so wa nie prac zwią za nych z do stęp -
no ścią miejsc par kin go wych dla pa sa że rów.
W pro gra mie uwzględ nio no 314 lo ka li za -
cji w ca łej Pol sce. Na li ście pod sta wo wej
zna la zło się 185, a na re zer wo wej – 129.

OPRAC. (AN KA)

TRANSPORT KOLEJOWY

Będą modernizować perony
EKOLOGIA

EKO SIÓDEMKA wdraża
program „Elektryczne śmieci”
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Zwią zek Międzygminny EKO SIÓ DEM -
KA wraz z fir mą MB Re cyc ling Sp. z o.
o. Przed się bior stwo Go spo dar ki Od -
pa da mi Sp. ko man dy to wa oraz Fun -
da cją „Od zy skaj Śro do wi sko” z sie dzi -
bą w Bo gu mi ło wie, we współ pra cy ze
szko ła mi pod sta wo wy mi oraz po nad -
pod sta wo wy mi, wdra ża pro gram
„Elek trycz ne śmie ci”!

Ce chą cha rak te ry stycz ną są czer wo ne
po jem ni ki, do któ rych moż na nie od płat -
nie wrzu cać ma ły zu ży ty sprzęt elek trycz -
ny i elek tro nicz ny (do 50 cm) oraz ba te rie
i to ne ry.

Jak do tąd po jem ni ki po ja wi ły się w kil -
ku na stu lo ka li za cjach: SP nr 3 z OI, SP
nr 4, SP nr 7 z OI, SP nr 8 z OD, ZSP nr 1,
ZSP nr 2, ZSP nr 3 i w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie; w Ze spo le SPiP w Ko by li -
nie; w SP i ZSP w Zdu nach; w SP w Sul -

mie rzy cach i w tam tej szym Urzę dzie Miej -
skim; w SP w Ciesz ko wie oraz w miej sco -
wym Urzę dzie Gmi ny. (AN KA)
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Pod ko niec grud nia Ra da Miej ska
w Kro to szy nie uchwa li ła bu dżet
na 2023 rok. W trak cie dys ku sji do -
mi no wa ły opi nie peł ne pe sy mi zmu
od no śnie naj bliż szej przy szło ści.
Wszy scy pod kre śla li, że przed na mi
cięż kie cza sy. 

Naj pierw głos w spra wie bu dże tu
na 2023 rok za brał bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. – Bu dżet na przy szły
rok jest cięż ki, co jest skut kiem te go,
cze go wszy scy do świad cza my, czy li
wy so kiej in fla cji, wzro stu kosz tów
ener gii oraz in nych kosz tów. To wszyst -
ko po wo du je, że sy tu acja bu dże to wa
sa mo rzą dów, nie tyl ko kro to szyń skie -
go, ale w za sa dzie wszyst kich, bę dzie
trud na. To ozna cza, że bę dzie my mu -
sie li oszczę dzać wszę dzie tam, gdzie to
moż li we. Zresz tą ten pro ces już się za -
czął i bę dzie kon ty nu owa ny. Trze ba
mieć świa do mość, że wie le wnio sków
nie bę dzie mo gło być zre ali zo wa nych.
Cze ka ją nas trud ne cza sy. Jak trud -
ne – przy szłość po ka że. Mi mo wszyst -
ko sta ra my się w tym bu dże cie, że by
by ły za bez pie czo ne środ ki na in we sty -
cje. Te, któ re ma ją do fi nan so wa nie,
chce my bez względ nie re ali zo wać,
Wspo mnę cho ciaż by o pierw szym eta -
pie bu do wy przed szko la ze żłob kiem,
a tak że hal spor to wych w Or pi sze wie
i Biad kach. Na in we sty cje w przy szło -
rocz nym bu dże cie prze wi dzie li śmy
kwo tę oko ło 24 mi lio nów zło tych.
Jesz cze raz pod kre ślę, że bę dzie to
trud ny bu dżet. Nie któ rzy sa mo rzą -
dow cy na wet mó wią, że są to bu dże ty
prze trwa nia – oświad czył bur mistrz
Kro to szy na.

Pe sy mi stycz ny wy dźwięk mia ła
tak że wy po wiedź skarb ni ka Grze go rza
Ga lic kie go. – Jest to bu dżet na bar dzo
cięż kie cza sy. Nie chcę na wet my śleć,
co się sta nie, jak z koń cem ro ku 2023
prze sta ną dzia łać tar cze ochron ne i zo -
sta ną uwol nio ne ce ny ener gii. Jest to
bu dżet na czas ro sną cych wy dat ków
gmi ny, i to tych pła co wych oraz rze czo -
wych, przy zmniej szo nych do cho dach.

Łącz ne wpły wy gmi ny w ro ku 2023,
któ re wpły ną z ty tu łu udzia łu w po dat -
ku od osób fi zycz nych, w po dat ku do -
cho do wym od osób praw nych oraz
z wszyst kich sub wen cji, są o 60 ty się -
cy mniej sze niż plan 2022 ro ku. Jak
w ta kiej sy tu acji moż na co kol wiek za -
pla no wać? Na 99% gro zi nam de fi cyt
ope ra cyj ny na ko niec ro ku. To jest chy -
ba nie unik nio ne. Nie wiem, gdzie
miał bym za trzy mać wy dat ki, że by sfi -
nan so wać wszyst kie za da nia. Jest to
więc bu dżet prze trwa nia, a bu -
dżet 2024 ro ku mo że być bu dże tem
ago nii – mó wił G. Ga lic ki.

Na stęp nie skarb nik przed sta wił
po zy tyw ną opi nię Re gio nal nej Izby
Ob ra chun ko wej. Pro jekt uchwa ły po -
zy tyw nie za opi nio wa ły rów nież ko mi -
sje sta łe ra dy. 

W imie niu Klu bu Rad nych OPS
wy po wie dział się Sła wo mir Au gu sty -
niak. – Te kosz ty w ro ku 2023 na dal
bę dą ro sły. Na sza su ge stia jest ta ka, że -
by śmy na praw dę, z ca łą od po wie dzial -
no ścią, uświa do mi li spo łe czeń stwu, że
mo że być róż nie. Ja ko OPS uwa ża my,
że na wet je śli w tym cięż kim ro ku nie
uda się zre ali zo wać jed nej czy dwóch
in we sty cji, mu si my się moc no za sta -
no wić, czy one wszyst kie na pew no są
na ten trud ny okres ko niecz ne do re -
ali za cji, czy mo że le piej po cze kać z ni -
mi na lep sze cza sy. Rze czą kom plet nie
nie zro zu mia łą, któ rą trze ba po tę pić
w każ dym de ta lu, jest to, że na si rzą -
dzą cy ba wią się pie niędz mi, któ re le żą

na ta cy. Pie niędz mi, któ re mo gły by
po pra wić sy tu ację na szej gmi ny, każ -
dej in nej gmi ny w Pol sce, każ de go
miesz kań ca z osob na i każ dej fir -
my. I tyl ko przez swo je ja kieś za ba wy,
ro dem z pia skow ni cy, do pro wa dza ją
do te go, że nie ma pie nię dzy, któ re
mo gły by już być wy ko rzy sty wa -
ne. I tym sa mym każ de mu oby wa te lo -
wi jak na ra zie są za bra ne te pie nią dze
z kie sze ni. Dla mnie to jest ka ry god -
ne – stwier dził rad ny Au gu sty niak.

– W stu pro cen tach zga dzam się
z tym, co po wie dział rad ny Au gu sty -
niak – za ko mu ni ko wał rad ny Bar tosz
Ko siar ski. – Wi dzi my, że dla rzą dzą cych
waż niej sze jest to, by utrzy mać wła dzę,
niż to, aby śmy do brze ży li w tym kra ju. 

Osta tecz nie uchwa ła bu dże to wa
wraz ze zgło szo ny mi au to po praw ka mi
zo sta ła przy ję ta, za czym opo wie dzia -
ło się 14 rad nych. Pię cio ro wstrzy ma -
ło się od gło su. 

Narok2023 do cho dy za pla no wa no
w wy so ko ści 182 848 190,95 zł, a wy -
dat ki na po zio mie 191 187 664,29 zł.
De fi cyt wy nie sie więc 8 339 473,34 zł,
a zo sta nie sfi nan so wa ny przy cho da mi
z za cią gnię tych po ży czek na fi nan so wa -
nie za dań re ali zo wa nych z udzia łem
środ ków po cho dzą cych z bu dże tu Unii
Eu ro pej skiej, przy cho da mi jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go wy ni ka ją cych
z roz li cze nia środ ków i do ta cji na re ali -
za cję pro gra mu, pro jek tu lub za da nia fi -
nan so wa ne go z udzia łem tych środ ków
oraz z wol nych środ ków. (AN KA)

KROTOSZYN

Budżet na bardzo ciężkie czasy
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23 stycz nia w Koź mi nie Wlkp. go ści -
ła mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz -
nej. Mar le na Ma ląg wrę czy ła bur mi -
strzo wi Ma cie jo wi Brat bor skie mu
pro me sę na bu do wę cen trum opie -
kuń czo -miesz kal ne go, a dzie ciom
z ro dzin by łych pra cow ni ków PGR -
-ów sprzęt kom pu te ro wy.

W uro czy sto ści wzię li udział rów nież
po sło wie – Jan Mo siń ski i To masz Ław ni -
czak, sze fo wie biur – eu ro po słan ki An dże -
li ki Moż dża now skiej oraz po słów
Ka ta rzy ny Sój ki i Ja na Dzie dzi cza ka, Piotr
Try bek – szef ga bi ne tu Mi ni ster stwa Ro -
dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej, a tak że koź miń -
scy sa mo rzą dow cy.

Koź miń ski sa mo rząd otrzy mał na bu -
do wę cen trum opie kuń czo -miesz kal ne -
go 2 040 896 zł do fi nan so wa nia
z So li dar no ścio we go Fun du szu Wspar cia
Osób Nie peł no spraw nych. No wo cze sne
cen trum opie ki dla osób z nie peł no spraw -
no ścia mi po wsta nie przy uli cy Jó ze fa Mar -
ciń ca. Na wy bu do wa nie obiek tu gmi na
ma dwa la ta, więc je go otwar cie na stą pi

praw do po dob nie na po cząt ku 2025 ro ku.
Pla no wa na jest bu do wa bu dyn ku o po -
wierzch ni po nad 600 m2, gdzie zo sta nie
wy dzie lo na część dzien na, w któ rej oso by
ko rzy sta ją ce z obiek tu bę dą mia ły za pew -
nio ny po byt, po si łek oraz wspar cie w za -
kre sie po trzeb zdro wot nych,
pie lę gna cyj nych i re ha bi li ta cyj nych.
W pro jek cie prze wi dzia ne jest tak że utwo -
rze nie pię ciu po koi miesz kal nych. W koź -
miń skiej pla ców ce opie ką zo sta nie
ob ję tych 15 osób w czę ści dzien nej oraz
pięć ca ło do bo wo.

Mi ni ster Ma ląg wrę czy ła tak że sprzęt
kom pu te ro wy dzie ciom z ro dzin by łych
pra cow ni ków PGR -ów. W ra mach pro jek -
tu gran to we go „Wspar cie dzie ci z ro dzin
pe ge erow skich w roz wo ju cy fro wym” gmi -
na za ku pi ła 111 lap to pów, dwa ta ble ty
i dwa kom pu te ry sta cjo nar ne. Na ten cel
po zy ska no środ ki w kwo cie 351 315 zł.

Na za koń cze nie wi zy ty w Koź mi nie
Wlkp. mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz -
nej od wie dzi ła Za kład Ak tyw no ści Za wo -
do wej.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Promesa i komputery 
od minister Marleny Maląg
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Po zna li śmy wy ni ki ran kin gu Fun da -
cji Edu ka cyj nej PER SPEK TY WY. Ty -
tuł „Srebr nej Szko ły 2023” otrzy ma -
ło I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. H.
Koł łą ta ja, na to miast mia no „Brą zo -
wej Szko ły 2023” przy pa dło Ze spo -
ło wi Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
im. K. Li bel ta w Kro to szy nie. 

Ran king li ce ów i tech ni ków zo stał
opra co wa ny już po raz dwu dzie sty pią ty.
Je go głów ny mi ad re sa ta mi są ucznio wie
oraz ich ro dzi ce, któ rzy sto ją przed jak że
trud nym wy bo rem do ty czą cym dal sze go
kształ ce nia. Ran king PER SPEK TYW sta -
no wi po moc w wy bo rze od po wied niej
szko ły śred niej, któ ra do pro wa dzi mło dych
lu dzi do zdo by cia wy ma rzo ne go za wo du
i otwo rzy dro gę na stu dia. 

W te go rocz nym ran kin gu bra no
poduwa gę da ne z1360 li ce ów ogól no kształ -
cą cych spo śród 2200 i 1185 tech ni ków spo -
śród 1745, któ re speł ni ły kry te rium wej ścia
do Ran kin gu Per spek tyw 2023. Aby się
w nim zna leźć, na le ża ło speł nić dwa wa run -
ki – ma tu rę w ma ju 2022 r. mu sia ło zda wać
mi ni mum12 ma tu rzy stów, awy ni ki śred nie
z obo wiąz ko wych ma tur z ję zy ka pol skie go
ima te ma ty ki mu sia ły być nie niż sze niż0,75
śred niej kra jo wej dla li ce ów/tech ni ków. 

Za sa dy ran kin gu usta li ła ka pi tu ła zło -
żo na z przed sta wi cie li uczel ni, ko mi sji ds.
kształ ce nia KRASP, dy rek to rów okrę go -
wych ko mi sji eg za mi na cyj nych (OKE)
i przed sta wi cie li ko mi te tów głów nych
olim piad ran kin go wych. Pra com ka pi tu ły
prze wod ni czy ła prof. Bar ba ra Mar cin kow -
ska, rek tor Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej
im. Ma rii Grze go rzew skiej w War sza wie.

W przy pad ku li ce ów pod uwa gę bra -
ne by ły wy ni ki ma tu ry z przed mio tów obo -
wiąz ko wych (30%) i z przed mio tów
do dat ko wych (45%) oraz suk ce sy w olim -
pia dach (25%). Uwzględ nio no też wy ni ki
olim piad mię dzy na ro do wych. Na kry te ria
ran kin gu tech ni ków skła da ły się suk ce sy
szko ły w olim pia dach (20%), wy ni ki ma tu -
ry z przed mio tów obo wiąz ko wych (20%)
i z przed mio tów do dat ko wych (30%) oraz
wy ni ki eg za mi nu za wo do we go (30%). 

I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Hu go -
na Koł łą ta ja zdo by ło ty tuł srebr nej tar czy
i zo sta ło skla sy fi ko wa ne na 38. po zy -
cji w Wiel ko pol sce, na to miast w kra ju za -
ję ło 448. miej sce. Spo śród tech ni ków
w po wie cie kro to szyń skim naj le piej wy -
padł  Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2 im. K. F. Li bel ta, któ ry w ran kin gu wo -
je wódz kim zna lazł się na 36. lo ka cie,
a w kra ju upla so wał się na 420. po zy cji. 

Ta pla ców ka bar dzo do brze wy pa dła
w ran kin gu ma tu ral nym, zaj mu jąc
w nim 111. miej sce w kra ju i awan su jąc
w po rów na niu z ro kiem ubie głym aż o 141
po zy cji. – Bar dzo się cie szę, że po raz ko lej -
ny zna leź li śmy się w ran kin gu Per spek tyw
i za ję li śmy bar dzo do bre miej sce, zwłasz cza
w ran kin gu ma tu ral nym. Wy ni ki to
ogrom na i cięż ka pra ca za rów no na uczy cie -
li, jak i ma tu rzy stów – sko men to wał Ro -
man Olej nik, dy rek tor ZSP nr 2. 

W gro nie skla sy fi ko wa nych tech ni -
ków zna lazł się tak że Ze spół Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 1 w Kro to szy nie,
zaj mu jąc 73. lo ka tę w Wiel ko pol sce i 500+
+ w ska li kra ju. Z ko lei ZSP nr 3 skla sy fi ko -
wa no na 98. miej scu w wo je wódz twie.

(LT)

Do 10 lu te go moż na zgła szać kan dy -
da tu ry do na gro dy Kro to szyń ski Dąb.
Za chę ca my do udzia łu w tym przed -
się wzię ciu.

Na gro da Kro to szyń ski Dąb przy zna -

wa na jest or ga ni za cjom, in sty tu cjom i oso -
bom za szcze gól ne za słu gi na rzecz roz wo -
ju i pro mo cji po wia tu w pię ciu
ka te go riach: na uka i kul tu ra, dzia łal ność
go spo dar cza, dzia łal ność spo łecz na, sport
oraz oświa ta.

Re gu la min, wnio sek -zgło sze nie kan dy -
da ta oraz oświad cze nie -zgo da na prze twa -
rza nie da nych oso bo wych są do po bra nia
na stro nie www.po wiat -kro to szyn.pl.

Wnio ski przyj mu je oraz wszel kich in -
for ma cji udzie la Biu ro Pro mo cji i Roz wo ju
Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie – po kój nr 2 (par ter, bu dy nek głów ny),
tel. 62 725 42 56 wew. 349, 342.

(AN KA)

EDUKACJA

Srebro dla liceum, 
brąz dla technikum

POWIAT

Zgłoś kandydata do nagrody!

W Wo le ni cach od da no do użyt ku plac za baw.
W miej scu tym za mon to wa no pięć ele men tów za ba -
wo wych oraz ław ki, ko sze na od pa dy i ta bli cę z re gu -
la mi nem. Po wsta ło tak że tra wia ste bo isko do mi ni
pił ki noż nej, wy po sa żo ne w bram ki alu mi nio we i pił -
ko chwy ty. 

Na to za da nie Ra da So łec ka Wo le nic i Urząd Gmi ny Roz -
dra żew po zy ska ły do fi nan so wa nie w wy so ko ści 50 ty się cy zło -
tych w XII edy cji kon kur su „Pięk nie je wiel ko pol ska wieś”,
or ga ni zo wa nym w ra mach pro gra mu „Wiel ko pol ska Od no wa
Wsi 2020+” przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

Koszt wy po sa że nia pla cu za baw wy niósł 91 043 zło tych.
Pra ce przy go to waw cze oraz mon taż ogro dze nia wy ko na li
miesz kań cy wsi ze wspar ciem eki py tech nicz nej z roz dra żew -
skie go urzę du. (AN KA)

GMINA ROZDRAŻEW

Plac zabaw w Wolenicach 

Wraz z koń cem mi nio ne go ro ku za -
koń czo no dwie in we sty cje na te re nie
kom plek su bo isk spor to wych
przy ul. Flo riań skiej w Koź mi nie

Wlkp. Wy bu do wa no sys tem ma ga -
zy no wa nia wód opa do wych z punk -
tem czer pa nia wo dy oraz no we bo -
isko tra wia ste.

Bu do wa sys te mu wód opa do wych
z punk tem czer pa nia wo dy, któ ry bę dzie
słu żył do na wad nia nia bo isk tra wia stych,
by ła współ fi nan so wa na przez Sa mo rząd
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w ra mach
pro gra mu „Desz czów ka”. Do ta cja wy nio -
sła 100 ty się cy zło tych, a gmi na Koź min
Wlkp. wy ło ży ła 142 576,74 zł. 

Z ko lei na bu do wę bo iska po zy ska no
środ ki z Fun du szu Prze ciw dzia ła nia CO -
VID -19 w kwo cie 600 tys. zł. Wkład wła sny
gmi ny na to za da nie wy niósł 629 929,11 zł.

– Po wsta nie no we go bo iska w znacz -
nym stop niu roz ła du je tłok w gra fi ku tre -
nin go wym  aka de mii pił kar skiej i klu bu
Bia ły Orzeł – stwier dza Ar ka diusz Zmy -
ślo ny, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor -
tu w Koź mi nie Wlkp. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Zrealizowano dwie inwestycje
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Zgod nie z tra dy cją na po cząt ku ro ku
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
no wo rocz ne władz z przed się bior ca -
mi. Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
po dzię ko wał wła ści cie lom lo kal nych
firm za wdra ża nie idei współ dzia ła -
nia z sa mo rzą dem w re ali za cji wie lu
waż nych in we sty cji. 

– Bar dzo się cie szę, że kro to szyń scy
przed się bior cy wpi su ją się w ideę współ -
dzia ła nia. Czę sto spo ty ka my się na fe sty -
nach, even tach, za wo dach spor to wych,
któ rych pań stwo by wa cie spon so ra mi.
W imie niu miesz kań ców bar dzo wam
za to dzię ku ję. Ma cie świa do mość, że pra -
cu jąc dla sie bie, firm i ro dzi ny, ro bi cie to
też dla do bra gmi ny. Za sob ni przed się -
bior cy to sil na gmi na. Dzię ku je my wam
rów nież za su mien ne pła ce nie po dat ków.
Wiem, że nikt ich nie lu bi, a tak że pod -

wy żek. Na obro nę na szych lo kal nych po -
dat ków mo że my po wie dzieć, że w stu
pro cen tach zo sta ją na te re nie gmi ny. Dla -
te go war to je pła cić z przy jem no ścią, bo
na pew no je naj le piej wy ko rzy sta my.
Uda ło się dzię ki te mu wie le rze czy wy ko -
nać. Bło nie to ko lej ny etap re wi ta li za cji
Kro to szy na. Obec nie ro bi tak ca ła Pol ska,
ale my sta ra my się pod cho dzić do te go
kom plek so wo. Za czę li śmy od ryn ku
i oko licz nych uli czek, po tem przy szła ko -
lej na ha lę spor to wo -wi do wi sko wą, ale ję
Po wstań ców Wiel ko pol skich i Bło nie. Je -
śli do da my do te go bi blio te kę, te re ny
po bro wa rze i za kła dach mię snych oraz
szpi tal, to ro bi się kwo ta po nad 200 mi -
lio nów zło tych. Z te go 100 mln zł wy da -
ła gmi na. My by li śmy pio nie ra mi
po ży czek Jes si ca. In ni my śle li, czy je brać,
a my już wy da wa li śmy te środ ki – mó wił
Fran ci szek Mar sza łek. 

Wło darz Kro to szy na do dał, że wio sną
otwar te zo sta nie ko lej ne bo isko wie lo funk -
cyj ne na Bło niu, a po nad to są pla ny wy bu -
do wa nia tam ho te lu. Do ży czeń dla
przed się bior ców przy łą czył się sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka. Z ko lei Ane ta Kar -
kosz – pre zes Za rzą du Sa mo rzą do we go
Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych w Go -
sty niu, Ja kub Pa duch z Wiel ko pol skie go
Fun du szu Roz wo ju i Krzysz tof Ant -
czak – dy rek tor re gio nu wiel ko pol skie go
Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go – pod -
kre śli li wy so ki po ziom współ pra cy z sa mo -
rzą da mi, ko rzy sta nia ze środ ków unij nych
i wy ko na nia wie lu in we sty cji. 

Wie czór uświet nił wy stęp ar ty stycz ny,
przy go to wa ny przez Ol gę Zie li chow ską oraz
Blan kę Ma tu szew ską ze Szko ły Roc ka
podkie row nic twem Ku by Le cie ja. Spo tka nie
za koń czy ło się wspól nym po czę stun kiem.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

Na bieżąco 7

W ga bi ne cie bur mi strza Kro to szy na
go ścił Ma ciej Pohl, któ ry zna lazł się
w eks klu zyw nej pierw szej dzie siąt ce
go spo darstw o naj wyż szej pro duk cji
mle ka na świe cie, opu bli ko wa nej
przez pre sti żo wy, mię dzy na ro do wy
ma ga zyn „Hol ste in In ter na tio nal”,
prze zna czo ny dla ho dow ców by dła
holsz tyń sko -fry zyj skie go.

Ma ciej Pohl z Kro to szyn zo stał skla sy -
fi ko wa ny na dzie wią tym miej scu w ran kin -
gu dzie się ciu naj lep szych ho dow ców by dła

holsz tyń sko -fry zyj skie go na świe cie
pod wzglę dem su my ki lo gra mów tłusz czu
i biał ka! W bra nym pod uwa gę 2021 ro ku
kro to szyń ski ho dow ca utrzy my wał prze -
cięt nie 121  krów i osią gnął wy daj -
ność 16 508 kg mle ka za wie ra ją ce go 3,94%
tłusz czu i 3,45% biał ka.

War to do dać, iż spo śród lau re atów tyl -
ko trzech re pre zen tu je Eu ro pę. Bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek po gra tu lo wał M. Po -
hlo wi wspa nia łe go osią gnię cia i ży czył ho -
dow cy wie lu ko lej nych suk ce sów.

(AN KA)

ROLNICTWO

Wielkie wyróżnienie 
dla krotoszyńskiego hodowcy

UROCZYSTOŚĆ

Współdziałanie krotoszyńskiego biznesu
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Na bieżąco 9

Kro to szyń ska ko men da po li cji wzbo -
ga ci ła się o no wy, nie ozna ko wa ny ra -
dio wóz mar ki Kia Spor ta ge. Po jazd
za ku pio no dzię ki do fi nan so wa niu
z lo kal nych sa mo rzą dów oraz Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po -
zna niu.

9 stycz nia przy ko men dzie mia ło
miej sce uro czy ste prze ka za nie no we go
sa mo cho du. W spo tka niu wzię li udział
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz
Kro to szy na Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej Brat bor -
ski, bur mistrz Ko by li na To masz Le siń ski
oraz ko men dant po wia to wy insp. Ma -
riusz Ja śniak.

Za kup po jaz du był moż li wy dzię ki
do brej współ pra cy po li cji z lo kal ny mi sa -
mo rzą da mi oraz środ kom prze ka za nym
przez ko men dę wo je wódz ką. Wspar cie fi -
nan so we na to przed się wzię cie od po wia -
tu kro to szyń skie go wy nio sło 20 tys. zł,
ty le sa mo do ło ży ła gmi na Kro to szyn.
Z ko lei gmi ny Koź min Wlkp. i Ko by lin
prze ka za ły po 10 tys. zł.

Jak za zna czył ko men dant Ma riusz
Ja śniak, no wy na by tek dla po li cjan tów to
bar dzo waż na kwe stia. Bę dzie bo wiem
słu żyć na rzecz bez pie czeń stwa miesz -
kań ców ca łe go po wia tu. Jed no cze śnie po -
dzię ko wał przed sta wi cie lom
sa mo rzą dów za wspar cie.

(AN KA)

Od 9 stycz nia Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
wy dłu ży ło go dzi ny pra cy punk tu sprze -
da ży wę gla ka mien ne go. W związ ku
z tym ilość ob słu gi wa nych dzien nie
osób zwięk szy ła się z 25 do 50.

Czas pra cy punk tu miesz czą ce go się
przy uli cy Sło necz nej 35, na te re nie Za kła -
du Wo do cią gów i Ka na li za cji, wy dłu żo no
w związ ku z bar dzo du żym za in te re so wa -
niem miesz kań ców moż li wo ścią za ku pu
wę gla ka mien ne go w ra mach je go sprze da -
ży na po trze by za ku pów pre fe ren cyj nych

przez oso by fi zycz ne w go spo dar stwach do -
mo wych. Punkt jest te raz czyn ny w go dzi -
nach 7.00-18.30. Dzię ki te mu ilość
ob słu gi wa nych osób zwięk szy ła się z ok. 25
do ok. 50 dzien nie.

Wła dze gmi ny przy po mi na ją, iż oso -
by, któ re zło ży ły po praw ny wnio sek
do Miej sko - Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Kro to szy nie, zo sta ną po in -
for mo wa ne przez pra cow ni ka spół ki
PGKiM o ter mi nie od bio ru wę gla. Sprze -
daż od by wa się we dług ko lej no ści zło żo -
nych wnio sków.

(AN KA)

POLICJA

Nowy pojazd dla krotoszyńskich
funkcjonariuszy

PGKiM KROTOSZYN

Wydłużono czas pracy punktu dystrybucji węgla
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Na prze ło mie li sto pa da i grud nia mi -
nio ne go ro ku fir ma Agro In te gra cja
zor ga ni zo wa ła wy jazd na tar gi AGRO -
MEK w Da nii. W gru pie uczest ni ków
zna lazł się m. in. re pre zen tant Mi ni -
ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. 

W trak cie tar gów or ga ni zo wa no licz -
ne spo tka nia z przed sta wi cie la mi Am ba sa -
dy Da nii w Pol sce. Go ście z Pol ski
zwie dza li rów nież bio ga zow nie, z któ rych
sły nie Da nia. 

Po nad to uczest ni czy li w kon fe ren cji
na te mat ro li bio ga zu i bio me ta nu w de -
kar bo ni za cji w rol nic twie. Ce lem by ło
dzie le nie się know -how i zba da nie moż li -
wo ści zwięk sze nia pro duk cji bio ma sy i bio -
ga zu oraz zrów no wa żo nych roz wią zań
ener ge tycz nych w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschod niej. To klu czo wy czyn nik na pę -
dza ją cy pro duk cję ener gii z bio ga zu, któ ry
wspie ra dro gę do su we ren no ści ener ge -
tycz nej i nie za leż no ści od im por to wa nych
pa liw ko pal nych.

Po trzeb na jest ści ślej sza współ pra ca
dwu stron na mię dzy part ne ra mi z Da nii
i Pol ski, ta ki mi jak choć by Agro In te gra cja,
aby zba dać i zna leźć no we moż li wo ści pro -
duk cji więk szej ilo ści bio ga zu. Kon fe ren -
cja ob fi to wa ła w dys ku sje

od zwier cie dla ją ce du że za in te re so wa nie
pro duk cją bio ga zu.

W dal szej ko lej no ści przed sta wi cie le
na sze go kra ju uda li się na tar gi AGRO -
MEK i tra dy cyj ny duń ski fe sti wal żniw
z rol ni ka mi i mię dzy na ro do wy mi part ne -
ra mi z sek to ra rol ne go. Kon cen tro wa li się
na duń skich roz wią za niach w za kre sie bio -
ga zu, zrów no wa żo nej pro duk cji trzo dy
chlew nej i ho dow li – od po la do sto łu. Za -
in te re so wa li się tak że ru chem spół dziel -
czym, tzw. mo de lem duń skim,
obej mu ją cym rol nic two od po la do sto łu.
Hans Ro ust Thy sen, dy rek tor ds. kli ma tu
w SE GES In no va tion Cen ter for Cli ma te
& Su sta ina bi li ty za pew nił wgląd w ba da -
nia sto so wa ne i ich ko rzy ści dla rol ni ków,
na to miast René Lyngsøe, Key Ac co unt
Ma na ger z Dan Bred, przed sta wił pre zen -
ta cję na te mat przy szłe go sta da ho dow la -
ne go w zrów no wa żo nej pro duk cji trzo dy
chlew nej. Z ko lei Mor ten Gre ga ard,
Export Ma na ger z Da nVit A/S po dzie lił się
swo ją roz le głą wie dzą na te mat opty ma li -
za cji mie szan ki pa szo wej, by pa so wa ła
do kon kret nych wa run ków ho dow li.

Przed sta wi cie le pol skiej de le ga cji
zgod nie pod kre śla li, iż wi zy ta w Da nii by -
ła nie zwy kle in te re su ją ca i sta no wi ła bar -
dzo cen ne do świad cze nie.                   (AN KA) 

ROLNICTWO

Agro Integracja z wizytą w Danii

13 stycz nia w koź miń skim ki nie
Miesz ko od by ła się XI Ga la Spor tow -
ca Olim piad Spe cjal nych Od dzia łu
Re gio nal ne go Wiel ko pol skie – Ko -
nin. W trak cie uro czy sto ści pod su -
mo wa no ca ło rocz ną dzia łal ność
spor to wą i na gro dzo no naj ak tyw niej -
szych za wod ni ków.

Or ga ni za to rem wy da rze nia był Klub
Olim piad Spe cjal nych, dzia ła ją cy przy Spe -
cjal nym Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym
w Bo rzę cicz kach, dy rek cja i pra cow ni cy tej
pla ców ki oraz Od dział Re gio nal ny Olim piad
Spe cjal nych Wiel ko pol skie – Ko nin. 

Na ga lę przy by li za wod ni cy klu bów
olim piad z Ko ni na, Tur ku, Ry chwa ła, Ka -
li sza, Kro to szy na, Ja ro ci na, Wo li cy k/Ka li -
sza. Łącz nie w uro czy sto ści udział
wzię ło 120 spor tow ców olim piad spe cjal -
nych wraz z tre ne ra mi. Za pro sze nie przy -
ję li tak że licz ni go ście – przed sta wi cie le
sa mo rzą dów: wo je wódz kie go, po wia to we -
go i gmin ne go oraz dy rek to rzy szkół i in -
sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz osób
z nie peł no spraw no ścia mi. 

W trak cie ga li pod su mo wa no ca ło -
rocz ną dzia łal ność spor to wą, a przede
wszyst kim wy róż nio no naj ak tyw niej szych
za wod ni ków. Gra tu la cje i ży cze nia dal -

szych suk ce sów od Pau li ny Stoch nia łek
z Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
prze ka za ła Mar ta Dzi kow ska – rad na Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły szkol -
na gru pa cyr ko wa Mix Fe raj na oraz dziew -
czę ta z ośrod ka w Bo rzę cicz kach.
Zwień cze niem dnia był bal spor tow ca, któ -
ry od był się w pa ła cu w Bo rzę cicz kach.
Atrak cji i nie spo dzia nek nie bra ko wa ło. 

– Pra gnie my po dzię ko wać wszyst kim
spon so rom i oso bom, któ re wspie ra ją
od lat na szą spor to wą dzia łal ność i los spe -
cjal nych spor tow ców nie jest im obo jęt ny,
oraz wo lon ta riusz kom z WSZPTW w Ce -

re kwi cy No wej za za an ga żo wa nie w or ga -
ni za cję te go przed się wzię cia – czy ta my

w ko mu ni ka cie SOSW w Bo rzę cicz kach.
OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Wielka Gala Sportowca Olimpiad Specjalnych
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W so bo tę, 14 stycz nia, w Kro to szy -
nie od był się Tur niej Firm Me ble Stol -
rus Cup „Gra my dla Ukra iny”. Or ga ni -
za to ra mi wy da rze nia by ły fir ma Me -
ble Stol rus oraz Astra Kro to szyn. Za -
wo dy wy gra ła eki pa Re ku pe ra cja Kli -
ma ty za cja Wen ty la cja MS.

Wpi so we wy no si ło 300 zło tych. Ca ły
do chód z tur nie ju prze zna czo ny zo sta nie
na cel cha ry ta tyw ny. – Chce my, by ta ki
tur niej od by wał się co ro ku. W pierw szej
edy cji po sta no wi li śmy wes przeć ro dzi ny
ukra iń skie, któ ry przy by ły tu taj z kra ju
ogar nię te go woj ną. Ca ły do chód prze zna -

czy my wła śnie na ten cel – za po wia dał Ma -
riusz Ra taj czak, pre zes kro to szyń skiej
Astry.

Zwy cię ży ła dru ży na Re ku pe ra cja Kli -
ma ty za cja Wen ty la cja MS, wy prze dza jąc
eki py Bo dy Car Se rvi ce i MKM Wo od.
Za naj lep sze go bram ka rza tur nie ju uzna -
no Ja ro sła wa Rey era z ze spo łu MAH LE 1,
a naj lep szym za wod ni kiem zo stał Do mi -
nik Sne la z te amu trium fa to rów.

– Tur niej był bar dzo uda ny. Do ry wa -
li za cji przy stą pi ło dzie sięć dru żyn, a jesz -
cze sześć in nych chcia ło wziąć udział, ale
nie po zwo li ły na to ogra ni cze nia cza so we.
Po raz ko lej ny na sze spo łe czeń stwo po ka -

za ło, że w ta kiej chwi li za wsze słu ży po mo -
cą. Wie le osób przy by ło do ha li spor to wej.
Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do te go, że zor ga ni zo wa li -
śmy to wy da rze nie. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia kie ru ję do wła ści cie li fir my Me ble
Stol rus – Mar ci na i Paw ła Ru sek. Gdy by

nie ich za an ga żo wa nie, tur niej mógł by się
nie od być. Dzię ku ję też wszyst kim uczest -
ni kom oraz sę dziom, któ rzy po świę ci li
swój czas, a tak że bur mi strzo wi Fran cisz -
ko wi Mar szał ko wi, któ ry od po cząt ku bar -
dzo wspie rał to przed się wzię cie, jak
rów nież fir mie MAH LE, jej związ kom za -

wo do wym i Ma cie jo wi Ra taj cza ko wi, któ -
ry bar dzo się za an ga żo wał w ten tur niej.
My ślę, że po raz ko lej ny zwy cię ży ła idea.
Po ka za li śmy wszy scy, że po tra fi my po ma -
gać in nym w trud nych chwi lach – pod su -
mo wał M. Ra taj czak.

(AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Firmowe drużyny zagrały dla Ukrainy!


