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Ryszard Snela wybudowa³ je-
denaœcie lat temu chlewniê na 50
sztuk byd³a i na 400 sztuk trzody.
Ma te¿ budynek zaadaptowany na
porodówkê oraz p³ytê oborni-
kow¹. – Wtedy pasowa³o, by³a
cena, œwinie by³y do 3,90 i byki
te¿ by³y w cenie. P³yta, szambo,
dobrostan – wszystko by³o zrobio-
ne tak jak trzeba, w najwy¿szym
standardzie. To by³o na program
SAPARD – mówi Ryszard Snela.
Wszystko zostanie jednak zlikwi-
dowane, poniewa¿ rolnik chce
zrezygnowaæ z produkcji trzody
chlewnej z powodu niskiej op³a-
calnoœci. – Raz sprzedaje siê dro-
¿ej raz taniej. Bêdziemy zmniejszaæ
hodowlê. W tym roku o 50%, na
przysz³y rok wszystko – mówi Ry-
szard Snela. Gospodarz twierdzi,
¿e sytuacja na rynku trzody nie
ulegnie stabilizacji i poprawie
m.in., dlatego, ¿e wielkie koncer-
ny miêsne s¹ w zmowie i dyktuj¹
ceny, a tak¿e poprzez nap³yw unij-
nego miêsa do kraju. – Wszyscy
pchaj¹ siê na nasz rynek. ¯eby
w jeden dzieñ straciæ z³otówkê na
kilogramie? By³a trzoda po 4 z³
przed œwiêtami – dwa dni póŸniej
spad³a o z³otówkê – denerwuje siê
rolnik. Mówi, ¿e gdyby sprzeda³
zbo¿e przeznaczone do œwiñ, to
mia³by z tego ogromne pieni¹dze.
– Trzeba zbo¿e zeœrutowaæ, kon-
centrat kupiæ. Œwinie siê sprzeda
i pieniêdzy nie ma. A tak? By³yby
pieni¹¿ki za zbo¿e. Niechby œred-
nio liczyæ – tona zbo¿a to jest 800
z³ i 200 z³ koncentrat to ju¿ jest
tysi¹c. Sprzedaje siê trzy sztuki,
dostaje siê 900 z³? Nawet koszty
siê nie pokryj¹ – wylicza. Op³a-
calna cena trzody za kg to œrednio
4,50 z³ – 5 z³. Gospodarz jest
w o tyle dobrej sytuacji, ¿e nie
musi kupowaæ zbo¿a. Kupuje je-
dynie koncentraty, a do tego
sprzedaje pszenicê. T³umaczy, ¿e
nawet wiêksi rolnicy nastawieni
tylko na hodowlê trzody chlew-
nej s¹ w trudnej sytuacji, a co do-
piero mniejsi. – Kolega sprzedaje
tygodniowo 50 sztuk trzody, to on
5 tys. dok³ada co tydzieñ. Nie wie,
co móg³by poradziæ rolnikom,
którzy prowadz¹ produkcjê trzo-

RYSZARD SNELA Z BASZKOWA STAWIA NA RÓ¯NORODNOŒÆ

Zabezpieczyþ sič
i nie zbankrutowaþ
Ryszard Snela, rolnik z Baszkowa, prowadzi
wraz z synem S³awomirem 146 ha gospodar-
stwo. Nastawi³ siê m. in. na chów trzody
chlewnej w cyklu zamkniêtym. Ma 26 macior.
Rocznie odstawia 600 tuczników. Hoduje te¿
oko³o 140 sztuk byd³a w tym 42 krowy dojne.
Uprawia buraki cukrowe na 20 ha ziemi. Pola
obsiewa tak¿e pszenic¹ i kukurydz¹. – Kilka
kierunków po to, by siê zabezpieczyæ i nie
zbankrutowaæ – t³umaczy Ryszard Snela.

dy. Zmiana produkcji na inn¹ jest
praktycznie nie do wykonania.
– Co tu radziæ? Jak rolnicy prze-
stawili siê na taki kierunek, to od
razu siê nie przestawi¹ na byd³o,
czy na coœ innego. Trzeba mieæ li-
mit, trzeba spe³niaæ warunki, do-
brostan… Nie jest to takie proste
– mówi.

Buraki cukrowe i zbo¿a
Gospodarz zajmuje siê tak¿e

produkcj¹ buraków cukrowych.
Posiada 1.150 ton limitu, który
odkupi³ od innych rolników.
W ubieg³ym roku z hektara zebra³
73 tony buraków. Area³ obsiany
t¹ roœlin¹ wynosi³ 20 ha. Rolnik
twierdzi, ¿e wydajnoœæ 50 ton
z hektara jest ju¿ zbyt ma³a. Ale
wed³ug niego produkcja buraków
jest jeszcze op³acalna. – Buraki
by³y w granicach 170 z³ za tonê
– 125 z³ plus 37 z³ dop³aty cukro-
wej z agencji. Cukier do 18 %.
W tym roku buraki wysz³y super
– mówi. Na razie rolnik otrzyma³
90% pieniêdzy z zakoñczonej
kampanii buraczanej. Twierdzi, ¿e
takie wyp³acanie pieniêdzy „te¿
nie jest do koñca w porz¹dku”.

Gospodarz obsia³ 30 ha psze-
nic¹, 40 ha kukurydz¹, zaœ 27 ha
stanowi¹ ³¹ki, pozosta³y area³ to
jêczmieñ, pszen¿yto i mieszanka.
Ponadto na 50 – 60 ha sieje gor-
czycê na poplon, za który te¿
otrzymuje pieni¹dze. Jak mówi,
wszystkie materia³y do siewu ju¿
kupi³. –Tylko czekamy za pogod¹.

Byd³o mleczne
Gospodarz z Baszkowa stawia

na ró¿norodnoœæ, dlatego te¿ ho-
duje byd³o mleczne. W najbli¿-
szym czasie planuje powiêkszyæ
obsadê i wybudowaæ oborê wol-
nostanowiskow¹. Na razie ma 420
tys. kg. limitu, a krowy doi za po-
moc¹ dojarki przewodowej. Zde-
cydowa³ siê specjalizowaæ w tej
dziedzinie ze wzglêdu na termi-
nowoœæ wyp³at i w miarê stabilny
rynek. – S¹ przynajmniej pieni¹-
dze co miesi¹c – t³umaczy.
W chwili obecnej udój 42 krów
zajmuje godzinê, a oporz¹dzanie
zwierz¹t 1,5 h. Obsada zwierz¹t

zostanie zwiêkszona do 150 sztuk,
w tym 100 krów dojnych. Rolnik
chce zaoszczêdziæ czas przy udo-
ju tak du¿ej liczby krów, dlatego
myœli o zakupie robota. – Krowy
doj¹ siê dzieñ i noc, kiedy chc¹
wchodz¹ do robota, dostaj¹ daw-
kê paszy i komputer j¹ pod³¹cza.
To jest tak zautomatyzowane, ¿e
je¿eli krowa jest chora to mleko
idzie gdzieœ indziej, nie do tego
samego zbiornika – t³umaczy.
Sprzêt jest jednak drogi, bo kosz-
tuje bagatela pó³ miliona z³otych.
Rocznie wymienia 20% obsady.
Krów nie dokupuje, wszystkie ma
z w³asnej hodowli. Dziêki temu
kolejne pokolenia zwierz¹t maj¹

RYSZARD SNELA ma 54 lata. Z ¿on¹ Mari¹ wychowuje 5 dzieci. Gospo-
darstwo, które prowadzi istnieje od 1988 r. Mia³ wtedy 18 ha, 25 sztuk byd³a
i 8 macior. W 2005 r. czêœæ gospodarstwa przepisa³ synowi. W 2002 r.
gospodarz skorzysta³ z dofinansowania z programu SAPARD. Zmoderni-
zowa³ wówczas chlewniê. Rok póŸniej z funduszy pozyskanych z tego
samego programu unowoczeœni³ oborê. Zakupi³ tak¿e maszyny rolnicze.
Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów. W 1997 r. zosta³ Woje-
wódzkim Mistrzem Agroligi (w kraju zaj¹³ wówczas III miejsce). Rok póŸniej
otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie „Z³ota wiecha”. W konkursie „Rolnik Wiel-
kopolski” zdoby³ tytu³ „Siewca roku 2001”. W 2005 r. zdoby³ II miejsce
w kraju i I w województwie na ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne go-
spodarstwo rolne”. W 2006 r. otrzyma³ nagrodê „Hit 2006”. Zg³osi³ swój
udzia³ w konkursie „Farmer roku 2006”, w którym zdoby³ II miejsce.

Maszyny, jakie uda³o siê pozyskaæ gospodarzowi z Baszkowa dziêki
unijnym funduszom z programów inwestycyjnych.

43 nowe maszyny: Kombajn zbo¿owy New Holland, 2 ci¹gniki New Holland
(TM 155, TSA 115 z turem), 2 zetory, 2 prasy (Vicom, Sigma), 3 rozrzutniki do
obornika, wóz do bel, przyczepa do sianokiszonek, przegrabiarka Pottinger,
zgrabiarka Pottinger, kosiarka Pottinger, beczkowóz Meprozet, p³ug kverne-
land z pakomatem, agregat uprawowy Amazone, agregat uprawowy wi-
cher, ³adowacz cyklop, 2 przyczepy 12 t., rozsiewacz nawozu Rauch, opry-
skiwacz Pilmet, zrywacz œcierniskowy, siewnik do kukurydzy z podsiewa-
czem nawozu, agregat pr¹dotwórczy 38 kW, karcher, podajniki, ¿mijki itp.

wiêkszy dolew H-F. W tej chwili
kszta³tuje siê na poziomie 95%.

W czym tkwi sukces?
Ryszard Snela uwa¿a, ¿e wszy-

scy mieli równe szanse przy ko-
rzystaniu z funduszy unijnych.
Choæ przyznaje, ¿e zna takich rol-
ników, którzy w ogóle nie chc¹
korzystaæ z ¿adnych programów.
– Mówi¹, ¿e nie chc¹, bo mog¹
im coœ zabraæ. To s¹ takie jakieœ
pomys³y. Wyczuwam, ¿e nie maj¹
pieniêdzy, ¿eby zainwestowaæ
– mówi. Ryszard Snela na strajki
nie jeŸdzi. – Po co? Bêdê im tyl-
ko zawadza³.

Milena Pawlak
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Szkolenie inne ni¿ wszystkie

Trzeba by³o dostawiæ krzes³a
Na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê w rolnictwie narzekali uczestnicy szkolenia w Rozdra¿ewie. Gospodarze wskazywali, ¿e
coraz czêœciej musz¹ zaci¹gaæ kredyty, by zwi¹zaæ „koniec z koñcem”.

Oko³o 60 rolników z gminy

Rozdra¿ew wziê³o udzia³ w bez-

p³atnym szkoleniu zorganizowa-

nym przez Fundacjê Wspierania

Polskiego Rolnictwa we wspó³-

pracy z WODR – Zespó³ Dorad-

czy Rozdra¿ew. Patronat medial-

ny objê³a „Gazeta Krotoszyñska”.

– To szkolenie ró¿ni siê od wszyst-
kich innych, bo nie mówimy tylko
o samych plusach, ale tak¿e mi-
nusach dotycz¹cych rozdzia³u
œrodków unijnych. Myœlê, ¿e o plu-
sach ju¿ siê pañstwo nas³uchali,
a ja chcê pañstwu udzieliæ prak-
tycznych porad – t³umaczy³ Artur

Cho³ody, prezes Fundacji Wspie-

rania Polskiego Rolnictwa, praw-

nik, specjalista w zakresie prawa

rolnego UE.

Szkolenie cieszy³o siê du¿ym

zainteresowaniem wœród rolni-

ków. Jak przyznaje Andrzej Sar-

nowski, starszy specjalista – do-

radca Gminnego Punktu Doradz-

twa Rolniczego w Rozdra¿ewie,

z dotychczasowych, tegorocz-

nych trzech szkoleñ, na tym by³a

najwy¿sza frekwencja. – Trzeba
by³o stolik dostawiaæ – ¿artuje

Andrzej Sarnowski. Producenci

rolni mieli mo¿liwoœæ zapoznania

siê z zasadami przydzielania kre-

dytów preferencyjnych po 1 maja

2007r. Najwiêcej pytañ dotyczy-

³o jednak modernizacji gospo-

darstw rolnych, rent struktural-

nych i ró¿nicowania w kierunku

dzia³alnoœci nierolniczej. Rolni-

cy pytali m. in. o wiek, w jakim

kobiety mog¹ przejœæ na rentê

strukturaln¹, kwalifikacje, jakie

musi zdobyæ staraj¹cy siê o dota-

cje z dzia³ania „u³atwianie startu

m³odym rolnikom”. Chcieli te¿

wiedzieæ kiedy rozpoczn¹ siê na-

bory wniosków na poszczególne

dzia³ania oraz jakie warunki na-

le¿y spe³niæ, aby móc uzyskaæ do-

finansowanie do dzia³alnoœci nie-

rolniczej.
(mil)

NA BEZP£ATNYM SZKOLENIU dla rolników w gminie Rozdra¿ew zjawi³o siê ok. 60 osób.

ARTUR CHO£ODY
– prezes Fundacji Wspierania Polskiego
Rolnictwa, prawnik, specjalista w zakresie
prawa rolnego UE

To szkolenie ró¿ni siê
od wszystkich innych, bo
nie mówimy tylko o samych
plusach, ale tak¿e minu-
sach dotycz¹cych rozdzia-
³u œrodków unijnych.

O G £ O S Z E N I E

O G £ O S Z E N I E

O KREDYTACH PREFERENCYJNYCH po 1 maja 2007 r. opowiada³ Andrzej Sarnowski, starszy specjalista
– doradca Gminnego Punktu Doradztwa Rolniczego w Rozdra¿ewie.

S O N D A

DAMIAN JAKUBIAK z Rozdra¿ewka

Podoba³o mi siê. Wiêcej siê dowie-
dzia³em. Jestem zainteresowany z³o-
¿eniem wniosku na modernizacjê.

ZYGFRYD DYMARSKI z D¹browy

Szkolenie du¿o mi pomog³o, tylko co
pomo¿e szkolenie jak z t¹ trzod¹
chlewn¹ jest tak Ÿle? Szczerze mó-
wi¹c zmniejszy³em produkcjê o 50%,
zbudowa³em dom, wzi¹³em kredyt
i zacz¹³em go sp³acaæ. Rozwa¿am
nawet czy nie iœæ do pracy.
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 „Jedzcie polskie œwinie”, „Pol-
ski tucznik w œwiecie znany, tu za
grosze sprzedawany” to tylko nie-
które transparenty, które przygoto-
wali gospodarze. – Chcieliœmy, aby
konsumenci zwracali uwagê na to,
co kupuj¹. Jednym z naszych postu-
latów jest, aby znakowaæ produkt
do samego koñca. ¯eby konsumen-
ci wiedzieli, czy to jest polski tucz-
nik, z polskiej hodowli, czy jest to
miêso sprowadzone – mówi Robert
Czajka, prezes grupy producenckiej
„Pro-Agro”. Rolnicy spotkali siê
z wojewod¹ Piotrem Florkiem.
– Usiedliœmy do sto³u, byliœmy przy
tym stole praktycznie 2 godz. i od-
nieœliœmy siê do wszystkich punk-
tów postulatu – t³umaczy prezes
„Pro-Agro”. Wojewoda zobowi¹za³
siê, ¿e od poniedzia³ku (28 stycz-
nia) nast¹pi¹ wzmo¿one kontrole
w fermach wielkotowarowych
i przemys³owych. – Domagamy siê
tego i chcemy wspó³udzia³u w tych
kontrolach. Na nas nak³ada siê bez
przerwy jakieœ obowi¹zki, chocia¿-
by ten ostatni aneks. Przy sprzeda-
¿y ka¿dy rolnik wype³nia jakiœ ³añ-
cuch ¿ywnoœciowy. Te standardy
spe³niamy – mówi Robert Czajka.

Rolnicy spotkaj¹ siê ponownie
z wojewod¹ w poniedzia³ek,
28 stycznia. – Co po tym ponie-
dzia³ku, nie chcê w tej chwili nic
mówiæ. Prosi³bym tych rolników,
którzy ze mn¹ jechali, ¿eby byli
czujni, ¿eby byli w pe³nej gotowo-
œci, poniewa¿ nie wierzê, ¿eby
w krótkim okresie czasu dosz³o do
polepszenia sytuacji – t³umaczy
prezes.                           (mil)

Rolnicy protestowali w Poznaniu

Kompletna znieczulica
Ok 120 rolników z powiatu krotoszyñskiego pikietowa³o przed Urzêdem Wojewódzkim w Poznaniu
przeciwko niskim cenom trzody chlewnej. – By³y pe³ne autokary z ka¿dej gmin – KoŸmina, Rozdra¿e-
wa, Krotoszyna – mówi Robert Czajka, prezes grupy producenckiej „Pro-Agro” z Krotoszyna.

PRAWIE 300 ROLNIKÓW pikietowa³o w Poznaniu. Wœród nich by³a 120-osobowa grupa gospodarzy z powiatu krotoszyñskiego. Rolnicy rozmawiali

z wojewod¹ poznañskim, Piotrem Florkiem. – W tej chwili siê coœ ruszy³o, zaczynaj¹ siê interesowaæ tym, bo to kompletna znieczulica w tej chwili by³a
– powiedzia³ nam Robert Czajka, prezes „Pro-Agro”.

 Po dwa Fordy Fiesta i skutery
oraz dwa zestawy kina domowego
wraz z telewizorami LCD rozloso-
wano podczas uroczystej gali roz-
strzygaj¹cej konkurs „Hodowca
Roku 2007”. Organizatorem impre-
zy by³ Polski Koncern Miêsny
DUDA. Wrêczenie nagród odby³o
siê w hotelu „Podjadek”, w podo-
strowskim Górznie.

Dostawców podzielono na
dwie grupy – tych, którzy wspó³-
pracuj¹ z koncernem od – co naj-
mniej dwóch lat, oraz tych, którzy
wspó³pracê dopiero rozpoczêli.
Rolnikom bior¹cym udzia³ w kon-
kursie przyznawano punkty za iloœæ
dostarczonego ¿ywca oraz za jakoœæ
i dynamikê rozwoju. Do œcis³ego
fina³u zakwalifikowali siê gospoda-
rze, a tak¿e grupy producenckie
uzyskuj¹ce najwiêksz¹ iloœæ punk-
tów. To oni mieli mo¿liwoœæ wygra-
nia cennych nagród.

Trudny rok
Z racji trwaj¹cej ¿a³oby narodo-

wej uroczystoœæ rozpoczê³a siê mi-
nut¹ ciszy. Maciej Duda, prezes
PKM DUDA podziêkowa³ przyby-
³ym z ró¿nych regionów kraju rol-
nikom. – Dla naszych partnerów,
producentów to by³ naprawdê trud-

ny rok, mo¿e jeden z najtrudniej-
szych w przeci¹gu kilku ostatnich
lat. Tym bardziej chcielibyœmy po-
dziêkowaæ za ciê¿k¹ pracê i za to co
robicie – mówi³ Maciej Duda. Pod-
kreœli³, ¿e na sali zebrali siê najlepsi
dostawcy koncernu. – Najbardziej
profesjonalni i zwi¹zani z nami. Za
to te¿ chcia³em podziêkowaæ i pro-
siæ o wiêcej, abyœmy mogli w nastêp-
nych latach wspólnie pracowaæ
– doda³ prezes. O tym jak wa¿ni dla
koncernu s¹ stali kontrahenci mówi³
tak¿e Grzegorz Ograbek, dyrektor ds.
ekonomicznych i surowcowych
w PKM DUDA. – Cenimy sobie bar-
dzo, sta³¹ i profesjonaln¹ wspó³pracê
z dostawcami surowca, jest to dla
nas bardzo wa¿ne. Nasi odbiorcy
oczekuj¹ od nas abyœmy dostarczali
im terminowo towar bardzo dobrej
jakoœci. Aby byæ dla nich solidnym
partnerem staramy siê z pañstwem
rozwijaæ wspó³pracê.

Losowanie nagród
Po czêœci oficjalnej, podczas

której ka¿dy hodowca otrzyma³
okolicznoœciowe podziêkowanie
i upominek, przyst¹piono do punk-
tu kulminacyjnego czyli losowania
nagród. Wype³nione kupony ze
szklanej urny wyci¹gali cz³onko-

wie góralskiej kapeli umilaj¹cej
czas podhalañskim folklorem. Ze-
stawy kina domowego wraz z tele-
wizorem LCD trafi³y do El¿biety
Churskiej oraz Józefa Nowaka, na-
tomiast skutery do Adama Nowaka
oraz Jacka Sobeckiego.

Najwa¿niejsze nagrody – czyli
dwa Fordy Fiesta zosta³y na koniec.
Wœród dostawców, którzy dopiero
w ubieg³ym roku podpisali umowê
z PKM DUDA szczêœcie uœmiech-
nê³o siê do Moniki i Edwarda Sty-
siaków z Lubiatowa, ko³o Legnicy.
Pañstwo Stysiakowie gospodaruj¹
na 80 ha i w ubieg³ym roku sprze-
dali oko³o 1.000 sztuk trzody do
koncernu z Gr¹bkowa. Wygrana
bardzo ich zaskoczy³a. – Samochód
zrekompensuje nam straty ponie-
sione w ubieg³ym roku – podkre-
œlili wspólnie ma³¿onkowie. Dru-
gi z samochodów przypad³ El¿bie-
cie i Krzysztofowi Jeziorskim z Ja-
nowa, w kujawsko-pomorskiem.
Z koncernem PKM DUDA wspó³-
pracuj¹ oni od dwóch lat. Rocznie
odstawiaj¹ oko³o 800 tuczników.
Maj¹ 53 ha ziemi oraz 50 macior.
– Nie mo¿emy uwierzyæ w swoje
szczêœcie. Syn koñczy 18 lat i to on
bêdzie nim jeŸdzi³ – przyznali go-
spodarze. Maciej Duda zobowi¹-

Hodowca Roku 2007

O G £ O S Z E N I E

Samochody na os³odê

za³ siê tak¿e na zap³acenie 10%
podatku od wygranej, co wywo³a-
³o gromki aplauz. Po czym wszy-
scy udali siê na poczêstunek. To
jednak nie by³ koniec atrakcji przy-
gotowanych tego wieczoru. Z wiel-
kim zaciekawieniem zaproszeni
goœcie obejrzeli pokaz najpopular-
niejszego polskiego iluzjonisty
Macieja Pola. Ze swoj¹ asystentk¹
dokonywa³ on na scenie rzeczy
niewyt³umaczalnych i niemo¿li-
wych. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê
podzia³em ogromnego tortu.

(mw)

WŒRÓD FINALISTÓW rozlosowano m. in. dwa samochody.



dokumentacja wraz z I etapem bu-
dowy chodnika przy ul. Powstañców
Wielkopolskich w Rozdra¿ewie
70.000 z³

ROZDRA¯EW – UCHWALONO BUD¯ET NA 2008 R.

Du¿e wp³ywy z podatku rolnego
Spore wp³ywy do tegoroczne-

go bud¿etu gminy Rozdra¿ew
maj¹ pochodziæ z podatku rolne-
go. – Podatek rolny jest najbardziej
znacz¹cy dla bud¿etu. Planowane
wp³ywy na 2008 r. maj¹ wynosiæ
ok. 850 tys z³ – mówi Maria Mi-
chalak, skarbnik gminy Rozdra-
¿ew. Lwi¹ czêœæ tegorocznych fi-
nansów, bo a¿ 4 miliony z³, poch³o-

nie oœwiata i wychowanie. Kwota
ta jest przeznaczona m. in. na bie-
¿¹ce wydatki w szko³ach podsta-
wowych, przedszkolach i gimna-
zjach. A tak¿e na dowo¿enie
uczniów do placówek, funkcjono-
wanie zespo³u ekonomiczno – ad-
ministracyjnego szkó³, dokszta³ca-
nie i doskonalenie nauczycieli oraz
na prace remontowe w placów-

kach oœwiatowych. Najmniej œrod-
ków, bo zaledwie 20.500 z³ zosta-
nie przeznaczonych na kulturê fi-
zyczn¹ i sport. Œrodki wydatkowa-
ne bêd¹ na zakup sprzêtu sporto-
wego, bie¿¹ce utrzymanie Gmin-
nego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Rozdra¿ewie, nagrody, a tak¿e
na wyjazdy zawodników na zawo-
dy sportowe.                               (mil)

Najwa¿niejsze inwestycje: na ³¹czn¹ kwotê 1.414.684 z³
budowa magistrali wodoci¹gowej
Rozdra¿ew – Rozdra¿ewek 48.000 z³

budowa drogi w D¹browie 75.185 z³

budowa drogi w Dzielicach 92.219 z³

budowa drogi Dzielice – Rozdra¿ew
– Chwa³ki – Rozdra¿ewek
(dokumentacja) 24.400 z³

modernizacja budynku komunalne-
go (oœrodka zdrowia w Rozdra¿ewie)
180.000 z³
kanalizacja sanitarna w Grêbowie
850.000 z³
kanalizacja na osiedlu w Rozdra¿e-
wie (dokumentacja) 65.880 z³
wykup gruntu pod przepompowniê
œcieków 4.000 z³
zakup ch³odni, sala wiejska w D¹-
browie 5.000 z³

KRO TO S ZYN

Ustalili regulamin
wynagradzania
nauczycieli

Regulamin okreœlaj¹cy m.in. warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za
nadgodziny, a tak¿e dodatki przys³uguj¹ce
nauczycielom np. motywacyjny, mieszkanio-
wy i funkcyjny zatwierdzili krotoszyñscy raj-
cy. Wiêkszoœæ stawek nie uleg³a zmianie.
Zdecydowano jednak o ustaleniu dodatku
za wychowawstwo w przedszkolach i w od-
dzia³ach przedszkolnych w wysokoœci 27 z³
na etat. Nauczyciele etatowi w przedszko-
lach mog¹ te¿ liczyæ na wy¿szy dodatek
motywacyjny w tym roku ustalono go na po-
ziomie 70 z³, czyli o 10 z³ wiêcej ni¿ poprzed-
nio. Poza tym kwoty dodatku motywacyjne-
go dla nauczycieli etatowych w poszczegól-
nych placówkach bêd¹ ró¿ne w zale¿noœci
od œredniej punktów ze sprawdzianów

i egzaminów zewnêtrznych uczniów.
Wp³yw na wysokoœæ dodatku bêdzie mia-
³a równie¿ aktywnoœæ sportowa szkó³ i gim-
nazjów, uczestnictwo uczniów w konkur-
sach, festiwalach i innych formach prezen-
tacji, nie bez znaczenia bêdzie aktywnoœæ
nauczycieli na rzecz organizowania ró¿-
nych form wspó³zawodnictwa dzieci w za-
kresie edukacji, kultury i sportu oraz efek-
tywnoœæ w pozyskiwaniu dodatkowych
œrodków finansowych i rzeczowych.

Je¿eli chodzi o regulacjê wynagrodze-
nia za nadgodziny, to nie bêd¹ one przys³u-
giwaæ tylko tym nauczycielom, którzy pro-
wadz¹ nauczanie indywidualne w okresie
choroby dziecka.

 (far)

MONITORING W TRZECH KO•MIÑSKICH SZKO£ACH

Kamera nawet w ³azience
System monitoringu za³o¿ono w dwóch

szko³ach podstawowych w KoŸminie Wlkp.
W gimnazjum natomiast poszerzono ju¿ ist-
niej¹cy. £¹cznie kosztowa³o to 29.700 z³.
Wiêkszoœæ œrodków, 23.700 z³ pochodzi³o
z bud¿etu pañstwa. Kamery zak³adano bo-
wiem w ramach programu „Monitoring wi-
zyjny w szkole”. Gmina do³o¿y³a z w³asnego
bud¿etu 6 tys. z³.

Szko³y we w³asnym zakresie mia³y wy-
braæ firmê, która zainstaluje monitoring.
Wszystkie zdecydowa³y siê na krotoszyñski
„Hardbit”. W SP nr 3 dodatkow¹ kamerê ku-

pili rodzice. Bêdzie ona rejestrowa³a uczniow-
skie ¿ycie w sanitariatach. Dlaczego, mimo
jedynie dwóch kamer, koszt instalacji moni-
toringu by³ w tej szkole najwy¿szy? – Zdecy-
dowaliœmy siê na wiêkszy monitor, dlatego
koszty wzros³y – t³umaczy Maria Ignasiak, dy-
rektor SP nr 3.

W gimnazjum do dotychczas istniej¹cych
czterech kamer, do³¹czone zostan¹ dwie, które
bêdê monitorowa³y korytarze szkolne. – Do-
celowo chcemy powiêkszyæ system o szeœæ
kolejnych kamer – podkreœla Arkadiusz Zmy-
œlony, dyrektor placówki.                           (igi)

Kamery w szko³ach – ile, za ile i gdzie?

SP nr 1 w KoŸminie Wlkp. – 4 kamery (2 na wejœcia, 1 na boisko, 1 na
d³ugi korytarz) – 9.400 z³
SP nr 3 w KoŸminie Wlkp. – 2 kamery (korytarz, boisko) – 10.300 z³
Plus 1 kupiona przez rodziców (sanitariaty)
KoŸmiñskie gimnazjum – 2 kamery (korytarze szkolne) – 10.000 z³

Chcesz pomóc chorym na bia³aczkê? Mo¿esz to zrobiæ odpisuj¹c 1% od podat-
ku. Zespó³ ds. Dawców przy Zarz¹dzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Krotoszynie prowadzi akcjê maj¹c¹ na celu pomoc cierpi¹cym na tê nieuleczaln¹
chorobê. Dla zainteresowanych wsparciem akcji podajemy numer konta:
78109011570000000015015157.

(far)

PCK
prosi o pomoc
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Dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szko³ach gminy Krotoszyn:

 70 z³ – na etat nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej lub w gimnazjum
 70 z³ – na etat nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
150 z³ – na etat dyrektora

Dodatki funkcyjne:

160 – 760 z³ – dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
  90 – 590 z³ – dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin
  90 – 590 z³ – wicedyrektor przedszkola
160 – 810 z³ – dyrektor szko³y licz¹cej do 6 oddzia³ów
190 – 880 z³ – dyrektor szko³y licz¹cej od 7 do 14 oddzia³ów
280 – 1200 z³ – dyrektor szko³y licz¹cej 15 oddzia³ów i wiêcej
160 – 810 z³ – wicedyrektor szko³y
120 – 740 z³ – kierownik filii
27 z³ – wychowawca oddzia³u przedszkolnego
20 z³ – wychowawca klasy do 19 uczniów
30 z³ – wychowawca klasy od 20 do 26 uczniów
40 z³ – wychowawca klasy od 27 uczniów
26 z³ – opiekun sta¿u



NAJSTARSZY CZ£OWIEK W GMINIE ROZDRA¯EW

Odm³odnia³
MILENA PAWLAK

Energii i zadowolenia z ¿ycia panu Syl-

westrowi Marcinkowi mog³aby pozazdroœciæ

niejedna osoba. Do 93 roku ¿ycia pomaga³

jeszcze w polu przy podorywkach, a ostat-

niego papierosa, jak twierdzi, zapali³ miesi¹c

temu. Tylko s³abo s³yszy. – Pani redaktor ja
mam s³uchawkê, ale jak dwóch mówi to s³a-
bo s³yszê – ¿artuje.

Towarzystwo odm³adza
Pan Sylwester lubi towarzystwo m³odych

osób. Jak mówi jego 74-letni syn, „odm³a-

dza siê” w ten sposób. Codziennie te¿ od-

wiedzaj¹ go goœcie. Najbli¿sza rodzina liczy

co najmniej 50 osób. Chocia¿ czasami nie

mo¿e spamiêtaæ wszystkich imion, to jednak

z okazji urodzin i imienin zawsze coœ od sie-

bie sprezentuje innym. – A¿ rentki braknie
i manko jest w kasie – œmieje siê pani Stani-

s³awa, synowa. Senior na ogó³ czuje siê do-

brze. Choæ przyznaje, ¿e ju¿ si³y nie te.

– W tym wieku nie powinienem taki s³aby byæ,
prawda? Nie dolega mi nic takiego, tylko je-
dzenie mi nie smakuje i siê do niego przymu-
szam. Nie mam „smaki” – opowiada pan Syl-

wester Marcinek. Chwali sobie opiekê syno-

wej. – Pielêgniarkê mam mo¿liw¹, ale trzy-
ma mnie w „sztring”. Nie wiadomo, co to
bêdzie dalej – ¿artuje senior. Pan Sylwester

przyznaje, ¿e czasem zaci¹gnie siê papiero-

sem, a i od kieliszka nie stroni. Dziadkowi

smakuj¹ trunki. – I winko i piwko i gorza³kê.
Rum do herbaty codziennie musi byæ. (...) Pa-
li³em papierosy, dopiero mo¿e miesi¹c jak
przesta³em – przyznaje. Dni panu Sylwestro-

wi up³ywaj¹ spokojnie. – Na co dzieñ siê mo-
dlê i ten czas mi jakoœ zleci. Rano póŸno wsta-
nê (ok. 9.00), to œniadanie zjem, pomodlê siê.
Potem obiad i Anio³ Pañski, ró¿aniec. O trze-
ciej koronka i podwieczorek. Czas jakoœ prze-
leci. Telewizor gra i Radio Maryja – opo-

wiada.

Aktywny przez ca³e ¿ycie
Przez ca³e ¿ycie by³ aktywnym cz³owie-

kiem. Dzia³a³ w wielu organizacjach, m. in.

miejscowej OSP i radzie parafialnej w Roz-

dra¿ewie, a ponadto by³ 13 lat so³tysem.

– Nie nygusowa³em. Pracowa³em – t³uma-

czy Sylwester Marcinek. Chwali siê, ile za

jego gospodarowania zrobiono dla wsi.

– W tym czasie wybudowana zosta³a droga
asfaltowa przez wieœ, kanalizacja deszczo-
wa, sala przy remizie stra¿ackiej, dwa nowe
przydro¿ne krzy¿e. By³ to okres, kiedy bar-
dzo trudno zdobywa³o siê materia³y budow-
lane. Musia³em wtedy bardzo o to zabiegaæ,
ale udawa³o siê – mówi. W wieku 93 lat jesz-

cze pomaga³ na gospodarstwie. – Ziemiê ci¹-
gnikiem uprawia³em – podkreœla z dum¹. Jest

pogodnym cz³owiekiem i w ¿yciu wiele prze-

¿y³. Z zadowoleniem wspomina swoje samo-

po setce

SYLWESTER MARCINEK – najstarszy
mieszkaniec gminy Rozdra¿ew. Urodzi³ siê
13 grudnia 1906 r. w Grêbowie. Jego ¿ona
Maria zmar³a 2 lata temu w wieku 96 lat.
Prowadzi³ z ni¹ gospodarstwo od 1933 r do
1975 r. Ma 5 dzieci, 13 wnucz¹t, tyle samo
prawnucz¹t i dwoje pra-pra wnucz¹t. 65 lat
by³ cz³onkiem OSP, 24 lata cz³onkiem rady
parafialnej, 13 lat so³tysem, 9 lat ³awnikiem
przy kolegium do spraw wykroczeñ, 6 lat
prezesem ko³a ZSL, 6 lat przewodnicz¹cym
komitetu pomocy spo³ecznej w gminie.
Uchwa³¹ Rady Pañstwa w 1971 r. zosta³
odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
W 1985 r. medalem za udzia³ w Wojnie
Obronnej 1939 r., w 1987 r. medalem
Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945 r.. W kwietniu
2004 r. zosta³ mianowany przez prezydenta
RP na stopieñ podporucznika WP.

Cieszy siê dobrym zdrowiem i humorem. – Po setce
trochê od¿y³em. Odm³odnia³ cz³owiek – mówi pan
Sylwester Marcinek, z Grêbowa (gmina
Rozdra¿ew). Najstarszy mieszkaniec wsi skoñczy³
101 lat.

chody. – Siedem aut mia³em, ale zmienia³em
– bo za stary wiêcej siê dosta³o ni¿ za nowy.
Tylko coraz to s³absze by³y. Pierwszy mia-
³em Chevrolet Delux, amerykañski samochód
szeœcioosobowy. PóŸniej skoda, syrenki i na
koñcu maluch – mówi. Jeszcze trzy lata temu

prowadzi³ samochód. A mia³ wówczas 98 lat.

Pan Jan jest pe³en podziwu dla umiejêtnoœci

ojca, który w przeciwieñstwie, co do niektó-

rych kierowców, jeŸdzi³ przyk³adnie. – Bez
wypadku, bez niczego. W Niemczech by³ sa-
mochodem, du¿o kilometrów narobi³
– mówi syn.

Kocha ¿ycie
Sylwester Marcinek kocha dzieci, wnu-

ki, konie, potañcówki, samochody. Czerpie

radoœæ ze wszystkiego. – Nigdy nie narzeka.
Nie s³yszeliœmy, ¿e Ÿle, ¿e niedobrze. Na mnie
nigdy nie krzycza³. Co chcieliœmy to tylko do
ojca, ¿eby wydêbiæ chocia¿ grosik na ubaw
– mówi syn Jan. A ojciec w³¹cza siê do roz-

mowy. – Z nikim siê nie gniewam, nie mam
¿adnego wroga – t³umaczy. ¯arty pana Syl-

westra siê imaj¹, a zabawne zdarzenia przy-

trafiaj¹ siê co krok, jak to przed rozdra¿ew-

skim koœcio³em. – M³odsze ma³¿eñstwa py-
ta³y siê ojca o receptê na d³ugowiecznoœæ
i gdzie takiego gatunku nabyæ, a dziadek
mówi: teraz to dziewczynki za póŸno. Jak
byœcie siê wczeœniej zg³osi³y... – opowiada

o ¿artach ojca pan Jan. Ale i pan Sylwester

dorzuca swoj¹ opowieœæ z wesela. – Jeden
kumpel mówi³ do mojej teœciowej, ¿e mam
dwa bymny. Teœciowa siê zmartwi³a, za³ama-
na, ¿e nikt jej nie powiedzia³, ¿e mam dzie-
ci i zaraz mnie do domu wygna³a. PóŸniej
jej ktoœ powiedzia³, ¿e do grania mam dwa
bymny – t³umaczy senior. Pan Sylwester

nie zaprzecza, ¿e mia³ powodzenie u p³ci

piêknej, tym bardziej, ¿e przygrywa³ na

weselach, co dziewczynom imponowa³o.

– Mia³em takie jakieœ g³upie szczêœcie.
Dziewczyny na kolana siada³y, weso³o za-
wsze by³o, ale ¿ona mi zazdroœci³a i mu-
sia³em przestaæ graæ. Potañcówki siê skoñ-
czy³y – mówi.
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STUDNIÓWKI W POWIECIE KROTOSZYÑSKIM

Maturzyœci
siê bawili

 Sto dni do matury œwiêtowa-
li uczniowie krotoszyñskich
szkó³. ZSP nr 1 i 2 bawi³ siê na
hali sportowej w Krotoszynie.
Natomiast ZSP nr 3 oddawa³ siê

studniówkowym szaleñstwom w
hotelu Cosmosis w Perzycach.
Tradycyjnie ju¿ I LO w Krotoszy-
nie bawi³o siê w murach szko³y.
Maturzyœci przystroili sale lekcyj-

ne, które mieni³y siê w Hollywo-
od, Casyno, namiot beduiñski,
piek³o i niebo oraz piek³o i wnê-
trze piramidy.

(mil)

WIERNI TRADYCJI pozostali te¿ maturzyœci z ZSP nr 3 w Krotoszynie.

ROMAN OLEJNIK, dyrektor ZSP nr 2 w Krotoszynie zatañczy³ poloneza
w pierwszej parze z uczennic¹ Karolin¹ Rupociñsk¹.

STUDNIÓWKOWICZE bawili siê do bia³ego rana.

POLONEZEM MATURZYŒCI z ZSP nr 1 w Krotoszynie rozpoczêli studniówkê.

BY£A TE¯ LAMPKA SZAMPANA – oczywiœcie za
sukces na maturze.

MATURZYŒCI Z KROTOSZYÑKSIEGO „KO££¥TAJA”
przeistoczyli klasy we wnêtrze piramidy, Hollywood,
a nawet  namiot beduiñski. Zabawa by³a przednia.

DZIEÑ BABCI I DZIEÑ DZIADKA W SP NR 1

„Ma³y ksi¹¿ê”

w prezencie
Najm³odsi uczniowie SP nr 1

w KoŸminie Wlkp. sprawili pre-
zent swoim babciom i dziadkom.
Z okazji ich œwiêta, przygotowali
przedstawienie pt. „Ma³y ksi¹¿ê”.
Widzowie byli zachwyceni.

(igi)
UCZNIOWIE SP NR 1 przedstawili „Mia³ego Ksiêcia” swoim babciom
i dziadkom. WIDZOWIE BYLI POD WRA¯ENIEM zdolnosci swoich wnuków.


