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Pacjenci bez pomocy Pacjenci bez pomocy 
doraźnej?!doraźnej?!

Mieszkańcy podpoznańskich gmin Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew, Mieszkańcy podpoznańskich gmin Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew, 
mogą zostać pozbawieni opieki medycznej w nocy, weekendy i święta, mogą zostać pozbawieni opieki medycznej w nocy, weekendy i święta, 
bo „wieczorynka” w Dopiewie wypowiedziała umowę z NFZ. bo „wieczorynka” w Dopiewie wypowiedziała umowę z NFZ. STR. 8STR. 8
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REKLAMA

Spędziłeś kilka lat w sejmiku 
województwa. Skąd wziął się 
pomysł, żeby wystartować w wy-
borach? Nie boisz się tego 9-tego 
miejsca na liście wyborczej?

– Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo prosta. Chcę mieć więk-
sze możliwości pracy na rzecz 
Wielkopolski. Przez te 3 kadencje 
poznałem dobrze realia pracy 
w sejmiku województwa i wiem, jak 
dużo można zrobić z Warszawy, 
będąc posłem na Sejm RP. Poza 
tym ja odróżniam bycie samorzą-
dowcem od bycia politykiem. Chcę 
pokazać, że zostając politykiem na 
najwyższym szczeblu, nadal można 
być bardzo dobrym samorządow-
cem. Wracając do drugiej części 
pytania, naturalnie 9-te miejsce nie 
jest najszczęśliwsze. Natomiast już 
raz startowałem z końca listy, raz 
z jej środka i udało mi się dostać 
do sejmiku województwa. Miałem 
poparcie kilku tysięcy osób, które 
mi zaufały i wiem, że ich nie zawio-
dłem. Wierzę, że liczy się człowiek 
i to co sobą reprezentuje. 

Twoim głównym postulatem jest 
poprawa sytuacji osób starszych. 
Dlaczego akurat na seniorach 
zależy Tobie najbardziej? Co 
konkretnie chciałbyś zrobić?

– Sam mam starszych rodziców 
i wiem, z jakimi trudnościami 
zmagają się na co dzień. Są oni na 
szczęście sprawni i mogą cieszyć się 

życiem. Mam też znajomych, którzy 
muszą bardzo dużo czasu poświę-
cić na opiekę nad niepełnospraw-
nymi rodzicami i państwo w żaden 
sposób im w tym nie pomaga. 
Jest to bardzo smutne. Ostatnio 
trafi łem na specjalny wieczorek 
dla seniora. Starsi ludzie mogli ze 
sobą potańczyć, porozmawiać, po 
prostu dobrze się bawili. Chciał-
bym, żeby takie drobne inicjatywy 
były codziennością. Oprócz tego 
proponuję bezpłatną taksówkę do 
przychodni czy utworzenie stanowi-
ska asystenta. Pomagałby osobom 
starszym, rozmawiał z nimi, 
dzięki temu nie czuliby się samotni. 
Pamiętajmy, że nasi rodzice nas 
wychowali i wszystkiego nauczyli. 
Teraz my musimy o nich zadbać.

W sejmiku województwa dałeś 
się poznać jako osoba, której 
bardzo mocno zależy na ochronie 
środowiska. Ostatnie wydarze-
nia klimatyczne w Polsce i na 
świecie pokazują, że jest to coraz 
poważniejszy problem. Zgodzisz 
się z tym?

– Kryzys klimatyczny na świecie 
to bardzo duży problem. Przede 
wszystkim powinniśmy zacząć od 
nas samych, od naszych małych 
ojczyzn, miejsc, w których miesz-
kamy. Myślę, że musimy przede 
wszystkim zmienić nasz stosunek 
do ochrony środowiska, a potem 
styl życia. Moja córka pracuje 
w norweskiej fi rmie. Już pierwszego 

dnia dostała szklaną butelkę i meta-
lową słomkę do picia. Oni w swojej 
kulturze organizacyjnej ograniczyli 
plastik do absolutnego minimum. 
Myślę, że trzeba szukać właśnie 
takich rozwiązań.

Mówisz o sobie Poznańczyk. Co 
to dla Ciebie znaczy?

– Poznańczyk to jest ktoś, kto iden-
tyfi kuje się z Poznaniem poprzez 
wartości, które przez całe wieki to 
miasto wykreowało. Z pracowito-

ścią, rzetelnością i patriotyzmem. 
To ktoś, kto kocha to miasto, ale 
również dostrzega jego ułomności, 
bo przecież angażuje się w ich 
pokonanie. 

Wróćmy jeszcze do Twojego 
programu. Pojawiają się w nim 
niezależne sądy. Uważasz, że 
możliwe jest lepsze działanie 
sądownictwa w Polsce?

– Oczywiście! W idealnym świecie 
powinno wyglądać to tak, że idę do 

sądu i jestem oceniany obiektywnie. 
Sędzia jest pozbawiony nacisków 
z zewnątrz i ma odpowiednią wie-
dzę. Mam pewność, że jego decyzje 
są bezstronne, podjęte w racjonalny 
sposób. Wiem, że wielu sędziów nie 
zgadza się z obecną sytuacją i wal-
czą o swoją niezależność. Mam tro-
chę do czynienia z sądami w swojej 
pracy zawodowej i głęboko wierzę, 
że nikt nie będzie wątpił w niezawi-
słość i bezstronność sądów. 

Z Twojej strony internetowej 
i facebooka można dowiedzieć 
się, że masz wiele zainteresowań, 
a wśród nich jest jazda na moto-
cyklu. Dużo czasu spędzasz na 
takim podróżowaniu? 

– Zawsze się śmieję, że mam ciągle 
tę samą żonę, a już piąty motor. Do 
jazdy na motorze musiałem doro-
snąć. Trzeba sobie uświadomić, co 
można stracić, jeżdżąc bardzo nie-
bezpiecznie. Zdecydowanie za mało 
czasu spędzam na podróżowaniu. 
Niedawno jechałem do Norwegii, 
a ostatecznie skończyłem… we 
Włoszech. Od kilku lat spotykamy 
się w gronie znajomych motocy-
klistów i razem jeździmy w różne 
rejony Polski. W tym roku byliśmy 
w Soplicowie. Była to nietypowa 
wycieczka, żeby dostać klucz do 
pokoju, musiałem zacytować z pa-
mięci fragment „Pana Tadeusza”. 
Ostatniego dnia odgrywaliśmy 
scenki. Przypadła mi rola Jacka 
Soplicy i wyszło bardzo zabawnie.

Liczy się człowiek
Samorządowiec, przedsiębiorca, motocyklista, ale przede wszystkim Poznańczyk – tak można w skrócie 
opisać Macieja Wituskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu RP, z którym rozmawia Sławomir Lechna 

SFINANSOWANE PRZEZ KWW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 
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Jest Pani poznanianką?

– Tak. Moi przodkowie przyjechali 
tu razem z innymi Bambrami 
w XVIII wieku, stąd moje nazwisko. 

Historia rodzinna ma jakiś wpływ 
na to co i jak Pani robi w życiu?

– Tak jak bambrzy lubię pracować. 
Wiem na czym polega prowadzenie 
fi rmy, która zatrudnia i jest odpo-
wiedzialna za pracowników. Wiem, 
że trzeba planować co i jak się robi 
w biznesie, żeby to przyniosło efekt. 
Tak podchodzę do polityki i w poli-
tyce tak jak w biznesie, wolę działać 
niż spotykać się na kolacjach.

Jakie ma Pani propozycje dla 
mieszkańców powiatu 

– Powinni mieć takie możliwo-
ści jak mieszkańcy podobnych 
aglomeracji w Zachodniej Europie. 
Rząd mówi, że ma pieniądze, że na 
wszystko nas stać jako państwo, 
to korzystajmy z tego i żyjmy 
wygodnie.
Wielu z Państwa pracuje w Pozna-
niu, a jeśli nie to na pewno spędza 
tam wolny czas. Dlatego ważna 
jest dobra komunikacja powiatu 
z miastem. Tak, żeby opłacało się 
jechać pociągiem lub autobusem do 
miasta i w ten sposób można było 
wrócić. Tak zmniejszymy korki, 
tak zadbamy o jakość powietrza. Ja 
jeżdżę pociągami, bo wolę czytać 
niż się denerwować w korku.
Dlatego chcę przypilnować 
polityków, którzy od lat nie mogą 
poprawić obsługi podróżujących 
koleją na dworcu Poznań Główny. 
W centrum Poznania mamy po-
mnik bezradności, kłótni i niezro-

zumienia na czym polega praca dla 
pożytku ludzi. Wygodny dworzec to 
sygnał, że warto zrezygnować z sa-
mochodu, że można proponować 
ludziom wzięcie odpowiedzialności 
za jakość powietrza. 

Reszta moich postulatów, to 
postulaty Lewicy zawarte w naszym 
programie na stronie 
www.lewica2019.pl.

Które z nich są ważne dla nas tu? 

– Na pewno sfi nansowanie wy-
miany pieców węglowych. W skali 
kraju proponujemy wymianę 2 
milionów pieców, w skali Poznania 
i powiatu to wymaga sprawdzenia 
potrzeb. To da realna zmianę jako-

ści powietrza. Wiele o tym mówię, 
ale co nam po wielkiej polityce, 
skoro wcześniej się podusimy.
Powinniśmy też pomóc w życiowym 
starcie młodym ludziom, zapewnić 
im bezpłatne miejsca w żłobkach 
i tanie mieszkania, budowane przy 
wsparciu państwa. W Poznaniu 
i powiecie potrzebujemy 7 tysięcy 
miejsc w żłobkach i 15 tysięcy 
mieszkań.

Wiele Pani mówi o kobietach.

– Czy kobiety mają swobodny 
dostęp do antykoncepcji? Nie. Czy 
kobiety mogą same decydować 
o przerwaniu lub utrzymaniu ciąży? 
Nie. Czy kobiety mogą decydować, 
czy chcą rodzić ze znieczuleniem 
czy bez? Nie. czy kobiety są mądre 
i często ponoszą całą odpowiedzial-
ność za rodzinę? Tak. To są rzeczy 
do naprawienia. 

Lewica to zmieni?

– W Poznaniu dzięki Lewicy 
mamy dofi nansowanie do in vitro, 
bezpłatne przejazdy dla dzieci 
i młodzieży komunikacja miejską 
– także z powiatu – i dostęp do 
gabinetu ginekologicznego bez 
klauzuli sumienia. Tak, da się to 
zrobić w całej Polsce. 

Jaki ma Pani na siebie pomysł 
w Sejmie RP? 

– W Sejmie RP widzę się w komi-
sjach, chcę tworzyć i poprawiać 
prawo. Ale najpierw 13 październi-
ka zmieńmy klimat polskiej polityki 
na mniej duszny. Ja oczywiście idę 
głosować. Idziemy razem? 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Zmieńmy klimat polskiej polityki 
Rozmowa z Katarzyną Ueberhan, liderką listy Lewicy w wyborach do Sejmu RP z okręgu poznańskiego

REKLAMA — MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

 MATERIAŁ SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
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Co więc w praktyce oznacza to dla 
mieszkańców regionu? Bezpieczny 
dojazd do stacji PKP, nowoczesne 
ścieżki rowerowe, monitorowane 
miejsca parkingowe… Ale przede 
wszystkim oszczędność czasu i wy-
godę w poruszaniu się po drogach 
różnymi środkami lokomocji. To ko-
lejne zadanie wykonane w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Obecnie prowadzonych 
jest 8 takich projektów (węzłów 
przesiadkowych) na łączną kwotę 
40 mln złotych.

– Tego typu węzły, łącznie z dro-
gami dojazdowymi, ścieżkami ro-
werowymi i parkingami są dużym 
ułatwieniem dla mieszkańców. 
I zdecydowanie podnoszą atrak-
cyjność miejsc, w których powstały 
– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

W ramach projektu partnerskie-
go gminy Kórnik i powiatu poznań-
skiego do dyspozycji podróżnych 
oddano ścieżkę rowerową o łącznej 
długości ok. 2 km, parking Par-
k&Ride na 22 miejsca postojowe 
oraz parking Bike&Ride z wiatą 

dla 20 jednośladów. Zakupiono 
także 2 autobusy. Całość przedsię-
wzięcia kosztowała 5,9 mln zł, przy 
fi nansowym udziale UE – 3,9 mln 
zł i powiatu poznańskiego – 1,1 
mln zł.

Powiat wbudował ścieżkę rowe-
rową o długości 700 metrów łączą-
cej Runowo z drogą wojewódzką 
434 i dalej z dworcem kolejowym 
w Szczodrzykowie. W ramach za-
dania przebudowano także: wlot 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 434 (zmiana geometrii, budowa 
wyspy kanalizującej ruch, wzmoc-
nienie nawierzchni jezdni) oraz 
wybudowano wyspę ze znakami 
aktywnymi na wlocie do Runowa. 
Wprowadzono także nową stałą 
organizację ruchu dla przebudowa-
nego odcinka. Łączny koszt tych 
inwestycji kosztował powiat ponad 
1,1 mln zł, z czego niemal 770 tys. 
stanowiło dofi nansowanie unijne. 
Gmina Kórnik odpowiedzialna była 
za powstanie miejsc postojowych 
i parkingu z wiatą, budowę ścieżki 
rowerowej na dalszym odcinku oraz 
zakup autobusów. 

– Węzeł Kórnik to część wielkiego 
projektu, jakim jest Kolej Metropo-
litalna. To ona sprawiła, że o komu-
nikacji zaczęliśmy myśleć globalnie, 
a nie lokalnie – przyznaje Przemy-
sław Pacholski, burmistrz Kórnika.

 – Takich punktów w wojewódz-
twie jest kilkadziesiąt. I to jest znak 
czasu – sam dworzec już nie wystar-

cza, potrzebna jest cała infrastruk-
tura towarzysząca. To doskonały 
przykład jak powinny działać węzły 
przesiadkowe. Można do niego do-
jechać samochodem lub rowerem, 
zostawić tu pojazd i przesiąść się na 
pociąg – twierdzi Wojciech Janko-
wiak, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego. 

Obecnie prowadzonych jest 8 
projektów dot. węzłów przesiadko-
wych na łączną kwotę 40 mln zło-
tych. Dzięki temu mieszkańcy będą 
mogli bezpiecznie dojeżdżać do sta-
cji PKP czy pętli autobusowej, gdzie 
zaparkują auto lub rower i przesią-
dą się na kolej albo autobus, który-
mi sprawnie dotrą na przykład do 
Poznania. Do zadań gmin należy 
fi nansowanie węzłów przesiadko-
wych, natomiast powiat poznański 
współuczestniczy w budowie pro-
wadzących do nich dróg. 

– Jestem orędownikiem tego co 
łączy, a nie dzieli. Doskonałym przy-
kładem jest stowarzyszenie Metro-
polia Poznań. Bez niego nie byłoby 
węzłów przesiadkowych – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Na wszystkie zintegrowane inwesty-
cje terytorialne Metropolia Poznań 
zdobyła 800 mln zł z funduszy unij-
nych. Jako partner zrealizowaliśmy 
już projekty w Murowanej Goślinie 
czy Pobiedziskach. Trwa budowa 
w Rokietnicy i Buku, wkrótce ruszą 
prace także w Puszczykowie, Mosi-
nie i Stęszewie. KW 

Nowoczesny węzeł otwarty 
W Szczodrzykowie (gm. Kórnik) otwarty został zintegrowany węzeł przesiadkowy. To kolejny tego typu 
projekt komunikacyjny w powiecie poznańskim 
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Uroczystość rozpoczęto od uczcze-
nia minutą ciszy śp. Haliny Kowal-
skiej, jednej z założycielek SUTW. 
Potem o planach na najbliższy rok 
mówiła prezes stowarzyszenia Da-
nuta Niedzwiecka: – Każdy rok 
akademicki otwieramy z radością 
i optymizmem, że pozwoli nam re-
alizować nasze pasje. Postaramy 
się wytyczyć cele ambitne, ale do-
stosowane do naszych możliwości. 
Plan naszej pracy, to odpowiedź na 
zapotrzebowanie słuchaczy. Będą 
wykłady, spotkania z interesującymi 
ludźmi, zajęcia w sekcjach (poetyc-
ka, miłośników kina, kulinarna, tu-
rystyczna, rękodzieła i inne), reha-
bilitacyjne, na basenie i warsztaty. 
Nie zabraknie wycieczek do teatru 
i fi lharmonii, a także m.in. na Ma-
zury i Podlasie z pobytem w Trokach 
i Wilnie, nad morze lub w góry, 
może i nawet na Wyspy Karaibskie. 
Najbliższy wyjazd będzie do Karpa-
cza i Pragi na Festiwal Światła. Naj-
ważniejsza jest jednak działalność 
edukacyjna i integracja. 

– Cieszę się, że z roku na rok 
przybywa nowych słuchaczy, że 
stęszewski uniwersytet się rozwija – 
powiedział burmistrz Włodzimierz 

Pinczak. – Życzę wiele zapału do 
pracy, by zajęcia były na wysokim 
poziomie.

SUTW na aktualnie 131 słucha-
czy. Do ślubowania w sobotę przy-
stąpiło 18 osób (11 nowych człon-
ków i 7 przyjętych w trakcie trwania 
roku). Wykład inauguracyjny wy-
głosił dr Jacek Łapiński omawiając 
temat: ,,Rozwój osobisty jest możli-
wy w każdym wieku”.

Patronat nad SUTW od ub.r. 
sprawuje Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza, Wydział Biologii z Mora-
ska. Honorowym rektorem jest od 
trzech lat dr Anna Kołodziej z UAM. 
Lech

Ósma inauguracja SUTW
Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 5 października w hali widowiskowo-sportowej zainaugurował ósmy 
rok akademicki
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AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI DO PRACY:
w POZNANIU i OKOLICACH 

ZADANIA:
• Dozór powierzonego mienia 
• Wykonywanie obchodów
• Rejestr zdarzeń

MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kontakt: 517-574-235

OFERUJEMY: 
• Terminowe wynagrodzenie
• Pełen etat, umowę o pracę
• Pakiet szkoleń

Właściciele pól przylegających do 
Kopli i mieszkańcy położonych nie-
opodal zabudowań w Kamionkach 
i Borówcu (gm. Kórnik) wielokrotnie 
borykali się z zalewaniem terenów 
spowodowanym przez niedrożność 
zarośniętego i zamulonego koryta 
rzeczki. Apele kierowane do zarządcy 
tego cieku wodnego i wnioski kiero-
wane przez burmistrza Przemysława 
Pacholskiego i wiceburmistrza Se-
bastiana Wlazłego doprowadziły do 
wpisania do planu prac na bieżący 
rok niespełna trzykilometrowego od-
cinka cieku. Na zlecenie Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie” we wrześniu dokonano kon-
serwacji rzeki Kopli I (Głuszynka) na 

długości 2,78 km na wysokości ul. 
Słowikowej w Borówcu do połącze-
nia Kopli I i Kopli II (jest to odcinek 
od 2+500 do 5+280 kilometra cieku).

Przetarg na wykonanie prac 
wygrał Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych w Śremie – administrator 
urządzeń melioracyjnych na terenie 
gminy Kórnik. W ramach zadania 
wykonano wykoszenie porostów 
roślinności ze skarp oraz usunięto 
zatory z dna cieku i odpiaszczono 
je. Komisyjny odbiór prac, który 
odbył się 1 października i zbiegł się 
ze sporymi deszczami. Dzięki temu 
zaobserwowano, że w efekcie wyko-
nanych prac odpływ nadmiaru wody 
jest sprawny. Łukasz Grzegorowski

Kopla oczyszczona
W efekcie wykonanych prac odpływ nadmiaru wody jest sprawny
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Nie oznacza to jednak, że prace 
w Nadrożnie (gm. Pobiedziska) już 
się zakończyły. 

– Teraz wykonawca musi roze-
brać most tymczasowy, z którego, 
w czasie budowy nowego obiektu, 
korzystali kierowcy – wyjaśnia Ma-
rek Borowczak, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Stary most na rzece Głównej 
w Nadrożnie miał około 10 metrów 
szerokości. 

– W związku z jego stanem tech-
nicznym zapadła decyzja o rozbiór-
ce i budowie nowego mostu. Ten 
spełnia już zupełnie inne standardy 
– mówi Tomasz Łubiński, wicesta-
rosta poznański. 

Na nowym obiekcie znajduje się 
jezdnia o szerokości 6,6 metra oraz 
jednostronna ścieżka rowerowa 
o szerokości 3,9 metra. Będą z niej 
mogli korzystać również piesi. Cał-
kowita szerokość konstrukcji to aż 
13,8 metra.

– Most powstał w nowej techno-
logii. Gotowe, betonowe elementy 

przyjechały na plac budowy. Było 
ich osiem, a każdy ważył ponad 20 
ton. Przy pomocy dźwigu precyzyj-
nie ustawiono je na wcześniej wyz-
naczonych miejscach – opowiada 
Marek Borowczak. 

Obiekt wyposażony został w sys-
tem odwodnienia. Wody opadowe 
z nawierzchni jezdni odprowadzone 

są do studni wpustowych, a następ-
nie przykanalikami na skarpy i dalej 
do rowów przydrożnych w kierunku 
koryta cieku. Nowy most ma klasę 
obciążeniową „A”, co oznacza, że 
jego nośność wzrosła do 50 ton. 
W ramach projektu przebudowane 
zostały również drogi dojazdowe do 
mostu (łącznie około 170 metrów).

Prace ostatecznie zakończą się 
w listopadzie. – Będą kosztowały 
ponad 4,5 mln zł. Inwestycja otrzy-
mała dofi nansowanie w wysokości 
2,2 mln zł z rezerwy subwencji ogól-
nej – dodaje Tomasz Łubiński. KF

Kierowcy już jeżdżą po nowym moście 
Obiekt na rzece Głównej w Nadrożnie otrzymał pozwolenie na użytkowanie i został otwarty dla kierowców

• Powiat poznański co roku 
– ze 100-procentową skutecz-
nością – stara się o dofi nan-
sowanie przebudowy mostów 
z rezerwy subwencji ogólnej. 
W minionych latach, dzięki tym 
środkom, udało się przebudo-
wać dwa obiekty w Komorni-
kach: na rzece Wirynce oraz 
rowie Głuchowskim.

100-procentowa 
skuteczność

REKLAMA
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Ahmad Faza, lekarz prowadzący 
NZOZ Prima-Med w Dopiewie, 
świadczący usługi w zakresie tzw. 
punktu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej dla mieszkańców gmin 
Dopiewo, Buk, Komorniki i Stę-
szew, 30 września poinformował 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
NFZ, że rozwiązuje umowę z za-
chowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Jako przyczynę 
wskazał znaczne fi nansowe niedo-
szacowanie wartości realizowanych 
w ramach umowy świadczeń skut-
kujące ponoszeniem przez Prima-
Med strat fi nansowych.

– Ponoszone są one przez nas 
od końca 2017 roku, a o sytuacji 
w latach 2017-19 wielokrotnie 
informowaliśmy na spotkaniach 
z przedstawicielami WOW NFZ 
– napisał Ahmad Faza dodając, że 
comiesięcznie placówka dopłaca do 
usług kilkanaście tysięcy zł. Dlatego 
zmuszony był wypowiedzieć umo-
wę, która miała obowiązywać do 
czerwca 2021 r. 

– Wielkopolski Oddział Woje-
wódzki NFZ co roku ustalał z pod-
miotem nowe warunki fi nansowe 
– poinformowała nas Marta Żbi-
kowska z biura prasowego WOW 
NFZ w Poznaniu. – W tym roku, 26 
września, NZOZ Prima-Med w Do-
piewie otrzymał informację o plano-
wanym zwiększeniu fi nansowania 
o 5 procent i już 30 września, bez 
podejmowania rozmów, złożył wy-
powiedzenie umowy, mimo tego, że 
do 30 listopada była jeszcze możli-
wość negocjacji i zawarcia kompro-
misu. Nawet jeśli nie udałoby się go 
osiągnąć, umowa obowiązywałaby 
do końca lutego 2020 roku. NZOZ 
Prima-Med doskonale zna proce-
dury i wynikające z nich terminy 
przedstawiania propozycji fi nanso-
wych, gdyż realizuje on inne umowy 
zawarte z WOW NFZ o udzielanie 
świadczeń medycznych. 

Wójt gminy Dopiewo Adrian 
Napierała 2 października opubliko-
wał list otwarty w sprawie pomocy 
w utrzymaniu funkcjonowania noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej 

w Dopiewie skierowany do minister 
przedsiębiorczości i technologii Ja-
dwigi Emilewicz, liderki listy kan-
dydatów na posłów do Sejmu RP 
z ramienia PIS, a także do Szymona 
Szynkowskiego vel Sęka – sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych oraz do posłów PiS 
Tadeusza Dziuby i Bartłomieja 
Wróblewskiego. 

– Jako wójt gminy Dopiewo, 
przy wsparciu wójta i burmistrzów 
sąsiednich gmin Buk, Komorniki 
i Stęszew, od ponad roku podejmuję 
działania mające na celu wsparcie 
podmiotu prowadzącego tzw. po-
moc doraźną, tj. NZOZ Prima-Med 
w negocjacjach z NFZ, mających na 
celu zapewnienie odpowiedniego 
poziomu fi nansowania tego pod-
miotu i tym samym umożliwienia 
mu kontynuowania tej niezmiernie 
ważnej dla kilkudziesięciu tysięcy 
mieszkańców działalności – czyta-
my w liście. – Placówka w Dopiewie 
jest jednym z nielicznych takich 
ośrodków w powiecie poznańskim, 
zapewniającym bezpieczeństwo 
zdrowotne dla około 80.000 miesz-
kańców nie tylko z terenu gminy 
Dopiewo, którą reprezentuję, ale 
także pacjentów z terenu gmin są-
siednich, zwłaszcza gminy Buk, 
Stęszew i Komorniki, ale także 
z Tarnowa Podgórnego, miasta Po-

znania i innych (…). Zwracam się 
więc z gorącym, żeby nie powie-
dzieć rozpaczliwym wręcz apelem 
do Państwa kandydatów na posłów 
na Sejm RP, startujących w najbliż-
szych wyborach parlamentarnych, 
aby poparli i podjęli skuteczne 
działania mające na celu utrzyma-
nie działalności nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej w Dopiewie, 
co jest możliwe jedynie poprzez 
zwiększenie poziomu fi nansowania 
podmiotu prowadzącego tę opie-
kę – NZOZ Prima-Med. Jeśli nie 
uda się wznowić rozmów pomiędzy 
NZOZ Prima-Med a NFZ prosimy 
o doprowadzenie do pilnego wyło-
nienia innego podmiotu z terenu 
gminy Dopiewo świadczącego po-
moc doraźną, tak aby nie doszło do 
sytuacji, że pacjenci z tego obszaru 
przypisani zostaną do któregoś ze 
szpitali na terenie miasta Poznania, 
gdzie już dzisiaj sytuacja na oddzia-
łach ratownictwa jest tragiczna.

Burmistrz Stęszewa Włodzimierz 
Pinczak 3 października skierował 
pismo do WOW NFZ. 

– Praca podejmowana przez 
dopiewskich lekarzy to misja ra-
tunkowa dla krytycznych sytuacji 
zdrowotnych dla mieszkańców oko-
licznych gmin – napisał burmistrz 
W. Pinczak. – Nie wyobrażamy 
sobie funkcjonowania bez NZOZ 

Prima-Med. (…). Żądam zrewalo-
ryzowania fi nansowego niedosza-
cowania wartości owych świadczeń, 
tak aby pokryło ono wymagane 
koszty dalszego działania placówki 
w Dopiewie! (…) Stanowczo pro-
testuję i apeluję o ponowne rozpa-
trzenie kwestii, aby mieszkańcy nie 
zostali pozbawienie całodobowej 
weekendowej i świątecznej pomocy 
doraźnej w Dopiewie. 

4 października pismo do dyrektor 
WOW NFZ Agnieszki Pachciarz 
skierował zastępca wójta Komor-
nik Tomasz Stellmaszyk. Czytamy 
w nim m.in.: – Przychodnia świad-
czy usługi m.in. dla mieszkańców 
gmin: Dopiewo, Buk, Komorniki, 
Stęszew, Tarnowo Podgórne i Po-
znania. To ponad 100 tysięcy ludzi, 
którzy mogą zostać pozbawieni 
możliwości skorzystania z pomo-
cy zdrowotnej w nocy i święta. 
Zwracam się do Pani z apelem, by 
podjąć wszelkie możliwe starania 
o utrzymanie punktu w Dopiewie, 
podpisując umowę z dotychczaso-
wym podmiotem Prima-Med, bądź 
z nowo wybranym.

Tomasz Stellmaszyk zwrócił uwa-
gę, że Komorniki i Dopiewo są gmi-
nami o najwyższym saldzie migracji 
w Polsce, rocznie sprowadza się tu 
1000-1200 osób. 

– Nasi mieszkańcy to w więk-
szości młode rodziny, z małymi 
dziećmi, dla których nocna i świą-
teczna opieka w bliskiej odległości 
stanowi fundamentalny gwarant 
bezpieczeństwa – argumentuje To-
masz Stellmaszyk. – Nasze gminy 
zamieszkują też seniorzy, o których 
potrzebach zdrowotnych należy pa-
miętać i je szanować. Pozbawienie 
mieszkańców nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej uderzy w jakość 
ich życia, poczucie bezpieczeństwa 
i wizerunek całej służby zdrowia. 

T. Stellmaszyk przypomniał, że 
w 2014 roku zlikwidowano punkt 
pomocy doraźnej w Plewiskach.

Również burmistrz Buku Paweł 
Adam w piątek zwrócił się z ofi cjal-
nym pismem do WOW NFZ w Po-
znaniu oraz posłów o zwiększenie 

poziomu fi nansowania świadczeń 
realizowanych przez Prima-Med.

W obecnej sytuacji wypowie-
dzenia umowy, jeśli placówka nie 
zmieni swojej decyzji, pacjenci 
mają zagwarantowane świadczenia 
w przychodni NZOZ PRIMA-MED 
w Dopiewie do końca roku. 

– W tym czasie podjęte zostaną 
rozmowy, z których pierwsza zo-
stała zaplanowana w tym tygodniu 
– poinformowała Marta Żbikowska. 
– Jeśli uda się dojść do porozumie-
nia w sprawie nowych warunków 
fi nansowania świadczeń, pacjenci 
nadal będą mogli korzystać z noc-
nej i świątecznej pomocy medycz-
nej w dotychczasowym miejscu. 
Jeśli NZOZ Prima-Med defi nityw-
nie zrezygnuje z udzielania nocnej 
i świątecznej opieki medycznej, 
rozpisany zostanie nowy konkurs, 
którego celem będzie wyłonienie in-
nego podmiotu udzielającego tego 
zakresu świadczeń. Należy zwrócić 
uwagę, że takie sytuacje zdarzały się 
już w naszym oddziale. Podmioty 
niepubliczne dwukrotnie wypowia-
dały umowy, by potem w ogłoszo-
nych postępowaniach konkurso-
wych ponownie złożyć swoje oferty, 
które w drodze tych postępowań 
znów zostały wybrane. Warto pod-
kreślić, że na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego oprócz trzech 
przychodni, funkcjonuje 39 szpitali 
sieciowych udzielających świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej. Wszystkie podmioty mają 
te same stawki za taką samą liczbę 
zespołów lekarsko-pielęgniarskich. 
Dołożymy starań, aby pacjenci 
mieszkający w obszarze funkcjono-
wania przychodni Prima-Med mieli 
nieprzerwany dostęp do pełnego 
zakresu świadczeń medycznych. 
Oczywistym jest, że mieszkańcy, 
którzy do tej pory zgłaszali się do 
przychodni w Dopiewie w sytuacji 
nagłego zachorowania w godzinach 
od 18 do 8 oraz w soboty, niedzie-
le i święta muszą nadal mieć w tym 
czasie zapewnioną opiekę lekarza 
i pielęgniarki. 
 Sławomir Lechna

Pacjenci bez pomocy doraźnej?!
Mieszkańcy podpoznańskich gmin Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew mogą zostać pozbawieni opieki 
medycznej w nocy, weekendy i święta, bo „wieczorynka” w Dopiewie wypowiedziała umowę z NFZ
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Jeśli placówka nie zmieni swojej decyzji, pacjenci mają zagwarantowane 
świadczenia w przychodni NZOZ Prima-Med w Dopiewie do końca roku.

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa 
jest uważana za najlepszy zespół fl a-
żoletowy w Polsce. Jest także pionie-
rem ogólnopolskiego ruchu fl ażoleto-
wego, który aktualnie liczy około 100 
tysięcy grających. Muzycy doskonalą 
swoje umiejętności podczas zajęć 
z wybitnymi artystami, m.in. każde-
go roku uczestniczą w Międzynaro-
dowych Warsztatach Flażoletowych. 
Orkiestra specjalizuje się w wyko-
nawstwie muzyki średniowiecznej 
i folkowej, dlatego oprócz koncertów 

uczestniczy w rekonstrukcjach i in-
scenizacjach historycznych. 

Orkiestrę założył i prowadzi Woj-
ciech Wietrzyński – konstruktor 
instrumentów muzycznych i anima-
tor kultury, który w 2001 r. został 
uhonorowany Nagrodą Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a w 2016 r. powołany przez Ministra 
Edukacji Narodowej na członka ze-
społu ekspertów do prac nad tworze-
niem nowej podstawy programowej. 

Zaproszone do współpracy są 

osoby w wieku 9+ grające na fl ażole-
cie lub instrumentach perkusyjnych, 
które chcą poznawać muzykę świa-
ta, tajemnice średniowiecza i prze-
żywać przygody nie tylko muzyczne. 

Próby odbywają się w Ośrodku 
Kultury przy ul. Poznańskiej 14, 
a do wyboru są następujące termi-
ny: w czwartki od 16:00 do 17:30 
lub od 17:30 do 19:00 oraz w piątki 
od 16:00 do 17:30 lub od 17:30 do 
19:00. Udział w zajęciach jest bez-
płatny. WW

Nabór do Swarzędzkiej 
Orkiestry Flażoletowej
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Część druga trzeciego etapu pro-
menady spacerowej wzdłuż Jeziora 
Kórnickiego wraz z infrastrukturą 
została oddana do użytku. Zadanie 
wykonała fi rma „TRAP” Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe S.C. z Po-
znania. Dokumentację projektową 
opracowała Pracownia Projektowa 
GOYA Sławomira Gierlińskiego. 
Na inwestycję złożyły się: budowa 
ścieżki pieszo–rowerowej szeroko-
ści 4,0 m i długości 221 m, budowa 
oświetlenia oraz montaż małej ar-
chitektury (ławki, kosze).

Koszt wyniósł ostatecznie 581 
571,11 zł brutto.

Zakończono także budowę bo-
isk sportowych wielofunkcyjnych 
i skoczni wraz z towarzyszącym 
zagospodarowaniem terenu. Od-
bioru dokonano 26 września. Inwe-
stycja polegała na: budowie boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni 
z poliuretanu koloru czerwonego 
o powierzchni 1.476,83 m2 wraz 
z wyposażeniem (bramki do pił-
ki ręcznej, kosze do koszykówki, 
zestaw do siatkówki i tenisa – po 
dwa komplety), budowie boiska 

o nawierzchni ze sztucznej trawy 
o powierzchni 1.067 m2 wraz z wy-
posażeniem (zestaw do mini-piłki 
nożnej, oświetlenia, montażu piłko-
chwytów o wysokości 8 m, budowie 
skoczni w dal z bieżnią o nawierzch-
ni z poliuretanu koloru czerwonego 

o powierzchni 282 m2 wraz z wypo-
sażeniem, budowie chodników z be-
tonowej kostki brukowej gr. 8 cm 
w kolorze szarym, rozbiórce frag-
mentu istniejącego boiska od strony 
wejścia do oddziału przedszkolnego 
i fragmentu parkingu od strony blo-

ków (ul. Wyspiańskiego), ogrodze-
niu terenu, likwidacji istniejącego 
placu zabaw wraz z wywozem i uty-
lizacją materiału z rozbiórki, wycin-
ce drzew oraz nasadzeniu nowych, 
montażu małej architektury (ławki, 
kosze, stojaki rowerowe).

Wykonawcą zadania była fi rma 
MardoSport Sp. z o.o. Puszczykowo, 
a dokumentację projektową opra-
cowano w konsorcjum OVO Grąb-
czewscy Architekci oraz Małgorzata 
i Adam Zgraja Architekci. Koszt in-
westycji to 1.308 456,19 zł brutto. ŁG 

Kórnickie inwestycje
W Kórniku zakończono budowę kolejnej części promenady spacerowej wzdłuż jeziora oraz kompleksu boisk 
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W pierwszy jesienny piątek, 27 
września, odbyła się kolejna edy-
cja „Nocy Kościołów” wpisująca 
się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Muzyki 2019. Na koncerty 
w Uzarzewie i Owińskach zaprosiły: 
Związek Międzygminny ,,Puszcza 
Zielonka”, gminy Czerwonak, Swa-
rzędz oraz Gminny Ośrodek Kultury 
,,Sokół”. 

W Uzarzewie, w drewnianym ko-
ściele św. Michała Archanioła, wy-
stąpił Mate.O. Akustyczny w duecie 
z gitarzystą Adamem Szewczykiem. 
Przed koncertem przybyli na to mu-
zyczne spotkanie usłyszeli o histo-
rii wsi i uzarzewskiej świątyni. Ks. 
Łukasz Ruciński witając ich opo-
wiedział o zamierzonych pracach 
remontowych, podziękował Związ-
kowi Międzygminnemu ,,Puszcza 
Zielonka” za elementy infrastruktu-
ry turystycznej. 

W znacznie większym, murowa-
nym, barokowym kościele św. Jana 
Chrzciciela w Owińskach (dzieło 
wybitnego włoskiego architekta 
Pompeo Ferrariego) z recitalem 
(perfekcyjnie łącząc muzykę z po-
ezją) wystąpiła Magda Umer, której 

akompaniował pianista Wojciech 
Borkowski. W obu koncertach 
uczestniczyła licząca blisko 40 osób 
grupa turystów podróżująca ze 
Swarzędza przygotowanym przez 
organizatorów autokarem. 

W sumie prawie 500 osób miało 
okazję spotkania ze sztuką wokalną 
w przestrzeni sakralnej.
Włodzimierz Buczyński

Noc Kościołów 2019
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, 
przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz do zarządzenia nr 142 dot. 
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych na 
terenie gminy Stęszew. 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że 10 października 2019 r.  10 października 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 
dni, wywieszony zostanie, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

Wójt Gminy Duszniki
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zgodnie z art.37 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zmianami) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy 
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz BIP 
Gminy Duszniki – wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
położonych na terenie miejscowości Sękowo.
Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Spotkanie otworzył wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka, który 
przywitał nowe organizacje, które 
w tym roku nawiązały współpracę 
z gminą – to fundacje: Róża Świętej 
Rity, Mój Mount Everest, Wspie-
rania Umiejętności i Rozwoju In-
spiria, Victoria Futbolowo i Oczy 
Szeroko Otwarte oraz stowarzy-
szenia: Sportowe Tarnowskie Lwy, 
Tarnowo Podgórne Biega, a także 
Uczniowski Klub Sportowy 17 Ba-
ranowo. 

– Rodzina gminnych organiza-
cji pozarządowych powiększa się 
z roku na rok – powiedział wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czaj-
ka. – Dziękuję wszystkim za zaan-
gażowanie w rozwój naszej gminy. 
To dzięki państwa społecznej pracy 
mieszkańcy mogą realizować swoje 
pasje i zainteresowania, otrzymują 
wsparcie i poznają się nawzajem. 

Na zaproszenie Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego, uczestnicy spo-
tkania wzięli udział w turnieju strze-
leckim. Każdy mógł sprawdzić swoje 

umiejętności w strzelaniu z broni 
długiej i krótkiej, w myśl histo-
rycznego kurkowego hasła „Ćwicz 
oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. 
Wiele emocji wzbudziło tradycyjne 
strzelanie do „kura”. Perfekcyjnie 
przygotowane zawody zintegrowały 
uczestników w duchu sportowej ry-
walizacji.

– Takie wydarzenia dają nam moż-
liwość wzajemnego poznania się, po-
rozmawiania o swoich planach, a nie-
rzadko stają się źródłem wspólnych 
pozarządowych inicjatyw – podkre-
ślali na koniec uczestnicy spotkania.

Projekt współfi nansowany ze środ-
ków gminy Tarnowo Podgórne.
Monika Mroczkiewicz

NGO-sy uroczyście 
podsumowały rok
Spotkanie organizacji pozarządowych, działających na 
rzecz mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne odbyło się 12 
września na strzelnicy 
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Uczestnicy spotkania wzięli udział w zawodach przygotowanych przez 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

Dyrektor liceum Mirosława Przyłudzka-Moryl (druga od lewej) i prezes Fundacji Projekty Edukacyjne Jan Piosik 
(w środku) w towarzystwie członków Klubu Debat Oksfordzkich. 

25 września nastąpiło podpisa-
nie porozumienia między Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Tarnowie 
Podgórnym a Fundacją Projekty 
Edukacyjne, reprezentowaną przez 
prezesa zarządu Jana Piosika. 

Historyczny moment podpisania 
dokumentu rozpoczął nowy roz-
dział w tarnowskim licealnym de-
batowaniu. Powstał Szkolny Klub 
Debat Oksfordzkich, w którym od-
bywać się będą regularne warsztaty 

z debatowania, webinaria z kompe-
tencji obywatelskich, turnieje debat 
oksfordzkich. Finałem prac będzie 
udział członków klubu w Turnieju 
Szkolnych Klubów Debat Oksfordz-
kich w Katowicach.  

– Podjęcie tej inicjatywy jest moż-
liwe dzięki ogromnego zaangażo-
waniu ze strony młodzieży i grona 
pedagogicznego, ale także dzięki 
wsparciu samorządu Tarnowa Pod-
górnego – mówi dyrektor liceum 
Mirosława Przyłudzka-Moryl. – 

Marzymy o tym, aby sztuka deba-
towania, słuchania oponentów, ar-
gumentowania własnych racji, stała 
się jedną z umiejętności, w którą 
wyposażony jest absolwent naszej 
szkoły w XXI wieku. 

Odbyły się już pierwsze warsztaty 
z debatowania. Planowany jest cały 
cykl debat oksfordzkich, w które 
włączani będą także uczniowie gmin-
nych szkół podstawowych. Za adep-
tów sztuki mocnej argumentacji bę-
dziemy mocno trzymać kciuki! ARz

Tarnowscy licealiści uczą się 
debatować po oksfordzku
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Tydzień Seniora rozpoczął się spo-
tkaniem w bukowskim kinie „Wiel-
kopolanin” i pokazem fi lmu „Na 
bank się uda”. Druga część dnia po-
święcona była wystawie rękodzieła 
w Sali Miejskiej (dawna synagoga) 
oraz spotkaniu z lokalnymi twór-
cami – Jolantą Konopską i Barbarą 
Kostrzewską oraz artystką, która 
maluje wyjątkowe obrazy na li-
ściach – Ewą Lipnicką.

We wtorek seniorzy wysłuchali 
wykładu pt. „Nieuczciwe umowy”, 
który poprowadził radca prawny 
Jakub Horn z Polskiej Platformy 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po 
południu odbyła się część „Senior 
z fasonem” ze stylistką Basią Józe-
fi ak (Twoja PeSa), która porwała 
publiczność i za jej sprawą wielu se-
niorów wprowadzi trochę kolorów 
do swego ubioru.

Następnego dnia seniorzy od-
byli podróż do… wnętrza Ziemi. 

Zwiedzili niewątpliwą perełkę wiel-
kopolskiej ziemi – Kopalnię Soli 
w Kłodawie. Kolejny przystanek to 
miejscowy Dom Górnika, w którym 
gmina Kłodawa przygotowała boga-
ty program artystyczny w wykona-
niu dzieci i seniorów oraz wystawę 
niesamowitego rękodzieła. Nie za-
brakło wymiany doświadczeń, cie-
kawych rozmów i wspólnego śpie-
wania. Jak zaznaczają obie gminy 
i seniorzy – jest to początek cieka-
wej współpracy.

Czwartek był również pełen wra-
żeń. Najpierw spotkanie poprowa-
dzone przez psycholog Zofi ę Kęsy-
Kurek, które w przyjemny sposób 
pobudziło umysły uczestników do 

intensywnej pracy. Warsztaty pa-
mięci to dowód na to, że im więcej 
gimnastykujemy i dobrze odżywia-
my mózg, tym efektywniej możemy 
z niego korzystać.

Z kolei zajęcia popołudniowe 
„Zdrowo, zmysłowo i ekologicz-
nie” były podzielone na dwie części. 
Pierwsza to warsztat zapachowy 
pobudzający emocje i zmysły, który 
poprowadziła senselier Marta Siem-
bab. Był to spacer po historii zapa-
chów. Uczestnicy mieli okazję prze-
konać się jak pachniała… Kleopatra! 
Była to mieszanka jaśminu, akacji 
i żywicy zielonej. Przeszliśmy przez 
starożytność, cesarstwo rzymskie, 
wodę kolońską, którą popijał Na-
poleon, zapachy lat 90-tych, aż po 
zapachy współczesne. Druga część 
była poświęcona kosmetykom na-
turalnym. Warsztaty poprowadziła 
bukowianka Ania Wyzuj-Rogalska, 
właścicielka sklepu Naturania. Opo-

wiedziała o tym dlaczego postawiła 
na kosmetyki naturalne i jaka tkwi 
w nich siła. Co więcej, seniorzy mieli 
okazję przekonać się o ich działaniu 
na własnej skórze. Było przy tym 
wiele zabawy, a Sala Miejska zamie-
niła się w prawdziwe spa! 

W piątek do dawnej synagogi 
przyszły tłumy. Uroczyste zakoń-
czenie Tygodnia Seniora podsumo-
wali burmistrz Buku Paweł Adam 
oraz przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Piotr Goroński. Podzię-
kowali oni seniorom za aktywne 
uczestnictwo i ich zaangażowanie, 
życzyli im również dużo zdrowia, 
niesłabnącego optymizmu i uśmie-
chu każdego dnia. W dalszej części 
wystąpiły „Poznańskie Senioritki”, 
na czele z Ewą Wodzyńską. Panie 
zafundowały uczestnikom nie tyl-
ko niesamowitą podróż muzyczną, 
ale również pokaz mody (nikt nie 
spodziewał się, że damska torebka 

może skrywać aż tyle elementów 
garderoby). Senioritki już po pierw-
szym utworze porwały publiczność. 
Na koniec nie zabrakło bisu i owa-
cji na stająco. Ostatnim punktem 
programu był pokaz w wykonaniu 
grupy Swing Craze, który podniósł 
uczestników z krzeseł, którzy prze-
szli do nauki tańca. Całość wyda-
rzenia zakończyła się potańcówka 
z DJ’em.

Tydzień Seniora w Buku cie-
szył się dużym zainteresowaniem. 
– Naszym celem było zapropono-
wanie programu, w którym każdy 
z seniorów znajdzie coś dla siebie 
– powiedział Paweł Adam. Sądząc 
po uśmiechach uczestników oraz 
frekwencji podczas wszystkich spo-
tkań cel ten został osiągnięty. 

Jak zapewniali seniorzy był to dla 
nich tydzień pełen wrażeń, interesują-
cych doświadczeń i nowych znajomo-
ści. Monika Błaszczak-Mańkowska 

Tydzień Seniora w Buku
Tydzień Seniora w gminie Buk odbył się od 30 września do 4 października. 

Program był bardzo atrakcyjny. Patronat nad cyklem wydarzeń objął „Nasz Głos Poznański”
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Seniorzy odbyli 
podróż do… wnętrza 
Ziemi
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Swarzędzkie Centrum Histo-
rii i Sztuki stało się popularnym 
miejscem, do którego mieszkańcy 
chętnie wracają przyprowadzając 
swoich znajomych. W pierwszym 
roku gościnne progi SCHIS przy ul. 
Bramkowej w Swarzędzu przekro-
czyło ponad 10.000 osób. 

19 września w Swarzędzkim Cen-
trum Historii i Sztuki obchodzono 
pierwszy rok działalności. Muzeum 
daje możliwość poznania historii 
miasta. Oprócz stałej ekspozycji, 
w centrum organizowane jest wie-
le wystaw czasowych o tematyce 
historycznej, regionalnej, a także 
prezentujących twórczość miesz-
kańców Swarzędza. 

Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki gościło w ostatnim roku 
uczestników kilku gier terenowych, 
m.in.: Mebloberka i Samochodowe-
go Rajdu Flagi. W akcji „Wakacje 
w muzeum” wzięło udział ponad 
700 dzieci z półkolonii organizowa-
nych w naszej gminie. Od czerwca, 
centrum jest także jednym z punk-
tów Swarzędzkiego Szlaku Meblo-
wego, który cieszy się coraz większą 
popularności. Serdecznie zaprasza-
my! TR

10 tysięcy gości w SCHIS 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki obchodziło pierwszy rok działalności

Książka „Kropka” Petera H. Rey-
noldsa zapoczątkowała Międzyna-
rodowy Dzień Kropki (International 
Dot Day), obchodzony już od pięciu 
lat na całym świecie 15 września 
jako święto kreatywności, talentu 
i odwagi w pokonywaniu trudności. 
Uczniowie, nauczyciele, biblioteka-
rze, pracownicy instytucji kultury 
na całym świecie organizują tego 
dnia wiele działań, które pomagają 
dzieciom odkryć talenty, poznać ich 
mocne strony i je zaprezentować. 

Swarzędz również czynnie włą-
cza się do akcji. Tego dnia w połu-
dnie prawie setka dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 spotkała się na 
Rynku pod ratuszem, by wspólnie 
z władzami miasta i gminy stworzyć 
wielkie kropkowe dzieło. 

Burmistrz Marian Szkudlarek 
przybliżył ideę tego dnia. Przypomi-
nając, że wszystko w życiu zwykle 
zaczyna się od postawienia tej pierw-
szej kropki, zachęcił wszystkich do 
zabawy, do marzeń, do odkrywania 
siebie i swoich talentów oraz poko-
nywania własnych słabości. A po-
tem... wszyscy chwycili w dłonie ko-
lorowe kredy. Rysowali nauczyciele 
i uczniowie, rysowali burmistrz, jego 
II zastępca – Tomasz Zwoliński, se-
kretarz gminy – Agata Kubacka. 

Na rynku powstały setki, a może 
nawet tysiące kropek. Zrobiło się 
naprawdę kolorowo. IP

Dzień Kropki 
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Dopiewianie dali 4 koncerty, za każ-
dym razem wzbudzając żywe reakcje 
publiczności. Zagrali przeboje wśród 
których nie zabrakło takich utworów, 
jak: „Pretty woman”, „Żandarm 
z Saint Tropes”, „Sway”, „Most na 
rzece Kwai”, „Copacabana” czy „Eu-
ropa Mars”. Wzięli też udział w ode-
graniu na głównym placu Zbraslava, 
przez połączone siły wszystkich mu-
zyków biorących udział w festiwalu, 
najbardziej znanej na świecie polki 
„Skoda Lasky”, autorstwa Jaromira 
Vojewody, pochodzącego z tej pra-
skiej dzielnicy. Wielką festiwalową 
orkiestrą dyrygował syn słynnego 
kompozytora Josef Vojewoda. Na 
głównym placu i w restauracji, któ-
ra nie mogła nazywać się inaczej niż 
„Skoda Lasky”, występowały bez 
przerwy orkiestry i zespoły uczest-
niczące w muzycznym spotkaniu. 
Polskę, obok Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo, reprezentowała orkie-
stra młodzieżowa z Białegostoku 
i big band z Bydgoszczy. Spacerując 
w pełnym umundurowaniu po Zbra-
slaviu i po praskiej starówce Orkie-
stra Dęta i Mażoretki z Dopiewa 
wzbudzali niemałe zainteresowanie, 
często pozując do wspólnych zdjęć 
z turystami z różnych stron świata. 

– Nasza orkiestra łączy pokolenia 
i mieszkańców wszystkich miejsco-
wości gminy Dopiewo. W składzie 
koncertowym jest 13-latek, a naj-
starszy muzyk ma prawie 80 lat. Po 
6 latach wspólnego muzykowania 
udało nam się zgrać i dorobić się 
repertuaru liczącego kilkadziesiąt 
utworów. Wciąż przybywa chętnych 
do wstąpienia w szeregi. Niektórzy 
przychodzą do nas jedynie z ocho-
tą do gry i rozpoczynają naukę gry 
na instrumentach. Miło jest obser-
wować ich postępy, część z czasem 
zasila skład koncertowy i występuje 
przed publicznością – mówi Krzysz-
tof Zaremba, kapelmistrz.

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
zrzesza ok. 50 mieszkańców, których 
łączy muzyczna pasja i chęć nauki 

gry na instrumencie. Wielokrotnie 
uświetniała gminne uroczystości 
i obchody. Ma na koncie udział w kil-
ku festiwalach międzynarodowych 
m.in. w Czechach, Niemczech i Pol-
sce. Występuje podczas „Dni Gminy 
Dopiewo”, „Finałów WOŚP”, do-
żynek, zawodów sportowych i świąt 
branżowych w wielu miejscowo-
ściach Wielkopolski. Wielokrotnie 
występowała w Poznaniu, wspierając 
akcje charytatywne – m.in. w Ogro-
dzie Botanicznym – grając dla Ho-
spicjum Palium, oprawiała muzycz-
nie „Jarmark Bożonarodzeniowy”, 
„Jarmark Wielkanocny” czy „Święto 
Chleba”. Występowała podczas gali, 
rozgrzewając publiczność przed 
koncertami AudioFeels i Katarzyny 
Cerekwickiej.

Towarzysząca orkiestrze grupa 
Mażoretek działa przy Szkole Pod-
stawowej w Dopiewie. Wywodzi się 
z zespołu chearleaderek. Jej opieku-
nem jest Joanna Czaplicka, a cho-
reografem – Gabriela Drewniak. 
Dziewczęta wzbogaciły swoimi 
tańcami wiele wydarzeń gminnych 
– sportowych i okolicznościowych, 
często towarzysząc orkiestrze. 

– Dziewczęta występują z Orkie-
strą Dętą Gminy Dopiewo, ale mają 
w dorobku także niezależne progra-
my, które prezentują bez udziału 
orkiestry, na przykład podczas zawo-
dów szkolnych lub rozgrywek ligo-
wych. W tym roku gościły m.in. na 
meczach poznańskiej drużyny futbo-
lu amerykańskiego „Armia Poznań”, 
z którą współpracę nawiązaliśmy kil-
ka miesięcy temu – opowiada Joanna 
Czaplicka. – Takie wyjazdy jak ten na 
festiwal do Pragi pozwalają zdobyć 
doświadczenie, podpatrzeć „jak to 
robią inni”. Integrują, ale dają także 
motywację do pracy. Zawsze dziew-
czętom po powrocie z takich wojaży 
towarzyszy zapał do pracy. Tak było 
po festiwalach w Lesznie i w Cze-
skiej Kamenicy przed rokiem. Jestem 
przekonana, że tym razem będzie po-
dobnie. Adam Mendrala

Dopiewska Orkiestra w Pradze
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo wzięła udział w 24. Międzynarodowym Festiwalu „Vojewoda’s 
Zbraslav”, który odbył się w ostatni weekend września w Pradze, z udziałem orkiestr, big bandów 
i zespołów dętych. Zaprezentowała repertuar rozrywkowy. Muzykom towarzyszyły dopiewskie Mażoretki, 
które przedstawiły układy choreografi czne z pałeczkami, pomponami i fl agami 
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Mieszkańcy gminy Dopiewo mogą 
do 13 października głosować na 
projekty zgłoszone do DBO. W puli 
znajduje się 10 projektów. Co naj-
mniej trzy z nich będą zrealizowane 
przez Urząd Gminy Dopiewo. 

Każdy mieszkaniec może głoso-
wać, bez względu na wiek. Do roz-
dania 300 tys. zł. Podział sołectw na 
trzy grupy – ze względu na wielkość 
– i wprowadzenie współczynników 
korygujących do ustalenia „siły gło-
su” zwiększa szanse projektów zgło-
szonych przez mieszkańców mniej-
szych sołectw na realizację. 

Głosować można elektronicznie – 
za pośrednictwem strony dbo.dopie-
wo.pl albo wrzucając papierową kartę 
do głosowania w BOM UG Dopiewo. 
Ogłoszenie wyników – najpóźniej 21 
października.

Obok wszystkie zakwalifi kowane 
do głosowania projekty. Opisy do-
stępne są na stronie dbo.dopiewo.pl.

Dopiewski Budżet Obywatelski – trwa głosowanie

G
R

A
F.

 M
IC

H
A

Ł 
JU

SK
O

W
IA

K

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, 
Skórzewo
1. Strefa dla młodzieży – Leśny 
Zakątek – etap II; 
2. Bezpieczeństwo i wypoczynek 
nad wodą;
3. Dąbrówka Pumptrack – Rowe-
rowy plac zabaw;
4. Zakup sprzętu biwakowego, 
wyposażenia i remont harcówki 
Szczepu ZHP Dopiewo;
5. Strefa Rodzinna Dopiewo.
Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, 

Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo
1. Monitoring ulicy Radosnej 
w Zakrzewie;
2. Uwaga tutej szpycują – czyli 
monitoring we wsi;
3. Bezpieczne Konarzewo – montaż 
radarowych wyświetlaczy prędkości.
Grupa III: Gołuski, Trzcielin, 
Więckowice
1. Trampoliny Ziemne.
2. Park Wiejski w Gołuskach wraz 
ze ścieżką asfaltową do jazdy na 
hulajnogach i rolkach.
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Orkiestr8
Otwarty koncert galowy

12 października, 18.00 
hala OSiR Tarnowo Podgórne

wystąpią orkiestry z Litwy, Niemiec, Włoch i Polski

www.tarnowo-podgorne.pl

WSTĘP
WOLNY

Organizatorami wydarzenia są 
Instytut Adama Mickiewicza 
w Warszawie oraz Teatr Muzyczny 
w Poznaniu. Festiwal stanowi kon-
tynuację projektu „Paderewski Mu-
sical” zainicjowanego przez Instytut 
Adama Mickiewicza. Polegał on na 
zorganizowaniu przez IAM w USA 
konkursu na profesjonalny musical 
poświęcony Paderewskiemu. Zwy-
cięzca, spektakl „Virtuoso” autor-
stwa Matthew Hardy’ego, będzie 
miał swoją premierę we wrześniu 
2020 roku w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu, a następnie zostanie 
przeniesiony do Stanów Zjednoczo-
nych. Spektakl ma być polsko-ame-
rykańską odpowiedzią na znany na 
całym świecie musical „Hamilton”. 
Dzięki współpracy Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu i Instytutu Adama 
Mickiewicza projekt zyskuje coraz 
szersze zainteresowanie na całym 
świecie.

W programie festiwalu znajdą 
się wyjątkowe koncerty, spektakle, 
prezentacje, warsztaty oraz dysku-
sje krążące wokół postaci I. J. Pa-
derewskiego. Do udziału w nim zo-
stało zaproszonych łącznie 15 gości 
z USA m.in. Matthew Hardy, Oliver 

Mayer (prodziekan Wydziału Sztuk 
Dramatycznych na University of 
South California), prof. Carol Mar-
tin (profesor Uniwersytetu w No-
wym Jorku, recenzentka broadway-
owska), Jim O’Quinn (założyciel 
i wieloletni redaktor naczelny Ame-
rican Theatre Magazine) oraz Brian 
Kite (dziekan wydziału teatralnego 
University of California, LA).

W ramach październikowego 
festiwalu planowana jest premiera 
anglojęzycznego teledysku zapo-
wiadającego produkcję musicalu 
„Virtuoso”. Wystąpił w nim zespół 
Teatru Muzycznego, a także Sifi so 
Mazibuko – odtwórca roli Aarona 
Burra w londyńskiej wersji musica-
lu „Hamilton”. 

Wśród realizatorów teledysku są 
Paulina Andrzejewska – Damięcka, 
choreograf i dyrektor artystyczny 
Teatru Muzycznego w Poznaniu 
oraz Kissinger Twins – twórcy wie-
lu podobnych projektów w Wielkiej 
Brytanii i w Chinach. Ze względu na 
bezprecedensowy charakter teledy-
sku jego premiera nastąpi w Święto 
Niepodległości 11 listopada w głów-
nych kanałach telewizyjnych oraz 
w sieciach kinowych. Z uwagi na 

obchodzone 18 listopada 100-lecie 
stosunków dyplomatycznych mię-
dzy Polską a USA teledysk ma być 
też promowany przez instytucje rzą-
dowe oraz m.in. American Chamber 
of Commerce in Poland.

Festiwal dofi nansowano ze 
środków Programu Wieloletnie-
go Niepodległa na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa” i samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego. Or-
ganizatorami są: Teatr Muzyczny 
w Poznaniu, Instytut Adama Mic-
kiewicza i miasto Poznań, patronat 
honorowy przewodniczącego Rady 
Miasta Poznania Grzegorza Gano-
wicza.

Sponsorami Teatru Muzycznego 
w Poznaniu są: PKO BP i spółka 
Aquanet SA.

Partnerami festiwalu są: MTP 
Grupa, Akademia Muzyczna im. 
Ignacego Jana Paderewskiego, Ba-
zar Poznański S.A., Studio aktor-
skie STA, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Ogólno-
kształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi 
Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, 
Franklin Templeton, Prestige i Bile-
ty24. Red 

Paderewski Festiwal w Poznaniu
Od 16 do 19 października w Poznaniu odbędzie się niezwykłe wydarzenie kulturalne „Paderewski Festiwal”

19 października w Te-
atrze Muzycznym odbę-
dzie się „Salon Poezji” 
z aktorem 
Mateuszem Damięckim. 

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Kórnickie Dni Nauki to wspaniała 
okazja do zaprezentowania i wy-
korzystania potencjału naukowego 
naszego regionu. Znakomite pla-
cówki naukowe, ale i przedsiębior-
stwa, które jak się okazuje na nauce 
opierają swoją działalność i sukces, 
przedstawiają ciekawe tematy, eks-
perymenty, osiągnięcia uczniom 
kórnickich szkół i nie tylko.

19 września naukowcy odwiedzili 
szkoły. Uczniowie mogli dowiedzieć 
się na przykład o „Skrzyni pełnej 
skarbów czyli o niezwykłych nasio-
nach”, „Ukrytym życiu grzybów”, 
„Fizyce podróży międzyplanetarnej” 
i o tym „Po co nam sztuczne sateli-
ty”, „Staromodnym prezencie imie-
ninowym w rodzinie Działyńskich”, 
„Skarbie w skorupce czyli jak po-
wstaje jajo i co w sobie zawiera”.

Wykłady na tak fascynujące te-
maty wygłosili pracownicy: Instytu-
tu Dendrologii PAN i Kórnickiego 
Arboretum, Zakładu Doświadczal-
nego PAN „Szkółki Kórnickie”, 
Biblioteki Kórnickiej PAN, Obser-
watorium Astrogeodynamiczne-
go Centrum Badań Kosmicznych 
PAN w Borówcu, Stacji Zasobów 
Genetycznych Drobiu Wodnego 
w Dworzyskac. Dzięki Fundacji 
Zakłady Kórnickie Krzysztof Mą-
kowski przedstawił temat „Powie-
trze, którym oddychamy”. Radny 
Robert Jankowski opowiedział 
o roli i wadze samorządu lokalne-
go. Nowością tegorocznej edycji 
był udział przedstawicieli fi rmy Ja-
grol z Pierzchna, HiproMine z Ro-
bakowa oraz ProBiotic Polska. Ci 
pierwsi, reprezentujący potentata 

w dziedzinie produkcji ziemniaków 
zaprezentowali „Skąd się biorą fryt-
ki i chipsy”. HiproMine jest ekspe-
rymentalnym producentem roba-
ków, z których produkuje nawozy 
i pasze. Dzięki reprezentantom tej 
fi rmy dzieciaki dowiedziały się jakie 
są zalety produkcji białka z owadów 
i dlaczego może być to „pokarm 
przyszłości”. Delegaci ProBiotic 
Polska opowiedzieli o „Zagroże-
niach dla bioróżnorodności”.

Dzień drugi to zajęcia dla 
uczniów zorganizowane w placów-
kach naukowych. Dzieci i młodzież, 
ale i seniorzy, wzięli udział warszta-
tach, pokazach, zwiedzili niektóre 
pracownie lub dowiedzieli się o cie-
kawostkach podczas spaceru w śród 
zieleni czy w gospodarstwie rolnym.

Nie sposób nie wspomnieć 
o sztandarowych punktach progra-

mu KDN. Nocne zwiedzanie Zam-
ku Kórnickiego i analogiczna im-
preza w Arboretum cieszą się takim 
zainteresowaniem mieszkańców, że 
zaproszenia na nie rozchodzą się 
w ciągu godziny. Na szczęście, po-
kaz laserowy w obserwatorium na 
Drapałce jest otwarty dla wszyst-
kich, bez limitu ilości uczestników.

KDN ma już ustaloną markę i sta-
bilną formułę. Każdego roku uczest-
nicy znajdują jednak coś nowego 
w ofercie zajęć dla szkół. I miejmy 
nadzieje, że tak też będzie w roku 
przyszłym. Już dziś zapraszamy na 
Kórnickie Dni Nauki 2020.

Kórnickie Dni Nauki 

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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SPORT

Bardzo udane dla UKS TFP Jedyn-
ka Kórnik okazały się Mistrzostwa 
Polski Elity (seniorów) w kolarstwie 
torowym rozegrane na torze kolar-
skim w Pruszkowie. Zawodniczki 
TFP zdobyły ostatecznie, aż sześć 
medali. Jedynym niespełnionym 
może czuć się rodzynek klubu Pa-
tryk Rajkowski, który zajął trzecie 
miejsce na 200 m ze startu lotne-
go z doskonałym czasem 10,091 
sek. (średnia prędkość ok. 72 km/
godz.), natomiast w dalszej części 
mistrzostw, pomimo wspaniałej 
walki dwukrotnie (keirin i sprinty) 
zajmował czwarte miejsca. Dwa 
srebrne medale wywalczyła Nikol 
Płosaj (wyścig punktowy oraz wie-
lobój Omnium). Kolejny tym razem 

brązowy medal zdobyła Natalia 
Szymczak z Joanną Golec w wyści-
gu madison, Dominika Bykowska 
w wyścigu na 3 km na dochodzenie, 
Nikol Płosaj w wyścigu eliminacyj-
nym, oraz drużyna kobiet na 4 km 
na dochodzenie w składzie (Płosaj, 
Szymczak, Golec, Wiktoria Polak 
i Karolina Lipiejko). 

Tydzień przed mistrzostwami na 
pruszkowskim welodromie rozegrano 
Grand Prix Polski w silnej międzyna-
rodowej obsadzie, na którym starto-
wała w barwach narodowych dwójka 
zawodników TFP. Patryk Rajkowski 
wraz z Mateuszem Rudykiem i Macie-
jem Bieleckim zwyciężyli w sprincie 
drużynowym, a w keirinie zajął trze-
cie miejsce. Nikol Płosaj zwyciężała 

z koleżankami (Daria Pikulik, Justyna 
Kaczkowska i Łucja Pietrzak) w wy-
ścigu drużynowym na dochodzenie 
oraz z Pikulik w madisonie.

Wraz z mistrzostwami kraju se-
niorów na pruszkowskim torze swój 
krajowy championat mieli również 
juniorzy młodsi. Świetnie spisali się 
reprezentanci UKS Jedynka Kórnik 
Mateusz Przymusiński i Joanna 
Błaszczak, którzy byli bezkonkuren-
cyjni w wyścigu na 500 m ze startu 
zatrzymanego. Wśród chłopców 
Mateusz zwyciężył z czasem 33,930 
sek. był bardzo bliski pobicia rekor-
du Polski. Joanna natomiast swój 
dystans pokonała w czasie 37,699, 
który wśród seniorek dałby jej 6 
miejsce! Paweł Marciniak

Worek medali reprezentantów TFP Jedynka Kórnik 
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Mistrzowie
Polski 
z trenerem. 

18 października miasto i gmina 
Buk wraz z bukowskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji zorganizują 
Gminne Zawody Lekkoatletyczne 
połączone z ofi cjalnym otwarciem 
kompleksu lekkoatletycznego na 
stadionie miejskim w Buku. Patro-
nat objął „Nasz Głos Poznański”.

Rywalizować będą uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy. 
Zatem swoich reprezentantów wy-
stawią szkoły w Szewcach, Niepru-
szewie, Dobieżynie i Buku. Zawody 
będą składać się z kilku konkurencji 
w trzech kategoriach wiekowych:

kat. 1: klasy I-III – bieg na 400 m 
(każda klasa osobno) – w sumie 6 
biegów (3 biegi dziewcząt i 3 biegi 
chłopców)

kat. 2 oraz kat. 3:
1) bieg na 60 m – biegi odbywać 

się będą na 4 torach. W każdej kate-
gorii odbędą się biegi eliminacyjne, 
z których do fi nału awansują po 2 
osoby;

2) skok w dal – każdy z zawodni-
ków ma 4 próby;

3) skok wzwyż – każdy z zawod-
ników ma na danej wysokości 3 pró-
by, start od wysokości 70 cm i po-
przeczka po każdej udanej próbie 
wznosi się o 5 cm;

4) rzut piłeczką palantową – dla 

dziewcząt (rzut liczony z dokładno-
ścią do 1 metra – 4 próby na zawod-
nika), pchnięcie kulą – dla chłop-
ców (rzut liczony taśmą mierniczą 
– 4 próby na zawodnika);

5) bieg 800m dla dziewcząt 
/1000m dla chłopców; 

6) bieg na 400 m przez płotki – 
bieg na 4 torach. W każdej kategorii 
odbędą się biegi eliminacyjne, z któ-
rych do fi nału awansują po 2 osoby; 

7) sztafeta 4x100 (mieszana: 
dwóch chłopców, dwie dziewczyn-
ki) – ostatnia konkurencja w zawo-
dach. Do biegu sztafetowego mogą 
być zgłoszeni zawodnicy biorący 
udział w innych konkurencjach.

Szykuje się zatem iście lekko-
atletyczny dzień dla młodzieży 
szkolnej. Początek zawodów o 10. 
Kulminacyjnym punktem tego wy-
darzenia będzie ofi cjalne otwarcie 
kompleksu lekkoatletycznego przez 
zaproszonych gości (godz. 14). Bu-
dowa obiektu nie była by możliwa 
bez pozyskania środków z projektu 
MSiT, dlatego organizatorzy chcąc 
podziękować za wkład w rozwój bu-
kowskiej infrastruktury sportowej 
zaprosili ministra sportu Witolda 
Bańkę. Ponadto zaproszenie otrzy-
mali posłowie (Szymon Ziółkowski, 
Bartłomiej Wróblewski), wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak oraz 
wicestarosta Tomasz Łubiński. PP 

LA w Buku
 NASZ PATRONAT

Odbyło się to 5 października pod-
czas sportowego festynu. Przecię-
cia symbolicznej wstęgi dokonali 
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka, prezes stowarzyszenia Park 
Tenisowy Olimpia Krzysztof Jor-
dan, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Krystyna 
Semba, prezes Tenisowego Klubu 
Sportowego KROS Krzysztof Żar-
nowski, dyrektor Wydziału Sportu 
poznańskiego magistratu Ewa Bąk, 
gość specjalny znakomity tenisista 
Wojciech Fibak oraz przedstawi-
cielka najmłodszego pokolenia te-
nisistów. 

– Jest to inwestycja gminy Tar-
nowo Podgórne, współfi nansowa-
na przez Stowarzyszenie Sportowe 
Park Tenisowy Olimpia – powiedział 
wójt Tadeusz Czajka. – Przedsię-
wzięcie zrealizowaliśmy w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prezes Krzysztof Jordan po-
dziękował gminie za przychylność 
i wsparcie podczas całego procesu 
inwestycyjnego. I zadeklarował: 
– Chcemy, aby nowy obiekt teniso-
wy w Tarnowie Podgórnym tętnił 
życiem. Liczymy na współpracę ze 
szkołami, lokalnymi stowarzysze-
niami i seniorami.

Z kolei prezes Tenisowego Klubu 
KROS Krzysztof Żarnowski po-
dziękował za możliwość całorocz-
nych treningów w jednym miejscu 
dostosowanym do potrzeb trenin-
gowych sportowców. Przypomniał, 
że kiedy przed kilku laty KROS 
rozpoczynał zajęcia tenisa, na korty 
przychodziło zaledwie kilkoro dzie-
ci. Dzisiaj regularnie trenuje ponad 
130 dzieci i spora grupa dorosłych. 

Co więcej, tak komfortowe warunki 
sprawią, że ta dyscyplina sportu na 
pewno zyska nowych sympatyków 
gminie. 

Gościem specjalnym wydarzenia 
był Wojciech Fibak, który pogratu-
lował tej inwestycji: – Nowoczesne 
obiekty, takie jak ten w Tarnowie 
Podgórnym, stanowią ważną zachę-
tę dla dzieci i młodzieży do upra-
wiania sportu od najmłodszych lat 
– podkreślał.

Część ofi cjalną zakończyło gru-
powe zdjęcie wszystkich przybyłych 
gości. Potem był czas na okoliczno-
ściowy tort, konkursy i mini-zawody 
tenisowe. ARz

Tarnowo Podgórne ma
nowy park tenisowy
W obecności tenisistów i sympatyków tenisa nastąpiło ofi cjalne 
otwarcie Parku Tenisowego Tarnowo Podgórne
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Gościem specjalnym 
wydarzenia był 
Wojciech Fibak
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