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Dodatkowe punkty szczepieńDodatkowe punkty szczepień STR. 8, 10, 11STR. 8, 10, 11

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

POWSTAJE WĘZEŁPOWSTAJE WĘZEŁ
PRZESIADKOWYPRZESIADKOWY 
Trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym w Buku. Trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym w Buku. STR. 9STR. 9
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Pierwsze tygodnie 2021 roku są peł-
ne wyzwań dla branży deweloper-
skiej. Cały czas bowiem nie ustępuje 
pandemia koronawirusa, a ponadto 
prawdziwie zimowa aura wymusiła 
wprowadzenie dodatkowych środ-
ków ostrożności na budowach. 

– Członkowie Oddziału Poznań-
skiego PZFD wyznaczają najwyższe 
standardy w relacjach klient-dewe-
loper, ale także w zakresie procesu 
inwestycyjnego. Każda fi rma zrze-
szona w związku dotrzymuje wszel-
kich zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, zarówno w kontekście pa-
nującej pandemii koronawirusa,, 
jak i pory roku. Naszym know-how 
dzielimy się z całą branżą, jedno-
cześnie zapraszając do członkostwa 
w PZFD, co przynosi wiele korzy-
ści – mówi Andrzej Marszałek, pre-
zes zarządu Oddziału Poznańskie-
go PZFD. 

Duży, stabilny fi nansowo dewe-
loper to zazwyczaj kilka jednocze-
śnie realizowanych inwestycji. To 
wymaga z kolei doświadczenia oraz 
sprawnej logistyki i zarządzania.

– Obecnie prowadzimy kilka in-
westycji, zarówno w Wielkopol-
sce jak i na terenie Zielonej Góry. 
W naszym regionie jest to Wil-
czak 20 w Poznaniu, Kleszczewo 

Park, Zielone Pobiedziska oraz Ra-
dosna IV w Zalasewie. I choć tego-
roczna zima była wyjątkowo śnież-
na i mroźna to nie zakładamy od-
stępstw od przyjętych harmonogra-
mów – mówi Krzysztof Kruszona, 
prezes zarządu spółki Agrobex. 

– Grupa Quadro rozwija dwa po-
znańskie projekty: Piątkowska 103 
i Rezydencja Winiary. W pierw-
szym z nich zamontowaliśmy sto-
larkę okienną, a w drugim trwają 
prace nad halą garażową – infor-
muje Marek Smogór z Quadro De-
velopment. 

Ogrody, Strzeszyn i okolice 
Od Podolan, przez Strzeszyn, aż 

po Ogrody, powstają nowe inwe-
stycje. – Realizujemy budynek nr 9 
na osiedlu Reduta Nowe Podolany. 
W przygotowaniu znajdują się 142 
mieszkania, 2 lokale usługowo-han-

dlowe, podziemna hala garażowa 
oraz komórki lokatorskie. Odda-
nie inwestycji nastąpi w III kwarta-
le bieżącego roku – mówi Agata No-
waczyk z poznańskiego biura sprze-
daży EBF Development. 

Z kolei na osiedlu Rodzinne Po-
dolany przy ul. Heleny Rzepeckiej 
w Poznaniu deweloper Sky Invest-
ments realizuje inwestycję składa-
jąca się z mieszkań 2-poziomowych 
i domów z ogrodami. Całe osiedle 
składać będzie się z 9 szeregów loka-
li mieszkalnych. Aktualnie trwa bu-
dowa etapu II. W szeregu C powsta-
je 16 mieszkań dwupoziomowych 
o powierzchni ok. 76 i 79 m2. Każ-
dy lokal posiada na ostatniej kondy-
gnacji imponujący taras. Natomiast 
szereg F stanowić będzie 8 domów 
o powierzchni ok. 99 m2. Domy te 
zlokalizowane są na działkach o po-
wierzchni od 252 do 448 m2. 

Budowy z postępami prac
Siarczysty, kilkunastostopniowy mróz, opady śniegu, które znacznie utrudniały codzienne funkcjonowanie. 
Czy te okoliczności wpłynęły na realizację inwestycji w Poznaniu i okolicach? 

INWESTYCJE
W POZNANIU I POWIECIE
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Nadolnik Compact Apartments.
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– Osiągnięto stan surowy otwar-
ty etapu II, a w większości lokali za-
montowano również stolarkę okien-
ną. Oba szeregi będą gotowe do od-
bioru w IV kwartale 2021 – infor-
muje Małgorzata Walczak-Łondka 
z fi rmy Sky Investments.

Trwa budowa osiedla Nowe Ogro-
dy 6.0. Aktualnie prace toczą się na 
drugim piętrze, które osiągnęło już 
ściany i strop. Deweloper Proxin 
Investment zaprasza też na tereny 
nadmorskie, gdzie realizuje Nautic 
Park w Darłówku. Tam siedmiokon-
dygnacyjny budynek osiągnął już 
poziom ostatniego piętra.

Kolejne poznańskie inwestycje 
rozwija Grupa Inwest. Deweloper 
rozpoczął realizację Wilda Corner 
oraz Horyzont Naramowice. – Je-
steśmy na etapie prac ziemnych – 
mówi Mateusz Glema z poznańskie-
go biura sprzedaży Grupy Inwest. 
Jeszcze wiosną ruszy budowa II eta-
pu osiedla Nova Łacina. Inwestycja 
jest położona około 200 m od Gale-
rii Posnania. 

Śródka budowana od nowa
Podążając za planami dewelo-

perów, docieramy w rejon poznań-
skiej Śródki. Do zakończenia budo-
wy Śródki OdNowa 2 zostało ponad 
pół roku, a budynek wielorodzinny 
osiągnął docelową wysokość czwar-
tej kondygnacji. Zamontowano sto-
larkę okienną Krispol, ku końcowi 
zmierzają prace związane z pokry-
ciem dachowym. W Nadolnik Com-
pact Apartments, w II etapie ostat-
nio wykonywano strop nad halą ga-

rażową. W rejonie ulicy Głównej, 
niemal na Zawadach, powstaje Stu-
dzienna 7. – W naszym projekcie 
powstaną 22 apartamenty i miesz-
kania od 27 do 64 mkw. Na wio-
snę tego roku budynek będzie goto-
wy – zastrzega Michał Wawrzyniak, 
kierownik biura sprzedaży inwesty-
cji Studzienna 7.

Na obrzeżach Poznania
Poznaniacy, poszukując nowego 

mieszkania bądź domu, chętnie za-
glądają na przedmieścia. 

– W Murowanej Goślinie na na-
szych osiedlach dostępne są bu-
dynki typu OPTI – dwupozio-
mowe mieszkania o powierzchni 
70–83 m2 z ogródkiem w zabudowie 
szeregowej oraz mieszkania w bu-
dynkach typu VILLA oraz LOGO – 

lokale od 25 do 55 m2 z ogrodem lub 
przestronnym balkonem i wieloma 
możliwościami aranżacji – mówi 
Zuzanna Pietkiewicz z fi rmy Li-
nea. Strona inwestycji: www.muro-
wana.com.pl. Linea oferuje miesz-
kania także w Dopiewcu. – Jednym 
z najchętniej wybieranych rozwią-
zań jest dwupoziomowe mieszkanie 
z ogrodem w zabudowie szeregowej 
– dodaje Z. Pietkiewicz. – W ofer-
cie znajdziemy w takim układzie 
trzy rozwiązania. Dom typu PIA-
NO o powierzchni 88m2, mieszka-
nie z indywidualnym wejściem typu 
LARGO – 74 m2 oraz OPTI, w któ-
rym w jednym segmencie znajdują 
się 4 lokale o powierzchni od 70 do 
83m2. Taki układ stanowi prawdzi-
wą namiastkę domu. Strona inwe-
stycji: www.dabrowka.com.pl.

O nowe osiedla regularnie wzbo-
gaca się gmina Swarzędz, w tym 
m.in. Zalasewo otoczone terenami 
leśnymi i polnymi. To właśnie tutaj 
swoją drugą inwestycję, rozpoczyna 
Fludra Development, znany z zakoń-
czonego w 2019 roku projektu Leśna 
Aleja. Deweloper rozpoczął I etap Le-
śnych Tarasów. Powstanie w nim 14 
mieszkań oraz 5 lokali usługowych, 
te pierwsze o powierzchni od 29 do 
95 m2. Według harmonogramu, za-
kończenie prac budowlanych pierw-
szego etapu Leśnych Tarasów nastą-
pi w II kwartale 2022 roku. Bardzo 

ambitnie działa Greenbud Develop-
ment. Firma realizuje domy w zabu-
dowie bliźniaczej w Rabowicach i Ja-
sinie w gminie Swarzędz oraz domy 
w zabudowie szeregowej w Gwiazdo-
wie w gminie Kostrzyn. 

Z kolei KM Building udanie kon-
tynuuje projekt Zalasewo Park. 
Dwa budynki wielorodzinne zostały 
oddane do użytkowania, a trzeci po-
wstaje. – W ostatnich tygodniach, 
zamontowano stolarkę okienną na 
parterze i pierwszym piętrze, wyko-
nano pokrycie dachowe. Od począt-
ku lutego ruszyły prace związane 
z układaniem dachówki. W miesz-
kaniach parterowych wykonywana 
jest instalacja elektryczna – relacjo-
nuje Maciej Bartczak, współwłaści-
ciel KM Building. Jednocześnie de-
weloper wspomina o budowie Ro-
dzinnego Zakątka w gminie Kórnik, 
a konkretnie o V etapie. – W pierw-
szym szeregowcu kończymy tyn-
kować wewnątrz wszystkich do-
mów. W szeregowcu nr 4 trwa mon-
taż pokrycia dachowego. W pozo-
stałych szeregach jesteśmy na eta-
pie prac murarskich i konstrukcyj-
nych. Zima postawiła nam surowe 
warunki, ale w procesie inwestycyj-
nym trzeba być na takie okoliczno-
ści gotowym, a my byliśmy – podsu-
mowuje Maciej Bartczak. 
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Wizualizacja budynków Villa i Opti z os. Stolarska w Murowanej Goślinie, które Linea oferuje również w Dopiewcu.

Hubert 
Maćkowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Więcej o inwestycjach 
mieszkaniowych piszemy na 
naszglospoznanski.pl / DOM.
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– Przed deweloperami stoi nie tyl-
ko zadanie sprzedaży nieruchomo-
ści, ale też ułatwienie tego procesu 
przyszłym mieszkańcom. Od chwi-
li, kiedy klient kontaktuje się z biu-
rem sprzedaży, aż po moment ode-
brania kluczy do lokalu, dewelope-
rzy powinni służyć wszelką pomo-
cą i radą – mówi Agnieszka Bana-
szak, wiceprezes zarządu Oddziału 
Poznańskiego PZFD. 

Wybrać własne M, przejście przez 
transakcję, odbiór i wykończenie 
wnętrz. Na takie potrzeby odpowia-
da Agrobex. Najpierw trzeba spraw-
dzić zdolność kredytową.

– Nasz zespół tworzą profesjona-
liści, mający wieloletnie doświad-
czenie i wiedzę w branży. Zapew-
niamy fachowe doradztwo i opiekę 
na każdym etapie zakupu mieszka-
nia – mówi z kolei Krzysztof Fludra, 
prezes fi rmy Fludra Development. 

Klient może wybrać mieszkanie 
i je zarezerwować, do czasu zała-
twienia formalności kredytowych. 
– Pierwsza rezerwacja, na okres 3 
dni, jest bezpłatna. Następnie usta-
lana jest data podpisania umowy re-
zerwacyjnej, która skutkuje wpła-
tą 5000 zł kaucji na poczet zakupu 

mieszkania – informuje Agata No-
waczyk z EBF Development. 

Możliwość łączenia mieszkań to 
rozwiązanie, które było dostępne 
dla nabywców Śródka Od Nowa 2. 
Z kolei osoby celujące w inwestowa-
nie w nieruchomości, mogą wybrać 
Nadolnik Compact Apartments. 

– Nasze najnowsze propozycje to 
Horyzont Naramowice i Wilda Cor-
ner. Klienci, którzy kontaktują się 
z nami już teraz, mają większy wy-
bór wolnych mieszkań – zaznacza 
Mateusz Glema z Grupy Inwest.

– W Rezydencji Winiary aktualnie 
trwają prace związane z halą garażo-
wą, więc klienci mogą zgłaszać zmia-
ny w mieszkaniach – podkreśla Ma-
rek Smogór z Quadro Development. 

Dobrym pomysłem będzie wybra-
nie jednego z mieszkań bądź apar-
tamentów w projekcie Studzien-
na 7. Dla wybranych lokali istnieje 
możliwość odliczenia podatku VAT 
23 procent.

Pomagają
Doradztwo w wyborze, usługi w zakresie 
kredytowania, zmiany aranżacyjne… 

Hubert 
Maćkowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Kilka dni temu uczestniczył Pan 
wraz z m.in. radnymi i przedsta-
wicielami Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Stęszewie w debacie dotyczącej 
sieci wodociągowej oraz kanaliza-
cyjnej na terenie miasta i gminy. 
Powodem jej zwołania były niepo-
kojące informacje dotyczące jako-
ści wody. No właśnie, czy miesz-
kańcy mają powody do obaw? 

— Woda dostarczana mieszkań-
com naszej gminy, jest regular-
nie badana przez sanepid oraz nasz 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, który ma podpi-
saną umowę z laboratorium. Nasza 
woda studzienna spełnia wszystkie 
wymogi sanitarne i wszelkie nor-
my, także te pod kątem ciśnienia. 
Stęszewska woda jest czysta i mało 
poddawana obróbce technicznej, 
dzięki czemu zawiera potrzebne 
nam związki między innymi wapń, 
magnez, sód i potas, bo przecież 
nie możemy pić wody destylowanej. 
Moim zdaniem stęszewska woda 
jest lepsza niż ta w plastikowych 
butelkach popularnych marek. 

Mieszkańcy jednak narzekają, że 
czasami woda przybiera żółtawy 
kolor. Jaka jest tego przyczyna?

— Przyczyną jest nadmiar osa-
du z rur, który przedostał się do 
wody w wyniku gwałtownej zmia-
ny intensywności jej przepływu. Ta-
kie zdarzenia mają miejsce najczę-
ściej w wyniku awarii sieci wodo-
ciągowej lub podczas przerw w do-
stawie energii elektrycznej. Wystar-
czy trochę jej spuścić z kranu i robi 
się właściwy kolor. W bardzo wy-
jątkowych przypadkach pozosta-
je rdzawa dłużej, ale wówczas nale-
ży poprosić o pomoc pracowników 
ZGKiM, którzy rozwiążą problem 
danego mieszkańca. 

Wspomniał Pan, że woda spełnia 
normy także pod kątem ciśnienia. 
Niemniej jednak pojawiają się na-
rzekania części mieszkańców na 
słabe ciśnienie. Skąd wynikają te 
problemy?

— Według rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury: „ciśnienie wody 
w instalacji wodociągowej w bu-
dynku, poza hydrantami przeciw-
pożarowymi, powinno wynosić 
przed każdym punktem czerpalnym 
nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) 
i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). 
I te normy spełniamy. Powodem 
nie jest nasza infrastruktura czy 
ilość wody. Widać to jesienią, zimą 
i wczesną wiosną, kiedy podobnych 
kłopotów nie ma. Największym 
naszym problemem jest duży po-
bór wody w okresach letnich. Na-
wet planowane przez Urząd Miej-
ski Gminy w Stęszewie nowe ujęcie 
w Jeziorkach, mimo że dzięki nie-
mu będzie więcej wody, nie zapew-

ni w 100 procentach komfortowej 
jej dostawy wskutek właśnie tak du-
żego poboru wody.. Trzeba mieć też 
świadomość, że my możemy wydo-
być tylko tyle wody na ile nam po-
zwalają podpisane umowy. W Je-
ziorkach na przykład możemy po-
brać 300 metrów sześciennych na 
dobę, a latem mieszkańcy zużywają 
aż ponad dwukrotnie więcej – 650 
nawet do 700 metrów sześciennych 
na dobę. Mieszkańcy powinni wie-
dzieć, że woda z wodociągu nie słu-
ży do podlewania. Gminne urządze-
nia wodne są dostosowane jedynie 
do celów socjalno-bytowych miesz-
kańców, ewentualnie do produkcji 
przemysłowej lub rolniczej. Widać 
tutaj potrzebę edukacji mieszkań-
ców naszej gminy w kierunku zbie-
rania wody opadowej i wykorzysty-
wania właśnie deszczówki do podle-
wania roślin, która nie szkodzi zie-
leni tak jak woda z wodociągu, któ-
ra jest zimna i powoduje szok ter-
miczny u roślin. 
Tak naprawdę niewielu z nas zda-
je sobie sprawę z tego, jakim skar-
bem jest woda. Wydaje nam się, że 
to coś, co było, jest i będzie zawsze 
– niezależnie od tego, ile będzie-
my jej zużywać. Niestety, wszyst-
ko wskazuje na to, że wcale tak nie 
jest. Naukowcy ostrzegają, że wody 
pitnej może zabraknąć już za 30 lat. 
Pamiętajmy, by jej nie marnować, 
bo bez wody ani my, ani rośliny czy 
zwierzęta, nie możemy żyć. 

W gminie są jeszcze odcinki, 
gdzie woda płynie w rurach azbe-
stowych. Czy to stwarza zagroże-
nie dla zdrowia mieszkańców? 

— Mamy świadomość, że tu i ów-
dzie są jeszcze rury azbestowe. Są 
to odcinki przejęte od różnych in-
stytucji – m.in. od PGR, czy spół-
dzielni – i wymienialiśmy to co zo-
stało zidentyfi kowane na rury pla-
stikowe. Swego czasu realizowali-
śmy dofi nansowany program ich 
wymiany. Potem wskutek różnych 
zdarzeń, jak na przykład awarie, 
natrafi aliśmy na kolejne odcinki rur 
azbestowych. Ich wymianę chcieli-
byśmy zrealizować przy okazji bu-
dowy kanalizacji sanitarnej – za 
jednym niszczeniem drogi, itd. Tym 
bardziej, że mogą być one eksplo-
atowane do czasu ich techniczne-
go zużycia – jak informuje dr Ja-
nusz Świątczak, kierownik Zakładu 
Higieny Komunalnej Państwowego 
Zakładu Higieny – w miarę eksplo-
atacji sieci, przewody wodociągowe 
pokrywają się od wewnątrz osada-
mi, które stanowią dodatkową war-
stwę ochronną przed kontaktem 
z wodą i nie stanowią zagrożenia. 

A jak wygląda sytuacja, jeśli cho-
dzi o kanalizację? 

— Proces kanalizacji w gminie Stę-
szew trwa już od 30 lat. Rozpoczy-
nając go nawet nam się nie śniło, 

że aż tyle zostanie zrobione. Zaczę-
liśmy od największych jednostek, 
czyli Stęszewa, potem było Stryko-
wo i Modrze. Kanalizację robiliśmy 
w tych miejscowościach, gdzie było 
zagrożenie zanieczyszczeniem wód 
jezior i terenów cennych przyrod-
niczo. W Stęszewie całe miasto jest 
skanalizowane – poza pojedynczymi 
rozproszonymi domostwami, gdzie 
na chwilę obecną technicznie czy 
ekonomicznie nie jest to uzasadnio-
ne. Skanalizowane są już także Trze-
baw, Będlewo, Wronczyn, Zaparcin 
– nie wszystkie domostwa, bo kilka 
jest oddalonych. Skanalizowane są 
też Sapowice, Słupia oraz Jeziorki. 
Udało się skanalizować Dębno i Dę-
bienko, choć nie w stu procentach. 
W wielu etapach realizowaliśmy bu-
dowę kanalizacji sanitarnej Zamy-
słowa i Witobla, gdzie pozostały nie-
skanalizowane rozproszone domo-
stwa w kierunku Wrocławia. Łódź 
jest w trakcie realizacji. Tu już drugi 
rok jesteśmy na etapie sporu sądo-
wego z wykonawcą w kwestii odbio-
ru tej inwestycji. Został wyznaczo-
ny rzeczoznawca, który ustala, czy 
moje zastrzeżenia co do jakości są 
słuszne. Obserwowałem tą budowę 
przez cały czas jej trwania. W trak-
cie odbioru pewne wątpliwości, któ-
re miałem, zostały wykryte. Rzeczo-
znawca te wątpliwości potwierdził. 
Wykonawca robót nie chciał się do 
tego przyznać. Sprawa więc trafi ła 
do sądu. Do momentu rozstrzygnię-
cia nie możemy nic tam robić. 
W Rybojedzku mamy pozwolenie 
na budowę. Tutaj będziemy się sta-
rać pozyskać dofi nansowanie. 

W Skrzynkach są perturbacje z uzy-
skaniem uzgodnień i zezwoleń na 
realizację przedsięwzięcia, więc in-
westycja może jeszcze trochę po-
trwać. 
Rozproszone w zabudowie Srocko 
i Twardowo nie ma kanalizacji. Po-
dobna sytuacja ma miejsce w To-
miczkach i Wielkiej Wsi. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o wskaź-
niku ekonomicznym, który jest bra-
ny pod uwagę przy ubieganiu się 
o dofi nansowania inwestycji tj. bu-
dowa kanalizacji dla 120 mieszkań-
ców na kilometr sieci. Do wskaźni-
ka wlicza się również długość ko-
lektora przesyłowego. Z tego po-
wodu Drożdżyce i Piekary również 
nie kwalifi kują się do dofi nansowa-
nia. Uważam jednak, że takim miej-
scowościom, mimo iż nie spełniają 
kryteriów, powinno się kanalizację 
w przyszłości doprowadzić.
W Tomicach natomiast są małe 
przydomowe oczyszczalnie ście-
ków, podobna sytuacja jest w Miro-
sławkach. 
Musimy mieć świadomość, że będą 
domostwa, które ze względu na ich 
oddalenie oraz rozproszenie nie zo-
staną podłączone do kanalizacji. 
Przemawiają za tym, bardzo wyso-
kie koszty budowy sieci oraz argu-
menty techniczne eksploatacji sys-
temu kanalizacji zbiorczej, tj. pro-
blemy z drożnością sieci w skutek 
zalegania ścieków w rurach z powo-
du zbyt małego obciążenia sieci.
Niestety, obecnie możliwości do-
fi nansowań się zmniejszyły, dlate-
go te zadania, które teraz realizu-
jemy, są fi nansowane w zasadzie 

ze środków własnych. Niemniej 
jednak moim marzeniem jest, by 
wszystkim mieszkańcom rurę z ka-
nalizacją doprowadzić. 

Dodam, że w przypadku wodocią-
gów sytuacja jest taka, że są one do-
prowadzone do większości miejsco-
wości i osad. 

Jak długo będzie jeszcze trwał 
proces budowy wodociągów i ka-
nalizacji? 

— Znamy doskonale potrzeby 
związane z dalszym rozwojem wo-
dociągów i kanalizacji – chociaż-
by na podstawie wydawania warun-
ków zabudowy, mamy też plany za-
gospodarowania przestrzennego. 
Wiemy co będzie zagospodarowa-
ne, natomiast nie wiemy kiedy to 
nastąpi. To zazwyczaj prywatne in-
westycje, które mogą zostać podję-
te za rok lub 20 lat. Dlatego też do-
prowadzenie wody i kanalizacji do 
terenów aktywizacji gospodarczej 
w Strykowie odkładamy do czasu, 
kiedy będzie to potrzebne. 
Podkreślam, że gospodarkę wod-
no-kanalizacyjną prowadzimy sa-
modzielnie. Na przestrzeni lat po-
jawiały się pomysły przekazania 
sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej do Aquanetu, co najmniej kilka 
razy. Jednak zawsze byłem zwolen-
nikiem, aby obszar ten pozostawał 
w naszej gestii. Dzięki temu mamy 
dzisiaj najniższe w okolicy ceny 
wody i ścieków. 

Czy sytuacja wodno-kanalizacyj-
na w gminie jest idealna?

— Z całą stanowczością mówię, że 
tak nie jest. Są potrzebne duże na-
kłady fi nansowe i ogromne zaan-
gażowanie, by sprostać oczekiwa-
niom mieszkańców co do ilości i ja-
kości wody. Tu jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Dlatego od lat są propo-
nowane kolejne inwestycje jak na 
przykład rozbudowa oczyszczal-
ni ścieków w Witoblu, budowa do-
datkowych spiętrzeń wody na uję-
ciach w Sapowicach, czyli cały re-
jon Strykowa i Sapowic, nowe uję-
cie w Jeziorkach, na które niedaw-
no otrzymaliśmy pozwolenie na bu-
dowę. W Będlewie chcemy posado-
wić nowy zbiornik, który spowoduje 
lepsze zaopatrzenie w wodę dla re-
jonu Łodzi i częściowo Trzebawia, 
Wronczyna, Modrza, Witobla i Za-
mysłowa. Cały czas jest potrzebna 
modernizacja tych urządzeń, które 
służą mieszkańcom. Duże potrzeby 
w perspektywie kilku najbliższych 
lat będą w rejonie Dębna. W Stry-
kowie projektowana jest kanaliza-
cja i wodociągi do strefy aktywizacji 
gospodarczej. Planujemy również 
rozbudowę ujęcia wody w Wito-
blu oraz modernizację ujęcia wody 
w Trzebawiu.

Rozmawiał Sławomir Lechna 

Woda to nasz skarb 
Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem miasta i gminy Stęszew, na temat sytuacji 
wodno-kanalizacyjnej 
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GMINA CZERWONAK

Dobiega końca, trwający od ponad 
roku remont zabytkowego dwor-
ca kolejowego w Bolechowie. Inwe-
stycja w wysokości 3,7 mln zł fi nan-
sowana z budżetu gminy Czerwo-
nak i środków z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Oś 
Priorytetowa 5 „Transport”, Działa-
nia 5.2 „Transport kolejowy”, Pod-
działania 5.2.1 „Modernizacja re-
gionalnego układu kolejowego oraz 
poprawa stanu infrastruktury dwor-
cowej” w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 zmie-
niła oblicze zaniedbanego obiektu, 
przeobrażając go w nowoczesne po-
wierzchnie dla podróżnych, miejsce 
spotkań lokalnej społeczności oraz 
przestrzeń, gdzie będzie prowadzo-
na działalność gospodarcza. 

Modernizacją zostały objęte 
wszystkie części budynku, w któ-
rych wymieniono lub zamontowa-
no niezbędne instalacje, w tym wen-
tylacyjne, centralnego ogrzewania 
i elektryczne. Wykonano izolację 
przeciwwodną piwnic oraz ułożo-
no drenaż opaskowy fundamentów 
części podpiwniczonej.

Odrestaurowano zabytkową ele-
wację, a w części niskiej obiektu 
ściany zewnętrzne zostały dodatko-
wo ocieplone wełną mineralną, na 
której zamontowano okładziny ce-
ramiczne, nawiązujące kolorysty-
ką do całego obiektu. Ten fragment 
budynku przeszedł ogromną me-
tamorfozę. Przed remontem mie-
ścił się tu warsztat samochodowy, 
a jednym z pierwszych zadań fi rmy 
budowlanej było zasypanie kanału 
dla samochodów. Odnowiona sala, 
wzbogacona o duże okna, zaple-
cze socjalne i szatnię będzie pełnić 
funkcję miejsca spotkań seniorów.

Część wysoka obiektu, w której 
wcześniej mieściły się mieszkania, 
została przearanżowana na utrzy-
mane w jasnej, przyjemnej tona-
cji pomieszczenia biurowe na wy-
najem, a poddasze które wcześniej 
nie pełniło funkcji użytkowych zo-

stało zaadaptowane na harcówkę. 
Pomieszczenia mieszkalne mieści-
ły się także w części niskiej, sąsia-
dującej z poczekalnią (dawną na-
stawnią). Zostały one odremonto-
wane, wzbogacone o instalacje sa-
nitarne i przearanżowane na loka-
le usługowe, w których będą mogły 
być świadczone np. usługi kosme-
tyczne i fryzjerskie. 

Zmiany na dworcu na pewno od-
czują także podróżni. Całe otocze-
nie obiektu zostało uporządkowa-
ne, pojawiły się niezbędne elemen-

ty małej architektury, jak ławki i ko-
sze na śmieci. Pasażerowie będą in-
formowani o godzinach przyjazdów 
i odjazdów pociągów przez nowo-
czesny system ITS. Dostępna bę-
dzie odremontowana poczekalnia 
wraz z toaletą. Nowością jest za-
montowany w tym pomieszcze-
niu system monitoringu wizyjnego 
i zdalnie sterowany przez zarządcę 
dostęp do budynku.

Dworzec w Bolechowie jest ko-
lejnym zabytkowym obiektem, któ-
remu gmina Czerwonak przywró-

ciła dawny blask. Wcześniej odre-
staurowany został dworzec kolejo-
wy w Czerwonaku. Koszt remon-
tu w wysokości ok. 2,7 mln zł został 
w całości sfi nansowany ze środków 
budżetu gminy Czerwonak, a na do-
kumentację techniczną pozyskano 
dofi nansowanie unijne. W pierw-
szym etapie odrestaurowano część 
niską dworca, w której został wy-
mieniony dach oraz wszystkie insta-
lacje, wyczyszczono i uzupełniono 
ubytki w elewacji, położono nowe 
posadzki i wyrównano ściany. W tej 

części we wrześniu 2018 r. została 
otwarta Filia Wydziału Komunika-
cji i Transportu Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

Jesienią 2020 r. został zakończo-
ny remont części wysokiej budyn-
ku, w której wymieniono konstruk-
cję dachu wraz z pokryciem. Odno-
wiono pomieszczenie dawnej pocze-
kalni, w której obecnie będzie moż-
na prowadzić działalność gastrono-
miczną, a na piętrze przeprowadzo-
no kompleksowe prace wykończe-
niowe pomieszczeń biurowych, so-
cjalnych i sanitariatu. Do tej części 
budynku została przeniesiona sie-
dziba Samorządowej Administracji 
Placówek Oświatowych.

Uporządkowanie terenu wokół 
dworca dało podróżnym dostęp do 
nowoczesnego systemu informacyj-
nego ITS, monitoringu oraz małej 
architektury – wiaty rowerowej, ła-
wek, koszy na śmieci, 

W planach gminy Czerwonak 
jest także modernizacja dworca 
w Owińskach. Dokumentacja tech-
niczna została sfi nansowana ze 
środków unijnych, a remont przewi-
dziany jest do realizacji w ciągu naj-
bliższych kilku lat. Red

Przywracają blask dworcom
Gmina Czerwonak odrestaurowała zabytkowe dworce kolejowe w Bolechowie i Czerwonaku 
oraz planuje modernizację dworca w Owińskach
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Dworzec w Bolechowie przed... ...i po remoncie.

Dworzec w Czerwonaku przed... ...i po remoncie.
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Po raz kolejny rozpoczął się nabór 
wniosków o udział w programie li-
kwidacji azbestu i wyrobów azbe-
stowych, który powiat poznański 
prowadzi już 16 lat. W tym roku 
osoby chcące skorzystać z dofi nan-
sowania mają czas na dostarczenie 
dokumentów do 30 lipca. Samorząd 
pokryje wszystkie koszty związa-
ne z demontażem, odbiorem, trans-
portem i unieszkodliwieniem mate-
riałów tego typu.

– Azbest to bardzo szkodliwy su-
rowiec. Zagraża zdrowiu i życiu 
człowieka, negatywnie wpływa tak-
że na środowisko. Jeszcze kilka de-
kad temu był powszechnie używany 
np. w budownictwie. Chcemy, aby 
nasi mieszkańcy byli bezpieczni, 
dlatego od lat prowadzimy program 
dopłat, który pozwala osobom pry-
watnym usunąć ze swoich posesji 
takie wyroby – mówi Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta poznański. – Dzię-
ki środkom z Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
budżetów gmin, a także z zasobów 
powiatu poznańskiego dotychczas 
pomogliśmy w pozbyciu się przeszło 
12 tys. ton niebezpiecznych związ-
ków, wydając na ten cel ponad 6,5 
mln zł. W bieżącym roku wyasygno-
waliśmy niemal 500 tys. zł, co po-
zwoli zlikwidować ok. 870 ton odpa-
dów azbestowych – dodaje.

Program skierowany jest do 
mieszkańców powiatu, a nie pod-
miotów prowadzących działalność 
gospodarczą. Wnioski można skła-
dać w urzędach gmin do 30 lipca. 
Na stronie internetowej www.bip.
powiat.poznan.pl, w zakładce „Śro-
dowisko”, na podstronie „Azbest” 
znajdują się odpowiednie druki. 
Wypełniony wniosek, wraz z doku-
mentem stwierdzającym własność 
budynku, należy wysłać do urzę-

du gminy, na terenie której położo-
na jest nieruchomość. W przypad-
ku wnioskodawców zajmujących się 
produkcją, przetwarzaniem i obro-
tem produktami rolnymi – obowiąz-
kowo należy wypełnić oświadczenie 
oraz formularz informacyjny. Przy-

pominamy również, że przed reali-
zacją prac związanych z demonta-
żem azbestu muszą zgłosić w Wy-
dziale Administracji Architekto-
niczno – Budowlanej Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu zamiar wy-
miany pokrycia dachowego. KK

Na minionej sesji radni powiatu 
w Poznaniu zdecydowaną większo-
ścią głosów przyjęli apel w sprawie 
sprawiedliwego podziału środków 
unijnych między regionami. Samo-
rządowcy sprzeciwiają się bowiem 
dystrybucji funduszy według kryte-
rium politycznego. 

– 17 lat temu Polska stała się człon-
kiem wspólnoty, dla której prioryte-
tem jest ciągły i równomierny progres. 
Unia Europejska w oparciu o demo-
kratyczne zasady dystrybuuje środki 
do wszystkich regionów krajów unij-
nych, buduje nowoczesne społeczeń-
stwa, dając im szansę na nieustan-
ny rozwój i sukcesywne niwelowanie 
różnic – możemy przeczytać w stano-
wisku radnych. Działające w rejonie 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
jest świetnym przykładem współpra-
cy samorządowej – milionowe środ-
ki unijne rozdysponowane w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych – są inwestowane w wielko-
polskie powiaty, miasta i gminy. 

Rada Powiatu w Poznaniu 
z zaniepokojeniem przyjęła informa-

cję o podziale unijnych funduszy na 
lata 2021-2027. Według zapowiedzi 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Re-
gionalnej Wielkopolska ma otrzymać 
zaledwie 1,07 mld euro oraz 400 mln 
na zagłębie węgla brunatnego w okrę-
gu konińskim. W bieżącym regional-
nym programie operacyjnym nasze 
województwo dysponuje kwotą bliską 
2,5 mld euro, czyli w porównaniu do 
lat 2014-20 tracimy około 1 mld euro.

– Podstawą demokratycznego 
porządku są przejrzyste zasady. To 
nie polityka, a czytelny mechanizm 
potrzeb powinien być gwarancją po-
działu środków fi nansowych dla po-
szczególnych województw. Ogra-
niczone dotacje to mniejsze szanse 
rozwojowe dla Wielkopolan, mniej-
sza pomoc dla fi rm, trudniejszy – 
dla wszystkich – powrót do „nor-
malności”, szczególnie teraz, kie-
dy wszyscy stoimy przed wyzwania-
mi związanymi z trudnym czasem 
pandemii. To działanie wbrew inte-
resom mieszkańców Wielkopolski, 
a tym samym powiatu poznańskie-
go – podkreślono w apelu. KW

Złóż wniosek i pozbądź się azbestu Apel o sprawiedliwy 
podział funduszy UE
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Wartość inwestycji to ok. 3,8 mln zł 
z czego niemal 2 mln dofi nansowa-
nia (63,63% kosztów kwalifi kowal-
nych) z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020. To 
kolejna inwestycja infrastrukturalna 
w gminie Dopiewo, realizowana dzię-
ki pozyskaniu środków przez gminną 
spółkę. Zakończenie inwestycji za-
planowane jest na lipiec 2021 r.

Budowa wodociągu umożliwi do-
starczenie wody dla znacznej liczby 

mieszkańców i rozwój budownictwa 
w rejonie miejscowości Dopiewiec. 
Planowana inwestycja przyczyni się 
do poprawy warunków życia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

Głównym celem zadania jest po-
prawa stanu środowiska natural-
nego poprzez uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w wy-
niku budowy nowej sieci kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Kona-
rzewo oraz magistrali wodociągo-

wej w miejscowościach Konarzewo 
i Dopiewiec. 

Umowę na dofi nansowanie 26 
czerwca 2020 r. podpisali w Urzę-
dzie Gminy Dopiewo: wicemarsza-
łek województwa wielkopolskie-
go Wojciech Jankowiak i Sławomir 
Skrzypczak – prezes Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopie-
wie, w towarzystwie wójta gminy 
Dopiewo Adriana Napierały. 
Michał Juskowiak, Maria Bąk

Na realizację przedsięwzięcia dofi nansowanie zostało pozyskane przez Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Go-
spodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego PROW na lata 2014–2020.

Magistrala z 2-milionową dotacją
Rozpoczęła się budowa magistrali wodociągowej Konarzewo–Dopiewiec i kanalizacji sanitarnej w Konarzewie 

INFORMACJA O WYWIESZENIU 

Burmistrz Gminy Mosina informuje o wywieszeniu w dniu 

w Mosinie oraz na stronie internetowej gminy Mosina bip.
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15 lutego odbyły się szczepienia 
w pierwszym z nich – w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Komornikach. 
NFZ przyjął dotąd do systemu 7 do-
datkowych punktów na terenie pię-
ciu gmin. Szczepienia w nich pro-
wadzi Poznańskie Centrum Otola-
ryngologii.

Samorządy Metropolii Poznań 
wspólnie zorganizowały dodatkowe 
punkty szczepień, ponieważ takich 
miejsc wciąż brakuje. Na pierwotnej 
liście lokalizacji ogłoszonej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w gmi-
nie Komorniki nie było ani jedne-
go stacjonarnego adresu, gdyż nie 
zgłosił się żaden podmiot gotowy 
do szczepień (obecnie funkcjonu-
je tu jedynie punkt mobilny). W kil-
ku kolejnych gminach Metropolii 
Poznań kryteria spełnił tylko jeden 
punkt, co nie umożliwia szybkiego 
uodpornienia lokalnej społeczności 
przeciw koronawirusowi. 

– Stowarzyszenie połączyło dzia-
łania samorządów i nawiązało 
współpracę z partnerem medycz-
nym – informuje Piotr Wiśniew-
ski, dyrektor Biura Metropolii Po-
znań. – Szczepienia na terenie Me-
tropolii Poznań prowadzi Poznań-
skie Centrum Otolaryngologii. 
Władze gminne i miejskie wskaza-
ły lokalizacje, w których regularnie 
mogą być aplikowane szczepionki. 
Do Narodowego Funduszu Zdro-

wia zgłoszono 19 takich punktów. 
Siedem z nich zostało już zaakcep-
towanych przez NFZ i włączonych 
do systemu. 

– Zaczęliśmy organizować do-
datkowe punkty miesiąc temu. Na 
dziś mamy odebranych 7 punktów. 
Jesteśmy gotowić szczepić w każ-
dym z nich nawet 200 osób, chwilo-
wo jesteśmy jednak ograniczeni do 
30 osób tygodniowo – opisuje To-
masz Cichowski ze Szpitala Podola-
ny, medycznego partnera Metropo-
lii Poznań.

– Różnie rozłożyły się te pierwot-
nie przyjęte punkty szczepień, w nie-
których gminach nie było ich wca-

le, jak w Komornikach, w innych jest 
ich za mało. W gminie Tarnowo Pod-
górne mamy co prawda 3 punkty, ale 
2 z nich w Przeźmierowie (więcej na 
str. 11). W samym Tarnowie zgłosił 
się tylko jeden podmiot. Teraz uru-
chamiamy szczepienia na Termach 
Tarnowskich, a czekamy na decyzję 
w sprawie jeszcze jednej lokalizacji. 
Inicjatywa Metropolii Poznań zdecy-
dowanie pozwoliła uzupełnić siatkę 
punktów – uszczegóławia wójt Tar-
nowa Podgórnego Tadeusz Czajka, 
wiceprezes stowarzyszenia Metro-
polia Poznań.

Wspólne działanie samorządów 
stowarzyszonych w Metropolii Po-

znań pozwoliły rozbudować siatkę 
punktów potrzebnych do skutecz-
nego prowadzenia akcji wakcyna-
cyjnej w regionie. Zgłaszać się moż-
na, jak do innych punktów, przez 
ogólnopolski numer 989. Obecnie 
rejestrowani są mieszkańcy w wieku 
powyżej 80 lat, ponieważ wielu chęt-
nych z tej grupy wiekowej wciąż nie 
ma wskazanych terminów w funk-
cjonujących wcześniej placówkach. 
To właśnie minimum 80-latkowie 
są wśród zaszczepionych 15 lutego 
w Komornikach. 

– To dla nas szczególny dzień, bo 
właśnie w naszej gminie zaczynamy. 
W Komornikach żaden zespół le-

karza rodzinnego nie zgłosił się do 
realizacji szczepień przeciw koro-
nawirusowi. Teraz dzięki wspólne-
mu działaniu udało się uruchomić 
pierwszy punkt stacjonarny (do tej 
pory działał tylko punkt mobilny), 
w drugim też wkrótce ruszą szcze-
pienia. Gdyby nie było tych miejsc 
musielibyśmy szukać szczepień dla 
naszych mieszkańców w innych 
gminach – zauważa Jan Broda, wójt 
gminy Komorniki. 

– W walce z koronawirusem od 
początku łączymy nasze siły. Jako sa-
morządy Metropolii Poznań wspar-
liśmy sanepid w kontakcie z chory-
mi i osobami kierowanymi na kwa-
rantannę, przygotowaliśmy duża ak-
cję szerzącą zasadę DDM (Dystans, 
Dezynfekcja, Maseczka), a teraz fi -
nalizujemy wsparcie dla szpitali, bo 
zgodnie zdecydowaliśmy, że część 
środków na programy zdrowotne 
powinna trafi ć na sprzęt używany 
właśnie w walce z pandemią. Wspól-
na organizacja punktów szczepień 
to naturalna konsekwencja naszych 
działań – podkreśla Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta poznański.

Kolejne punkty (czekają na decy-
zje NFZ), proponowane przez Me-
tropolię Poznań, zostały wskaza-
ne w gminach Suchy Las, Dopie-
wo, Luboń, Puszczykowo, Tarno-
wo Podgórne, Kleszczewo, Oborni-
ki i Rokietnica. Red

Dodatkowe punkty szczepień 
Metropolia Poznań zorganizowała dodatkowe punkty szczepień przeciw koronawirusowi na terenie 
samorządów tworzących stowarzyszenie
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Zespoły PCO szczepią w:
• gminie Buk: punkty w Buku 
i w Niepruszewie; 
• gminie Komorniki: Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Komornikach 
oraz wyodrębniony punkt w sie-
dzibie OSP Plewiska (od połowy 
marca); 
• gminie Pobiedziska: Szkoła 
Podstawowa w Jerzykowie; 
• gminie Skoki: Szkoła Podsta-
wowa w Skokach; 
• gminie Tarnowo Podgórne: 
OSiR w Tarnowie Podgórnym. 

Szczepienia

Przedsiębiorcy prowadzący bary 
i restauracje na terenie gminy Ko-
morniki nie zapłacą w tym roku 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż spożywanych u nich na-
pojów alkoholowych – zdecydowa-
ła w miniony czwartek jednogłośnie 
Rada Gminy Komorniki. 

Stan pandemii wywołany wi-
rusem SARS COV-2 doprowadził 
wiele podmiotów gospodarczych 
na skraj upadku. Sytuacja bran-
ży gastronomicznej pogarsza się 
z każdym dniem, a restauratorzy, 
lokale gastronomiczne, bary i piz-
zerie z uwagi na ograniczenia epi-
demiczne nie mogą prowadzić swo-
jej działalności jak dawniej. Nie 
mogąc przyjmować swoich klien-
tów na miejscu, część z nich zmie-
niła swoją działalność i posiłki ser-
wuje na zasadzie dowozu do klienta 
lub „na wynos”. 

Niestety, mimo pandemii po-
nieśli oni opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu, którego na miej-
scu sprzedawać nie mogą. Dotych-
czasowe przepisy uniemożliwiały 
w ubiegłym roku dokonanie zwrotu 
tych pieniędzy, dopiero teraz stanie 
się to możliwe. 

Na sesji 25 lutego komornic-
cy radni podjęli uchwałę o zwolnie-
niu z opłaty za korzystanie w roku 
2021 z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży. 
Przedsiębiorcy, którzy już zdąży-
li opłacić koncesję otrzymają zwrot 
pieniędzy. 

Ma to choć w niewielki sposób 
pomóc przedsiębiorcom, którzy 
ucierpieli z powodu konieczności 
zamknięcia swoich lokali lub mu-
sieli ograniczyć działalność w dobie 
epidemii. PP 

Gmina Kórnik uzyskała z samo-
rządu województwa wielkopol-
skiego dofi nansowanie w kwocie 2 
000.000,00 zł, które zostało prze-
znaczone na „Budowę promenady 
spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora 
Kórnickiego – Etap III”

– Wsparcie inwestycji, która pomo-
że w zrównoważonym rozwoju tury-
styki i rekreacji gminy Kórnik jest nie-
ocenione dla branży turystycznej i ga-
stronomicznej w obecnych czasach 
– powiedział burmistrz miasta i gmi-
ny Kórnik Przemysław Pacholski. Red

Ulga dla przedsiębiorców 2 miliony na promenadę
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Rada Gminy Komorniki podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia pla-
nu sieci publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez gmi-
nę Komorniki oraz granic ich ob-
wodów.

Zmianie uległy obwody dwóch 
szkół podstawowych w Plewiskach, 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 
i Tytusa Działyńskich oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Od nowego roku 
szkolnego 2021/2022 uczniowie 
klas I i obowiązkowych oddziałów 
przedszkolnych „zerówek” z Ple-
wisk rozpoczną edukację w szkole 
zgodnie z nowym obwodem, w któ-
rym zamieszkują. Obwody pozosta-
łych szkół zostają bez zmian. Red 

Nowe 
obwody 
szkół

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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BUK / REKREACJA

Realizacja inwestycji przebiega 
zgodnie z przyjętym nowym harmo-
nogramem. Obecnie przeprowadza-
ne są prace związane z budową ka-
nalizacji deszczowej na ulicy Kolejo-
wej. W realizacji jest również budo-
wa oświetlenia ulicznego i zasilania. 
Trwa układanie nawierzchni z kost-
ki na parkingach i chodnikach. 

Projekt jest realizowany w ra-
mach Osi Priorytetowej 3 „Energia” 
Działanie 3.3. „Wsparcie strategicz-
nych niskoemisyjnych, w tym mobil-
ność miejska” Pooddziałanie 3.3.3.” 
Wsparcie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Umowa o dofi nansowanie pro-
jektu zawarta została 29 czerwca 
2018 roku. Instytucja zarządzająca 
WRPO 2014+ przyznała dofi nanso-
wanie na realizację projektu w kwo-
cie 9.594.226,35 zł. 

Zgodnie z zawartą umową z wy-
konawcą zadania termin zakończe-
nia planowany był na 30.10.2020 
roku. Z uwagi na ogłoszony w na-
szym kraju stan epidemii spowo-
dowany COVID-19 realizacja in-
westycji wydłuży się. Przedmioto-
wa inwestycja zgodnie z zawartą 
umową z wykonawcą ma kosztować 
8.856.000,00 złotych. ZS

Powstaje węzeł 
przesiadkowy
Trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 
przy przystanku kolejowym w Buku

4 marca rozpocznie się rekrutacja 
do oddziału sportowego (klasa IV) 
na rok 2021/2022 w Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Bukowskich 
w Buku. Wnioski o przyjęcie można 
składać w Szkole Podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata kryte-
riów naboru. Nabór wniosków po-
trwa do 11 marca.

Od 15 do 22 marca odbędzie się 
próba sprawności fi zycznej kandy-
datów posiadających bardzo dobry 
stan zdrowia potwierdzony orzecze-
niem wydanym przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Wy-
niki prób sprawnościowych zosta-
ną ogłoszone 24 marca, natomiast 
ostateczna lista osób przyjętych do 
oddziału sportowego podana zosta-
nie 31 marca. 

Odwołanie od decyzji można 
zgłosić w terminie 7 dni od dnia po-
dania do publicznej wiadomości li-
sty kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych, występując do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmo-
wy przyjęcia kandydata do oddziału 
sportowego klasy IV. W terminie 7 
dni od dnia otrzymania uzasadnie-
nia rodzic kandydata może wnieść 
do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyj-
nej.

Rozpoczęcie postępowania uzu-
pełniającego (w przypadku wolnych 
miejsc w oddziale sportowym) pla-
nowane jest na termin 4 maja. 

Wnioski rekrutacyjne pobrać 
można ze strony www.spbuk.pl. 
ZS 

Nabór do oddziału 
sportowego w Buku
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O gminie Buk piszemy na 
naszglospoznanski.pl 

Zapewne każdy nauczyciel chciał-
by, by u jego podopiecznych nauka 
nie poszła w las. Tak naprawdę jed-
nak nauka już od dawna jest w lesie. 
Tylko od nas samych zależy, czy i ile 
się nauczymy wędrując po leśnych 
ścieżkach dydaktycznych, najlepiej 
w pobliżu Poznania! 

Wczesną wiosną nie ma popular-
niejszej trasy niż ścieżka przez re-
zerwat Śnieżycowy Jar wśród kwiet-
nych dywanów śnieżycy wiosen-
nej. Wiedzę przyrodniczą można 
też wzbogacić w takich miejscach 
jak Park Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach czy polana pikniko-
wa przy źródełku Żarnowiec. Naj-
częściej jednak po naukę i kontakt 
z naturą ruszamy na trasy ścieżek 
zwanych przyrodniczymi lub po-
znawczymi. Każda z nich to kilka-
naście przystanków, prezentują-
cych najciekawsze miejsca, często 
zilustrowane i opisane na tablicach 
edukacyjnych. Zwiedzanie ułatwia-
ją też specjalne przewodniki. A że 
nie samą wiedzą żyje człowiek, to 
na ścieżkach nie brak drewnianych 

ławek, stołów i wiat piknikowych, 
gdzie można odpocząć po trudach 
spaceru.

Nad rzekami i jeziorami
Wiele ścieżek dydaktycznych po-

wstaje w dolinach rzek. Jedną z naj-
bardziej popularnych tras nad War-
tą jest Bobrowy Szlak koło Czmoń-
ca z efektowną wieżą widokową. 
Nadwarciański krajobraz prezen-
tuje również ścieżka Rogalinek-
Rogalin na słynnych Łęgach Ro-
galińskich oraz trasa przebiegają-
ca przez urokliwe Łęgi Mechliń-
skie koło Śremu. W rejonie daw-
nej przeprawy promowej w Kątniku 
spotykają się ścieżki: Nadwarciań-
ska z Puszczykowa oraz Śladami 
przyrody i historii z Lubonia. 

Mniejsze rzeki nie oznaczają 
wcale gorszych wrażeń. W Puszczy 
Noteckiej warto odwiedzić ścieżki 
Dolina Wełny oraz Dolina Kończa-
ka, z Rumianku można wyruszyć 
w Dolinę Samy, a ze Swarzędza – 
wzdłuż malowniczej Doliny Cybi-
ny. Ciekawe zakątki skrywa też ba-

gienna dolina Trojanki w Zielonce. 
W samym sercu Puszczy Zielonki 
powstała również ścieżka wokół je-
ziora Zielonka, opisująca nadbrzeż-
ną roślinność. Podobne informacje 
czekają na spacerowiczów nad Je-
ziorem Swarzędzkim. Na tablice 
prezentujące przyrodę Jeziora Nie-
pruszewskiego można zerknąć przy 
okazji kąpieli w Niepruszewie albo 
wypoczywając na Owocowej Plaży 
w Zborowie, gdzie dodatkowo usta-
wiono lunety do obserwacji ornito-
logicznych. 

W WPN
Jak na ostoję przyrody przysta-

ło, Wielkopolski Park Narodowy 
oferuje wiele ścieżek przyrodni-
czych. Jedną z ciekawszych jest tra-
sa z Osowej Góry nad Jezioro Bu-
dzyńskie. Parkowe ścieżki prowa-
dzą również po lesie w Puszczyko-
wie oraz z Osowej Góry do Jezior. 
Bogactwo przyrody przybliżają tak-
że plansze w rejonie wież widoko-
wych: na ścieżce Wokół starej wie-
ży, na mosińskich Gliniankach oraz 

na wieży ornitologicznej na Trzcie-
lińskim Bagnie. Oryginalną propo-
zycją jest ścieżka Na tropach lądo-
lodu, która zamiast roślin i zwierząt 
opisuje tajemnicze eratyki, kemy 
i ozy. 

Zielona edukacja
Od dawna wiadomo, że najlep-

szym sposobem poznawania świa-
ta jest wyjście w teren, dlatego 
ścieżki dydaktyczne są nieodłącz-
nym elementem każdego szanują-
cego się ośrodka edukacji przyrod-
niczej. Arboretum Leśne w Zielon-
ce zaprasza do tajemniczego Owa-
dogrodu, Arboretum Kórnickie pre-
zentuje Drzewa świata, a w obu do-
datkową atrakcją jest gra tereno-
wa Wielka przygoda w wielkopol-
skich ogrodach. Centrum Eduka-
cji Ekologicznej Wielkopolskiego 
Parku Narodowego wykorzystuje 
Leśną Szkołę w Jeziorach. Kolejne 
propozycje to dzieło nadleśnictw. 
W Konstantynowie rozpoczyna się 
trasa Borówkowego Szlaku, ścież-
ki przebiegają także niedaleko Dą-

brówki Leśnej, izby edukacji leśnej 
w Odrzykożuchu (W krainie Mo-
drej Przygody) i Ośrodka Eduka-
cji Leśnej Łysy Młyn (Rola wody 
w przyrodzie). Na Dziewiczej Gó-
rze funkcjonuje zarówno ścieżka 
Dziewcza Góra z oryginalną Leśną 
Klasą na trasie, jak i gra terenowa. 
W rejonie Puszczy Zieloni funk-
cjonuje także ścieżka Walory przy-
rodnicze okolic Kiszkowa, powsta-
ła z myślą o miłośnikach dwóch kó-
łek, oraz dwie zdecydowanie krót-
sze trasy: ścieżka imienia Augusta 
Cieszkowskiego w Kicinie i Aleja 
Filozofów w Wierzenicy.

W krótkich słowach nie sposób 
szczegółowo opisać bogactwa ofer-
ty edukacji przyrodniczej wokół Po-
znania. Kto chciałby wykorzystać 
cieplejszą część roku na zacieśnie-
nie swych relacji z naturą, niech 
sięgnie po wydany niedawno Prze-
wodnik Niedzielnego Tropiciela, 
a później śmiało rusza w drogę.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna

Turystyczne PLOTki: nauka poszła w las
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Pod koniec stycznia tego roku 
Urząd Marszałkowski poinformo-
wał oba samorządy o zwiększeniu 
puli środków na działania mające na 
celu instalację odnawialnych źródeł 
energii na budynkach mieszkalnych 
na terenie obu gmin. Zarówno gmi-
na Dopiewo, jak i gmina Komorniki 
wyraziły zainteresowanie wznowie-
niem projektu i rozpoczęły konsul-
tacje z mieszkańcami, którzy wyra-
zili zainteresowanie uczestnictwem 
w projekcie 3,5 roku temu.

Wartość projektu oszacowano na 
ponad 10 mln zł, a dofi nansowa-
nie na ok. 8 mln zł. Koszty po stro-
nie uczestników mają wynieść 15% 
kosztów kwalifi kowanych i cały VAT 
(wynoszący 8%). Założona przez 
gminy instalacja nie może przekra-
czać zapotrzebowania energetycz-
nego posesji mieszkańca, powięk-
szonego o 20%.

Zgodnie z założeniami z 2017 r. 
efektem ekologicznym zrealizowa-
nego projektu ma być zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych 
o ponad 1150 ton dwutlenku wę-
gla rocznie. Osiągnięcie tego celu 
ma być możliwe poprzez wykona-
nie instalacji do pozyskiwania ener-
gii ze środowiska na 406 budyn-
kach w obu gminach: 357 instalacji 
fotowoltaicznych o mocy ok. 1500 
kW i 116 kolektorów słonecznych 
o mocy ok. 500 kW. 

Globalne wskaźniki projektu co 
do efektu ekologicznego, a także 
rodzajów i liczby instalacji OZE, 
a także ich łącznej mocy pozosta-
ją bez zmian. W związku z tym pla-
nowany jest nabór uzupełniają-
cy wśród mieszkańców, który prze-
prowadzą obydwie gminy, ponieważ 
część osób, deklarujących uczest-
nictwo w projekcie w 2017 r., zdąży-

ła zrealizować już energooszczędną 
instalację lub straciła zainteresowa-
nie udziałem. O naborze uzupełnia-
jącym gminy będą informować na 
bieżąco za pośrednictwem stron in-
ternetowych.

Projekt pn. „Eko-energia w gmi-
nach Dopiewo i Komorniki” zło-
żony został w ramach Działa-
nia 3.1 „Wytwarzanie i dystrybu-
cja energii ze źródeł odnawial-
nych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwa-
rzanie energii z odnawialnych źró-
deł energii” Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 2020 (konkurs Nr 
RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

Reaktywacja 
eko-projektu
Projekt „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” 
z 2017 r. znów ma szansę na realizację 

Ukazał się pierwszy numer kwartal-
nika „Misjonarz z Palędzia”, które-
go wydawcą jest Towarzystwo Przy-
jaciół Ojca Mariana Żelazka. To 
nowa inicjatywa palędzian, dla któ-
rych pochodzący z ich miejscowo-
ści nestor polskich misjonarzy, zna-
ny m.in. z opieki nad trędowaty-
mi i działalności oświatowej w In-
diach, jest siłą napędową – spirytus 
movens. Werbista spędził w Indiach 
56 lat – najpierw w dżungli wśród 
Awidasów, potem w Purii nad Za-
toką Bengalską. Od 11 lutego 2018 
r. trwa proces beatyfi kacji o. Maria-
na Żelazka (1918-2006), rozpoczę-
ty w jego kościele parafi alnym w Pu-
rii. 88-letnie życie misjonarza oraz 
19-letnia historia i plany Towarzy-
stwa z pewnością dostarczą wie-
lu tematów do kolejnych numerów 
kwartalnika.

Towarzystwo Pamięci Ojca Ma-
riana Żelazka z Palędzia powsta-
ło w 2002 r. w związku z wizytą du-
chownego w Polsce i rodzinnym Pa-
lędziu. Ma na swoim koncie przy-
gotowanie wielu wizyt duchownych 
z Indii, następców i współpracowni-
ków o. Mariana, werbistów z ośrod-
ków w kraju i przedstawicieli rodzi-
ny misjonarza. Przygotowało albu-

my, płyty i wystawy o nim. Co roku, 
w rocznicę śmierci o. M. Żelazka, 
organizuje obchody związane z pa-
tronem. Obecnie liczy 15 członków.

Z inicjatywy palędzkiego Towa-
rzystwa Pamięci Ojca Mariana Że-
lazka 3 lata temu gmina Dopiewo 
postawiła przy ul. Nowej w Palę-
dziu pamiątkową tablicę przybliża-
jącą postać duchownego – obok niej 
kiedyś stał dom rodzinny Żelazków. 
Odsłonięciu tablicy towarzyszyły ju-
bileuszowe obchody, związane ze 
100-leciem urodzin nominowane-
go do Nagrody Nobla misjonarza. 
W związku ze śmiercią duchownego 
w 2006 r., za sprawą Towarzystwa, 
jedna z ulic w Palędziu otrzymała 
jego imię, a rok później na ścianie 
świetlicy wiejskiej w Palędziu wmu-
rowano tablicę upamiętniającą jego 
wizytę. 2 lata później na głównym 
skrzyżowaniu miejscowości sta-
nął pomnik poświęcony duchowne-
mu, wokół którego zagospodarowa-
no zielenią skwer. Jedno z rond gmi-
ny Dopiewo, znajdujące się przy ko-
ściele w Skórzewa, w którym Ma-
rian Żelazek został ochrzczony, 
otrzymało w 2018 r. imię zasłużone-
go werbisty z Palędzia. 
Adam Mendrala

Trzeci punkt szczepień przeciw CO-
VID-19 powstał w gminie Dopiewo. 
Znajduje się on w Skórzewie, przy ul. 
Lawendowej 20 (LA MEDICA) i bę-
dzie prowadził zapisy na szczepienia 
od kwietnia – tel. 57 58 59 700. Od 
początku w akcję szczepień włączy-
ły się przychodnie: w Skórzewie przy 
ul. Poznańskiej 74 (BONUS 2001, 
tel. 61 81 43 625 lub 723 888 885) 
i w Dąbrówce przy ul. Parkowej 9 
(UNICA CR, tel. 61 866 65 38). 

Na zatwierdzenie przez NFZ cze-
kają dwie kolejne lokalizacje punk-
tów szczepień. Jeden z nich znajdo-
wać się ma w Dopiewie, gdzie pod 

wiatą na placu gminnym przy ul. 
Wyzwolenia i Łąkowej zamonto-
wano kontenery w pełni przystoso-
wane do potrzeb (personel ma za-
pewnić Szpital na Podolanach) – to 
efekt współpracy gminy Dopiewo ze 
Stowarzyszeniem Metropolia Po-
znań, inny mógłby powstać w Dą-
browie w Centrum Usług Medycz-
nych przy ul. Szafi rowej 1a, które 
zadeklarowało gotowość włączenia 
się w akcję, ale o tym czy tak się sta-
nie ostatecznie zadecyduje NFZ.

Celem starań gminy Dopiewo o do-
datkowe punkty jest zwiększenie do-
stępności do szczepień dla mieszkań-

ców z różnych miejscowości. Dlatego 
zasadne jest ich usytuowanie w róż-
nych częściach gminy.

Osoby mające trudności w sa-
modzielnym dotarciu do punktów 
szczepień, zamieszkujące w gminie 
Dopiewo, mogą skorzystać z bez-
płatnego transportu, który zapew-
nia samorząd. Potrzebę muszą zgło-
sić przynajmniej na tydzień przed 
zaplanowaną datą szczepienia. In-
formacje na ten temat można uzy-
skać pod nr tel. 61 890 63 72 (w po-
niedziałek – od 9.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku – od 7:30 do 
15:30). AM

47 ofert złożyły organizacje pożyt-
ku publicznego w odpowiedzi na 
ogłoszenie o otwartych konkur-
sach, które 29 stycznia opublikował 
Urząd Gminy Dopiewo. Przedsta-
wiciele klubów, stowarzyszeń, fun-
dacji i innych organizacji mieli na 
to czas do 22 lutego 2021 r. Podob-
nie jak przed rokiem pula środków 
przeznaczonych na dofi nansowanie 
projektów, wpisujących się w „Pro-
gram współpracy z NGO w 2021 r.”, 
wynosi w gminie Dopiewo 1 mln 45 
tys. zł. Na rozstrzygnięcie aplikują-
ce organizacje muszą poczekać do 
zakończenia prac komisji konkurso-
wych, które rozpoczęły prace w koń-
cu lutego. Wyniki zostaną ogłoszo-
ne na stronie gminnej: dopiewo.pl 
w pierwszej połowie marca, po za-
twierdzeniu rekomendacji podziału 
środków przez pełniącego obowiąz-
ki wójta Zbyszka Górnego. 

Zawsze oczekiwania organiza-
cji są wyższe od możliwości, mimo 
ponadmilionowej kwoty zarezer-
wowanej na dofi nansowanie zadań. 
W tym roku wyniosły prawie 2 mln 
zł. Największych dotacji życzyliby 
sobie organizatorzy sportu i krajo-
znawstwa. Sportu dotyczy ponad 
60% ofert, bo aż 29 – suma oczeki-
wanych tu dotacji to ponad 1,7 mln 
zł, a przeznaczona na dotacje pula 
wynosi 800 tys. zł. Podobna różni-
ca, między sumą spodziewanych do-
tacji a rezerwą, występuje w krajo-
znawstwie – wpłynęło 8 ofert, ocze-
kiwania: 142 tys. zł, pula: 75 tys. 
zł. Mieszczą się w przygotowanych 
przez samorząd fi nansowych ra-
mach zadania dotyczące: kultury – 7 
ofert, oczekiwania i pula: 115 tys. zł, 
niepełnosprawnych – 3 oferty, ocze-
kiwania: 28 tys. zł, pula 38 tys. zł, 
zdrowia – 1 oferta, oczekiwanie: 5,1 

tys. zł, pula: 10 tys. zł. Mimo zare-
zerwowania przez gminę środków 
na działania organizacji pozarządo-
wych z ekologii (pula: 5 tys. zł) i pro-
fesjonalizacji NGO (pula: 12 tys. 
zł), zabrakło zainteresowanych – na 
priorytety te nie wpłynęły oferty. 

Nie tylko ramy fi nansowe są waż-
ne, bo w przypadku każdego zadania 
kluczowa jest ocena formalna i me-
rytoryczna, którą prowadzą obec-
nie komisje, skład których uzupełnili 
przedstawiciele NGO, spoza gminy. 

„Programu współpracy gminy 
Dopiewo z NGO w 2021 r.” został 
poddany konsultacjom społecznym 
w październiku 2020 r. Przesunięcie 
w czasie ogłoszenia konkursów wy-
nikało z oczekiwania na wyznacze-
nie przez premiera osoby pełniącej 
obowiązki wójta. Adam Mendrala

Pamiętają o misjonarzu 
z Palędzia

Dodatkowe punkty szczepień

Złożono 47 ofert 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od marca rozpoczęła się rekru-
tacja do publicznych przedszkoli 
w gminie Dopiewo w roku szkolnym 
2021/2022. Jej zasady dostępne są 
na stronie: dopiewo.pl. Druk wnio-
sku o przyjęcie dziecka do przed-

szkola, wraz z oświadczeniem, na-
leży wypełnić korzystając ze specjal-
nej strony, czynnej od 1 marca 2021 
r.: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/
przedszkole . Więcej: dopiewo.pl
AM

Rekrutacja do przedszkoli 
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TARNOWO PODGÓRNE

Kolejny punkt szczepień
Na terenie gminy Tarnowo Pod-

górne działają już 4 punkty szcze-
pień – do MED-LUXu (ul. Ryn-
kowa 63, Przeźmierowo), Bo.Me-
dica (ul. Rynkowa 18, Przeźmie-
rowo) i MEDIKORu (w Ośrodku 
Zdrowia, ul. Sportowa 1, Tarnowo 
Podgórne) dołączył punkt Prywat-
nego Szpitala Podolany, który uru-
chomiono w Tarnowskich Termach 
(ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne) 
przy wsparciu ze strony Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań. Uwaga: 
wszystkie punkty mają już zapeł-
nione listy – następne zapisy zosta-
ną uruchomione, kiedy Narodowy 
Fundusz Zdrowia uruchomi kolejne 
terminy. Osobom zainteresowanym 
szczepieniami polecamy możliwość 
zapisania się na szczepienia w Szpi-
talu Tymczasowym na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich, naj-
lepiej drogą mailową na szczepie-
niaseniora@skpp.edu.pl . Przypo-
minamy, że w przypadku szczepień 
nie obowiązuje rejonizacja. 

Bezpłatny transport – również na 
drugą dawkę
Osobom, które mają problem 

w dotarciu do punktów szczepień, 

Tarnowo Podgórne zapewnia moż-
liwość bezpłatnego transportu – za-
interesowanych prosimy o kontakt 
pod nr 508 559 467 w godzinach 
pracy urzędu, tj. pon. 8.00 – 18.00, 
wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 
14.00). Uwaga: jeżeli chcą Państwo 
skorzystać z możliwości bezpłatne-
go transportu na podanie drugiej 
dawki, to trzeba to zgłosić osobnym 
telefonem. 

Zaświadczenie o szczepieniu
Najprostszym sposobem na 

otrzymanie zaświadczenia o przyję-

ciu dwóch dawek szczepienia prze-
ciwko Covid-19 jest skorzystanie 
z własnego Internetowego Konta 
Pacjenta. Po przyjęciu drugiej daw-
ki szczepionki, w zakładce Profi lak-
tyka / Szczepienia znajdzie się kod 
QR, który pozwoli szybko potwier-
dzić odbyte szczepienie. O wydruk 
tego kodu QR można również po-
prosić punkt szczepień. ARz

Szczepienia przeciwko 
Covid-19 
W gminie Tarnowo Podgórne trwają szczepienia przeciwko 
Covid-19. Poniżej najnowsze informacje, ważne zwłaszcza dla 
mieszkańców

Na sesji 23 lutego Rada Gminy Tar-
nowo Podgórne przyjęła zdecy-
dowaną większością głosów (przy 
dwóch głosach wstrzymujących się 
i jednym przeciw) poniższy apel do 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie podziału środków fi nan-
sowych UE na programy regionalne 
w latach 2021–2027:

Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne apeluje do Rządu Rzeczpospoli-
tej Polskiej o sprawiedliwy udział wo-
jewództwa wielkopolskiego w kwocie 
unijnych funduszy dzielonej pomię-
dzy regionami. 

Do 22 lutego 2021 r. odbywają 
się ogłoszone przez rząd konsulta-
cje Umowy Partnerstwa – dokumen-
tu, opisującego zasady podział i wy-
datkowania środków z budżetu unij-
nego na lata 2021–2027. Na pro-
gramy i projekty samorządów wo-
jewództw wstępnie zarezerwowa-
no w nim 28,4 mld euro, co stanowi 
40% środków unijnych przeznaczo-
nych na rozwój. Niepokoją nas za-
powiedzi, że zgodnie z zapropono-
wanym przez rząd podziałem Wiel-

kopolska miałaby otrzymać jedy-
nie 1,07 mld euro (dla porównania, 
w bieżącym regionalnym programie 
operacyjnym do dyspozycji nasze-
go województwa jest blisko 2,5 mld 
euro) 

Według informacji Minister-
stwa Funduszy i Polityki Regional-
nej wstępny podział unijnych środ-
ków fi nansowych odbył się w opar-
ciu o wcześniej określone przez rząd 
kryteria. Jednakże przy podziale nie 
były brane pod uwagę wagi przypisa-
ne tym kryteriom, co pozwala sądzić, 
że podział ten był w znacznej mierze 
uznaniowy. 

Jednocześnie rząd zapowiedział 
utworzenie rezerwy w wysokości 7,1 
mld zł euro, którą udostępni woje-
wództwom po negocjacjach tzw. kon-
traktu programowego, zawierają-
cego główne inwestycje i planowane 
projekty.

Mając powyższe na uwadze Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne apeluje 
o sprawiedliwy i obiektywny podział 
wszystkich środków unijnych pomię-
dzy regionami. Red 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
seniorów z gminy Tarnowo Podgór-
ne Tarnowskie Centrum Senioral-
ne, działające w Pałacu Jankowice, 
zaprasza do skorzystania z bezpłat-
nych zajęć online z języka angiel-
skiego, które odbywają się w ramach 
Tarnowskiego Centrum Senioralne-
go. Z uwagi na panującą sytuację 
spotkania odbywają się zdalnie, ale 
jak tylko otworzą się nowe możliwo-

ści – inicjatorzy powrócą do spotkań 
„na żywo”. Zajęcia w niezwykle mi-
łej atmosferze prowadzone są przez 
native speakera i skierowane są do 
osób powyżej 60. roku życia, miesz-
kających na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne. Szczegółowe informacje 
dostępne są pod numerem telefo-
nu: 61 10 10 402 w godzinach 8.00 
– 16.00 (poniedziałek – piątek). Ser-
decznie zapraszamy! ARz 

„Wspomnienia tamtych lat” to ty-
tuł koncertu Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Tarnowo Pod-
górne z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. Odbędzie się on oczy-
wiście 8 marca, kiedy to wszystkie 
oczy skierowane są na płeć pięk-
ną. Tego wieczoru podczas transmi-
sji internetowej usłyszymy przeboje 
takich zespołów jak Skaldowie czy 
Czerwone Gitary, ale również mu-
zykę z fi lmu „Dawno temu w Ame-

ryce” Ennio Morricone. Kto zna na-
szą tarnowską Orkiestrę wie, że na 
każdym z koncertów należy się spo-
dziewać niespodzianek. I tym razem 
z pewnością ich nie zabraknie. 

Zapraszamy: 8 marca, godz. 
19 „Wspomnienia tamtych lat” – 
koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z okazji Dnia Kobiet, trans-
misja z CK Przeźmierowo na youtu-
be.com/goksezam oraz facebook.
com/goksezam. Red

Gmina Tarnowo Podgórne konty-
nuuje program skierowany do osób 
po 60. roku życia, zmagających się 
z różnego rodzaju dysfunkcjami na-
rządów ruchu, kręgosłupa czy od-
czuwających bóle mięśniowe. Pole-
ga on na przeprowadzeniu serii za-
biegów rehabilitacyjnych dosto-
sowanych do schorzenia pacjenta. 
Dofi nansowanie wynosi do 500 zł/
osobę. Środki przeznaczone na jego 
realizację w 2021 roku to 100 tys. 
zł., a czas trwania programu 2020-
2022. Jeżeli jeszcze nie korzystałeś 
z programu – zapraszamy! 

Jak zostać zakwalifi kowanym? – 
wystarczy, że spełniasz następują-
ce kryteria:

•  masz musisz mieć ukończony 60 
rok życia,

•  jesteś mieszkańcem gminy Tar-
nowo Podgórne i posiadasz Kartę 
Mieszkańca,

•  posiadasz skierowanie na zabie-
gi od lekarza rodzinnego lub spe-
cjalisty

•  w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie ko-
rzystałeś z zabiegów rehabilitacyj-
nych ze środków NFZ i nie masz 
umówionych takich zabiegów w cią-
gu najbliższego miesiąca (stan na 
dzień zgłoszenia się do programu).
Aby skorzystać z zabiegów nale-

ży zgłosić się do jednego z dwóch 
realizatorów programu „Wsparcie 
rehabilitacyjne dla seniorów (osób 

przewlekle chorych) mieszkańców 
gminy Tarnowo Podgórne” na lata 
2020–2022:
•  KARO-MED. Karolina Majka-Klak, 

ul. Wiśniowy Sad 21, 62-080 Tarno-
wo Podgórne, tel. 726 735 661;

•  REHABILITACJA REHAPUNKT, 
ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo 
Podgórne, tel. 666 098 111.
Warto wspomnieć, że gmina Tar-

nowo Podgórne prowadzi także pro-
gram fl uoryzacji, który obejmuje 
uczniów klas 0-VI, a także program 
leczenia niepłodności metodą za-
płodnienia pozaustrojowego in vi-
tro oraz profi laktyczne szczepienia 
przeciwko meningokokom i pneu-
mokokom. ARz

Radni Tarnowa 
Podgórnego apelują!

Seniorze naucz się 
angielskiego

Specjalnie dla kobiet

Zabiegi rehabilitacyjne
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O gminie Tarnowo Podgórne 
czytaj na naszglospoznanski.pl 

Ruszyły szczepienia w Tarnowskich Termach – to czwarty punkt na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne.

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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– Główne założenia to zabudowa 
wielorodzinna do maksymalnej in-
tensywności nieprzekraczającej 
35% powierzchni działki. Ponad-
to 30% powierzchni działki prze-
znaczone zostanie jako minimal-
na powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna – tereny zielone. Loka-
lizacja miejsc parkingowych, na te-
renie działki, to minimum 1,5 miej-
sca na każdy lokal mieszkalny. Pro-
jekt przewiduje niższą zabudowę od 
strony istniejących domów jedno-
rodzinnych osiedli Grunwaldzkie-

go i Kórnickiego i dopuszcza wyż-
szą zabudowę w znacznej odległo-
ści od istniejącej zabudowy jednoro-
dzinnej. Projekt zakłada tereny zie-
lone, place zabaw i tereny rekreacyj-
ne – informuje Szymon Matysek, 
burmistrz gminy Kostrzyn. 

W związku z wprowadzonym na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii z dokumentacją 
można zapoznać się po wcześniej-
szym uzgodnieniu godziny spotka-
nia drogą telefoniczną (tel. 61 8178 
565) w godzinach pracy urzędu 

oraz dodatkowo 15 marca do godz. 
18.00.

Dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się 9 mar-
ca o godzinie 18 za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odle-
głość z możliwością zabierania gło-
su, zadawania pytań i składania 
uwag przez jednoczesną transmi-
sję obrazu i dźwięku oraz zadawa-
nia pytań i składania uwag w formie 
zapisu tekstowego. Udział w dysku-
sji będzie możliwy za pomocą prze-

glądarki internetowej–szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie za-
mieszczony w BIP Gminy Kostrzyn 
w zakładce „Zagospodarowanie 
przestrzenne / Dyskusja publicz-
na”, co najmniej pół godziny przed 
rozpoczęciem dyskusji.

Do 30 marca 2021 r. każdy kto 
kwestionuje zapisy projektu bę-

dzie mógł złożyć uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie na ad-
res Urzędu Miejskiego Gminy Ko-
strzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Ko-
strzyn lub w formie elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej poprzez pocz-
tę elektroniczną na adres: um@ko-
strzyn.wlkp.pl lub za pomocą plat-
formy ePUAP z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga doty-
czy. AS

Powstanie nowe osiedle?
Urząd Miejski w Kostrzynie przedstawił wizualizacje dotyczącą projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie 
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O gminie Kostrzyn piszemy tak-
że na naszglospoznanski.pl 

Urząd Miejski w Kostrzynie od 
16 marca uruchamia nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji na wymia-
nę źródła ciepła na proekologiczne 
urządzenia grzewcze. W związku 
z sytuacją występowania koronawi-
rusa SARS-CoV-2 w Polsce, w tro-
sce o wspólne bezpieczeństwo zdro-
wotne oraz w celu przeciwdziała-
nia rozpowszechniania się z choro-
by zakaźnej informujemy, że wnio-
ski o dopłaty do wymiany źródeł cie-
pła będzie można składać także dro-
gą elektroniczną.

Skan uzupełnionego i podpisane-
go wniosku należy przesłać na adres 
piece@kostrzyn.wlkp.pl od 16 mar-
ca 2021 roku od godz. 7.15. do dnia 
30 marca do godz. 15.15.

Uwaga – wnioski przesłane przed 
i po terminie nie będą rozpatrywa-
ne! W tytule maila prosimy wpisać 
WNIOSEK O DOTACJĘ NA WY-
MIANĘ PIECA.

Po weryfi kacji wniosku pracowni-
cy Urzędu skontaktują się z Wnio-
skodawcami telefonicznie lub ma-
ilowo w celu umówienia się na indy-
widualne spotkanie i dostarczenie 

oryginałów dokumentów do siedzi-
by Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Z uwagi na powagę sytuacji, pro-
simy o rozwagę i unikanie przeby-
wania w placówkach publicznych 
i zminimalizowanie grupowych 
kontaktów.

Szczegółowe informacje na stro-
nie internetowej www.kostrzyn.
wlkp.pl lub pod numerami telefo-
nów 61 8178 565 wew. 23, Anna 
Czubak (61 8178 565 wew. 14). 
AC

Od 16 marca mieszkańcy 
gminy Kostrzyn będą 
mogli wymienić piec
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Zaloguj się za pomocą profi lu za-
ufanego lub e-dowodu i załatwiaj 
sprawy w urzędzie nie wychodząc 
z domu! Przez platformę złożysz 
wnioski podatkowe:
•  o zwrot/zaliczenie na poczet/za-

księgowanie nadpłaty podatku,
•  umorzenie podatku,
•  o odroczenie terminu płatności 

podatku/zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę,
Wnioski z zakresu zagospodaro-

wania przestrzennego i dotyczące 
nieruchomości:
•  ustalenie numeru porządkowego 

budynku,
•  wypis, wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,
•  przedłużenie umowy na dzierżawę 

gruntu,
•  wydanie zaświadczenia dotyczą-

cego przeznaczenia działek w pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego lub w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kostrzyn,

•  wykup mieszkania komunalnego.
Możesz także złożyć deklarację po-

datkową i opłacić podatki od grun-
tów i nieruchomości oraz od środków 
transportu. Dzięki stronie eurzad.ko-
strzyn.wlkp.pl złożysz także wniosek 
CEiDG, o wydanie dowodu osobiste-
go czy 500+, a także sprawdzisz swoje 
punkty karne. ŁS

E-urząd
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Stowarzyszenie „Wspaniała 7” 
ogłosiło konkurs na jak najdłuższy 
szal w gminie Kórnik, własnoręcz-
nie wykonany na drutach lub szy-
dełku w dowolnych kolorach.

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpiło 21 stycznia, czyli w Dzień 
Babci. W skład komisji oceniają-
cej wchodzili: Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk, Bartosz Przybylski, 
Sylwia Kowalska i Magdalena Paw-
laczyk.

Przepiękne kolorowe szale wy-
konane przez cudownych seniorów 
oceniano na płycie rynku. Wszystkie 
były starannie mierzone.

1 miejsce zdobyła p. Bartkowiak 
36.27 m, 2 miejsce p. Walerczyk 
23.97 m, 3 miejsce p. Andrzejew-
ska 21.64 m, 4 miejsce p. Wojtaszek 
19.44 m, 5 miejsce p. Kerber 8.84 
m, 6 miejsce p. Jaskułka 5.30 m.

Razem osiągnięto długość 116.46 
m.

Dla wszystkich uczestników prze-
widziano nagrody-upominki, któ-
rych sponsorami byli: Urząd Mia-
sta i Gminy Kórnik, fi rma Produk-
cjoner Bartosza Kasprzyka i Marco 
Polo Development ze Śremu.

Rozstrzygnięcie konkursu to nie 
koniec „SZALeństwa”.

W drugim etapie wszystkie kon-
kursowe szale połączone zostaną 
w jeden – starając się w ten sposób 

pobić dotychczasowy rekord Pol-
ski, który wynosi 459 metrów, stara-
jąc się w ten sposób o wpis do Księ-
gi Rekordów Guinessa w kategorii 
„Najdłuższy Szal w Polsce wykona-
ny ręcznie”.

Seniorzy Kórnika, łączmy się 
w tym pandemicznym czasie w szla-
chetnym celu rozsławienia imienia 
Kórnika!

– Marzeniem naszym jest ogło-
szenie wyniku pobicia rekordu Pol-
ski w pierwszy dzień wiosny – 21 
marca – zapowiadają organizatorki. 
Magdalena Pawlaczyk

Kórnickie SZALeństwo... 
...czyli „konkurs na szal długi, jak nie wiem co”!
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Nagrody fi nalistkom konkursu wręczył burmistrz Kórnika Przemysław 
Pacholski razem z Magdaleną Pawlaczyk przedstawicielką Stowarzy-
szenia „Wspaniała Siódemka”. 

16 lutego obchodzono 102. rocznicę 
rozejmu w Trewirze, który formal-
nie zakończył zwycięskie Powsta-
nie Wielkopolskie. Wielu miesz-
kańców gminy Kostrzyn uczestni-
czyło w wygranym zrywie niepodle-
głościowym, o czym świadczą licz-

ne pomniki oraz tablice upamięt-
niające powstańców w Kostrzynie, 
Siekierkach, Czerlejnie, Wiktoro-
wie, Siedlcu. W wyżej wymienio-
nych miejscach symbolicznie zapa-
lono znicze oddając cześć bohate-
rom zwycięskiego powstania. ŁS

Rocznica Powstania Wielkopolskiego w gminie Kostrzyn
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Od kilku tygodni w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina ne-
gocjowana była współpraca przy 
nowym formacie wydarzenia spor-
towego jakim będzie Ultratur, im-
preza biegowa przez piękną Pusz-
czę Zielonka. Ustalono, że patronat 
nad imprezą, która odbędzie się 17 
października br., z metą i startem 
w Trzaskowie, obejmie burmistrz 
miasta i gminy Murowana Gośli-
na Dariusz Urbański. Przedstawi-
ciele organizatora, burmistrz i jego 
zastępca podpisali list intencyjny 
o współpracy na najbliższe lata.

Trasa zawodów będzie wiodła 
przez piękną Puszczę Zielonka. Ry-
walizować można na dystansach 
51 km, 26 km i 14 km. Przewidzia-
ny jest również bieg dla dzieci. Do-
datkowo organizatorzy zapewniają 
atrakcje dla całych rodzin, przyja-
ciół i uczestników biegu:
• animacje dla najmłodszych,
• bieg dla dzieci,
•  lekcje golfa od podstaw – dorośli 

i dzieci,
• strefa expo dla biegaczy,
• ognisko z kiełbaskami.

„Chcemy odczarować postać tura 
jako króla Puszczy, a walka jaką sto-
czycie – będzie z dystansem i sa-
mym sobą. U nas tur będzie pozy-
tywną postacią, która będzie was 

pilnować na całej trasie” – piszą na 
swojej stronie organizatorzy biegu.

Zapisy już ruszyły, szczegóły na 
https://www.ultratur.pl/. Red

20 maja w Murowanej Goślinie za-
gości około 150. zawodowych ko-
larzy z ponad 25 państw. Wła-
śnie tu zaplanowano premię lotną 
XXIX Międzynarodowego Wyści-
gu Kolarskiego Bałtyk – Karkono-
sze Tour. 

Wyścig jest drugim z rzędu kra-
jowym wyścigiem etapowym o kate-
gorii 2.2. Podobnie jak w poprzed-

nich latach kolarze pokonają trasę 
od wybrzeża do Karkonoszy. Rywa-
lizować będą m.in. o Puchar Burmi-
strza Murowanej Gośliny Dariusza 
Urbańskiego.

Podczas wizji lokalnej ustalono 
organizację startu do II etapu wyści-
gu oraz trasę premii lotnej 29. edy-
cji wyścigu. Szczegóły: www.bktra-
ce.com. Red

Nowa impreza biegowaPremia lotna 
w Murowanej Goślinie

Stypendia otrzymały osoby, które 
osiągnęły znaczące wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym. 
Warunkiem jest uprawianie dys-
cypliny sportu objętej programem 
igrzysk olimpijskich lub igrzysk pa-
raolimpijskich w kategorii junior, 
młodzieżowiec lub senior.

Za wyniki sportowe w 2020 rok, 
uzyskane mimo panującej w kraju 
pandemii, przyznano 11 rocznych 
stypendiów na łączną kwotę 39 600 
zł. W dotychczasowej historii sty-
pendiów w Murowanej Goślinie naj-
młodszy stypendysta miał 10 lat, 
najstarszy 57. Red

Jedenaście stypendiów sportowych
Burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański po raz kolejny przyznał stypendia 
sportowe mieszkańcom gminy
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Więcej o gminie Murowana 
Goślina na naszglospoznanski.pl 

1. Szymon Twardoń – lekkoatle-
tyka, biegi 
• Mistrzostwa Polski Juniorów 
U18, bieg na 1500 m – 4 miejsce
• Mistrzostwa Wielkopolski U18 
i U20, bieg na 1500 m – 2 miejsce
• Mistrzostwa Wielkopolski U18 
i U20, bieg na 3000 m – 1 miejsce 
• Halowe Mistrzostwa Polski U18, 
bieg 1000 m, fi nał A – 11 miejsce
2. Fryderyk Lechno-Wasiutyń-
ski – tenis ziemny 
• Tenis Europe U16 Belgia – 2 
miejsce w singlu i 1 miejsce w deblu
• Halowe Mistrzostwa Polski do lat 
16 – ćwierćfi nał 

• Mistrzostwa Polski do lat 16 – 2 
miejsce w deblu
3. Roman Pietrzak – quadrath-
lon, triathlon, duathlon 
• Mistrzostwa Europy w Quadra-
thlonie w sprincie – 4 miejsce
• Mistrzostwa Polski w Duathlo-
nie, dystans sprinterski – 4 miejsce
• Mistrzostwa Polski AG w Triath-
lonie, dystans pełny – 3 miejsce
• Mistrzostwa Polski w Triathlonie, 
dystans sprinterski – 6 miejsce
4. Mikołaj Winkel – karate olim-
pijskie WKF 
• Mistrzostwa Polski w Karate 
Olimpijskim – 1 miejsce

5. Kacper Gasik – piłka nożna 
• I Liga wojewódzka B1 – zwycię-
stwo bez porażki
• Baraże o CLJ U17, etap między-
wojewódzki – zwycięstwo w dwu-
meczu i awans do CLJ U17
• Baraże o CLJ U17, etap woje-
wódzki – tytuł Mistrz Wielkopol-
ski, awans do kolejnej rundy
6. Konrad Chybowski – piłka 
siatkowa halowa 
• Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów Młodszych – mistrzo-
stwo
• Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych – wicemistrzostwo

7. Marcin Wrotyński – lekko-
atletyka 
• Mistrzostwo Polski Seniorów – 
wynik 70.33
8. Kamila Busse – judo 
• II Mistrzostwa Polski Weteranów 
i Amatorów w Judo – 1 miejsce 
9. NADIA WINKEL – judo 
• Memoriał Jigoro Kano – 1 miejsce
• Poznańska Dziecięca Liga Aka-
demii Judo – 1 miejsce
Mini Judo Cup – 2 miejsce
10. Krzyszof Kowalewski – tenis 
ziemny 
• Halowe Mistrzostwa Polski – 
srebrny medal

• Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski – srebrny medal
• Halowe Mistrzostwa Polski – 
srebrny medal
• OTK Szczawno Zdrój – 3 miejsce
11. Hanna Klara Och-Oleksy – 
jeździectwo 
• XXIII Jeździeckie Mistrzostwa 
Polski Amatorów – 7 miejsce
Halowe Zawody Regionalne Lesz-
no – 1 miejsce
• Zawody Regionalne w Ujeżdże-
niu – 2 miejsce
• VIII Edycja Jeździeckiego Pucha-
ru Gniezna – 4 miejsce.

W tym roku najlepsi z najlepszych to:



15
NR 198 / 1 MARCA 2021

ROZMAITOŚCI

5 lutego w poznańskim Teatrze Mu-
zycznym odbyła się premiera płyty 
„Adela” Aleksandra Dębicza i Łu-
kasza Kuropaczewskiego z gościn-
nym udziałem Jakuba Józefa Or-
lińskiego. Album ukazał się nakła-
dem wytwórni Warner Classic. W li-
stopadzie zeszłego roku Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu wyprodukował 
dwa teledyski promujące ten album 
– pierwszy z nich, stworzony do ty-
tułowego utworu „Adela” został już 
ofi cjalnie zaprezentowany. Premie-
ra drugiego już niebawem. Koncert 
tej znakomitej trójki odbędzie się 
8 marca o godzinie 20.30 na sce-
nie Teatru Muzycznego w Poznaniu 
z okazji Dnia Kobiet. 

Dębicz, Kuropaczewski i Orliński 
to artyści będący mistrzami w swo-
im fachu. Ich artystyczna działal-
ność, mimo młodego wieku każdego 
z nich, wzbudza podziw i zachwyt. 
Ich wspólna płyta w ciągu trzech 
pierwszych tygodni, jako jedyna pły-
ta z muzyką klasyczną, trafi ła do ze-
stawienia TOP 50 najlepiej sprzeda-
jących się płyt w Polsce. W katego-
rii TOP 100 bestsellerowych albu-
mów z muzyką poważną, zajęła dru-
gie miejsce. Powstałe na jej temat re-
cenzje składają się z samych super-
latyw, a wyczerpany już niemal w ca-
łości nakład mówi sam za siebie.

Zaprezentowany na płycie reper-
tuar opiera się na niezwykle rzadko 
spotykanym duecie fortepianu z gi-
tarą. Na trzech z dwunastu nagra-
nych na płycie utworów, duetowi to-
warzyszy kontratenor.

Jak piszą o albumie sami arty-
ści: „Wybraliśmy repertuar, który 
wychodzi ze światów muzyki for-
tepianowej i gitarowej, choć po-
łudniowy duch, unoszący się nad 
większością utworów, może się 
bardziej kojarzyć z tradycją gita-
rową. Aranżując utwory klasycz-
ne, starałem się wydobyć nie tyl-
ko walory brzmieniowe obydwu in-
strumentów, ale także ich niepo-
wtarzalną ekspresję oraz związ-
ki kulturowe. I tak np. słynną „So-
natę-Toccatę d-moll K. 141” Do-
menico Scarlattiego opracowałem 
w ten sposób, żeby wyekspono-
wać jej hiszpańskie korzenie. „Do-
mingo”, bo pod tym tytułem poja-
wia się na płycie, ma więc wyraź-
ne cechy fl amenco oraz warstwę 
improwizowaną. Z kolei „Aranju-
ez Concerto BWV 1056” jest, jak 
sama nazwa wskazuje, połącze-
niem najsłynniejszego utworu na 
gitarę i orkiestrę, czyli „Concier-
to de Aranjuez” Joaquína Rodri-
ga z „Koncertem klawesynowym/
fortepianowym f-moll BWV 1056” 
Johanna Sebastiana Bacha. Tema-
ty z drugich wolnych części tych 
dzieł przeplatają się tu na zasadzie 
fi lmowego montażu równoległego, 
a my zamieniamy się rolami – Łu-
kasz prowadzi temat Bacha, a ja te-
mat Rodriga. (…)”. 

W marcu Teatr Muzyczny zapra-
sza również na spektakl „Pippin”. 
Polska premiera musicalu, który 
po raz pierwszy został zaprezento-
wany na Broadwayu w 1972 roku. 

Publiczność zobaczy nową wer-
sję z 2013 roku. Na scenie ogląda-
my historię następcy tronu frankij-
skiego, młodego księcia Pippina, 
który po zabiciu ojca, króla Karo-
la Wielkiego, obejmuje władzę. To, 
co interesuje go najbardziej to in-
trygi i władza. Pewnego dnia po-
stanawia jednak przewartościo-
wać swoje życie i cieszyć się każdą 
jego chwilą. Autorem „Pippina” 
jest Stephen Schwartz, czterokrot-
ny zdobywca Grammy oraz trzy-
krotny laureat Oscara. Sam spek-
takl otrzymał cztery prestiżowe na-
grody Tony w 2013 roku. Piosen-
ki i sceny zbiorowe musicalu z jed-
nej strony nawiązują do melodyj-
nej stylistyki muzyki pop, a z dru-
giej wykorzystują taneczne ele-
menty muzyki Rn’b i soul i jeszcze 
w latach siedemdziesiątych ubie-
głego stulecia włączyły je do re-
pertuaru tak znane czarnoskóre 
grupy jak The Jacksons Five, czy 
The Suprems. Przedstawienie bę-
dzie można zobaczyć 12 i 13 mar-
ca o godz. 19.00 oraz 14 marca 
o godz. 17.00. Red 

Teatr Muzyczny zaprasza
W marcu odbędzie się koncert promujący płytę „Adela”. Zobaczyć będzie można także spektakl „Pippin” 
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Bilety na oba wydarzenie dostęp-
ne są w kasie oraz online na www.
teatr-muzyczny.pl i Bilety24. Re-
zerwacje pod nr tel. 511 433 616, 
502 751 213 oraz bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl.

Bilety

Spektakl 
„Pippin”.

Na terenie Nadleśnictwa Babki wy-
stępuje jedna potwierdzona grupa 
rodzinna wilków. Od kilku lat wi-
dywana jest pomiędzy miejscowo-
ściami: Garby, Szczepankowo, Tul-
ce, Poznań ul. Drzyńska. Według 
nagrań i obserwacji liczy 5 osobni-
ków. Pierwsze informacje o wilkach 
na tym terenie pojawiły się w czerw-
cu 2018 roku w obrębie użytku 
ekologicznego Darzybór. Następ-
nie jesienią 2018 r. i później cy-
klicznie, dochodziły do nadleśnic-
twa informacje o obserwacjach wil-
ków. Początkowo zgłoszenia głów-
nie dotyczyły pojedynczych osob-
niki. Jednak zimą 2019 roku był sy-
gnał od myśliwego, któremu uda-
ło się sfotografować wilki fotopu-
łapką w oddz: 12 i była to już wata-
ha 5 sztuk. Jesienią 2020 r nagra-
ny został fi lm, na którym uwiecz-
niono watahę liczącą 5 osobników. 
W związku z kilkuletnimi obserwa-
cjami można uznać, że jest to je-
dyna stała grupa rodzinna wilków 
w Nadleśnictwie Babki. 

Ewentualne obserwacje wilków 
czy śladów ich bytowania w innych 
rejonach Nadleśnictwa Babki to za-
pewne osobniki wędrujące, jedy-
nie przechodzące przez dany te-
ren. Młode wilki, opuszczają rodzi-

nę i wędrują nawet setki kilometrów 
w poszukiwaniu partnera oraz wol-
nego miejsca do założenia własnego 
terytorium.

Wszystkich odwiedzających lasy 
pragniemy uspokoić. Wilk jest 
zwierzęciem bardzo ostrożnym 
o doskonałych zmysłach i nie nale-
ży obawiać się ataków z jego strony. 
Mimo, że wilki wędrowały przez te-
reny naszych lasów wielokrotnie to 
tylko nieliczni mieli szczęście je za-
obserwować, gdyż prowadzą bardzo 
skryty tryb życia i unikają kontak-
tów z ludźmi. Nie można jednak za-
pominać, że jest to duży, dziki dra-

pieżnik. Gdy staniemy oko w oko 
z wilkiem przede wszystkim należy 
zachować spokój. Gdy wilk wyczu-
je zapach człowieka na pewno się 
oddali. Jednak jeśli spotkamy wa-
derę ze szczeniętami należy ostroż-
nie i powoli wycofać się, nie pro-
wokować jej do obrony potomstwa. 
W trosce o swojego psa nie należy 
puszczać go luzem w lesie, co z resz-
tą w lasach jest zabronione. Wilk 
traktuje psa jak rywala, który wkro-
czył na jego terytorium i o ile czło-
wieka unika to potencjalny konku-
rent na jego terenie może czuć się 
zagrożony. Red

Ponad 100 tys. zł przekazał na 
WOŚP dopiewski sztab. Ofi cjalne 
potwierdzenie tej kwoty otrzymał 24 
lutego – to 101.173,57 zł. Mimo pan-
demicznych warunków to drugi wy-
nik w 23-letniej historii wspólnego 
grania dopiewian z WOŚP – i to bez 
wydania złotówki na organizację.

– Słowa nie są w stanie opisać na-
szej wdzięczności dla wszystkich, 
którzy mają wkład w osiągnięciu tej 
kwoty. Nie byłoby takiej kwoty bez 
hojności wpłacających do sztabowej 
e-Skarbonki, licytujących i zaanga-
żowania wolontariuszy. Dziękujemy 
i zapraszamy za rok na 30. Finał – 
mówią sztabowcy z Dopiewa.

Sztab WOŚP w gminie Dopie-
wo od  samego początku tworzą: 
Szczep ZHP Dopiewo oraz Gmin-
na Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury w Dopiewie. Podczas 23 
dopiewskich fi nałów WOŚP, sztab 
w Dopiewie przekazał do centrali 
fundacji ponad 931,5 tys. zł. W cią-
gu 29 lat WOŚP zebrała i wydała na 
wsparcie polskiej medycyny ok. 1,3 
mld zł.  AM

Wataha wilków w Nadl. Babki Dopiewo: ponad 101 tys. 
dla WOŚP

TU MOGŁA BYĆ TWOJA REKLAMA 
ZADZWOŃ  691-895-296
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