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Podpoznańskie bliźniaki. STR. 15

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

CTK 
w Komornikach 
nagrodzone

Nagroda Architektoniczna Województwa 
Wielkopolskiego dla najlepszego obiektu 

architektonicznego w Wielkopolsce 
została przyznana Centrum Tradycji 

i Kultury w Komornikach.  
STr. 7
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aktualności

w grudniu rozpoczęły się pierwsze 
prace związane z budową prawie 
kilometrowego przedłużenia ulicy 
Św. wawrzyńca na Jeżycach. nowa 
droga powstanie od skrzyżowania 
z ul. niestachowską i Żeromskiego 
do skrzyżowania z ul. kościelną. 

od tego tygodnia wykonawca bę-
dzie prowadził prace, które wyma-
gają zmiany organizacji ruchu. cała 
inwestycja zakończy się w 2021 
roku. 

w poniedziałek, 18 stycznia, za-
mknięty dla ruchu samochodowe-
go został odcinek ulicy od posesji 
przy ul. Św. wawrzyńca nr 17 do 
skrzyżowania z ul. niestachowską. 
wykonawca prac zapewni dojazd 
dla mieszkańców do posesji położo-
nych przy tej części ulicy. nie będzie 
jednak możliwości zaparkowania 
samochodu. piesi w dalszym ciągu 
będą poruszać się po istniejącym 
chodniku. prosimy o zachowanie 
ostrożności w rejonie prac i zwraca-
nie uwagi na bieżące oznakowanie.

oddanie do użytku nowego od-
cinka ulicy planowane jest na koniec 
bieżącego roku. powstająca wzdłuż 
nasypu kolejowego droga będzie 

jednojezdniowa (po jednym pa-
sie ruchu w każdym kierunku). po 
jej południowej stronie powstanie 
chodnik dla pieszych oraz droga ro-

werowa. roboty obejmują także bu-
dowę przystanków autobusowych, 
zjazdów do posesji, rozbudowę 
skrzyżowań ul. Św. wawrzyńca z ul. 

niestachowską i ul. Żeromskiego 
oraz z ul. kościelną, a także kanali-
zację deszczową wraz z przebudową 
kolektora i kanałów ogólnospław-

nych. w planach są również nasa-
dzenia zieleni oraz nowe oświetlenie 
uliczne. 
RB, PIM

Ulica Św. Wawrzyńca zamknięta
18 stycznia zamknięty dla ruchu samochodowego został odcinek ulicy Św. wawrzyńca w poznaniu 
– od posesji nr 17 do skrzyżowania z ulicą Niestachowską
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4 kRótko z powiatu 

sporo, bo ponad 68 mln zł, przezna-
czone zostanie na politykę społecz-
ną i ochronę zdrowia. nie zabraknie 
też pieniędzy na ekologię, zabytki 
czy bezpieczeństwo. niestety aż 
44,6 mln zł trzeba oddać do budżetu 
centralnego w ramach tzw. podatku 
janosikowego. to o 6,3 mln zł wię-
cej niż w zeszłym roku.  Dochody 
powiatu będą kształtować się na po-
ziomie powyżej 408 mln zł, z kolei 
wydatki to ponad 446 mln zł. Defi-
cyt w wysokości 38 mln zł pokryty 
zostanie z zaciągniętego kredytu. 

– mimo trudnej sytuacji zwią-
zanej z pandemią przyszłoroczny 
budżet daje naszemu samorządowi 
bezpieczeństwo dalszej polityki pro-
inwestycyjnej – podkreślali zgodnie 
radni, którzy zdecydowaną więk-
szością głosów (przy żadnym głosie 
sprzeciwu) podjęli decyzję o wydat-
kach i dochodach na 2021 rok.  

110 mln zł na drogi
i tak prawie 110 mln zł powiat 

poznański zamierza przeznaczyć 
na drogi. Z czego prawie 74 mln 
zł stanowią inwestycje, za reali-
zację których odpowiada Zarząd 
Dróg powiatowych w poznaniu. 
w planach jest m.in. dokończenie 
obwodnicy Głuchowa (10 mln zł) 
oraz przebudowa drogi w miej-
scowości Dachowa (12 mln zł). 
oba zadania są dofinansowywane 
z Funduszu Dróg samorządowych. 
powiat poznański złożył wnioski na 
dwa kolejne zadania z FDs na 2021 
rok. Jeśli środki zostaną przyznane, 
przebudowane będzie 2,7 km drogi 
rokietnica – napachanie (szacun-
kowy koszt z dotacją to 9,9 mln zł) 
oraz 1,2 km odcinek od węzła na 
s11 do ulicy kolejowej w Dąbrówce 
(szacunkowy koszt z dotacją to 8,1 
mln zł).

– Bieżący rok to również prace 
projektowe innych wielkich inwe-
stycji: mostu nad wartą i drogi Lu-
boń – czapury, a także tunelu pod 
przejazdem kolejowym w kobylnicy 
oraz trasy Borówiec – koninko – 
krzesiny – mówi tomasz łubiński, 
wicestarosta poznański.   

kwotą ponad 1,6 mln zł samorząd 
dofinansuje rozwój poznańskiej 
kolei metropolitalnej, a 2,4 mln zł 
wyda na organizację sieci połączeń 
w ramach pks-u. wzrosną koszty 
utrzymania oświaty. 

Subwencja oświatowa  
nie wystarczy
– niestety subwencja oświatowa 

wysokości 63,6 mln zł nie wystarczy 
nawet na wynagrodzenia dla pra-
cowników oświaty, które wynoszą 
prawie 72 mln zł – wyjaśnia wice-
starosta poznański. 

w sumie ponad 86 mln zł, ze 103 
mln zł, przeznaczonych zostanie na 

prowadzenie szkół zarządzanych 
przez powiat. resztę pochłoną m.in. 
zakup wyposażenia ckp w swarzę-
dzu, modernizacje Zs w Bolecho-
wie,  liceów w puszczykowie i w kór-
niku czy Zs mosinie, a także remont 
kuchni w ośrodku dla niewidomych 
w owińskach. nie zabraknie pie-
niędzy na szkolenia dla nauczycieli 
i projekty edukacyjne dla uczniów. 

Polityka społeczna  
i ochrona zdrowia
polityka społeczna oraz ochro-

na zdrowia mieszkańców od lat 
są priorytetem dla władz powiatu. 

mieszkańcy skorzystają z bezpłat-
nych szczepień przeciw hpV i gry-
pie. nadal finansowana będzie izba 
wytrzeźwień, wspólnie z gminami 
powiatu (700 tys. zł). Dzięki temu 
osoby nietrzeźwe, których pozosta-
wienie bez opieki zagrażałoby ich 
zdrowiu i życiu, otrzymają fachową 
pomoc.  

prawie 7 mln złotych dostanie 
Dom pomocy społecznej w Lisów-
kach. Za 1,7 mln zł sfinansowane 
zostaną warsztaty terapii zajęciowej 
działające w powiecie. Z kolei po-
wiatowy urząd pracy, który obsłu-
guje mieszkańców powiatu i pozna-

nia, otrzyma 18 mln zł. łącznie na 
działalność placówek opiekuńczo 
wychowawczych (Dom Dziecka w 
kórniku-Bninie, ośrodek wspoma-
gania rodziny w kobylnicy, Dom 
rodzinny w swarzędzu) przezna-
czonych zostanie 12,9 mln zł. Dzię-
ki temu, oprócz pokrycia bieżącej 
działalności, opracowany będzie 
projekt nowego domu dziecka w 
swarzędzu czy zmodernizowany 
zostanie ośrodek wspomagania 
rodziny w kobylnicy.  

— nadal prowadzone będą pro-
gramy z zakresu ochrony środo-
wiska. 1,5 mln złotych zostanie 

przeznaczone na wymianę tzw. 
kopciuchów na ekologiczne ogrze-
wanie, a 100 tys. zł jest wkładem 
własnym powiatu do programu 
likwidacji azbestu, prowadzonego 
wspólnie z 17 gminami i wFoŚ — 
wylicza wicestarosta. 

 Ochrona zabytków  
i wspólne bezpieczeństwo
na ochronę zabytków zaplano-

wano 3,7 mln zł. Z tej puli konty-
nuowana będzie m.in. rewitalizacja 
zabytkowego ogrodzenia ośrodka 
dla niewidomych w owińskach. w 
sumie 2,2 mln zł mają otrzymać 
na prace konserwatorskie czy re-
stauratorskie właściciele obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Zarezerwowano też kolejną dotację 
na ratowanie bezcennego zespołu 
klasztornego franciszkanów w po-
znaniu (400 tys. zł). 

w budżecie nie zabraknie także 
pieniędzy na służby mundurowe. i 
choć nie stanowi to zadania własne-
go powiatu, to co roku przeznacza 
on miliony złotych na m.in. remonty 
komisariatów, zakup radiowozów, 
dofinansowanie zakupu pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych dla stra-
żaków. tradycyjnie już w ramach 
programu „Bezpieczny powiat” 
pierwszoklasiści otrzymają kami-
zelki odblaskowe, a mieszkańcy 
będą mogli wygrać czujki czadu w 
konkursie wiedzy o zagrożeniu tlen-
kiem węgla. ponad 530 tys. zł prze-
znaczono też na wydatki związane 
z przeciwdziałaniem negatywnym 
skutkom wywołanym przez wirusa 
sArs-coV-2. KG

Powiat poznański 
ma budżet na 2021 rok
radni podczas grudniowej sesji zadecydowali, że w 2021 roku najwięcej pieniędzy zainwestują  
w transport – 115 mln zł i w oświatę – 103 mln zł
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CKP w Swarzędzu zyska nowe wyposażenie. 

W planach jest m.in. dokończenie obwodnicy Głuchowa (10 mln zł).
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poznań, powiat poznański

oba samorządy bardzo doceniają 
rolę sceny muzycznej, która dzia-
ła dla mieszkańców miasta oraz 
powiatu, ale przecież nie tylko dla 
nich. Funkcjonujący od 65 lat teatr 
propaguje kulturę i wzmacnia rangę 
oraz rolę metropolii poznań na ma-
pie kraju. 

– Dlatego naturalnym staje się 
usankcjonowanie współpracy, 
w tym również wsparcie finanso-
we, jakie planujemy przekazać tej 
instytucji kultury – mówi tomasz 
łubiński, wicestarosta poznański, 
który wraz z Jędrzejem solarskim, 
zastępcą prezydenta poznania, zło-
żył zdalnie podpis pod listem.

– sztuki i spektakle muzyczne 
cieszą się nieustającą popularno-
ścią. Zanim w wyniku pandemii pla-
cówka przeniosła swoje działania do 
sieci, frekwencja na przedstawie-
niach zawsze była stuprocentowa. 
Dzisiaj, pomimo trudności, teatr 
nadal żyje, utrzymując kontakt z od-
biorcami i realizując szereg cieka-
wych przedsięwzięć. cieszymy się, 
że możemy wesprzeć to znaczące 
dla miasta miejsce – zapewnia Ję-
drzej solarski.

Jak wspomina przemysław kie-
liszewski, dyrektor teatru muzycz-
nego w poznaniu, we wrześniu 

2020 roku, wspólnie z Jędrzejem 
solarskim, miał okazję spotkać się 
z Janem Grabkowskim, starostą 
poznańskim. wydarzenie to zaowo-
cowało podpisaniem listu intencyj-
nego pomiędzy miastem i powiatem 
w zakresie współfinansowania te-
atru muzycznego w poznaniu w la-
tach 2021-2023. 

– Bardzo się cieszę z tego powo-
du, ponieważ kierujemy swoją ofer-
tę zarówno do mieszkańców stolicy 

wielkopolski, jak i całej metropolii 
poznańskiej. Dzięki tej współpracy 
będziemy nie tylko pokazywać spek-
takle i koncerty dla bardzo licznej 
grupy widzów, która chętnie do nas 
przyjeżdża z wielu podpoznańskich 
gmin, ale też realizować projekty 
w powiecie – zapowiada przemy-
sław kieliszewski.

  pod koniec grudnia na Facebo-
oku oraz kanale youtube odbyła 
się premiera wyjątkowego spek-

taklu z największymi przebojami 
musicalowymi pt. „Bądźmy razem. 
koncert dla pracowników ochrony 
zdrowia”. wydarzenie to, współ-
finansowane przez powiat, dedy-
kowane jest wszystkim, którzy od 
prawie roku, każdego dnia stawiają 
czoło pandemii. 

– przy okazji pomożemy arty-
stom, którzy w ostatnich miesiącach 
także znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji. Zróżnicowany repertuar 

złożony z największych hitów mu-
sicalowych zapewni świetną zabawę 
i pozwoli choć na chwilę oderwać 
się od rzeczywistości – mówi to-
masz łubiński. nagranie koncertu 
dostępne jest bezpłatnie przez pół 
roku na kanale youtube, pod ad-
resem: https://youtu.be/5yJJQg-
Fzmk0. 

od czasu swej internetowej pre-
miery widowisko to obejrzało już 
ponad 170 tys. osób. KG

Gramy razem
poznań i powiat poznański zadeklarowały współpracę w zakresie wsparcia działalności teatru muzycznego 
w poznaniu. 30 grudnia 2020 roku podpisany został w tej sprawie list intencyjny. A dzień wcześniej odbyła 
się premiera wyjątkowego widowiska organizowanego przez Teatr Muzyczny przy wsparciu powiatu 
poznańskiego pt. „Bądźmy razem. Koncert dla pracowników ochrony zdrowia”.
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Dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski i sygnatariusze listu zastępca prezydenta Jędrzej Solarski... oraz wicestarosta Tomasz Łubiński.

30 grudnia podpisany został list intencyjny.

Kooperacja Teatru 
Muzycznego i po-
wiatu poznańskiego 
ma już pierwsze 
konkretne efekty
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Buk 

narodowe szczepienia przeciw-
ko coViD-19 w chwili obecnej to 
jedno z najważniejszych przedsię-
wzięć, w tym wyzwań logistycznych, 
w całej polsce. program obejmu-
je 4 etapy. w ostatnim odbędą się 
powszechne szczepienia dorosłych 
mieszkańców. 

niebawem każda dorosła osoba 
otrzyma z narodowego Funduszu 
Zdrowia listowną informację o moż-
liwości poddania się szczepieniu. ta 
informacja jest sygnałem, że pacjent 
może zarejestrować się w punk-
cie szczepień na konkretny termin 
wykonania szczepienia. narodowy 
Fundusz Zdrowia poinformował, że 
przychodnia Vigilax w Buku otrzy-
mała akredytację do udziału w na-
rodowym programie szczepień, co 
oznacza, że w tym ośrodku będzie 
zorganizowany punkt szczepień, a 
mieszkańcy miasta i gminy, którzy 
chcą się zaszczepić, będą to mogli 
zrobić bez konieczności wyjazdu do 
innych miejscowości.  

szczepienia te nie są obowiąz-
kowe, jednak są one jedyną drogą 
dla osiągnięcia efektu w postaci 
zwalczenia pandemii coViD-19, a 
szczepieniom powinno poddać się 
ok. 70% ludności. 

realizacja narodowego pro-
gramu szczepień przeciwko co-
ViD-19 rozpoczyna się w gminie 
19 stycznia. w pierwszej kolejności 
zaszczepieni zostaną pensjonariu-
sze i personel całodobowego Domu 
opieki dla kobiet sióstr miłosier-
dzia Bożego. 

od 26 stycznia rozpoczną się 

szczepienia pacjentów powyżej 80 
roku życia. osoby, które w 2021 r. 
osiągną wiek 80 lat i powyżej mogą 
już od 15 stycznia zapisywać się na 
szczepienie poprzez:

- infolinię narodowego progra-
mu szczepień: 989 lub 22 62 989;

- internetowe konto pacjenta;
- rejestrację w przychodni Vigilax 

wyłącznie pod numerem telefonu 
694 949 792 (w godzinach 8-18).

osoby w grupie wiekowej 70-79 
lat będą mogły zapisywać się od 22 
stycznia w ten sam sposób.

Z informacji przekazanych przez 
ministerstwo Zdrowia wynika, że 
każdy punkt szczepień w polsce co 
tydzień otrzyma 30 dawek szcze-
pionki przeciw coViD-19, co ozna-
cza, że będzie mógł zaszczepić   ty-
godniowo 30 osób. 

osoby samotne, które nie dys-
ponują pojazdami, a ich miejsce 
zamieszkania stanowi problem w 
samodzielnym dotarciu na szcze-
pienie lub osoby, które nie mogą 
skorzystać z pojazdów członków ro-
dzin i dotrzeć na wyznaczoną godzi-
nę proszone są o kontakt z ośrod-
kiem pomocy społecznej w Buku 
pod numerem telefonu 572 290 287 
(w godzinach 8-14). ZS

Szczepienia w Buku
narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że Przychodnia 
Vigilax w Buku otrzymała akredytację do udziału  
w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19

Szczepienia nie są 
obowiązkowe, jed-
nak są jedyną drogą 
zwalczenia pande-
mii COVID-19

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

I już WSZyStKO WIeSZ...

rekLAmA

Ścieżka prowadząca z Buku do 
szewc od minionego czwartku ofe-
ruje mieszkańcom gminy większy 
komfort użytkowania i bezpieczeń-
stwo za sprawą zainstalowanego 
oświetlenia. słupy rozmieszczone 

są na całym odcinku drogi liczącym 
prawie pięć kilometrów. Będzie to 
także dodatkowy punkt na mapie 
wieczornych miłośników biegania, 
którzy preferują trening na utwar-
dzonej nawierzchni. Red

Fo
t.

 m
At

e
r

iA
ły

 p
r

A
so

w
e

 

Fo
t.

 m
At

e
r

iA
ły

 p
r

A
so

w
e

 

Dobra wiadomość dla 
rowerzystów i pieszych!

Od stycznia przyjmiemy 
elektryka-eklektromechanika
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12  stycznia ogłoszone zostały wy-
niki nagrody Architektonicznej 
województwa wielkopolskiego 
(nAww). nagroda przyznawana 
jest najlepszym dziełom architekto-
nicznym i ma na celu promowanie 
wysokiej jakości architektury kra-
jobrazu kulturowego wielkopolski. 
ma także na celu zwrócenie uwagi 
na tworzenie spójnego i estetyczne-
go obrazu przestrzennego regionu, 
a także wspieranie rozwoju warto-
ściowych rozwiązań architektonicz-
nych i urbanistycznych.

o uznanie sądu konkursowe-

go, pracującego pod przewodnic-
twem znanego śląskiego architekta 
przemo łukasika walczyły obiek-
ty i przestrzenie publiczne z całej 
wielkopolski.  spośród nominowa-
nych obiektów przyznano nagrody 
w 4 głównych kategoriach: obiekt 
architektoniczny, dom, wnętrze, 
przestrzeń wspólna.  

w kategorii „obiekt Architekto-
niczny” zwyciężył Gminny ośrodek 
kultury w komornikach z nowo 
wybudowanym centrum trady-
cji i kultury. koncepcję budynku 
opracował architekt piotr Bartosik 

w ramach zespołu AkpB Architek-
ci, a następnie projekt budowlany 
wykonała spółka ApA Arches. 
sąd konkursowy docenił fakt, że 
„w zróżnicowanym otoczeniu po-
wstała nieoczywista, współczesna 
bryła dopełniająca zastaną prze-
strzeń wyrazistym akcentem w wy-
ważony sposób. Bryła operująca na 
zewnątrz i wewnątrz skromnym, 
spójnym i zdyscyplinowanym ję-
zykiem materiałów. szklane części 
elewacji w zaskakujący sposób po-
kazują odbicia otoczenia, a wnętrze 
zaprasza swoim czytelnym ukła-

dem. nagroda została przyznana 
za skromność, wyczucie przestrze-
ni i utworzenie nowej, atrakcyjnej 
przestrzeni wspólnej.” 

Dynamiczna, niebanalna sylwet-
ka budynku centrum stanowi bez 
wątpienia jego element wyróżnia-
jący, charakterystyczny, który ma 
szansę przyczynić się do wzrostu 
zainteresowania ofertą kulturalną. 
Z pewnością będzie pełnić funkcję 
nowego miejsca spotkań dla miesz-
kańców, a także przestrzeni do or-
ganizacji wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych.

poza laureatami wyróżnionymi 
w 4 głównych kategoriach przy-
znano nagrodę za najlepszy projekt 
zrealizowany przez wielkopolskich 
architektów poza naszym woje-
wództwem, nagrodzono też wyróż-
niającego się młodego twórcę.

nagranie z rozstrzygnięcia moż-
na obejrzeć na kanale youtube po-
znańskiego oddziału stowarzysze-
nia Architektów polskich: https://
bit.ly/3ohxytc. 

Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym i nominowanym! 
Red

CTK w Komornikach nagrodzone
nagroda Architektoniczna województwa wielkopolskiego dla najlepszego obiektu architektonicznego 
w Wielkopolsce została przyznana komornickiemu Centrum Tradycji i Kultury
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w sobotni poranek (9 stycznia) 
urząd Gminy komorniki zorganizo-
wał akcję, której pomysłodawcami 
byli mieszkańcy plewisk. pracowni-
cy z zastępcą wójta tomaszem stell-
maszykiem oraz pracownicy puk-u 
dostarczyli sprzęt, ziemię ogrod-
niczą, a także zapewnili fachową 
obsługę. Dołki pod nowe drzewka 
wykopali pracownicy centrum in-
tegracji społecznej w komornikach. 
tego dnia mieszkańcy gminy mogli 
w nie własnoręcznie wsadzić „swo-
ją” choinkę i dać jej drugie życie. 
Dodatkowo, aby zaakcentować ten 
fakt, na otrzymanej tabliczce, wbitej 
w ziemię obok drzewka, mogli wypi-
sać jego imię lub nazwę. 

od samego rana na terenie przy 

nowo powstałej ścieżce biegowej 
w  rejonie ul. prof. J. kozłowskiego 
i  ul. miętowej  w plewiskach posa-
dzono 27 drzewek różnej wielkości. 
Ale to jeszcze nie koniec. 

każdy, kto chce, może zasadzić 
tam swoją choinkę, ponieważ nie 
wszystkie wykopane dołki zostały 
wykorzystane. Zachęcamy do takiej 
formy „pożegnania” z  symbolem 
świąt. wystarczy przyjść z  łopatą 
i dać drzewku drugie życie. uwaga! 
Aby miało ono szansę się „zadomo-
wić”, ważne żeby miało korzenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji. kolejna podob-
na planowana jest na 20 marca. Ale 
o jej szczegółach będziemy informo-
wać. Red

W Plewiskach pachnie choinką
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największe wpływy do budżetu gmi-
ny to udział w podatku od osób fi-
zycznych stanowiące ponad 21 mln 
złotych, świadczenia wychowawcze 
to 22 mln zł, wpływy z podatku od 
nieruchomości, które szacowane 
są na kwotę 11 mln zł, subwencja 
oświatowa - 15 mln zł. Gmina za-
mierza również sprzedać nierucho-
mość przy ulicy Grunwaldzkiej, za 
kwotę nie mniejszą niż 12 mln zł. 
Docelowo ma tam powstać nowe 
osiedle mieszkaniowe. Gmina pla-
nuje też emisję obligacji na kwotę 9 
800 000 zł.

najwięcej środków z budżetu 
gminy przeznaczone jest na oświa-
tę. to ponad 34 mln zł przy subwen-
cji z budżetu państwa w kwocie 15 
mln zł. kolejna pozycja to świadcze-
nia 500+, które pochłoną ponad 22 
mln złotych. wydatki majątkowe 
zaplanowano w kwocie 20 mln zło-
tych.

najważniejszymi inwestycjami 
mają być kontynuacja budowy tu-
nelu wraz z układem komunikacyj-
nym, kolejny etap budowy zintegro-
wanego węzła przesiadkowego w 
Gułtowach, budowa i modernizacja 
dróg m.in. w Glince, Gułtowach, 
siedlcu, siedleczku, siekierkach, 
Libartowie, wiktorowie, wróblewie 
i kostrzynie.

Gmina kostrzyn będzie także 
budować oświetlenia na terenach 
wiejskich jak również modernizo-
wać świetlice. samorząd planuje w 
przyszłym roku także m.in. rozpo-
cząć budowę świetlicy wiejskiej w 
czerlejnie, rozbudować strażnicę 
osp Gułtowy i pracować nad do-
kumentacją projektową ciągu pie-
szo-rowerowego kostrzyn – Gwiaz-
dowo – tarnowo oraz przebudową 
drogi Drzązgowo – Gułtowy. na 
skrzyżowaniu w trzeku ma pojawić 
się sygnalizacja świetlna.

Gmina zamierza również reali-

zować kolejne etapy kanalizacji sa-
nitarnej w siekierkach oraz remon-
tować siec wodociągową na terenie 
miasta.

Gmina nawiązała współpracę z 
politechniką poznańską i wspólnie 
ze studentami wydziału Architek-
tury w pierwszym półroczu planuje 
opracować koncepcję przebudowy 
i modernizacji centrum kostrzyna, 
w tym „serca gminy”, czyli płyty 
rynku.

rozpoczniemy prace przy opra-
cowaniu dokumentacji projektowej 
rozbudowy i modernizacji oczysz-
czalni ścieków w skałowie.

w roku 2021 roku powstaną dwa 
skateparki w kostrzynie i siekier-
kach oraz projekt boiska wielofunk-
cyjnego w iwnie. planowane jest za-
gospodarowanie terenów przy cieku 
strumień w kostrzynie jako miejsca 
wypoczynku i rekreacji. kontynu-
owany będzie program wymiany 
pieców.

urząd czeka na rozstrzygnięcia 

konkursów na budowę dróg oraz 
obiektów oświatowych. przyznane 
środki pozwolą na realizację tych 
zadań w przyszłym roku.

– przygotowując budżet na 2021 
rok braliśmy pod uwagę obecną 
sytuację gospodarczą i analizowali-
śmy w jak dużym stopniu pandemia 
koronawirusa może mieć wpływ na 
finanse kostrzyńskiego samorzą-
du – mówi szymon matysek,  bur-
mistrz gminy kostrzyn. – Budżet 
jest optymalny na nasze możliwo-
ści, a zakres planowanych inwe-
stycji, tych dużych i tych małych 
pozwala z optymizmem spoglądać 
w przyszłość. priorytetem są inwe-
stycje, które świadczą o kontynuacji 
rozwoju gminy. nie zamierzamy 
ani przez chwilę stać w miejscu. 
Zmieniamy przecież gminę dla 
mieszkańców. Dziękuję współpra-
cownikom za wytężoną pracę nad 
projektem budżetu, a radnym za 
zaufanie, którym mnie obdarzyli na 
kolejny rok. Red

Budżet Kostrzyna 
na 2021 rok
na sesji rady miejskiej Gminy kostrzyn, która odbyła się 17 
grudnia 2020 roku, radni podjęli uchwałę budżetową na 2021 
rok. Dochody gminy mają wynieść 99 795 000 zł, a wydatki 
104 795 000 zł
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Chodnik na ul. Ignacewo

Setne urodziny

Koncepcja 
zagospodarowania

powoli widać postępy prac przy bu-
dowie chodnika wzdłuż ulicy igna-
cewo w kostrzynie. wykonawcą 
robót jest Zakład Drogowo-trans-
portowy sławomir Begier z siedzibą 
w nekli. wartość wykonywanego 
zadania to nieco ponad 200 tysięcy 

złotych. inwestycja wykonywana 
jest zgodnie z wnioskiem radnej 
rady miejskiej Beaty Jankowiak. 
Budowa chodnika ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców tej części kostrzyna. 
AB

4 stycznia pani helena Żminkow-
ska z Gwiazdowa obchodziła ju-
bileusz 100 urodzin. pani helena 
wychowała 6 dzieci, 13 wnuków, 24 
prawnuków i 7 praprawnuków.  ser-
deczne gratulacje Dostojnej Jubilat-
ce w imieniu mieszkańców złożyli 
burmistrz gminy kostrzyn szymon 
matysek i zastępca burmistrza wal-
demar Biskupski.  

Gratulacje przekazała także sołtys 
Gwiazdowa honorata Galuba-An-
drzejczak. Ze względu na obecny 
stan epidemiologiczny list gratula-
cyjny i symboliczny bukiet kwiatów 
przekazane zostały na ręce wnuczki 

kamili czarneckiej. pani helenie 
z całego serca życzymy zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. SM

Z inicjatywy sołtysa włodzimierza 
musielaka i rady sołeckiej opra-
cowana została „koncepcja zago-
spodarowania terenu boiska przy 
ul. szkolnej w siekierkach (dz.nr 
356)”.  Zagospodarowany teren ma 
służyć mieszkańcom jako miejsce 
wypoczynku i rekreacji. koncepcja, 

zgodnie ze wskazaniem rady sołec-
kiej, ma posłużyć jako punkt wyjścia 
do przeznaczania w najbliższych la-
tach środków z Funduszu sołeckie-
go, oczywiście przy udziale finan-
sowym budżetu gminy, na etapowe 
realizowanie tego zamierzenia. 
SM

od 14 stycznia pracownicy urzę-
du miejskiego w kostrzynie wraz 
z dzielnicowymi komisariatu poli-
cji w kostrzynie dokonują działań 
kontrolno-prewencyjnych dot. spa-
lania opału niezgodnego z przepi-
sami. 

kontrolowane osoby muszą w 
ciągu siedmiu dni dostarczyć do 
urzędu miejskiego w kostrzynie 
oświadczenia dotyczące stosowa-
nego opału wraz z dokumentami 
zakupu i jakości. kontrole potrwa-
ją przez najbliższy miesiąc. 
TK

Kontrole dotyczące palenia w piecach
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Gmina kostrzyn na początku paź-
dziernika 2020 roku złożyła wnioski 
o dofinansowanie, z dwóch źródeł, 
zadania polegającego na budowie 
żłobków w kostrzynie i siekierkach 
wielkich. pierwszym źródłem po-
zyskanych środków zewnętrznych 
jest program ministerstwa rodziny 
i polityki społecznej „mALuch+”, 
w ramach którego 16 grudnia 2020 
roku burmistrz gminy kostrzyn 
szymon matysek podpisał oświad-
czenie o przyjęciu dotacji w wyso-
kości 2 310 000 zł na tworzenie no-
wych miejsc w żłobkach na terenie 
gminy kostrzyn. 

– kolejny wielki projekt inwesty-
cyjny w naszej gminie z myślą o naj-

młodszych mieszkańcach – mówi 
burmistrz szymon matysek. – po 
nowo otwartym publicznym przed-
szkolu nr 2 dopełniamy naszą ofer-
tę edukacyjną. ruszamy z budową 
dwóch żłobków. instytucji, o której 
od lat się mówiło i w końcu pojawi 
się na mapie naszej gminy. to też 
ważne w kontekście możliwości 
szybkiego powrotu rodziców na 
rynek pracy po okresie macierzyń-
skim. 

– Zgodnie z założeniami obiekty 
nowych żłobków mają powstać do 
końca 2021 roku. Budynki żłob-
ków będą parterowe z salami edu-
kacyjnymi, wypoczynkowymi oraz 
pełnym węzłem sanitarnym – mówi 

waldemar Biskupski, zastępca bur-
mistrza gminy kostrzyn. – Zakła-
damy budowę podobnych obiektów 
o powierzchni ok. 230 m2 każdy. 
powstaną również place zabaw 
m.in. z zadaszonymi piaskownica-
mi. od lat inwestujemy w rozwój i 
poprawę warunków edukacji i opie-
ki nad najmłodszymi mieszkańcami 
naszej gminy. wysoki standard in-
frastruktury z całą pewnością prze-
kłada się na podnoszenie jakości 
kształcenia.

Drugim źródłem finansowania 
jest wielkopolski regionalny pro-
gram operacyjny na lata 2014-
2020, w którym przewidziano 
Działanie 6.4 wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z ryn-
ku pracy z powodu opieki nad ma-
łymi dziećmi. wniosek gminy ko-
strzyn pozytywnie został oceniony 
pod względem formalnym i obecnie 
jest na etapie negocjacji. wartość 
kwoty dofinasowania ma wynieść 
około 2 700 000 zł. 

– Środki te mają być przeznczone 
na prowadzenie żłobków w okresie 
pierwszych 18 miesięcy – mówi 
paulina Bankiewicz, kierownik wy-
działu oświaty, promocji i sportu. 
Będą one wydatkowane na wypo-
sażenie placówek, ich utrzymanie i 
wynagrodzenia kadry. spowoduje 
to, że zgodnie z założeniami pro-
jektu, przez wskazany wyżej okres, 

koszty ponoszone przez rodziców 
zostaną zminimalizowane.

każdy z nowych żłobków zapro-
jektowany jest na 35 miejsc. po-
wstaną one w kostrzynie przy ul. 
powstańców wielkopolskich (po-
między orlikiem, a przedszkolem 
nr 2) oraz w siekierkach przy ul. 
Grabowej 3.

całkowity koszt projektu ma wy-
nieść 5 500 000 zł, w tym środki 
zewnętrzne 4 500 000 zł (wrpo 
+ mALuch+) i środki własne w 
wysokości 1 000 000 zł. umowy o 
przyznaniu dofinasowania z obu 
źródeł mają zostać podpisane w 
styczniu 2021 r.
Paulina Bankiewicz

Powstaną dwa złobki
4 500 000 złotych dofinansowania na budowę żłobków w kostrzynie i siekierkach. Całkowity koszt 
projektu ma wynieść 5 500 000 zł 

Zapraszamy do udziału w konkursie 
fotograficznym „kostrzyńskie czte-
ry pory roku!”

tematem konkursu są krajobrazy 
gminy kostrzyn i zdjęcia sytuacyj-
ne, a jego celem przedstawienie uro-
ków gminy w ciągu roku. konkurs 
podzielony jest na cztery kategorie: 
wiosna, Lato, Jesień  Zima. Zdję-
cia należy dostarczać: 1 kategoria 
– „Zima” do 15 marca 2021 roku, 2 
kategoria – „wiosna” do 14 czerw-
ca 2021 rok, 3 kategoria –„Lato” 
kostrzyn do 13 września 2021 rok, 
4 kategoria – „Jesień” kostrzyn do 
13 grudnia 2021 roku. szczegółowy 
regulamin na stronie www.kostrzyn.
wlkp.pl - organizatorzy czekają na 
państwa zgłoszenia! 
ŁS

Kostrzyńskie cztery pory roku!
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w ramach inwestycji w ulicy pa-
łacowej w Gułtowach postępują 
prace. wykonywana jest nowa na-
wierzchnia oraz chodniki, następnie 
utwardzone zostaną także miejsca 

postojowe. realizacją robót zajmuje 
się Zakład Drogowy transportowy 
sławomir Begier z siedzibą w nekli. 
wartość zadania to 417000 złotych. 
AB
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taką decyzję podjęła kapituła na-
grody 23 listopada, obradująca 
w trybie zdalnym. Drugim z kan-
dydatów zgłoszonych do nagrody 
był miejscowy weterynarz radosław 
Dogoński. 

krzysztof Zawadzki od lat zwią-
zany jest zawodowo ze szkołą pod-
stawową im. Arkadego Fiedlera 
w Gułtowach, gdzie przekazuje 
swoją wiedzę i umiejętności jako 
nauczyciel wychowania fizycznego, 
a także stara się zachęcić uczniów 
do gry w unihokeja.

każdemu z mieszkańców myślą-
cemu o unihokeju przychodzi na 
myśl osoba trenera krzysztofa Za-
wadzkiego, który unihokej w Gułto-
wach rozwijał już od lat 90-tych po-
przedniego stulecia. w rozwijaniu 
tej dyscypliny, nie przeszkadzał po-
czątkowy brak warunków w postaci 
hali sportowej w Gułtowach. odpo-
wiedzią na powstanie hali, świad-
czącą o determinacji w rozwoju tej 
dyscypliny sportu przez krzyszto-
fa Zawadzkiego, było powstanie 
uczniowskiego klubu sportowego 
Victoria Gułtowy. klub sportowy, 
nad którym pieczę w roli prezesa 

oraz trenera sprawuje właśnie pan 
krzysztof swoje pierwsze sukcesy 
z nowo powstałym klubie odniósł 
już w 1999 roku, kiedy młodzicy 

z Gułtów zdobyli wicemistrzostwo 
kraju na iii mistrzostwach polski 
młodzików w siedlcu.

przez kolejne lata sukcesów nie 

brakowało, a warto odnotować 
iż krzysztof Zawadzki wychował 
dwóch reprezentantów kraju w oso-
bach Bartosza Burka oraz kamili 

kosteckiej. klamrą, która zna-
komicie spaja historię unihokeja 
w gminie kostrzyn jest powtórzenie 
sukcesu z siedlca, kiedy to po raz 
kolejny młodzicy uks-u Victoria 
Gułtowy zdobyli wicemistrzostwo 
kraju na turnieju finałowym w Zie-
lonce w maju 2019 r. wreszcie od 
sezonu 2020/21 seniorzy gułtow-
skiego klubu dołączyli do rozgrywek 
i ligi unihokeja z dumą reprezentu-
jąc swoją miejscowość oraz rozsła-
wiając dobre imię gminy na arenie 
krajowej.

oprócz trenerskiego zacięcia 
krzysztof Zawadzki wykazuje się 
również jako organizator imprez 
sportowych w ramach szkoły pod-
stawowej w Gułtowach oraz turnie-
jów na szczeblu powiatowym i woje-
wódzkim. przez wiele lat laureat był 
także członkiem zarządu polskiego 
Związku unihokeja. wartym pod-
kreślenia jest również fakt, że pan 
krzysztof jest człowiekiem, na któ-
re bezinteresowne wsparcie zawsze 
można liczyć, a dzięki pracowitości 
i życzliwości cieszy się głębokim 
szacunkiem lokalnej społeczności. 
ŁS

Nagroda Rycerza Kostro
krzysztof Zawadzki, mieszkaniec Gułtów, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Gułtowach, trener i prezes UKS-u Victoria Gułtowy otrzymał 21 grudnia z rąk 
burmistrza gminy Kostrzyn Szymona Matyska nagrodę Rycerz Kostro 
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kóRnik

21 grudnia 2020 roku zapisze się 
w  historii szkoły podstawowej 
w  kamionkach jako jeden z  waż-
niejszych. nastąpiło wtedy oficjalne 
nadanie szkole imienia sprawiedli-
wych wśród narodów Świata. Ze 
względu na obowiązujące przepisy 
i  wynikające z  nich ograniczenia 
spotkanie odbyło się w  reżimie sa-
nitarnym i w bardzo wąskim gronie. 

punktualnie o  godz. 12 dyrektor 
szkoły wojciech Dziuda przywitał 
przybyłych gości, wśród których 
byli: burmistrz miasta i gminy kór-
nik przemysław pacholski, wice-
przewodnicząca rady miasta i Gmi-
ny kórnik Anna Andrzejewska, 
przewodniczący komisji rewizyjnej 
Jerzy walczyk, zastępca przewod-
niczącej rady rodziców Dominika 
Buczkowska oraz ks. Jakub Lech-
niak. uroczystość rozpoczęła się 
od wspólnego odśpiewania hymnu 
państwowego. następnie Anna An-
drzejewska odczytała treść uchwa-
ły rady miasta i   Gminy kórnik w   
sprawie nadania imienia sprawie-
dliwych wśród narodów Świata 
szkole podstawowej w  kamion-
kach, a Jerzy walczyk przedstawił 
uzasadnienie decyzji. 

następnie burmistrz przemysław 
pacholski pogratulował dyrekcji, 
nauczycielom i  uczniom trafnego 
wyboru patrona szkoły. chwilę póź-
niej nastąpiło uroczyste przekazanie 
sztandaru dyrektorowi szkoły, który 
następnie powierzył go uczniom 
jako symbol najwyższych wartości, 
honoru i tradycji. ważnym punktem 
uroczystości było wspólne odśpie-
wanie hymnu szkoły pt. „Blisko lu-
dzi” wraz z   uczennicą oliwią held 
z  klasy 7f. słowa hymnu napisał 
maciej maciołek, a  muzykę skom-
ponowała Barbara szelągiewicz 
wraz z  Dariuszem tarczewskim. 

szczególnym momentem uroczy-

stości było wystąpienie dyrektora 
szkoły, który podkreślił wagę prze-
słania wszystkich sprawiedliwych 

wśród narodów Świata od dziś to-
warzyszącego także uczniom z  ka-
mionek – „kto ratuje jedno życie, 

ratuje cały świat” oraz przedstawił 
współczesne znaczenie słowa spra-
wiedliwy. na zakończenie odbyła 

się część artystyczna. najpierw 
goście obejrzeli etiudę teatralną 
pt. „pytania i  milczenie” napisaną 
i  przygotowaną przez macieja ma-
ciołka wraz z  uczniami: wiktorem 
karasiewiczem, izabelą walko-
wiak, Julią eckert, melanią Janic-
ką, Aleksandrą ochowiak, oliwią 
Andrzejewską, Agatą Gratkowską, 
wiktorią ratajską, marią stelma-
szyk oraz niną cardet. następnie 
wysłuchano utworu muzycznego 
z  filmu pt. „Lista schindlera” w   
wykonaniu Barbary szelągiewicz. 
spotkanie zakończyło się wręcze-
niem zaproszonym gościom pa-
miątkowych medali. uroczystości 
nadania imienia towarzyszyły wy-
stawy prac uczniowskich oraz foto-
grafii dokumentujących działania 
uczniów i  nauczycieli poprzedzają-
ce dzisiejsze święto. Zaprezentowa-
nie sztandaru społeczności szkolnej 
nastąpi w  bardziej sprzyjających 
warunkach, kiedy będzie można 
bezpiecznie spotkać się na terenie 
szkoły. sp kamionki 

Kto ratuje jedno życie… 
nadanie imienia sprawiedliwych wśród narodów Świata szkole podstawowej w kamionkach 
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Zakończono budowę instalacji fo-
towoltaicznej na budynku szkoły 
podstawowej przy ulicy mieczew-
skiej 36 w   kamionkach. Jest to 
drugi budynek gminny wyposażony 
w tego typu instalację. panele foto-
woltaiczne zlokalizowano na dachu 
budynku od strony południowo-za-
chodniej. 

Zainstalowano 28 monokrysta-
licznych modułów fotowoltaicznych 
o  łącznej mocy 9,94 kw. energia 
elektryczna wyprodukowana pod 
wpływem światła słonecznego bę-
dzie wykorzystywana na potrzeby 
budynku. instalacja jest przyjazna 
środowisku i  w  czasie produkcji 
energii nie następuje emisja co2 do 
atmosfery. 

wykonawca inwestycji: michał 
Adamczewski energia z  Głową 
z siedzibą w Dąbrówce. koszt zada-
nia : 78 665,88 zł brutto. Red

Inwestycja fotowoltaiczna dla Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach
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podaję do publicznej wiadomości 
numer telefonu, pod którym będzie 
można uzyskać informacje na temat 
dostępnego transportu do punktów 
szczepień: 790 775 410.

Będzie on aktywny w dni robocze 
w godzinach 8:00-15:00.

osobą kontaktową w sprawie 
transportu do punktów szczepień 
będzie dyrektor ośrodka pomocy 
społecznej w kórniku – Agnieszka 
mieloch.

przypominam, że w pierwszej ko-
lejności zapisy na szczepienia będą 

prowadzone dla osób w wieku po-
wyżej 80 roku życia 

osoby, które ukończyły 80 rok 
życia i mają możliwość udania się 
do punktu szczepień samodzielnie 
mogą zapisywać się bezpośrednio 
w punktach wykonujących szcze-
pienia (wg wcześniej opublikowanej 
listy).

pozostaję w kontakcie z sołtysa-
mi poszczególnych sołectw w gmi-
nie kórnik, którzy są na bieżąco 
informowani o sytuacji dotyczącej 
szczepień przeciwko coViD-19 i 
mogą państwu udzielić informacji 
w związku z szczepieniami.

 w przypadku uruchomienia do-
datkowych punktów w oAZie i ra-
dzewie opublikowane zostaną nu-
mery telefonów, pod którymi można 
będzie dokonać zapisu na szczepie-
nie w tych punktach.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Szczepienia 
w gminie Kórnik

W pierwszej 
kolejności zapisy na 
szczepienia dla osób 
w wieku powyżej 80 
roku życia 
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12 taRnowo podgóRne

1 stycznia o godz. 18.00 z parkingu 
przy osp tarnowo podgórne wyru-
szyła wesoła, kolorowa i troszeczkę 
głośna eskapada samochodowo-au-
tobusowa po gminie. noworocznym 
przejazdem zawiadywał wójt tarno-
wa podgórnego tadeusz czajka, 
który poprzez głośniki na samocho-
dzie tarnowskich term pozdrawiał 
mieszkańców. Za nim w konwoju 

jechały wozy osp tarnowo pod-
górne, osp Lusowo i osp ceradz 
kościelny, kabriolet(!) Świętych 
mikołajów oraz oklejony czerwony-
mi sercami autobus tpBus (któ-
ry będzie wystawiony na licytację 
woŚp). 

– przejechaliśmy przez każdą 
miejscowość naszej gminy i do każ-
dej przywieźliśmy mnóstwo nowo-

rocznego blasku i pozytywnej kolo-
rowej energii – mówi wójt tadeusz 
czajka. – cieszę się, że mieszkańcy 
wyszli na zdrowy spacer i witali nas 
wzdłuż trasy. 

przejazd był naprawdę spektaku-
larny, ponieważ do eskapady spon-
tanicznie przyłączyli się mieszkańcy 
swoimi autami, często przybranymi 
kolorowymi światełkami i świą-

tecznymi ozdobami. większość z 
nich pokonała całą 77-kilometrową 
trasę, a konwój liczył czasami pra-
wie 100 aut! eskapada trwała trzy 

godziny i można ją było śledzić na 
żywo w internecie. 

– mamy nadzieję, że taki głośny 
i kolorowy początek nowego roku 
odstraszy wszelkie smutki! – pod-
sumował imprezę wójt tadeusz 
czajka. – Życzę wszystkim zdrowia 
i pozytywnego nastawienia na to, co 
nam przyniosą najbliższe miesiące. 
ARz

Powitali nowy rok. I to jak!
co prawda nie było im dane, ze względu na obostrzenia, spotkać się na tradycyjnych noworocznych 
pokazach sztucznych ogni, ale w zamian zorganizowali noworoczną eskapadę po gminie Tarnowo 
Podgórne. I jednego są pewni – nowy rok powitali z przytupem! 
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w grudniu 2020 roku minęła 102. 
rocznica wybuchu powstania wiel-
kopolskiego.  obchody, z  powodu 
pandemii skromniejsze niż zwykle, 
zorganizowało również towarzy-
stwo pamięci Generała Józefa Do-
wbora muśnickiego z Lusowa (gm. 
tarnowo podgórne). 

26 grudnia członkowie towarzy-
stwa złożyli kwiaty pod pomnikiem 
generała w międzyrzeczu. krótko 
potem wystartowała grupa sze-
ściu biegaczy, która postanowiła 
uczcić to wydarzenie biegiem od 
pomnika generała w międzyrzeczu 
do pomnika w Lusowie. Byli to: 
pomysłodawczyni biegu Jolanta 
witczak z Lusowa, ryszard  Brono-
wicki „chyży” z nowego tomyśla, 
krzysztof Lipiński „maniack” z po-
znania, paweł kuśnierz – sportowy 
z kaźmierza, mirosław rzadkowski 
– niagara fitness klub oraz wiktor 
sierszuła z wolsztyńskiego klubu 
Biegowego. wszyscy to ultramara-
tończycy, którzy przebiegali wcze-
śniej dystans nawet 240 km! trasa 
grudniowego biegu wynosiła 102 
kilometry, czyli tyle, ile lat minęło 
od wybuchu wielkopolskiego zrywu 
wyzwoleńczego. Bieg rozpoczął się 
o 22.00, a do Lusowa sportowcy 
dobiegli następnego dnia, czyli 27 

grudnia około godz. 12.00. ta for-
ma uczczenia wybuchu powstania 
wielkopolskiego odbyła się już po 
raz kolejny i wpisała się na stałe 
w kalendarz  obchodów.

Gminne uroczystości odbyły się 

w Lusowie 29 grudnia. rozpoczę-
ły się mszą świętą w miejscowym 
kościele, która ze względu na ob-
ostrzenia sanitarne była transmito-
wana przez media społecznościowe. 
Brali w niej udział: dyrektor ipn 

rafał reczek, członek zarządu po-
wiatu piotr Zalewski, płk paweł 
kruk z 17. Brygady Zmechanizo-
wanej z międzyrzecza, wójt gminy 
tarnowo podgórne tadeusz czajka, 
przewodnicząca rady Gminy tar-
nowo podgórne krystyna semba, 
dyrektor sp Lusowo kinga Grek-
-kowalczyk, prezes klubu senio-
rów Lotnictwa Barbara Bocian, 
sekretarz wielkopolskiej rady 
wojewódzkiej sLD Lucjan Dutkie-
wicz oraz delegacja strzeleckiego 
Bractwa kurkowego z prezesem 
stanisławem Bączykiem z tarnowa 
podgórnego na czele. 

po mszy wszyscy obecni przeszli 
na cmentarz, gdzie przy grobie ge-
nerała odbyła się dalsza część uro-
czystości. Delegacje złożyły kwiaty 
na grobie generała. mowy okolicz-
nościowe wygłosił wójt tadeusz 
czajka, a po nim przedstawiciel 
zarządu powiatu piotr Zalewski. 
całość uroczystości poprowadziła 
prezes towarzystwa Zofia smolarz. 
obchody zakończono odśpiewa-
niem hymnu narodowego. pomimo 
pandemii w obchodach nie zabrakło 
osób, które swoją obecnością w ko-
ściele i na cmentarzu uczciły pamięć 
o zwycięskim zrywie wielkopolan. 
Aleksandra Ludwiczak

w najbliższym czasie są aż dwie 
szanse na honorowe oddanie krwi w 
ramach akcji organizowanych przez 
stowarzyszenie Dar serc w gminie 
tarnowo podgórne.

najpierw 31 stycznia, w ramach 
29. Finału woŚp krwiobus regio-
nalnego centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa stanie przy Ze-
spole szkół technicznych tarno-
wo podgórne. – cieszę się, że w 
tym roku możemy włączyć się w 
wielkoorkiestrowe granie – mówi 
wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczący rady Gminy i prezes 
stowarzyszenia. – Dotychczas, 
podczas finałów, wykonywaliśmy 
badania profilaktyczne. niestety ze 
względu na obostrzenia nie możemy 
tego robić, ale w zamian zagramy z 
wielką orkiestrą, organizując akcję 
krwiodawstwa.

potem 13 lutego zapraszamy do 
szkoły podstawowej nr 1 w tarno-
wie podgórnym. w tradycyjnych 
już godzinach (8.00 – 16.00) będzie 
można oddać krew i zapisać się do 
banku dawców szpiku.

natomiast wszystkich, którzy po-
konali koronawirusa, zachęcamy do 
oddawania osocza. można to zro-
bić wyłącznie w siedzibie centrum 
w poznaniu przy ul. marcelińskiej. 
szczegóły dostępne są na stronie in-
ternetowej rckik.poznan.pl lub pod 
nr tel. 574 782 025 lub 574 782 039. 
Arz

Obchody 102. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 

Oddaj krew 
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Większość pokonała 
całą 77-kilometrową 
trasę

Trasa grudniowego biegu wynosiła 102 
kilometry, czyli tyle, ile lat minęło od wybu-
chu wielkopolskiego zrywu wyzwoleńczego 
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Jej organizatorem był sztab woŚp 
w tarnowie podgórnym. wydarze-
nie odbywało się przy zachowaniu 
zasad reżimu sanitarnego – odpra-
wę przeprowadzono online, załogi 
startowały w określonych odstępach 
czasowych, a kolejne wskazówki 
można było uzyskać poprzez odczy-
tanie Qr-kodów. 

warunkiem startu było pozyska-
nie numeru startowego. – Zaprosili-
śmy wszystkich chętnych do „licyto-
wania” numerów startowych, które 
też były oryginalne np. 36.6, 2021, 
90210, 40 i 4 czy 9.5 – wyjaśniają 
organizatorzy. – o niektóre była 
naprawdę zażarta walka. najwyższą 

propozycję, 400 zł,   uzyskaliśmy za 
numer 29 (jak 29. Finał woŚp), 
na którym swój podpis złożył Jurek 
owsiak. 

trasa rundki przebiegała po 
gminie tarnowo podgórne, ale jej 
znajomość nie była konieczna, bo 
przygotowane zadania wymagały 
przede wszystkim spostrzegawczo-
ści i dużej dawki dobrego humoru. 
teoretycznie do pokonania było 55 
km, natomiast niektórzy uczestni-
cy przyjeżdżając na metę rundki 
zapewniali, że realizując kolejne 
zadania zaliczali tych kilometrów 
znacznie więcej. na zakończenie 
przygotowana była jeszcze prosta 

samochodowa próba sprawnościo-
wa i kilka podchwytliwych zagadek 
logicznych. 

na pokonanie całości uczestnicy 
dostali trzy godziny. wyniki zostały 
ogłoszone online: zwyciężyła zało-
ga z numerem 13.5, drugie miejsce 
– z numerem 997, a trzecie – 101. 
Bardzo serdecznie gratulujemy! 
Dzięki tej imprezie w tarnowskiej 
wośpowej eskarbonce przybyło 
2 000 zł. 

sztab woŚp tarnowo podgór-
ne dziękuje tomkowi Duszczakowi 
i jego przyjaciołom za przygotowa-
nie i przeprowadzenie tego pełnego 
emocji wydarzenia! Red

Króle na Kołach
Aż 30 królewskich załóg zameldowało się 6 stycznia na 
parkingu przy szkole podstawowej w Baranowie na miejscu 
startu Samochodowej Rundki KRÓLE NA KOŁACH  
po gminie Tarnowo Podgórne 

taRnowo podgóRne

A jednak wielka orkiestra Świą-
tecznej pomocy w gminie tarnowo 
podgórne zagra 31 stycznia. takie 
przesunięcie to skutek wprowadzo-
nej narodowej kwarantanny. – Ale 
patrzmy pozytywnie – zapewnia 
sztab woŚp tarnowo podgórne. 
– na przygotowania 29. Finału do-
staliśmy dodatkowe trzy tygodnie! 
i w naszej gminie z tego skorzysta-
liśmy!

pierwszy wielkoorkiestrowy 
akord zabrzmiał już 6 stycznia – 
odbyła się  samochodowa rundka 
króle na kołach (więcej w tekście 
powyżej). teraz niemal każdego 
dnia mają miejsce kolejne wośpowe 
wydarzenia, a ich kulminacja nastą-
pi w ostatnią niedzielę stycznia.  

200 wolontariuszy odebrało 
już swoje pakiety rozdawane przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego 
w Zespole szkół technicznych 
tarnowo podgórne. każdy oprócz 
wośpowej puszki i czerwonych 

serduszek otrzymał także środki 
ochrony osobistej (maseczki i rę-
kawiczki). 

w każdy czwartek sztabowcy pro-
wadzą wośpowe studio, gdzie naj-
pierw rozmawiają z Jurkiem owsia-
kiem i innymi sztabami w polsce 
i za granicą na temat organizacji 29. 
Finału, a potem relacjonują lokalne 
działania. 

ruszyły już licytacje na Allegro 
tarnowskiego sztabu. uwaga: w tym 
roku tylko tą drogą można wygrać 
interesujące fanty. – Lista wysta-
wionych przedmiotów cały czas się 
wydłuża, ale oczywiście nadal przyj-
mujemy fanty – mówią sztabowcy 
z tarnowa podgórnego – chcesz 
coś przekazać? czekamy na kontakt 
na wosp@tarnowo-podgorne.pl lub 
tel. 61 8959 263 i 606 756 290.

w sobotę, 30 stycznia, w podróż 
po gminie tarnowo podgórne wy-
ruszy wośpowy konwój – będzie 
mobilna scena koncertowa, loteria, 

lody o smaku wielkiej orkiestry, 
atrakcje przygotowane przez so-
łectwa oraz kilka niespodzianek! 
wyjdźcie na sobotni spacer ko-
niecznie!

A 31 stycznia orkiestra zagra naj-
pierw na plaży w chybach, potem 
przy tp-kom, tarnowskich ter-
mach i  Zespole szkół technicznych 
– zapraszamy na zdrowy spacer tra-
są łączącą te miejsca. scena główna 
będzie w hali sportowej osir przy 
Zst, tu będzie również siedziba tar-
nowskiego sztabu woŚp. niestety 
z racji obostrzeń nie można do hali 
zaprosić publiczności, ale wszystko 
będzie na żywo pokazywane w me-
diach społecznościowych. Zagraj-
my razem – pandemii wbrew!

nie sposób napisać o wszystkim, 
dlatego warto sprawdzać informa-
cje sztabu woŚp tarnowo podgór-
ne w mediach społecznościowych. 
sie ma i do zobaczenia! 
ARz

tuż przed wigilią gmina tarnowo 
podgórne dostarczyła ponad 320 
posiłków w ramach gminnego wigi-
lijnego wsparcia. 

– pomoc skierowaliśmy nie tylko 
do podopiecznych naszego ośrod-
ka pomocy społecznej, ale także 
do wszystkich tych mieszkańców, 
którzy z racji pandemii, potrzebo-
wali takiego wsparcia – wyjaśnia i 
Zastępca wójta ewa noszczyńska-

-szkurat. – mamy nadzieję, że w ich 
domach Święta Bożego narodzenia 
były spokojniejsze i radośniejsze. 
Dziękuję sołtysom, organizacjom 
pozarządowym i pracownikom 
ośrodka pomocy społecznej za 
współpracę przy tej akcji.  

wigilijne posiłki zostały przygo-
towane i dostarczone przez lokalne 
punkty gastronomiczne. 
ARz

18 grudnia 9-letnia mieszkanka 
gminy tarnowo podgórne Zarina 
Zaradna, najmłodsza reprezentant-
ka naszego kraju, została srebrną 
medalistką międzynarodowego mu-
zycznego konkursu wirtuozi V4+, 
który odbył się w Budapeszcie. Zari-
na otrzymała nagrodę specjalną od 

telewizji węgierskiej – przepiękne 
porcelanowe skrzypce wykonane 
przez węgierską Fabrykę porcela-
ny – hollóháza, a także możliwość 
występu z węgierską orkiestrą 
radiową. Bardzo serdecznie gra-
tulujemy i życzymy wielu kolejnych 
sukcesów! ARz

pracownia innowacji technologicz-
nych w Zespole szkół technicznych 
tarnowo podgórne pod patrona-
tem tarnowskiego stowarzyszenia 
przedsiębiorców ogłosiła konkurs 
Świąteczny na zaprojektowanie 
i wykonanie ozdób bożonarodze-
niowych.

konkurs skierowany był do 
uczniów Zst, którzy mogli przed-
stawić własne pomysły na orygi-
nalne, świąteczne ozdoby. pomy-
słodawcą i organizatorem całego 
przedsięwzięcia był prezes tsp ry-
szard Balcerkiewicz, który tak pod-
sumował konkurs: 

– otrzymaliśmy kilka bardzo in-
teresujących prac, które 14 grudnia 
ocenili przedstawiciele tarnowskie-
go stowarzyszenia przedsiębior-

ców i Zespołu szkół technicznych. 
wyróżnione zostały prace trzech 
uczniów: pierwsze miejsce zajął łu-
kasz waraczewski, drugie – kacper 
kowalczyk, a trzecie oliwia Ziół-
kowska. 

wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 
szczególne podziękowania orga-
nizatorzy przekazują opiekunom, 
rodzicom, dziadkom oraz zakładom 
pracy, w których uczniowie odbywa-
ją praktyki.

serdeczne podziękowania, za 
ufundowanie cennych nagród dla 
uczestników, organizatorzy kierują 
do firm: schattdecor, Balma, noti, 
Festool – dzięki nim młodzież miała 
jeszcze większą motywację do pra-
cy. TSP

Tarnowskie WOŚP już działa

Święta były radośniejsze

Sukces Zariny 

Najlepsze prace świąteczne
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Zwycięska praca Łukasza Waraczewskiego. 
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wykonano przebudowę ul. mosiń-
skiej w stęszewie na długości 0,320 
km - na odcinku od ul. poznańskiej 
do ul. składowej. w ramach zada-
nia ułożono na jezdni nowe warstwy 
bitumiczne. przeprowadzono na 
całej długości ulicy remont istnieją-
cej kanalizacji deszczowej. ułożono 
nowe krawężniki. przebudowano 
cały chodnik po stronie północnej 
ulicy. 

przebudowano cały chodnik po 
stronie południowej z wykonaniem 
jego wzmocnienia w miejscach do-
puszczonych do parkowania pojaz-
dów oraz wykonano zatokę postojo-
wą na powierzchni 158 m2.

koszt całkowity  zadania wyniósł 
924.833,70 zł. Zadanie zostało 
zrealizowane ze środków gmi-
ny stęszew przy dofinansowaniu 
z Funduszu Dróg samorządowych  
w wysokości 463.031,70 zł. 
Red

Buk, stęszew

Przebudowa Mosińskiej
koszt całkowity modernizacji ul. mosińskiej w stęszewie 
wyniósł 924.833,70 zł
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stęszewianie pamiętali o 102. 
rocznicy wybuchu powstania wiel-
kopolskiego. pod pomnikiem na 

rynku w stęszewie złożono kwiaty, 
a przedstawiciele szczepu Zhp stę-
szew pełnili wartę. Red
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102 rocznica

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO WIeSZ...
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Podpoznańskie bliźniaki 
wiele perełek okolic poznania to miejsca unikatowe, nie brakuje jednak i takich, które z przymrużeniem oka 
można nazwać bliźniakami. Ich odpowiedniki rozsiane są zarówno po najbliższej okolicy, jak i w innych 
częściach kraju, Europy i świata
nie ma chyba nikogo, kto nie znałby 
poznańskich koziołków, trykających 
się w południe ku uciesze turystów 
i mieszkańców. mało kto jednak 
wie, że koziołki mają swojego „ko-
legę” na wieży ratusza w kórniku, 
gdzie o godz. 12 pod zegarem pieje 
i kłania się wszystkim sympatyczny 
kogut-kur. występom zwierzaków 
towarzyszą również dźwięki miej-
skich hejnałów.

Podwójne
kórnik wraz z Bninem to idealny 

przykład podpoznańskich bliźnia-
ków. o ich dawniejszej, odrębnej 
historii świadczy unikatowy, po-
dwójny herb gminy oraz dwa rynki 
i ratusze: kórnicki jest siedzibą bur-
mistrza, w bnińskim mieści się izba 
pamiątek regionalnych. Dwoma 
rynkami może się również pochwa-
lić murowana Goślina. pierwszy to 
centralny punkt średniowiecznej 
części miasta z budynkami kościoła 
farnego i ratusza. Drugi (ze stylizo-
waną kamienicą-ratuszem) powstał 
jako element osiedla dla pracowni-
ków fabryki zbrojeniowej w Bole-
chowie. swoistymi bliźniakami są 
też synagogi w Buku (obecnie sala 
miejska) i mosinie (Galeria sztu-
ki). odnowione i zarządzane przez 
samorządy, funkcjonują dziś z po-
wodzeniem jako miejsca licznych 
wystaw, spotkań i koncertów.

Pomniki
charakterystycznym elementem 

panoramy Lubonia jest pomnik 
siewcy. rzeźba, wykonana przez 
słynnego marcina rożka, pierwot-
nie służyła jako… reklama podczas 
powszechnej wystawy krajowej. 
wiele lat później kopia siewcy sta-
nęła przed budynkiem obecnego 
poznańskiego uniwersytetu przy-
rodniczego. rzeźba przypomina, 
że uczelnię można śmiało nazwać 
młodszym bratem wyższej szkoły 
rolniczej imienia haliny w Żabiko-
wie (część Lubonia) – jedynej uczel-
ni wyższej w zaborze pruskim. 

Liczne kopie słynnych rzeźb zna-
lazły swoje miejsce w muzeum Ar-
kadego Fiedlera w puszczykowie. 
w tamtejszym ogrodzie kultur 
i tolerancji zobaczyć można Bramę 
słońca z tiahuanaco, posąg z wy-
spy wielkanocnej czy posąg Bud-
dy z Bamian, którego pierwowzór 
został zniszczony przez talibów. 
w puszczykowie swoją przystań 
znalazła też wierna kopia santa ma-
rii – żaglowca krzysztofa kolumba 
oraz kopia myśliwca hurricane, 
używanego przez polskich pilotów 
walczących w bitwie o Anglię.

Architektura
co łączy salę mauretańską na 

zamku w kórniku i Fontannę Lwów 
na dziedzińcu zamku w pozna-
niu? obie swoje pierwowzory mają 
w hiszpańskiej Grenadzie, w pałacu 
Alhambra. kórnicki zamek ma jesz-

cze innego bliźniaka – mauzoleum 
tadź mahal w indyjskiej Agrze, 
o czym najłatwiej przekonać się, 
oglądając zamek z perspektywy Ar-
boretum. 

częścią imponującej rezydencji 
w rogalinie jest kościół świętego 

marcelina. Budynek, znany jako 
mauzoleum rodu raczyńskich, jest 
kopią rzymskiej świątyni z francu-
skiego nîmes. 

na berlińskiej starej mennicy był 
wzorowany pałac Jankowice, czyli 
najstarszy w regionie obiekt w sty-

lu klasycyzmu romantycznego. Dla 
efektownej wieży ciśnień górującej 
nad Śremem odpowiednika szukać 
trzeba w nieodległym kościanie, 
a obie wieże nawiązują do londyń-
skiego tower Bridge. ciekawe są 
losy kopca kościuszki w objezie-

rzu. według legendy pierwszy ko-
piec usypano tam w roku śmierci 
naczelnika, a więc na kilka lat przez 
budową bardziej znanego odpo-
wiednika z krakowa.

Rekreacja
miłośnicy aktywności w plene-

rze w każdą sobotę spotykają się 
w Dąbrówce. stamtąd punktualnie 
o godzinie 9 rusza bieg po lasach 
palędzko-zakrzewskich. w tym 
samym czasie startują też zawod-
nicy bliźniaczych biegów sieci par-
krun nad Jeziorem swarzędzkim, 
na poznańskiej cytadeli i w set-
kach miejsc w 22. krajach świata. 
Ze względu na pandemię póki co 
trzeba szukać innych sposobów 
rekreacji – na przykład w pusz-
czy Zielonce! kto by pomyślał, że 
w jej granicach mieszczą się dwie 
Ameryki(!), Floryda, karpaty, 
łysa Góra, no i mazury. A właści-
wie czerwonackie mazury, czyli 
zbiorniki pożwirowe w owińskach, 
które oglądane z lotu ptaka przypo-
minają miniaturkę malowniczych 
krajobrazów północno-wschodniej 
polski.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna
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Sala Miejska - dawna synagoga w Buku. Kościół św. Marcelina w Rogalinie. 

Zamek w Kórniku. 
Sala Mauretańska na zamku 
w Kórniku. 

Czerwonackie Mazury w Owińskach. 

„turystyczne pLotki”: w ra-
mach cyklu wspólnie z poznań-
ską Lokalną organizacją tury-
styczną (pLot) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych 
sąsiadów, by zachęcić do mi-
kroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek 
okolic poznania. 

kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informa-
torów samorządowych 12 gmin 
członkowskich pLot, w naszym 
Głosie poznańskim oraz w pra-
sowej powiatowej 17.

tuRystyczne plotki 
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16 gmina kostRzyn zimą

Pałac w Gułtowach. 

Teren rekreacyjny przy Placu Kurdeszowym. 

Rynek. 

Ścieżka spacerowa. 

Park Miejski. 

Zbiornik retencyjny. Teren przy zrekultywowanym zbiorniku po jeziorze Pło. 
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Rynek z lotu ptaka. 


