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Miss Doktor. STR. 13

„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

Fo
t.

 s
tA

R
o

st
w

o
 P

o
w

iA
to

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!

Poznaj Owińska dotykiem, 
a świat – węchem

Jedyna w Europie „tyflobiblioteka zapachów” powstaje 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (gm. Czerwonak).   
Str. 2
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biblioteka, która pachnie pocią-
giem, kwiatowymi perfumami, 
a nawet smarem i czosnkiem. na 
regałach – zamiast książek – ty-
siące próbek, pudełek, z których 
unosi się woń całego naszego ży-
cia i wszystkiego, co nas otacza. 
takie niezwykłe miejsce – jedyne 
w europie – „tyflobiblioteka zapa-
chów” – powstaje w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowaw-
czym dla Dzieci niewidomych 
w owińskach i pozwoli na rozwi-
janie kompetencji poznawczych 
przez stymulację zmysłu węchu. 
zbiory mają być dostępne od 
przyszłego semestru. Docelowo 
biblioteka będzie się znajdować 
w zaadaptowanych pomieszcze-
niach piwnicznych. 

Zapach słonia
na razie trwa kompletowanie 

próbek zapachowych. zbierane są 
przede wszystkim wody toaletowe, 
ale nie brakuje także niecodzien-
nych aromatów, np. smaru osi pa-
rowozów czy… odchodów słonia. 
Przesyłane są też pudełeczka po 
rozmaitych substancjach chemicz-
nych i naturalnych. Do tej pory do 
owińsk trafiło kilka tysięcy próbek 
z całej Polski. w inicjatywę włą-
czyły się setki osób, sklepów i firm, 
deklarując wysyłkę najróżniejszych 
zapachów, poczynając od perfum 
poprzez wonie roślin, olejków ete-
rycznych, zwierząt, środków tech-
nicznych, leków, gatunków drew-
na i wielu innych. Ponadto duże 
koncerny przesyłają próbki swoich 

pachnących produktów. nawet 
senselierzy, perfumiarze oraz inni 
specjaliści z branży deklarują po-

moc w profesjonalnym urządzeniu 
biblioteki. 

– w organizację zbiorów oraz 

materiałów tyflologicznych zaan-
gażowaliśmy również rodziców 
naszych uczniów, którzy wraz 
z nimi współtworzą nietypową grę 
– „memory zapachowe”, wykorzy-
stując w niej np. dostępne w kuchni 
zioła i przyprawy – mówi marek 
Jakubowski, inicjator akcji i tyflo-
pedagog z owińskiego sosw. Jak 
przyznaje, będzie to kolejny unika-
towy projekt edukacyjny na skalę 
europejską. istniejące w ośrodku 
Park orientacji Przestrzennej czy 
muzeum tyflologiczne nie tylko 
służą nauczaniu wychowanków, ale 
też stanowią niecodzienne atrakcje 
turystyczne. 

Makieta na orientację
w szkole stanęła ostatnio kolej-

na z makiet wykonanych w ramach 
rewaloryzacji pomieszczeń placów-
ki. ustawiona bezpośrednio przed 
ośrodkiem, przedstawia wszystkie 
jego budynki z placu Przemysła-
wa, zawiera też opisy w piśmie 
brajla oraz druku powiększonym. 
Drugi z modeli znajduje się przed 
wejściem do Parku i ilustruje jego 
przestrzeń. obie makiety są prze-
znaczone do nauki orientacji prze-
strzennej przez uczniów. Prezentu-
ją także placówkę odwiedzającym. 
Autorem prac jest ceniony artysta 
rzeźbiarz, profesor Karol badyna, 
którego dzieła można podziwiać 
w wielu miastach Polski i całego 
świata. o jego talencie świadczy 
kunszt z jakim, na potrzeby niewi-
domej młodzieży, przełożył „Damę 
z łasiczką” leonarda da Vinci 

z płaskiego płótna na medium trój-
wymiarowe. zainspirowana obra-
zem rzeźba pozwoli dzieciom „zo-
baczyć” dzieło mistrza włoskiego 
renesansu.  

szkoła w owińskach została 
niedawno wyposażona w unikal-
ny system planów tyflokartogra-
ficznych pięter budynku. Jest on 
dostępny nie tylko dla uczniów 
ośrodka, ale także dla wszystkich 
gości, również dla widzących. Pla-
ny zostały ponadto udźwiękowione 
przy pomocy systemu kodów QR.  
zamontowane wcześniej makiety 
dotykowe i mapy wnętrz przede 
wszystkim służą do profesjonalnej 
nauki orientacji przestrzennej. Jed-
nocześnie pozwalają zarówno wy-
chowankom, jak i odwiedzającym 
dokładnie poznać teren zewnątrz 
i wewnątrz szkoły oraz internatu, 
a tym samym zaspokajają ich natu-
ralną ciekawość. KW

Poznaj Owińska dotykiem, 
a świat – węchem
Jedyna w europie „tyflobiblioteka zapachów” powstaje w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
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są najlepsi w prewencji i dochodze-
niówce. czuwają nad porządkiem, 
skutecznie odzyskują mienie. Dzię-
ki dobrej zespołowej pracy właśnie 
odebrali wyróżnienia. Po raz 10. 
rozstrzygnięty został  konkurs na 
najlepszy komisariat roku powiatu 
poznańskiego.    

na minionej sesji rady powiatu 
oficjalnie ogłoszono wyniki rywali-
zacji służb mundurowych, której ce-
lem jest promowanie i premiowanie 
najlepszych posterunków w powie-
cie poznańskim. nagrody i tytuły 
wręczono laureatom podczas spo-
tkania 4 lutego.

za rok 2020 pierwsze miejsce 
przypadło Komisariatowi Policji 
w Pobiedziskach, którym dowodzi 
podinsp. Roman warda. wymie-
niona jednostka, oprócz tytułu, 
otrzymała również nagrodę finanso-
wą w wysokości 30 tysięcy złotych. 
Drugie miejsce w zestawieniu zajął 
ubiegłoroczny triumfator, Komisa-
riat Policji w buku, a trzecie komi-

sariat kostrzyński. Placówki te ode-
brały odpowiednio 10 oraz 5 tysięcy 
złotych. 

– Dzięki naszej współpracy 
i wsparciu powiatu poznańskiego 
możemy od wielu lat organizować 

między innymi właśnie ten kon-
kurs, który z pewnością jest jednym 
z elementów poprawiających bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców. 
Gratuluję nie tylko zwycięzcom, 
ale wszystkim jednostkom, które 

dzielnie rywalizowały w minionej 
edycji – powiedział leszek steinitz, 
zastępca komendanta miejskiego 
policji w Poznaniu. 

wręczając wyróżnienia, tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański, 

mówił, że ta przyjacielska rywaliza-
cja między mundurowymi pozytyw-
nie wpływa na stan bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego w regio-
nie. 

– są one naszym wspólnym ce-
lem. Dlatego w ubiegłym roku 
między innymi pomogliśmy sfinan-
sować zakup „dymowozu”, specja-
listycznego samochodu wyposażo-
nego w urządzenia do analizy spalin 
czy stopnia zadymienia. w tego-
rocznym budżecie zarezerwowali-
śmy niebagatelną kwotę 1 mln zł na 
modernizacje powiatowych komend 
oraz zakup policyjnych środków 
transportu, a także na konkursowe 
nagrody – dodał wicestarosta. 

w zestawieniu, które jest pro-
wadzone przez cały rok, działania 
funkcjonariuszy oceniane są na 
podstawie 20 kryteriów. w każdej 
kategorii posterunek może otrzy-
mać od 1 do 15 punktów. ten ko-
misariat, który zbierze ich najwięcej 
– zwycięża. KW

Nagrodziliśmy najlepsze komisariaty z 17 gmin

Po więcej informacji o ośrodku 
i projekcie zapraszamy na:  
www.facebook.com/soswD 
nowinska. natomiast każdy, 
kto zechce się włączyć w two-
rzenie zbiorów, może nadsyłać 
zapachy na adres: specjalny 
ośrodek szkolno–wychowawczy 
dla Dzieci niewidomych im. 
synów Pułku, Pl. Przemysława 9, 
62-005 owińska lub zostawić je 
osobiście w portierni szkoły.  

Zbiory zapachów
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stałą organizację ruchu wprowa-
dzono 12 lutego. z nowego mostu 
mogą już korzystać kierowcy, piesi 
i rowerzyści.

obiekt, po którym do tej pory po-
ruszali się mieszkańcy murowanej 
Gośliny, był w fatalnym stanie tech-
nicznym. Dlatego zapadła decyzja 
o jego rozbiórce. 

– nowy wiadukt ma 21 metrów 
długości i niemal 18 metrów sze-
rokości. znajdują się na nim 8-me-
trowa jezdnia, 3-metrowy chodnik 
oraz ścieżka rowerowa o szerokości 
2,5 metra – opowiada marek bo-
rowczak, dyrektor zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu.

inwestycja była kluczowa. most 
pełni strategiczną rolę dla miesz-
kańców. nowy przejazd nad tora-
mi połączył zachodnią i wschod-
nią część murowanej Gośliny, 
ułatwiając dotarcie do centrum 
miasta czy węzłów komunikacyj-
nych. stanowi też główny dojazd 
osób mieszkających po  wschod-

niej stronie linii kolejowej do urzę-
du, poczty, policji, przychodni czy 
ośrodka kultury.

bezpieczniejszą drogę do szko-
ły zyskały również dzieci z takich 
miejscowości jak boduszewo czy 
Rakownia, a miłośnicy przyrody 
łatwiejszy dostęp do Puszczy zie-
lonki.

– Dotychczasowy obiekt miał 
ograniczoną nośność, jezdnia była 
wąska, praktycznie bez chodników, 
ruch odbywał się wahadłowo – wy-
licza tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański. – nowy spełnia dużo 
wyższe standardy. 

Koszt prac to około 9 mln zł. nie-
mal 4 mln zł pochodzi z dofinanso-
wania z rezerwy subwencji ogólnej. 
KW

Koniec utrudnień 
w Murowanej Goślinie 
nowy wiadukt nad torami kolejowymi na ulicy Gnieźnieńskiej otrzymał pozwolenie na użytkowanie. 
Właśnie został otwarty i tym samym udostępniony mieszkańcom 

ReKlAmA

Fo
t.

 z
D

P 

Nowy wiadukt ma 
21 metrów długości  
i 18 m szerokości
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centrum wsparcia osób Potrze-
bujących i ich opiekunów w mu-
rowanej Goślinie zostało 12 lutego 
oficjalnie otwarte przez burmistrza 
Dariusza urbańskiego wraz z jego 
zastępcą Radosławem szpotem 
oraz przedstawicielami oAK usługi 
opiekuńcze sp. z o.o. (non profit) z 
Poznania i stowarzyszenia „Każdy 
Jest ważny” z murowanej Gośliny. 
Pierwsze osoby zapisane na po-
szczególne aktywności będą mogły 
korzystać z usług, jak tylko zostaną 
złagodzone restrykcje pandemicz-
ne. 

celem projektu jest wdrożenie i 
realizacja Kompleksowego Progra-
mu usług opiekuńczych w gminie 
murowana Goślina, świadczonych 
w lokalnej społeczności łącznie dla 
316 mieszkańców gminy - w tym dla 
158 osób potrzebujących wsparcia i 
158 ich opiekunów faktycznych.

w ramach realizowanego przed-
sięwzięcia, za pomocą centrum, 
każdy uczestnik projektu otrzyma 
nieodpłatnie wsparcie w formie 
usług usprawniających (fizjoterapia 
w nowo wyposażonym gabinecie w 
cwo), poradnictwa psychologicz-
nego i dietetycznego, treningów 
samoopieki. Dodatkowo centrum 
wsparcia osób Potrzebujących i ich 
opiekunów zapewni:
• dla 120 osób bezpłatną pomoc są-
siedzką, w tym dla 30 osób z moż-
liwością teleopieki (opaska teleme-
dyczna z abonamentem, zapewnia 

łączność z centrum medycznym 
24/7, geolokazlizację, posiada przy-
cisk sos ratujący życie),
• dla 12 osób bezpłatne usługi opie-
kuńcze w miejscu zamieszkania, 
• dla 26-30 osób bezpłatne usługi 
opiekuńcze w Dziennym Domu Po-
mocy. 

w ramach centrum wsparcia osób 
Potrzebujących i ich opiekunów, 
zostanie także uruchomiony Dzien-
ny Dom Pomocy, który będzie się 
mieścić w pomieszczeniach udo-
stępnionych przez gminną spółkę 
mG sport i nieruchomości przy 
ul. mściszewskiej 10, w murowanej 
Goślinie.  

Rekrutacja do projektu:
• obejmuje wszystkie osoby potrze-
bujące bez względu na wiek;
• kryteria niezbędne do spełnienia: 
należy być mieszkańcem miasta 
lub gminy murowana Goślina, 
być osobą potrzebującą wsparcia 
(potrzebować wsparcia w zakresie 
wykonywania przynajmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia co-
dziennego), zgłosić się do projektu z 
opiekunem faktycznym (osobą, któ-
ra w jakikolwiek sposób pomaga w 
codziennym funkcjonowaniu).

Pierwszeństwo w rekrutacji  
dla osób:
• z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności;

• cierpiących na ciężką 
lub przewlekłą chorobę;

• posiadających niski dochód;
• korzystających 

z programu PoPŻ;
• pozostających we wsparciu OPS.

Projekt realizowany jest przez oAK 
usługi opiekuńcze sp. z o.o. (non 
profit) z Poznania i stowarzyszenie 
„Każdy Jest ważny” z murowanej 
Gośliny.  na cele realizacji projek-
tu władze miG murowana Goślina 
użyczyły nieodpłatnie pomieszcze-
nia, które zostały wyremontowane 
i wyposażone ze środków projektu. 
burmistrz miG murowana Goślina 
Dariusz urbański objął projekt ho-
norowym patronatem. 

wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu z centrum 
wsparcia osób Potrzebujących i 
ich opiekunów ul. mściszewska 10, 
62-095 murowana Goślina, tel. 798 
058  958, cwo-murowanagoslina@
oakuo.pl.

Projekt współfinansowany z 
środków urzędu marszałkowskie-
go województwa wielkopolskiego 
pod numerem RPwP.07.02.02-30-
0017/19 KwotA DoFinAnso-
wAniA PRoJeKtu 1 852 936,09 
zł. RED

Centrum Wsparcia Osób 
Potrzebujących i ich Opiekunów
celem projektu jest wdrożenie i realizacja Kompleksowego 
Programu Usług Opiekuńczych w gminie Murowana 
Goślina  
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więcej informacji 
z gminy murowana Goślina na 

www.naszglospoznanski.pl
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Powstanie nowoczesny, przestron-
ny budynek przedszkola, który 
mieścić będzie pięć sal dydaktycz-
nych z bezpośrednim dostępem do 
węzłów sanitarnych, co umożliwi 
utworzenie pięciu oddziałów przed-
szkolnych liczących 25 dzieci każdy. 
Duże, kolorowe sale wyposażone 
zostaną w meble, zabawki i pomo-
ce dydaktyczne, dostosowane    do 
potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Placówka posiadać będzie  wy-
godną szatnię. zaplecze kuchenne 
umożliwi przyrządzenie pierwszego 
i drugiego śniadania oraz wydanie 
dwudaniowego obiadu przygoto-
wanego przez firmę cateringową 
z uwzględnieniem potrzeb dzieci 
z alergiami pokarmowymi.

Przedszkole otaczać będzie ogro-
dzony, bezpieczny plac zabaw. wy-
posażony w piaskownice, zjeżdżal-
nie,  huśtawki i inne urządzenia, co 
zagwarantuje dzieciom doskonałą 
zabawę na świeżym powietrzu przez 
cały rok.

nad  edukacją i bezpieczeństwem 
przedszkolaków czuwać będzie 
w pełni wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna. w każdej grupie 
pracować będzie jeden nauczyciel 
i jedna pomoc nauczyciela, którzy 

zapewnią dzieciom bezpieczeństwo 
i wszechstronny rozwój.

Przedszkole zapewni dzieciom 
zajęcia rytmiczne, pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną, profilaktykę 
i terapię logopedyczną oraz gimna-

stykę korekcyjną. Pracę dydaktycz-
ną wspierać będą między innymi: 
warsztaty plastyczne przedstawie-
nia teatralne, koncerty muzyczne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz 
wycieczki.

w godzinach od 8:00 do 13:00 
opieka nad dzieckiem w przedszko-
lu będzie bezpłatna. za  pozostałe 
godziny pobytu dziecka w przed-
szkolu rodzic będzie ponosił opłatę 
w wysokości 1 zł za każdą godzinę. 
Dzienny koszt wyżywienia dziecka 
w przedszkolu wynosić będzie 12,5 
zł.

Przedszkole będzie czynne od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 6:30 do 17:00.

wkrótce rozpocznie się postę-
powanie rekrutacyjne do publicz-
nych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, których organem 
prowadzącym jest miasto i Gmina 
buk, o czym będziemy informować 
odrębnym komunikatem.

telefon do kontaktu: 663-587-
206. zs

Nowe przedszkole w gminie Buk
od września 2021 r. w niepruszewie przy ulicy Żytniej rozpocznie działalność nowe Przedszkole 
Publiczne
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więcej informacji 
z gminy buk na 

www.naszglospoznanski.pl

1. Do przedszkola przyjmowane 
są dzieci w wieku od 3 lat, do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w  którym dziecko kończy 7 
lat (art. 31 ust. 1 ustawy z  dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

2. Dziecko, posiadające orze-
czenie o  potrzebie kształcenia 
specjalnego, któremu odroczono 
rozpoczęcie spełnienia obowiąz-
ku szkolnego, może uczęszczać do 
przedszkola do końca roku szkol-
nego w  tym roku kalendarzowym, 
w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 
ustawy Prawo oświatowe).

3. Rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola składają na kolejny 
rok szkolny deklarację o  kontynu-
owaniu wychowania przedszkolne-
go w tym przedszkolu w terminie 22 
do 26 lutego 2021 r. brak deklaracji 
w/w terminie traktuje się jako rezy-
gnację z miejsca w przedszkolu.

4.   Do przedszkola przyjmuje się 
dzieci zamieszkałe na obszarze mia-
sta i Gminy buk.

na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę łącznie kryteria mające jed-
nakową wartość, wymienione po-

niżej w kryteriach naboru (art. 131 
ust. 2 ustawy z  14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe): 

1) wielodzietność rodziny 
kandydata;
2) niepełnosprawność 
kandydata;
3) niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą 
zastępczą.
na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli bra-
ne są pod uwagę kryteria oraz licz-
ba punktów za kryteria, określone 
w  uchwale Rady miasta i Gminy  
buk z dnia 5 lutego 2019 r. w spra-
wie określenia kryteriów obowiązu-
jących na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których 
miasto i Gmina buk jest organem 
prowadzącym.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w mieście 
i gminie Buk w roku szkolnym 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk

22 do 26 lutego 2021 r. składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

8 do 17 marca 2021 r. składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzający-
mi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca do 25 marca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

26 marca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

29 marca do 2 kwietnia 2021 r. uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

9 kwietnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

12 do 16  kwietnia 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

19 do dnia 21 kwietnia 2021 r. składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 kwietnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2021 r. uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

30 kwietnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.buk.gmina.pl. 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIeSZ...
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StęSzew

„Gramy z głową” - takie było hasło 
tegorocznego 29. Finału wielkiej 
orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbył się 31 stycznia. był to 
wyjątkowy finał, ponieważ ze wzglą-
dów pandemicznych wyglądał 
zupełnie inaczej niż w  latach ubie-
głych. mimo to mieszkańcy gminy 
stęszew tradycyjnie nie zawiedli.

nie zawiódł również sztab orkie-
strowy, który przygotował szereg 
atrakcji. od wczesnych godzin po-
rannych na terenie miasta stęszew 
pojawili się wolontariusze, którzy 
zbierali datki do puszek. można było 
również przekazać środki finansowe 
za pomocą terminala płatniczego. 

w  godzinach popołudniowych wo-
lontariusze pojawili się również na 
wioskach gminy.

Podczas orkiestrowego grania, 
nie mogło zabraknąć harcerskiej 
grochówki na stęszewskim Rynku 
oraz słodkości, które sprzedawa-
ne były przy bibliotece Publicznej. 
wszystko to oczywiście, przy zacho-
waniu środków reżimu sanitarnego.

Do stęszewskiego grania przyłą-
czyła się również grupa lokalnych 
morsów.

tradycyjne już, uwielbiane przez 
mieszkańców licytacje, zostały 
zastąpione aukcjami dostępnymi 
w systemie Allegro.

w tym roku celem zbiórki był 
zakup sprzętu na oddział dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii i  dia-
gnostyki głowy. Pomimo tych nie-
pewnych czasów, mieszkańcy stę-
szewa po raz kolejny pokazali, jak 
ogromne i gorące mają serca.

mając taki sztab oraz szczodrych 
mieszkańców, jesteśmy przekona-
ni, że stęszewska wielka orkiestra 
Świątecznej Pomocy będzie grała do 
końca świata i o jeden dzień dłużej. 
Red

29. Finał WOŚP 
w Stęszewie
na terenie gminy stęszew, na wielką orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, udało się zebrać ponad 73 tysiące złotych

ReKlAmA
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Damian Boiński 
Kalwy 25 (gm. Buk) 
tel. 669 320 068 
tel. 607 347 668

Oferujemy usługi w zakresie: wymiana opon – wulkanizacja, 
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Damian Boiński 
Kalwy 25 (gm. Buk) 
tel. 669 320 068 
tel. 607 347 668

Oferujemy usługi w zakresie: wymiana opon – wulkanizacja, 
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

Od stycznia przyjmiemy 
elektryka-eklektromechanika

trzy złote więcej zapłacą od 15 lute-
go (od godz. 6) kierowcy motocykli 
i samochodów osobowych za prze-
jazd 150 kilometrowym odcinkiem 
autostrady A2 z nowego tomyśla 
do Konina. opłata wzrasta do 69 
złotych. za każdy z trzech odcin-
ków (nowy tomyśl-Poznań, Po-
znań-września i września-Konin) 
kierowcy samochodów osobowych 
zapłacą po 23 zł.

nie wzrosną opłaty za przejazd 

106 kilometrowym odcinkiem A2 
z nowego tomyśla do Świecka (18 
zł). ten odcinek trasy liczy 106 km.

Poniżej nowe ceny dla innych ka-
tegorii pojazdów:

34 zł - kat. 2 (pojazdy samocho-
dowe o dwóch osiach, z których co 
najmniej jedna wyposażona jest w 
koła bliźniacze oraz motocykle i po-
jazdy samochodowe o dwóch osiach 
z przyczepami);

52 zł - kat. 3 (pojazdy samocho-

dowe o trzech osiach oraz pojazdy 
samochodowe o dwóch osiach, z 
których co najmniej jedna wyposa-
żona jest w koła bliźniacze z przy-
czepami); 

80 zł - kat. 4 (pojazdy samocho-
dowe o więcej niż trzech osiach oraz 
pojazdy samochodowe o trzech 
osiach z przyczepami);

230 zł - Kat. 5 (pojazdy ponadnor-
matywne).
RED

Drożeje przejazd autostradą A2

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został, 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 
położonej w Strykowie, stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 206 
Burmistrza Gminy Stęszew z 12 czerwca. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16,  
mail: geodeta@steszew.pl 

tu mOGLA być tWOjA reKLAmA

ZADZWOŃ  
 691-895-296

o gminie stęszew na co dzień 
piszemy na 

www.naszglospoznanski.pl
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wpłynęło 6 ofert od potencjalnych 
wykonawców. najkorzystniejsza 
okazała się oferta firmy magard 
sp. z o.o. z Poznania, która podję-
ła się wykonawstwa za 1,589 mln 
zł. umowę w tej sprawie burmistrz 
swarzędza marian szkudlarek pod-
pisał 8 stycznia. 

Active Park w zalasewie powsta-
nie w ramach budżetu obywatel-
skiego gminy swarzędz. na dużym, 
ogrodzonym i monitorowanym 
terenie znajdą się m.in. plac za-
baw, siłownia, urządzenia do street 
workout’u, grill, wybieg dla psów, 
parking dla samochodów i stojaki 
rowerowe, przestrzeń do organi-
zowania imprez plenerowych, plac 
na gry uliczne, tory do gry w bule, 
elementów małej architektury jak 
ławki, kosze na śmieci, stoliki sza-
chowe, stoliki piknikowe itp. cały 
teren będzie wypełniony zielenią, 
głównie drzewami, żywopłotami i 
krzewami odpornymi na trudne wa-
runki miejskie. 

Realizacja tej inwestycji zapla-
nowana jest na bieżący rok. więk-
szość prac ma być zakończona 
do lipca, natomiast nasadzenia 

zieleni potrwają dłużej, zgodnie z 
wymaganiami dla poszczególnych 
grup roślin. 
MW 

Swarzędz
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Active Park w Zalasewie
Rozstrzygnięty został przetarg na 
wykonanie inwestycji pod nazwą 
„Zagospodarowanie terenu działki nr 
31/4 w Zalasewie (gm. Swarzędz) na 
tzw. Active Park - Etap I” 9 lutego odbyła się nadzwyczajna 

XXXiii sesja Rady miejskiej. na 
wniosek burmistrza mariana szku-
dlarka radni przyjęli dwie uchwały, 
których celem jest udzielenie pomo-
cy przedsiębiorcom znajdującym się 
w trudnej sytuacji z uwagi na ogra-
niczenia związane z pandemia co-
vid-19. uchwały te dotyczą „zwol-
nienia z podatku od nieruchomości 
niektórych grup przedsiębiorców,  
których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu co-
vid-19” oraz „zwolnienia z opłaty i 
zwrotu opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży”. MW

zakończyła się budowa chodnika w 
ul. zielińskiej w Gruszczynie (gm. 
swarzędz). ma 650 m długości i 
szerokość ok. 2 m. 

nawierzchnia chodnika i zjaz-
dy do posesji wykonane zostały z 
kostki brukowej. Podczas budo-
wy chodnika linię teletechniczną 
przeniesiono do podziemnego ka-
nału. 

wykonawcą była iveston sp. z 
o.o. z obornik, a koszt budowy to 
750 tys. zł. 
MW

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę układu komunikacyj-
nego przed budynkiem ośrodka Po-
mocy społecznej w swarzędzu wraz 
z chodnikiem i oświetleniem. 

w ramach tej inwestycji zmoder-
nizowany zostanie odcinek ulicy od 
przychodni certus do budynku, w 
którym siedzibę ma oPs, a także 
przebudowany będzie istniejący 
tam parking. na przebudowanej 
ulicy wykonane zostaną równoległe 
zatoki parkingowe oraz oświetle-
nie. Po zakończeniu prac, co pla-

nowane jest na połowę bieżącego 
roku, wprowadzona zostanie nowa 
organizacja ruchu - od certusa w 
kierunku oPs pojedziemy ulicą jed-
nokierunkową z wyjazdem przez ul. 
sienkiewicza.

w przetargu wygrała oferta 
Przedsiębiorstowa usługowo-bu-
dowlanego bRuKPol ze strzelc 
wielkich, które podjęło się wyko-
nania tej inwestycji za 622,5 tys. zł. 
Przebudowa ma być wykonana do 
jesieni bieżacego roku. 
MW

szanowni Państwo! swarzędz, jak 
co roku, przyłączył się do szlachet-
nej akcji wielkiej orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. mimo ograniczeń 
spowodowanych pandemią znów 
zagraliśmy okazując wielkie serca. 
zebraliśmy prawie 136 tysięcy zło-
tych dla oddziałów dziecięcej laryn-
gologii, otolaryngologii i diagnosty-
ki głowy. 

wszystkim Państwu serdecznie 
dziękuję za każdą wpłatę, za każdy 
gest, za wielką pomoc i zaangażo-
wanie. wierzę, że będziemy razem 
grać do końca świata i jeden dzień 
dłużej... 
Z wyrazami szacunku, 
Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

5 lutego zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu wybrał wykonawcę 
tunelu po torami kolejowymi w 
Kobylnicy (gm. swarzędz). najko-
rzystniejsza okazała się oferta firmy 
budimex budownictwo sp. z o.o. z 
warszawy, która podjęła się zada-
nia za niespełna 46 mln zł. możliwe 
zatem, że wkrótce umowa na reali-
zację w systemie „projektuj i buduj” 
zostanie podpisana.    

– Jeśli tak się stanie, to za niespeł-
na 3 lata, w 2023 roku, zapomnimy 
o korkach w Kobylnicy – mówi bur-
mistrz swarzędza, marian szku-
dlarek. – zamiast przejazdu kole-
jowego z rogatkami będziemy mieli 
70-metrowy tunel pod torami, a za-

miast skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną – rondo. takie są założenia 
budowy bezkolizyjnego przejazdu 
przez tory kolejowe w Kobylnicy.

inwestorem jest Powiat Poznań-
ski, a kosztami podzielą się PKP 
Polskie linie Kolejowe sA, Powiat 
Poznański, gmina swarzędz i urząd 
marszałkowski województwa wiel-
kopolskiego. MW

Pomoc dla 
przedsiębiorców

Chodnik w Gruszczynie Rozstrzygnięty przetarg

29. Finał WOŚP 
w Swarzędzu 

Tunel w Kobylnicy powstanie w 2023 roku
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Umowa na dofinansowanie przez PKP PLK budowy tunelu pod prze-
jazdem kolejowym w Kobylnicy podpisana została 10 lutego.

Za niespełna 3 lata, 
w 2023 roku, zapo-
mnimy o korkach 
w Kobylnicy
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informujemy że dotację na wymianę 
pieca nieekologicznego można uzy-
skać z następujących źródeł:

• z budżetu gminy Kostrzyn 
– nabór wniosków będzie trwać 
od 16.03.2021 do 30.03.2021. 
o szczegółach naboru na rok 2021 
urząd będzie informować na swo-
jej stronie internetowej oraz na fb. 
Koszty poniesione przed podpisa-
niem ewentualnej umowy z gminą 
Kostrzyn, nie będą refundowane.

• z budżetu Starostwa Poznań-
skiego – nabór wniosków trwa od 
08.02.2021 do 28.02.2021.

• z Programu Czyste Powietrze 
– nabór organizowany przez woje-
wódzki Fundusz ochrony Środowi-
ska i Gospodarki wodnej.

Program przewiduje również do-
finansowania m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wymagania 
programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł 

energii (kolektorów słonecznych 
i instalacji fotowoltaicznej),

• montaż wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła.

obecnie jest możliwość zdalnej – 
telefonicznej konsultacji z Krystia-
nem marganem, który jest przed-
stawicielem metropolii Poznań, pod 
numerem telefonu 786 102 022.

zgodnie z uchwałą antysmogową 
w wielkopolsce kotły pozaklasowe, 
które były uruchomione przed 1 

maja 2018 r., muszą zostać wymie-
nione do 1 stycznia 2024 r., a kotły 3 
i 4 klasy należy wymienić do 1 stycz-
nia 2028 r. miejscowe ogrzewacze 
pomieszczeń (piece, kominki, kozy) 
podlegają wymianie do 1 stycznia 
2026 r. Kto nie wymieni kotła w ter-
minie określonym „uchwale”, pod-
lega karze grzywny do wysokości 
5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu 
wykroczeń. na wymianę kotłów 
można uzyskać dotację. AS/MK

Wymień piec!
mieszkańcu gminy Kostrzyn, czy wiesz że możesz wymienić 
swój stary piec?
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Ulica Pałacowa pięknieje

770-lecie Kostrzyna

Prace na ul. Miłosza 

w ramach inwestycji prowadzonej 
na ulicy Pałacowej w Gułtowach 
obecnie powstaje nowa nawierzch-
nia z kostki brukowej. wcześniej 
powstały już chodniki, utwardzone 
zostały także miejsca postojowe 
oraz wjazdy na posesje. wykonaw-
ca wykona również odtworzenie i 
wyczyszczenie zbiornika wodnego, 
który będzie elementem odwod-
nienia drogi. wartość zadania to 
417000 złotych. ŁS

Kostrzyn został lokowany na prawie 
magdeburskim 11 listopada 1251 r. 
przez księcia Przemysła i na 
zamku w Pobiedziskach. 
w tym roku przypa-
da więc rocznica 
770-lecia nadania 
praw miejskich na-
szemu miastu. w 
związku z tym pla-
nowane jest wiele wy-

darzeń o charakterze kulturalnym 
oraz inwestycji mających przypo-

mnieć o jednej z najstarszych 
lokacji w naszym kraju. 

o szczegółach bę-
dziemy Państwa na 
bieżąco informować 
na łamach „naszego 
Głosu Poznańskie-

go” i portalu naszglo-
spoznanski.pl. ŁS

Postępują prace związane z budową 
ulicy miłosza. w ramach inwestycji 
związanej z budową dróg dojazdo-
wych do tunelu kolejowego ulica 
miłosza zyska nową jezdnię z kostki 
betonowej z progami zwalniającymi 

oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Po 
zakończeniu prac na ww. ulicy wy-
konawcy przystąpi do budowy ulicy 
nad strumieniem, która zostanie 
wykonana jeszcze w tym roku.  
ŁS

zaloguj się za pomocą profilu 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 termi-

nu płatności podatku/
zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za 
zwłokę.

wnioski z zakresu 
zagospodarowania prze-
strzennego i dotyczące 
nieruchomości:

• ustalenie numeru 
porządkowego budyn-
ku,

• wypis, wyrys z miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzen-
nego,

• przedłużenie umowy 
na dzierżawę gruntu,

• wydanie zaświadczenia dotyczą-
cego przeznaczenia działek w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
lub w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kostrzyn,

• wykup mieszkania komunalne-
go.

A także:
• dostępie informacji o środowi-

sku i jego ochronie,
• udostępnienie informacji pu-

blicznej.
możesz także złożyć deklarację 

na podatek:
• leśny, rolny i od nieruchomo-

ści oraz od środków 
transportu.

Przez platformę 
opłacisz także podat-
ki od gruntów i nie-
ruchomości oraz od 
środków transportu!

Dzięki stronie eu-
rzad.kostrzyn.wlkp.pl 
złożysz także wniosek 
ceiDG, o wydanie 
dowodu osobiste-
go czy 500+ a także 
sprawdzisz swoje 
punkty karne czy ter-
min ważności doku-
mentów tożsamości. 
ŁS

Korzystaj z eurzad.kostrzyn.wlkp.pl
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KoStrzyn

Jest wiele czynników wpływających 
na poprawę jakości życia mieszkań-
ców. niewątpliwe, jednym z nich są 
nowe nasadzenia drzew i krzewów. 
w zeszłym roku nowe drzewa poja-
wiły się głównie w Kostrzynie. były 
to nasadzenia kompensacyjne, jak 
i te w ramach inwestycji – zielone 
pasy wzdłuż nowobudowanych ulic.

w roku 2020 w Kostrzynie zo-
stało posadzonych 290 drzew, 1466 
krzewów, 3967 róż okrywowych 
oraz 1694 bylin.

nowe nasadzenia pojawiły się na 
ulicach: 

– Krzywoustego – 61 klony polne 
oraz 400 róż okrywowych, 

– Powstańców wielkopolskich – 
33 jarząby szwedzkie,

– Poznańskiej - 6 klonów w od-
mianie Globosum oraz 60 krzewów 
– irga szwedzka,

– wyszyńskiego i liliowej – w ra-
mach inwestycji posadzono łącznie 
178 drzew, są to grusza drobnoowo-
cowa oraz grab w formie kolumno-
wej, 1329 krzewów: berberysów i 

dereni, 3327 róż oraz 1694 liliowce 
w kolorze żółtym.

Przy placu zabaw przy szkole 
Podstawowej nr 2 zostało posadzo-
nych 12 klonów polnych, natomiast 
przy ulicy wrzesińskiej, przy skrzy-
żowaniu z ul. Krzywoustego została 
założona rabata z różami uzupełnio-
nymi lawendą w liczbie 240 sztuk.

Pamiętajmy!!! Drzewa odgry-
wają ogromną rolę w środowisku, 
w którym żyjemy. Poprzez pochła-
nianie dwutlenku węgla poprawiają 
skład powietrza. sadzenie drzew 
przynosi wiele korzyści:

• drzewa są środowiskiem życia 
wielu zwierząt,

• oczyszczają powietrze z toksycz-
nych gazów i pyłów,

• zatrzymują wody opadowe,
• wzbogacają powietrze o sub-

stancje lotne,
• chronią przed hałasem,
• urządzone tereny zadrzewione 

obniżają poziom stresu i agresji,
• wpływają na poprawę stanu 

zdrowia. AC

Nasadzenia w gminie Kostrzyn
w roku 2020 zostało tu posadzonych 290 drzew, 1466 krzewów, 3967 róż okrywowych oraz 1694 bylin
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Zima w gminie Kostrzyn 

Pałac Krzyckich w Siedlcu. 

Pałac myśliwski G. Frederici w Czerlejnie. Rynek w Kostrzynie. 

Drewniany kościół pw. św. Kazimierza w Gułtowach.
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10 KórniK, tarnowo podGórne

związek ten ma przejąć transport 
publiczny, oferowany dotychczas 
przez PKs Poznań. liderem tego 
przedsięwzięcia jest Powiat Po-
znański, a udział w nim ma 23 jed-
nostki samorządu terytorialnego: 
miasto Poznań, Powiat Grodziski, 
Powiat Kościański, Powiat nowo-
tomyski, Powiat obornickim, Gmi-
na buk, Gmina czempiń, Gmina 
Dopiewo, Gmina Duszniki, Gmi-
na Grodzisk wielkopolski, Gmi-
na Kórnik, Gmina Kuślin, Gmina 
miedzichowo, Gmina międzychód, 
Gmina mosina, Gmina oborniki, 

Gmina Rogoźno, Gmina stęszew, 
Gmina suchy las, Gmina Śmigiel, 
Gmina Śrem oraz Gmina tarnowo 
Podgórne.

– na terenie naszej gminy połą-
czenia autobusowe będą przebie-
gały dwoma ciągami drogowymi: 
drogą nr 307 (bukowska) – 24 połą-
czenia i drogą nr 92 – 23 połączenia 
– mówi wójt tarnowa Podgórnego 
tadeusz czajka. – Przystępując do 
tego przedsięwzięcia chcemy za-
pewnić naszym mieszkańcom i pra-
cownikom możliwość korzystania z  
transportu publicznego. 

Koszt tego rozwiązania jest niższy 
niż koszt komunikacji realizowanej 
przez gminę tarnowo Podgórne 
w ramach porozumienia z ztm 
oraz Komunikacji Autobusowej 
tPbus – zarówno jeżeli chodzi o 
koszt wozokilometra, jak i dlatego, 
że w związku gmina zapłaci tylko za 
przejechane po jej terenie kilometry.

szacuje się, że w tym roku na 
realizowanie połączeń w ramach 
związku tarnowo Podgórne prze-
znaczy ok. 270 tys. zł (dla porówna-
nia na komunikację w ramach ztm 
– ok. 10 mln zł). ARz

Co zamiast PKS?
Gmina tarnowo Podgórne przystąpiła do związku powiatowo-
gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” 

Stypendia Sportowe 
2021 przyznane
w 2021 r. stypendia sportowe wójta 
gminy tarnowo Podgórne otrzyma 
22 zawodników, trenujących dzie-
więć dyscyplin w dziewięciu klu-
bach. wśród nich znaleźli się: 
• akrobatyka sportowa: Anna Ko-
narzewska – Azs AwF Poznań,
• badminton: magdalena Świer-
czyńska – uKs baranowo,
• judo: Aleksandra wenzel – Ku 
Azs uniwersytetu warszawskiego,
• kajakarstwo: Patrycja mendelska 
– Azs AwF Poznań,
• kolarstwo: Aleksandra tołoma-
now, otylia zagórska, Jan Łama-
szewski, Łukasz Kowal, mateusz 
Kostański, wojciech bystrzycki i 
szymon Potasznik – Klub Kolarski 

tarnovia tarnowo Podgórne, 
• kręglarstwo klasyczne: Aleksan-
dra bonk, weronika torka, marta 
stachowiak, Artur Dziamski, Jakub 
cwojdziński i Patryk Dworczyk – 
Ks Alfa-Vector tarnowo Podgórne,
• łucznictwo: Konrad Kasprzak – 
Azs surma Poznań,
• taekwondo olimpijskie: martyna 
Konieczna i marcel wolniewicz – 
uKs AtlAs tarnowo Podgórne,
• tenis: Jasza szajrych – wKs 
Grunwald Poznań,
• wioślarstwo: Gabriela błążejak – 
Ks Posnania.
Łączna kwota na sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia wynosi 93 tys. zł.
Ania Lis

Inwestycje w gminie Kórnik

Przy ul. Żniwnej w Radzewie wy-
budowano pierwszą w kórnickiej 
gminie lampę zasilaną z paneli fo-
towoltaicznych (2x270 w) i turbi-
ny wiatrowej (400w).wykonawcą 

lampy jest firma eltRAns stani-
sława stachowicza z Gniezna. inwe-
stycja wraz z nadzorem kosztowała 
20.464,50 zł. na budynku szkoły 
Podstawowej w Radzewie zamonto-

wano defibrylatora AeD. Przygoto-
waniem miejsca i montażem zajęła 
się firma PRoFGen Damiana Ko-
złowskiego z czapur. sprzęt wraz z 
montażem kosztował 15.298,50 zł. 

z budżetu gminy kórnik sfinanso-
wano zakup i montaż  specjalnego 
słupa struno-betonowego (wirowe-
go) i przeniesienie na niego bocia-
niego gniazda, które znajdowało 

się dotychczas na suchej akacji przy 
strażnicy osP Kamionki. miejmy 
nadzieję, że na wiosnę bociany za-
siedlą nowe, bezpieczniejsze lokum. 
ŁG
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Julia Mróz akustycznie 
w Tarnowie Podgórnym
o 19-letniej studentce Akademii 
muzycznej w Poznaniu i mieszkan-
ce gminy tarnowo Podgórne, Pol-
ska usłyszała już niejednokrotnie. 
najwięcej emocji wzbudził jednak 
jej ostatni  występ w szansie na 
sukces, kiedy to charyzmatyczna 
artystka, wygrała odcinek, podczas 
którego gościem specjalnym była 
cleo. chwilę wcześniej Julię mróz 
można było oglądać w dziesiątej, 
jubileuszowej edycji programu the 
Voice of Poland, w drużynie micha-
ła szpaka.  

Kilkanaście dni temu piosenkar-
ka wystąpiła podczas finału wiel-
kiej orkiestry Świątecznej Pomocy 
w tarnowie Podgórnym, a dwa dni 
wcześniej wzięła udział w koncercie 
mieszkańców gminy tarnowo Pod-

górne „w rytmie serca woŚP”. 
na co dzień Julia jest klarnecist-

ką oraz solistką-wokalistką mło-
dzieżowej orkiestry Dętej Gminy 
tarnowo Podgórne. możemy ją 
również posłuchać na deskach scen 
poznańskich i oczywiście na porta-
lach społecznościowych, takich jak 
youtube, instagram czy Facebo-
ok. Jej występ dla słuchaczy GoK 
sezAm, choć w przestrzeni inter-
netowej, będzie obfitował, w nieco 
szerszy niż do tej pory zamieszczany 
w sieci, repertuar.  

„Julia mróz akustycznie” – kon-
cert 20 lutego o godz. 18, transmisja 
z Domu Kultury w tarnowie Pod-
górnym na youtube.com/goksezam 
oraz facebook.com/goksezam. 
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tarnowo podGórne

wielka orkiestra Świątecznej Po-
mocy w gminie tarnowo Podgórne 
zagrała pełnym sercem, pandemii 
wbrew! w dodatku kilkudniowo. 
wszystko po to, by jak najwięcej 
zebrać na rzecz dziecięcej laryngo-
logii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy.

w piątek, 29 stycznia, można 
było obejrzeć premierę koncertu 
„w rytmie serca woŚP”, przygo-
towanego przez Pałac Jankowice. 
wystąpili utalentowani mieszkańcy 
gminy. 

w sobotę z samego rana w drogę 
wyruszył wośpowy konwój, który 
utworzyła mobilna scena, autobus 
z loterią i wóz osP lusowo. na 
trasie było 6 przystanków: barano-
wo, Przeźmierowo, wysogotowo, 
sierosław, lusówko i lusowo – tam 
na wszystkich, których pobudziły 
wośpowe dźwięki, czekały atrakcje 
przygotowane przez sołectwa, m.in. 
sołeckie babeczki, ogniska, zdrowe 
spacery, licytacje i loterie, a także 
morsowanie. tego dnia na scenie 
wystąpili: zespół Prorock, Joanna 
sabo, weronika mazurek, Kornelia 
mazurek, Jesica mikina, Gabriela 
i Kamil marszał oraz zespół uqsu-
ad.

w niedzielny poranek na ulice 
wyszło 200 wolontariuszy, którzy 

kwestowali do kolorowych puszek. 
Poranne wośpowe przebudzenie 
przygotowały też morsy na plaży 
w chybach.

zagrała mobilna scena – naj-
pierw przy tarnowskiej Gospodarce 
Komunalnej tP-Kom na eKo-
-Graniu, potem w Gorącej wiosce 
eskimosów w tarnowskich ter-
mach (towarzysząc m.in. turniejo-
wi siatkówki Plażowej w czapkach 
uszatkach, morsowaniu na sucho). 
wystąpił zespół Dead Pixels oraz 
martyna Perz, Julia mróz i Joanna 
sabo.  

o 11.00 na zdrowy spacer z kijka-
mi po tarnowie Podgórnym wyru-
szyła grupa słuchaczy uniwersytetu 
trzeciego wieku. Równocześnie 
w parku przy jankowickim Pałacu 
rozpoczęło się bicie rekordu w licz-
bie okrążeń stawu (64 uczestników 
wykonało łącznie 158 „kółek”, co 
stanowi około 158 pokonanych ki-
lometrów (najstarsza uczestniczka, 
mająca 92 lata, wykonała aż 4 okrą-
żenia). 

o 12.00 rozpoczął się tradycyjny 
bieg dla orkiestry. ze względu na 
pandemię każdy uczestnik odbierał 
pakiet startowy w biurze zawodów 
na stadionie GKs tarnovii, potem 
biegł swoją własną trasą, a na za-
kończenie przybiegał do biura za-

wodów i wpłacał złotówkę za każde 
pokonane 400 m (tyle wynosi jedno 
okrążenie stadionu).  to nie był je-
dyny biegowy akcent tego dnia – 
krótko po 13.00 wyruszyły w trasę 
dwie ultramaratonki, mieszkanki 
gminy tarnowo Podgórne, Jolanta 
witczak i wiesława Karkowska, 
które pokonały 29 kilometrów (bo 
29. Finał).

na parkingu przy zespole szkół 
technicznych, z inicjatywy stowa-
rzyszenia Dar serc stanął krwiobus 
Regionalnego centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa. tego dnia 
41 osób oddało łącznie 18,5 l krwi, 
a 9 osób zapisało się do banku daw-
ców szpiku. 

scena główna mieściła się w hali 
osiR przy zespole szkół tech-
nicznych tarnowo Podgórne, która 
przeobraziła się w ogromne stu-
dio. na scenie odbywały się pokazy 
sportowe i występy artystyczne, tuż 
obok była wystawa przedmiotów li-
cytowanych na portalu Allegro (tar-
nowski sztab woŚP wystawił ok. 
300 fantów), pracowało biuro pra-

sowe, zapewniające relacje w me-
diach społecznościowych.   

chociaż z uwagi na obowiązujące 
obostrzenia występy scenie musiały 
odbywać się bez udziału publicz-
ności, to widzowie licznie oglądali 
relacje na żywo w gminnych me-
diach społecznościowych. Gwiazdą 
wieczoru była Kasia wilk, która 
zaprezentowała swój premierowy 
program. na zakończenie na scenie 
pojawiło się 6 dj`ów, którzy zaprosili 
do pokojowego (bo domowego) si-
lent disco. w tarnowie Podgórnym 
orkiestra grała do północy!

– Działo się naprawdę wiele! 
zapraszamy do oglądania relacji 
w mediach społecznościowych i na 
kanałach youtube – mówi szefo-
wa tarnowskiego sztabu barbara 
Przyjemska. – zebraliśmy na pew-
no rekordową kwotę ok. 300 000 zł 
(w ubiegłym roku było to 228 tys. 
zł). 

wolontariusze zebrali 151 874,62 
zł. na eskarbonki wpłacono 32 845 
zł. w skarbonach stacjonarnych 
było łącznie 59  377,41 zł, a wpłaty 
przez terminale wynosiły 1 500,10 
zł. Aukcje Allegro kończą się 14 
lutego i dopiero wtedy poznamy 
ostateczną kwotę. Dziękujemy za 
Państwa hojność! 
Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne

Zagrali pandemii wbrew!
w gminie tarnowo Podgórne mieszkańcy zebrali na woŚP rekordową kwotę ok. 300 000 zł (w ubiegłym 
roku było to 228 tys. zł) 
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12 dopiewo

Dlaczego zdecydował się Pan 
pełnić funkcję wójta w gminie 
Dopiewo?

- Przez całe życie lubiłem wyzwania. 
Kiedy 12 stycznia odebrałem tele-
fon z wielkopolskiego urzędu wo-
jewódzkiego z propozycją objęcia 
tej funkcji, nie zastanawiałem się 
długo. Dzięki poznaniakom, którzy 
od kilkunastu lat obdarzali mnie 
zaufaniem powierzając mi mandat 
radnego osiedlowego, a następnie 
miejskiego, mam dziś kilkunasto-
letnie doświadczenie samorządowe. 
wiedzę i doświadczenie chciałem 
wykorzystać w skutecznym zarzą-
dzaniu gminą. Powołanie na każde 
stanowisko przez Prezesa Rady 
ministrów jest wielkim zaszczytem 
i ogromnym zobowiązaniem.

Co Pana przekonało?

- odpowiedzialni mieszkańcy gminy 
Dopiewo, którzy interweniowali 
w wielkopolskim urzędzie woje-
wódzkim w sprawie jak najszyb-
szego powołania osoby pełniącej 
funkcję wójta, która wykonywałaby 
uchwały Rady Gminy i zadania 
gminy określone przepisami prawa. 
Dowiedziałem się, że w gminnym 
samorządzie panuje dobra atmos-
fera, która sprzyja pracy oraz, że 
gmina jest w dobrej kondycji, na co 
wskazują liczne rankingi. bardzo 
dobrze znam problemy osiedli 
peryferyjnych miasta Poznania, 
które są podobne do problemów 
gmin powiatu poznańskiego, więc 
założyłem, że będzie mi się dobrze 
współpracowało i współdziałało z sa-
morządowcami z gminy Dopiewo.

Jak Pan myśli, dlaczego wyzna-
czenie osoby pełniącej funkcję 
wójta trwało ponad miesiąc? 
Wójt Adrian Napierała zmarł 9 
grudnia, wygaśnięcie mandatu 
21 grudnia ogłosił Komisarz Wy-
borczy w Poznaniu, a 19 stycznia 
ukazał się akt wyznaczenia Pana 
przez Premiera RP. 

- wpłynęło na to na pewno odwo-
łanie 15 grudnia Łukasza mikołaj-
czyka z funkcji wojewody wielkopol-
skiego przez premiera na wniosek 
ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, ale i okres świątecz-
no-noworoczny. Poza tym każdy 
kandydat musi przejść weryfikację. 
w pierwszym etapie brano pod 
uwagę dwóch kandydatów, w tym 
zastępcę wójta Pawła Przepiórę. 
Pierwotnie zarekomendowany przez 
wicewojewodę Anetę niestrawską 
kandydat nie uzyskał akceptacji 
ministra. wówczas z propozycją 
zwrócono się do mnie. miałem 
rozpocząć wypełnianie funkcję wójta 

od 20 stycznia do czasu objęcia 
obowiązków przez nowo wybranego 
wójta. i tak się stało.

Czy znał Pan wcześniej wójta 
Adriana Napierałę? 

- niestety nie, ale słyszałem o nim 
pochlebne opinie od posłów 
i zastępców prezydenta Poznania. 
bliska jest mi jego wizja sprawo-
wania funkcji wójta, szczególnie 
w czasie pełnym wyzwań, czasie 
walki z pandemią covid-19 oraz 
wielu inicjatyw i projektów na rzecz 
gminy Dopiewo. Jego kadencję 
charakteryzowało budowanie dialo-
gu, pokonywanie różnic i wypra-
cowywanie kompromisów. umiał 
znaleźć język z ludźmi nawet mu 
przeciwnymi, przekonywać do swo-
ich projektów, włączać ludzi w ich 
realizację dla wspólnego dobra.

Czy miał Pan okazję być wcze-
śniej w gminie Dopiewo? 

- bywałem kilkakrotnie. Realizowa-
łem zawodowo projekt dla jednego 
z przedsiębiorstw w zakrzewie, ale 
i odpoczywałem w zborowie nad 
Jeziorem niepruszewskim. byłem 
turystycznie w Konarzewie zoba-
czyć zabytkowy pałac, park i ko-
ściół. w czasie rajdów rowerowych 
korzystałem z gminnych szlaków 
rowerowych.

Był Pan radnym w Radzie Miasta 
Poznania i radzie jednego z osie-
dli. Czym się Pan zajmował?

- Przez 9 lat byłem przewodniczą-
cym Rady osiedla starołęka-mini-
kowo-marlewo w Poznaniu. Konse-
kwentnie zabiegałem o inwestycje. 
Doprowadziłem m.in. do wybudo-
wania dróg pieszo-rowerowych na 
starołęce i minikowie, kanalizacji 
sanitarnej - dzięki dofinansowa-
niu uzyskanemu z ue, kilku ulic 
osiedlowych, boiska, trzech placów 
zabaw, do uruchomienia bezpłat-
nych kursów językowych i kompute-
rowych dla mieszkańców po 40.

następnie, przez 4 lata, byłem 
radnym Poznania - wiceprzewod-
niczącym Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Polityki mieszkaniowej 
i członkiem Komisji Polityki Prze-
strzennej, Komisji Rodziny oraz 
Komisji Kultury Fizycznej i sportu. 
zabiegałem m.in. o kompleksową 
rewitalizację zdegradowanych 
obszarów miasta w celu stworzenia 
przyjaznych warunków do życia, 
o zwiększenie środków przeznacza-
nych na budowę infrastruktury na 
osiedlach peryferyjnych, o budowę 
Parku Rataje i przedłużenie war-
tostrady do południowej granicy 

Poznania. Doprowadziłem do 
wybudowania ronda wielka sta-
rołęka, kładki pieszo-rowerowej na 
moście Dębińskim i do wywołania 
kilku miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 
30-lecie samorządu w Polsce. 
Czy Pana zdaniem samorząd się 
przez te lata sprawdził? 

- z perspektywy 30 lat możemy po-
wiedzieć, że reforma samorządowa 
była najbardziej udaną reformą iii 
RP. budowanie polskiej demokracji 
po 1989 r. znalazło niezwykle silne 
oparcie w reformie samorządowej. 
samorządy uwolniły w Polakach 
kreatywność, odbudowały regio-
nalną identyfikację mieszkańców, 
pozwoliły na rozwijanie obywatel-
skiej aktywności i wcielanie w życie 
idei społeczeństwa obywatelskiego. 
na polskiej arenie politycznej sa-
morządy są głosem rozsądku. Życie 
samorządu to nieustanna bliskość 
ludzkich potrzeb, problemów, 
dramatów, ale również umożliwia-
nie realizowania wspaniałych wizji 
i planów mających na celu zago-
spodarowanie naszych „małych 
ojczyzn”.

Datą przedterminowych wyborów 
w gminie Dopiewo, wyznaczo-
ną przez Premiera RP, jest 11 
kwietnia, ale w czasach pandemii 
koronawirusa nic nie jest pewne, 
data wyborów również. Czy bierze 
Pan pod uwagę możliwość prze-
sunięcia tego terminu i pełnienia 
funkcji wójta dłużej?

- muszę brać taką ewentualność 
pod uwagę. wyznaczoną mi przez 
Premiera RP funkcję będę pełnił 
do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego wójta. obecna sy-
tuacja epidemiologiczna nie wska-
zuje jednak na to, żeby przedtermi-
nowe wybory wójta gminy Dopiewo 
miały być drugi raz przesunięte.

W sytuacji podobnej do gminy 
Dopiewo, polegającej na wy-
gaśnięciu mandatu wójta lub 
burmistrza i pełnieniu obowiąz-
ków przez osoby wyznaczone, 
znajduje się kilka gmin. Czy 
istnieje wymiana doświadczeń 
między osobami, które pełnią 
takie funkcje na terenie Polski?

- Rozmawiałem z kolegą Janem su-
lanowskim z Rady miasta Poznania, 
który od 22 października 2020 r. 
pełni funkcję komisarza w zaniemy-
ślu, do czasu objęcia obowiązków 
przez nowo wybranego wójta. były 
wójt zaniemyśla Krzysztof urbas, 
pisemnie zrzekł się mandatu. 
wymieniliśmy doświadczenia na 
tematy współpracy z osobami, które 
doskonale znają realia swojej gminy 
i jej problemy, określania sposobu 
wykonywania uchwał, gospoda-
rowania mieniem komunalnym, 
wykonywania budżetu i kierowania 
bieżącymi sprawami gminy.

Minęły 3 tygodnie Pana pracy 
w Urzędzie Gminy Dopiewo. Jaki 
był to okres? 

- był to okres intensywnej pracy, po-
znawania się, ustalenia zasad współ-
pracy. została przywrócona ciągłość 
w podejmowaniu decyzji admini-
stracyjnych i zawieraniu umów. cie-
szę się, że urzędnicy są zaangażo-
wani i kompetentni. bardzo dobrze 
układa mi się współpraca z sekretarz 
i skarbnik, kierownikami referatów 
i innymi pracownikami. Rozmawia-
łem z dr. Pawłem Przepiórą, byłym 
zastępcą wójta, na temat zadań 
do realizacji w ciągu najbliższych 
miesięcy. ustaliliśmy, że będziemy 
się kontaktować, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. bardzo dobrze układa mi 
się współpraca  z przewodniczącym 
Rady Gminy Dopiewo, z którym 
cyklicznie się spotykam, jak również 
z innymi radnymi. uczestniczyłem 
w styczniowej sesji Rady Gminy 
Dopiewo. na bieżąco są wykonywa-

ne jej uchwały. w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni spotkam się ze 
wszystkimi sołtysami.

Nie dziwi Pana fakt, że w związku 
ze śmiercią wójta jego zastępca 
automatycznie znalazł się na 
wypowiedzeniu? 

- tę sprawę reguluje art. 28e ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym: „wygaśnięcie mandatu 
wójta przed upływem kadencji jest 
równoznaczne z odwołaniem jego 
zastępcy lub zastępców”. w latach 
90-tych XX w. posłowie i senato-
rowie zabezpieczyli zarządzanie 
gminą na wypadek choroby wójta, 
a nie zabezpieczyli prawidłowego 
funkcjonowania gminy na wypadek 
wygaśnięcia mandatu wójta przed 
upływem kadencji, np. z powodu 
śmierci lub zrzeczenia się mandatu. 
zgłaszałem już posłom potrzebę 
zmiany ustawy w tym zakresie. 
moim zdaniem zastępca wójta 
powinien pełnić swoją funkcję do 
dnia powołania osoby pełniącej 
funkcję wójta przez Prezesa Rady 
ministrów.

Czy Pana wyobrażenia o samo-
rządzie gminnym w Dopiewie 
znalazły potwierdzenie w prakty-
ce?  Czy coś Pana zaskoczyło?

- Do tej pory znałem pracę 
w samorządzie gminnym od strony 
radnego. teraz poznałem ją od 
strony zarządzającego gminą. 
Jestem zaskoczony liczbą spraw 
do zatwierdzenia. Podoba mi się 
kompleksowy sposób podejścia do 
inwestycji np. przed wybudowaniem 
ulicy lub chodnika, buduje się kana-
lizację sanitarną, tam gdzie istnieje 
taka potrzeba kanalizację deszczową 
i oświetlenie. Gmina dba o środo-
wisko rozbudowując oczyszczalnie 
ścieków, efektywnie pozyskuje 
dofinansowania na inwestycje. 

Czy udało się Panu lepiej poznać 
gminę Dopiewo?

- Przez pierwsze dni w pracy musia-
łem nadrobić zaległości wynikające 
z przerwy w ciągłości decyzyjnej. 
Gminę poznawałem dotychczas tyl-
ko w czasie dojazdów do i z pracy. 
Przetestowałem dojazd do pracy 
Poznańską Koleją metropolitalną. 
Jestem pod wrażeniem rozbudowy 
osiedli domów jednorodzinnych 
w skórzewie i Palędziu, parkingów 
typu Park & Ride - przy dworcach 
w Palędziu i Dopiewie. w ciągu 
najbliższego miesiąca zobaczę 
wszystkie inwestycje na terenie 
gminy. na bieżąco rozwiązuję 
problemy zgłaszane przez radnych i  
mieszkańców. 

W końcu stycznia zarejestrowane 
zostały dwa Komitety Wyborcze 
Wyborców – KWW Pawła Bączy-
ka i KWW Pawła Przepióry. Czy 
rozważał Pan możliwość kandy-
dowania w tych wyborach? 
Cd. czytaj na str. 13

Bycie wójtem to nie tylko przywilej
Rozmowa ze zbyszkiem Górnym, pełniącym funkcję wójta gminy Dopiewo
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Jestem pod wrażeniem rozbudowy osiedli 
domów jednorodzinnych w Skórzewie
i Palędziu, parkingów typu Park & Ride
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Cd ze str. 12

- Do tej pory nie rozważałem 
możliwości kandydowania w tych 
wyborach. nie można kandydować 
na siłę. Żebym zmienił zdanie, 
musiałbym otrzymać propozycję 
kandydowania w tych wyborach od 
organizacji skupiającej ludzi od lat 
działających na rzecz gminy Dopie-
wo. tylko takie poparcie dawałoby 
wiarę w realizację mądrego progra-
mu dla gminy, odpowiadającego na 
potrzeby mieszkańców. 

Czy byłby Pan dobrym kandyda-
tem?

- uważam, że tak, ponieważ 
nigdy nie obiecuję „gruszek na 
wierzbie”. Gwarantuję za to 
ciężką pracę dla mieszkańców. 
wiem, jak dokończyć rozpoczęte 
inwestycje i zrealizować kolejne, 
niezbędne i oczekiwane przez 
mieszkańców. 

Czy po wyborach w Dopiewie wró-
ci Pan do swoich wcześniejszych 

obowiązków? Czym będzie się Pan 
zajmował?

- Po objęciu obowiązków przez 
nowo wybranego wójta wrócę do 
pracy w sieci badawczej Łukasie-
wicz – instytucie logistyki i maga-
zynowania w Poznaniu. będę zajmo-
wał się realizacją tematów, których 
jestem kierownikiem - usługami 
doradczymi, wdrożeniami systemów 
automatycznej identyfikacji w łańcu-
chu dostaw i badaniami systemów 
zdalnej identyfikacji radiowej.

Czy będzie mógł Pan wykorzystać 
w przyszłości doświadczenie 
zdobyte w gminie Dopiewo?

- mam nadzieję, że tak. Prakty-
ka w pracy samorządowej jest 
bardzo pożyteczna. samorząd jest 
interesującą, ale i wymagającą 
częścią życia społecznego. bycie 
wójtem to nie tylko przywilej, to 
przede wszystkim wyzwanie, służba 
społeczna, misja, która wymaga 
intensywnej pracy. w samorządzie 
mamy do czynienia z innym rodza-

jem zarządzania niż w gospodarce, 
czy w biznesie. tu nie wytwarza się 
określonych produktów i nie sprze-
daje się konkretnych usług. trzeba 
być aktywnym na wielu płaszczy-
znach, rozwiązywać problemy 
społecznie, dotyczące różnych 
dziedzin życia, wymagające szero-
kiego spojrzenia. Pozyskane w ten 
sposób doświadczenia stanowią 
wyjątkowy kapitał, nie do zdobycia 
w inny sposób.

Rozmawiał: Adam Mendrala

dopiewo

Gratulujemy Pani sukcesu!  
Rozmawialiśmy kilka miesięcy 
temu, po zdobyciu przez Panią 
tytułu Miss Wielkopolski 2020. 
W styczniu tego roku sięgnęła 
Pani po koronę I Wicemiss Polski 
2020. Według jurorów jest Pani 
drugą spośród 24 najpiękniej-
szych Polek, które stanęły do 
rywalizacji. Czy finał krajowy był 
podobny, czy inny od konkursu 
regionalnego? 

- bardzo dziękuję. oba konkursy 
dość mocno się od siebie różniły. 
Główna różnica polegała na tym, 
że finał krajowy był transmitowany 
na całą Polskę. naszą rywalizację 
można było oglądać w Polsacie. 
Świadomość tego stresowała mnie 
najbardziej. Dodatkową różnicą 
były przygotowania. Finał krajowy 
poprzedzało 10-dniowe, bardzo 
intensywne zgrupowanie, na 
którym uczyłyśmy się choreografii, 
miałyśmy sesje zdjęciowe i występy 
przed kamerą, których efektem były 
filmy prezentacyjne, emitowane 
w trakcie finału na antenie, między 
naszymi wyjściami na scenę.

Czy jest Pani zadowolona z tytułu 
I Wicemiss, czy też odczuwa Pani 
jakiś – choćby niewielki – niedo-
syt?

- Dla mnie tytuł i wicemiss Polski 
jest ogromnym wyróżnieniem. 
bardzo się z niego cieszę. mam 
świadomość tego, że jestem na 
wymagających studiach i jednak 
mogłabym nie mieć wystarczająco 
dużo czasu na pełnienie funkcji 
miss Polski, więc drugie miejsce 
ma swoje zalety. nie da się zostać 
lekarzem bez poświęcenia na naukę 
odpowiedniej ilości czasu. wymaga 
to naprawdę wielu wyrzeczeń 
i poświęceń. uważam, że lepszego 
tytułu zdobyć nie mogłam.

Na czym polegała rywalizacja 
podczas finału Miss Polski? Jaka 
atmosfera towarzyszyła zmaga-
niom?

- obawiałam się, że rywaliza-
cja między nami będzie bardzo 
odczuwalna, że będą się zdarzały 
między nami kłótnie i nieprzyjemne 

sytuacje.  na szczęście, było zupeł-
nie inaczej. szczerze mówiąc, ani 
w trakcie zgrupowania, ani podczas 
samego finału nie było odczuwalne 
jakieś większe współzawodnictwo. 
wszystkie dziewczyny były super. 
wspierałyśmy się nawzajem, 
pocieszałyśmy się w kryzysowych 
momentach. myślę, że dla wielu 
uczestniczek znajomości zawarte 
na zgrupowaniu, przerodziły się 
w kontakty pokonkursowe, trwają-
ce nadal, mimo że opadł już kurz na 
wybiegu i rozebrano dekoracje. 

Jaki wpływ na przebieg konkursu 
miał rygor, związany z epidemią? 
Czy między pokazami musiałyście 
używać maseczek?

- maseczki obowiązywały przez 
cały czas. trzeba je było nosić 
poza pokazami i próbami. Przed 
przyjazdem na zgrupowanie każda 
z uczestniczek miała przeprowa-
dzony test na coViD-19. na szczę-
ście, wszystkie „byłyśmy negatyw-
ne”. Przez całe zgrupowanie nie 
mogłyśmy wychodzić z hotelu, żeby 
przypadkiem się gdzieś nie zarazić. 
Przed galą finałową miałyśmy po-
nownie wykonywane testy. Gdyby 
którejś z dziewczyn wynik wyszedł 
pozytywny, automatycznie byłaby 
zdyskwalifikowana. Dla mnie naj-
cięższa była konieczność spędzenia 
10 dni w jednym budynku, bez 
możliwości jakiegokolwiek wyjścia, 
nawet do sklepu za rogiem. 

Na co zwracali uwagę jurorzy?

- w tym roku jurorzy ogromną 
uwagę przykładali do tego, w jaki 
sposób uczestniczka zachowywała 
się na zgrupowaniu, jak prowadzi 
swoje media społecznościowe i co 
sobą reprezentuje. sprawdzali zna-
jomość języków obcych, w końcu 
w grę może wchodzić reprezento-
wanie Polski za granicą.

Co mogło zadecydować o roz-
strzygnięciu?

- Każda uczestniczka przed galą 
finałową miała rozmowę z jury, na 
której zadawane były różne pytania, 
dotyczące między innymi możliwo-
ści wypełniania zobowiązań miss 

Polski po zwycięstwie. mnie zapyta-
no na przykład o to, jak wyobrażam 
sobie połączyć studia lekarskie 
z byciem miss Polski. nie ukryłam 
przed jury faktu, że to studia są dla 
mnie priorytetem, a uczestnictwo 
w konkursie traktuję jak przygo-
dę – wielką, ważną, interesującą, 
ale jednak przygodę. myślę, że to 
mogło zaważyć.

Jest Pani zadowolona z wyniku? 
Czy sukces wiąże się z obowiąz-
kami?

- tak, jestem. Dla mnie takie 
obowiązki to czysta przyjemność. 
uwielbiam jeździć na sesje zdjęcio-
we i pozować przed obiektywem. 
moje plany na „rok panowania” 
jako i wicemiss Polski wiążą się 
jednak głównie z organizowaniem 
licznych zbiórek – na przykład na 
rzecz rodzinnych domów dziecka 
i schronisk dla zwierząt. Już od 
najmłodszych lat biorę udział w ak-
cjach charytatywnych i pomagam 
innym, więc nie jest to dla mnie 
zobowiązanie, lecz kontynuacja 
moich starych nawyków. wiem, 
że jest to najlepszy sposób, w jaki 
osobiście mogę pomóc innym. 

Czy sukcesy w konkursach pięk-
ności pomogą Pani w osiągnięciu 
życiowych celów zawodowych lub 
pozazawodowych?

- myślę, że jedynie tych pozazawo-
dowych. Drogę zawodową już od 
dłuższego czasu mam zaplanowa-
ną. moim priorytetem jest to, by 
zostać lekarzem, a z tym konkurs 
miss Polski ma niewiele wspólnego. 
Dodatkowo chciałabym brać udział 
w reklamach, sesjach zdjęciowych 
dla firm jubilerskich, odzieżowych, 
a w tym z kolei ten sukces może mi 
pomóc.

Co dalej? Jakie są Pani plany na 
przyszłość?

- teraz przede wszystkim skupiam 
się na studiach. chcę zakończyć 
ten rok z dobrymi ocenami. Dalej 
nie wiem, co jeszcze urodzi mi się 
w głowie. myślę, że moja przygoda 

z konkursami piękności powoli 
dobiega końca, bo uważam, że 
osiągnęłam już to, co było możliwe. 
sukcesy związane z konkursami 
miss wielkopolski i miss Polski 
sprawiły mi mnóstwo radości 
i dostarczyły wyjątkowej energii. 
trudno byłoby doświadczyć takich 
emocji gdzieś indziej. nie lubię 
się nudzić, lubię jak moje życie 
jest zróżnicowane więc na pewno 
jeszcze o mnie usłyszycie! może 
spróbuję swoich sił w modelingu.

Czy możliwe, że - biorąc pod 
uwagę pozytywne doświadczenia 
i niezapomniane emocje – da się 
Pani skusić na udział w kolejnym 
konkursie piękności?

- coś się kroi. nie mogę zdradzać 
szczegółów. Powiem tylko tyle, że 
będę reprezentowała Polskę na 
konkursie międzynarodowym.

A’propos wyjazdów i przekra-
czania granic. Czy to prawda, że 
niedawno wyprowadziła się Pani 
z Zakrzewa? 

- tak, niestety to prawda. Raczej do 
zakrzewa już nie wrócę.  Gdyby nie 
pandemia, to już wcześniej więcej 
czasu spędzałabym poza domem. 
Ale mam dobre wspomnienia 

związane z zakrzewem i gminą 
Dopiewo, które pozostaną w moim 
sercu na zawsze.

14 lutego były Walentynki. Czy 
lubi Pani to święto? 

- Jasne, że lubię!  walentynki 
kojarzą mi się z dniem pełnym 
radości, miłości i miłych słów, tych 
które mówimy bliskiej nam osobie, 
i które sami słyszymy, więc bardzo 
je lubię! to Święto zakochanych, 
a ja mam powody, żeby tego dnia 
świętować.

Jak spędziła Pani Walentynki?

- w tym roku spędziłem pierwsze 
walentynki z moją „drugą połów-
ką”. na szczęście, dzięki zluzowa-
niu obostrzeń, było można już spać 
w hotelach. nasz walentynkowy 
weekend spędziliśmy w polskich 
górach. Świętowanie potrwa dłużej. 
Dni będziemy aktywnie wykorzy-
stywać  jeżdżąc na snowboardzie, 
a wieczorami będziemy się relakso-
wać w hotelowym

Miss Doktor 
Rozmowa z natalią balicką, pochodzącą z zakrzewa w gminie 
Dopiewo I Wicemiss Polski 2020 i Miss Wielkopolski 2020
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Zintegrowane 
Centrum Opieki 
i Teleopieki
trwa nabór, sprawdź, jak się zgłosić do projektu „Usługi 
społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 
Wielkopolski”
w listopadzie 2020 roku wójt gmi-
ny Komorniki Jan broda podpisał 
list intencyjny pomiędzy stowarzy-
szeniem wzajemnej Pomocy,,Flan-
dria’’ z  siedzibą w  inowrocławiu, 
centermed Poznań sp.z o.o. z  sie-
dzibą w  Poznaniu, stowarzysze-
niem medycyna Polska z  siedzibą 
w  tarnowie o przystąpieniu gminy 
Komorniki do projektu „usługi spo-
łeczne i opieka medyczna dla miesz-
kańców wielkopolski”. celem jego 
jest utworzenie na terenie 8 gmin 
powiatu poznańskiego (Komorni-
ki, Dopiewo, suchy las, Kórnik, 
Kleszczewo, stęszew, buk, mosina) 
zintegrowanego centrum opieki i 
teleopieki. Projekt będzie trwał do 
28.02.2023r.  

udział w nim jest bezpłatny. oso-
by zainteresowane uczestniczeniem 
mogą się zgłaszać pod numerami 
telefonu:

– 61 1025 106 – ośrodek Pomo-
cy społecznej w  Komornikach – p. 
Anna Koralewska-Gołembiewska, 
poniedziałek, w  godz. 8:00-16:00, 
od wtorku do piątku, w godz. 7:00-
15:00;

– 502-215-531 – koordynator 
projektu, od poniedziałku do piąt-
ku. w godz. 8.00-16.00.

innowacyjny projekt zakłada zin-
tegrowanie nowoczesnych rozwią-
zań informatycznych tworzących 
system teleopieki oraz wsparcia 
zespołu specjalistów dla osób nie-
samodzielnych, w  szczególności 

z  powodu wieku i  niepełnospraw-
ności oraz ich opiekunów, a  także 
usług medycznych i  opiekuńczych 
w  ramach Dziennego domu opieki 
medycznej.

Jak działa Zintegrowane  
Centrum Opieki i Teleopieki 
w ramach projektu?

Teleopieka 
Jest to propozycja dla osób, któ-

re mieszkają samotnie lub spędzają 
w  samotności większą część dnia. 
mogą z niej skorzystać także osoby 
w  trudnej sytuacji życiowej. tele-
opieka daje możliwość całodobo-
wego wezwania pomocy w  sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia oraz 

Mieszkańcy gminy Komorniki zagrali z głową!

31 stycznia odbył się 29. Finał wiel-
kiej orkiestry Świątecznej Pomocy. 
tego dnia w całej Polsce i za gra-
nicami kraju rozbrzmiały dźwięki 
największej na świecie orkiestry. 
Również w gminie Komorniki mo-
gliśmy usłyszeć dźwięki woŚP. w 
sztabie #6137 przygotowania trwały 
od wielu dni. mimo, że pandemia 
pokrzyżowała plany nas wszystkich, 
tego dnia razem graliśmy pięknie i 
głośno.  Pod hasłem „Finał z głową” 
Fundacja skupiała zbieraniu środ-
ków na zakup sprzętu dla oddziałów 
dziecięcej laryngologii, otolaryn-
gologii i  diagnostyki głowy. w tym 
dniu zebrano 50.544.17 zł. w wyli-
czeniach nie uwzględniono jeszcze 
środków z eskarbonek oraz aukcji na 
Allegro, które dopiero co się zakoń-

czyły, a wśród których było ogromne 
metalowe serce na nakrętki. 

Jak zawsze w takim dniu miesz-
kańcy byli bardzo hojni i przy tym 

niezwykle radośni. tego dnia wiele 
się działo. niektórzy zaczęli święto-
wać już w sobotę podczas turnieju 
mini siatkówki w Gminnym ośrod-

ku sportu i  Rekreacji w Komorni-
kach. w  niedzielę pasjonaci tenisa 
stołowego mogli sprawdzić swoich 
sił w zawodach, a na miłośników 

wycieczek w plenerze czekała nie 
lada gratka. w pięknych okolicz-
nościach przyrody i przy wspaniałej 
aurze mogli wybrać się na spacer 
nordic walking po wielkopolskim 
Parku narodowym.  oczywiście 
wszystko odbywało się w reżimie 
sanitarnym.  

Kto nie zdążył skorzystać z atrak-
cji mógł dorzucić się do puszki dla 
wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy Jurka owsiaka podczas 
„orkiestrowej objazdki” po gmi-
nie. Przez cały dzień wolontariusze 
odwiedzali poszczególne sołectwa, 
sprawdzić jak mocno biją serca 
mieszkańców. Podobnie jak w  po-
przednich latach mogli na nich li-
czyć! za co dziękują. 
RED
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systematyczny kontakt z  teleopie-
kunem, dzięki któremu można mo-
nitorować stan zdrowia. Raz w  ty-
godniu teleasystenci sami dzwonią 
do podopiecznych, aby sprawdzić 
jak oni się czują i  czy sytuacja nie 
uległa pogorszeniu. centrum tele-
opieki działa 24 godziny na dobę, 
również w niedziele i święta.

Dzienny Dom Opieki Medycznej
wsparcie przeznaczone jest dla 

osób niesamodzielnych, w  tym 
głównie w  wieku po 65 roku życia, 
po przebytej hospitalizacji, których 
stan zdrowia wymaga wzmożonej 
opieki, u  których występuje ry-
zyko hospitalizowania w  najbliż-
szym czasie, lub którym w  okresie 
ostatnich 12-mcy udzielone zosta-
ły świadczenia z  zakresu leczenia 
szpitalnego. Dzienny Dom opieki 
medycznej to opieka stacjonarna 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00 – 16.00, lokalizacja: gmi-
na Dopiewo. Pacjenci przebywający 
w Dziennym Domu opieki medycz-
nej mają również zapewnione odpo-
wiednio do stanu zdrowia wyżywie-
nie oraz transport.

Centrum Wsparcia  
Opiekunów Faktycznych 
to zapewnienie indywidulanych 

szkoleń i  poradnictwa w  warun-
kach domowych, skierowanych do 
opiekunów osób, korzystających 
ze wsparcia w ramach zintegrowa-
nego centrum opieki. Praktyczna 
pomoc i  porady w  zakresie pielę-

gnacji osób niesamodzielnych oraz 
dbałości o  własne bezpieczeństwo 
podczas opieki. opiekunowie mają 
możliwość skorzystania z  pakietu 
wsparcia tj. wsparcia informacyjne-
go, wsparcia fizjoterapeuty, pielę-
gniarki, psychologa.

Kto może korzystać 
z Zintegrowanego Centrum 
Opieki i Teleopieki?
uczestnikiem projektu może 

być osoba mieszkająca na terenie 
jednej z  8 gmin powiatu poznań-
skiego (gmin Dopiewo, suchy las, 
Kórnik, Kleszczewo, stęszew, buk, 
Komorniki, mosina), która w  dniu 
podpisania Deklaracji uczestnictwa 
w  projekcie zgłasza dobrowolnie 
chęć udziału w nim oraz jest osobą 
zagrożoną ubóstwem i  wyklucze-
niem społecznym w tym: osobą nie-
samodzielną i/lub osobą z  niepeł-
nosprawnością; lub jest opiekunem 
faktycznym osoby niesamodzielnej 
i/lub osoby z  niepełnosprawnością 
(za wyjątkiem przyjęcia do DDom).

Projekt realizowany przez sto-
warzyszenie wzajemnej Pomocy 
„Flandria”, stowarzyszenie medy-
cyna Polska oraz centermed Po-
znań sp z  o.o., współfinansowany 
przez unię europejską z  europej-
skiego Funduszu społecznego w ra-
mach wielkopolskiego Regional-
nego Programu operacyjnego na 
lata 2014-2020 na terenie następu-
jących gmin: Kleszczewo, Kórnik, 
Komorniki, mosina, buk, stęszew, 
suchy las, Dopiewo. RED
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