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„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!

Kładka nad Jeziorem 
Kórnickim otwarta

Mieszkańcy gminy Kórnik i turyści 
mogą już przejść się, przejechać 

rowerem, hulajnogą lub na rolkach 
kładką nad Jeziorem Kórnickim. 

STR. 3

100 lat wielkopolskiej koszykówki STR. 15 
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- przebudowa ul. Wierzbięcice to 
kolejna duża inwestycja w popra-
wę jakości komunikacji miejskiej 
w poznaniu. Dzięki niej tramwaje 
będą tym odcinkiem jeździły szyb-
ciej, ciszej i przede wszystkim bez-
pieczniej. to, co z pewnością będzie 
wyróżniać tę trasę, to zielone toro-
wisko na większości ponadkilome-
trowego odcinka - mówi Jacek Jaś-
kowiak, prezydent poznania. 

W ramach inwestycji na odcinku 
ponad 1 km przebudowane zostało 
torowisko tramwajowe wraz z sie-
cią trakcyjną oraz węzeł rozjazdowy 
u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierz-
bięcice i 28 Czerwca 1956 r.

- Dzięki wykonanym pracom 
znacznie poprawi się stan infra-
struktury technicznej oraz komfort 
podróżowania tramwajami w tym 
rejonie. Za sprawą tej inwestycji 
zwiększy się efektywność komuni-
kacji zbiorowej - dodaje Jan Gosiew-
ski, dyrektor Zarządu transportu 
Miejskiego w poznaniu.

Dzięki wydzieleniu torowiska 
tramwaje nie będą już blokowane 
przez samochody.  Będzie ono ge-
nerowało znacznie mniej hałasu 
niż przed przebudową. pasażero-
wie mogą też skorzystać z nowych 
przystanków wiedeńskich przy ul. 
św. Czesława. po obu stronach to-
rowiska powstała  jezdnia z nową 
nawierzchnią, uwzględniająca także 
ruch rowerowy. piesi do dyspozycji 
mają nowe chodniki. prace obej-

mowały też infrastrukturę oświetle-
niową, deszczową, wodociągową, 
gazową, elektryczną i ciepłowniczą.

Wraz z uruchomieniem trasy 
tramwajowej udostępnione zosta-
ły obie jezdnie ulicy oraz chodniki, 
jednak z wyłączeniem krótkiego 
odcinka między ul. spychalskiego 
a 28 Czerwca 1956 r. w stronę cen-
trum, gdzie wystąpiła konieczność 
przebudowy kanału telekomunika-
cyjnego.

- Ulica Wierzbięcice w nowej od-
słonie to przestrzeń bardziej przyja-
zna użytkownikom. Mamy nadzieję, 
że wynagrodzi mieszkańcom trudy 
wynikające z prac budowlanych. 

przed nami jeszcze kolejne wy-
zwanie, czyli metamorfoza ul. 28 
Czerwca 1956 r. - zapowiada Justy-
na Litka, prezes zarządu spółki po-
znańskie inwestycje Miejskie.

Prace na na Górnej Wildzie
W sobotę wyłączony z ruchu zo-

stał natomiast odcinek ul. Górna 
Wilda, gdzie przebudowywany jest 
węzeł rozjazdowy od strony ul. Gór-
na Wilda oraz rozpoczęły się roboty 
nie wymagające wyłączenia ruchu 
tramwajowego na ul. 28 Czerwca 
1956 roku. tymczasowy przystanek 
rynek Wildecki w obu kierunkach 
znajdować się będzie na wysokości 

kwiaciarni przy rynku Wildeckim. 
po zakończeniu przebudowy 

węzła od strony Górnej Wildy 
ruch tramwajów na tej ulicy zosta-
nie wznowiony, natomiast na ul. 
28 Czerwca będzie on wyłączony 
i prowadzone będą pozostałe pra-
ce związane z modernizacją trasy 
tramwajowej, do skrzyżowania 
z ulicami Kilińskiego i Krzyżową. 
Koniec wszystkich robót zaplano-
wano na wiosnę 2022 roku.

Wiedeński na Dąbrowskiego
także 18 września w związku 

z budową przystanków wiedeń-
skich nastąpiło zamknięcie części 

ul. Dąbrowskiego (między mostem 
teatralnym, a rynkiem Jeżyckim). 
W związku z powyższym wprowa-
dzono zmiany tras linii tramwajo-
wych nr 2, 8, 9, 10, 12, 17, 18 oraz 
nocnych linii autobusowych nr 216 
i 226.

Zmiany w komunikacji  
od 18 września 

• Linia nr 2: OGRODY -... - Matyi 
- Wierzbięcice -... - DĘBieC pKM
• Linia nr 8: GÓRCZYN PKM -... 
- roosevelta - Fredry -... - Miło-
stoWo
• Linia nr 9: STAROŁĘKA MAŁA 
-... - Królowej Jadwigi - Wierzbięci-
ce -... - DĘBieC pKM
Linia nr  10: POŁABSKA -... - Matyi 
- Wierzbięcice -... - DĘBieC pKM
• Linia nr 12: OS. SOBIESKIEGO 
-... - Matyi - Wierzbięcice -... - sta-
rołĘKa pKM
• Linia nr 17: OGRODY - Dąbrow-
skiego - Kraszewskiego - Św. Mar-
cin - Gwarna - Mielżyńskiego -... 
- starołĘKa pKM
• Linia nr 18: OGRODY - Dąbrow-
skiego - Kraszewskiego - roosevelta 
-... - piĄtKoWsKa
• Linie nr 216 i 226: na odcinku 
rondo Kaponiera - rynek Jeżyc-
ki obie linie kursować będą przez 
Zwierzyniecką i Kraszewskiego 
w obu kierunkach. 

Na ten temat czytaj więcej w arty-
kule poniżej. 
RB

18 września na ul. Wierzbięcice w poznaniu przywrócony został ruch tramwajowy. Tego samego dnia 
rozpoczęła się także budowa przystanków wiedeńskich przy rynku Jeżyckim 

Powrót tramwajów na Wierzbięcice
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W sobotę, 18 września, rozpoczęła 
się wyczekiwana przez mieszkań-
ców modernizacja przystanków 
tramwajowych rynek Jeżycki, znaj-
dujących się w ciągu ulicy Dąbrow-
skiego. powstaną tam przystanki 
typu wiedeńskiego, dzięki czemu 
pasażerom - zwłaszcza w starszym 
wieku, niepełnosprawnym oraz po-
dróżującym z dziećmi w wózkach 
- łatwiej będzie wsiąść czy wysiąść 
z pojazdu.

przystanki wiedeńskie powstają 
w miejscach, gdzie do tramwaju 
wsiada się bezpośrednio z jezdni - 
jej fragment podwyższa się, dzięki 
czemu dostęp do pojazdów jest ła-
twiejszy. W tym roku w ten sposób 
został już przebudowany przysta-
nek sielska w kierunku Górczyna 
(na ul. Głogowskiej), a niebawem 
ekipy MpK poznań - działając na 
zlecenie Zarządu transportu Miej-
skiego - przystąpią do prac na ul. 
Dąbrowskiego.

W tym rejonie przebudowane 
zostaną dwa przystanki rynek Je-
życki w ciągu ul. Dąbrowskiego 
(w kierunku ogrodów oraz w kie-
runku centrum). W ramach pro-
wadzonych prac wykonane zostaną 
perony i ich krawędzie o długości 45 
metrów wraz z rampami - wjazdową 
i wyjazdową. 

prace w obu lokalizacjach pro-

wadzone będą równocześnie, w taki 
sposób, aby były możliwie jak naj-
mniej dolegliwe dla mieszkańców 
i użytkowników dróg. pomimo to na 
ul. Dąbrowskiego w rejonie rynku 
Jeżyckiego należy spodziewać się 
utrudnień.

Na odcinku, na którym są (przez 
około 2 miesiące) prowadzone pra-
ce, utrzymany będzie ruch samo-
chodowy w kierunku Ogrodów. Na 
ul. prusa, pomiędzy ul. słowackiego 

a rynek Jeżycki, zmieniony został 
kierunek jazdy. Nie jest możliwy 
skręt w prawo z ul. słowackiego 
oraz przejazd ul. prusa w kierunku 
Żurawia, ale także dojazd do ul. Dą-
browskiego. Z Kraszewskiego moż-
na skręcić jedynie w lewo w kierun-
ku ul. Kościelnej. Kierowcy jadący 
w stronę centrum muszą korzystać 
z tras alternatywnych - objazd wy-
znaczono ulicami Kościelną, po-
znańską i Kochanowskiego.

Zmiany dotyczą będą także or-
ganizacji transportu publicznego. 
W stronę ogrodów, jak i z, tramwaje 
kursować będą przez ulice Kraszew-
skiego i Zwierzyniecką. prace na ul. 
Dąbrowskiego rozpoczną się w tym 
samym czasie, kiedy uruchomiona 
zostanie komunikacja tramwajowa 
na zmodernizowanym odcinku ul. 
Wierzbięcice, a jednocześnie roz-
poczną się prace na Górnej Wildzie, 
gdzie przebudowywany będzie wę-

zeł rozjazdowy. W związku z tym od 
18 września nastąpią zmiany tras 
linii tramwajowych nr 2, 8, 9, 10, 
12, 17, 18 oraz nocnych linii auto-
busowych nr 216 i 226. Więcej na 
ten temat w artykule powyżej. 

Warto wiedzieć
• Przystanki wiedeńskie powstają 

tam, gdzie pasażerowie wsiadają do 
pojazdu komunikacji miejskiej bez-
pośrednio z jezdni. aby to ułatwić, 
fragment jezdni na długości przy-
stanku podwyższa się do poziomu 
chodnika;

• Pierwszy raz takie rozwiązanie 
zastosowano w Wiedniu, stąd na-
zwa. pierwszy przystanek wiedeński 
w poznaniu powstał wiosną 2014 
roku na ul. Gwarnej;

• Należy pamiętać, że podwyższo-
ny fragment ulicy nadal pozostaje 
jezdnią - gdy na przystanku nie ma 
tramwaju, jeżdżą nią samochody;

• Czekając na przyjazd tramwaju 
należy stać na chodniku (przed żół-
tą linią rozgraniczającą teren przy-
stanku i rampy stanowiącej część 
jezdni). Na jezdnię można wejść do-
piero wtedy, gdy na przystanek wje-
dzie tramwaj - wówczas kierowcy 
mają zakaz wjazdu na wzniesienie 
(muszą poczekać na odjazd pojazdu 
komunikacji miejskiej). 
RB, MPK, ZTM
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Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Dąbrowskiego
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KórniK

reKLaMa

- otwarcie kładki jest symbolicznym 
zakończeniem ostatniego etapu bu-
dowy promenady - mówił burmistrz 
Kórnika przemysław pacholski. - to 
jedna z największych naszych inwe-
stycji w minionych latach. Wierzy-
my, że przyczyni się do dynamicz-
nego rozwoju turystyki w gminie, że 
Kórnik będzie liderem w powiecie,  
a nawet w Wielkopolsce.

- Kórnik to jedna z turystycznych 
wizytówek - pocztówek Wielkopol-
ski, jest na pierwszym miejscu - po-
wiedział marszałek Marek Woźniak.

- Na terenie powiatu znajduje 
się około 70 jezior, ale żadne nie 
ma takiej infrastruktury jak Jezioro 
Kórnickie - zaznaczył wicestarosta 
tomasz łubiński.

- atrakcyjność Kórnika wzrasta 
- podkreślił Jerzy Lechnerowski, 
radny sejmiku, wcześniej burmistrz 
Kórnika, za którego kadencji zaini-
cjowana została ta inwestycja.

Kładka nad Jeziorem Kórnickim 
jest zwieńczeniem promenady im. 
Wisławy szymborskiej, a zarazem 
połączeniem pomiędzy terenami 
miasta, jego zabytkami, a centrum 

sportowo-rekreacyjnym KCris 
oaza-Błonie. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy i turyści mogą w pełni 
korzystać z walorów turystycznych 
i rekreacyjnych Kórnika.

pierwszy etap promenady 
o długości 1,5 km powstał w 2010 r.,  
a drugi o długości 600 m w 2015 r. 
Budowa kładki nad Jeziorem Kór-
nickim jest kolejną częścią etapu 

iii budowy promenady. ta wielo-
letnia inwestycja umożliwia obej-
ście jeziora bez konieczności prze-
mieszczania się przy ruchliwych 
ulicach. Dzięki temu mieszkańcy 
i turyści w pełni mogą korzystać 
z uroków nadjeziornych spacerów 
i podziwiać widoki. promenada ma 
długość około 3 km i przebiega od 
ulicy Jeziornej w Bninie do terenów 

oaza-Błonie. Dzięki porozumieniu 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i in-
stytutu Dendrologii polskiej akade-
mii Nauk zmodernizowany został 
szlak pieszo-rowerowy wiodący da-
lej wokół jeziora przez las Zwierzy-
niec. łącznie z promenadą szlak ten 
ma długość 5 km.

Mieszkańcy i turyści mogą 
przejść się pomostem o długości 

136 m. W centralnej części zatrzy-
mać się na chwilę odpoczynku, 
usiąść na ławkach i podziwiać pano-
ramę miasta. Można dostrzec stąd 
m.in. Zamek Kórnicki i Kolegiatę 
Kórnicką.

Kładka jest zaprojektowana jako 
konstrukcja podwieszona tak, aby 
łodzie, kajaki i rowery wodne mo-
gły  swobodnie przepływać pod 
nią. Daje to miłośnikom sportów 
wodnych możliwość korzystania 
z kolejnych jezior rynny Kórnicko-
-Zaniemyskiej.  

Koszt kładki, wraz z oświetle-
niem i budową odcinka promenady 
o długości ok. 200 m wyniósł niecałe  
24 mln zł. Dofinansowania udzielił: 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego - 2 mln zł, 
starostwo powiatowe w poznaniu  
- 0,5 mln zł. Wykonawcą była fir-
ma BUDiMeX s.a. projekt iii 
etapu promenady został opraco-
wany przez pracownię projekto-
wą „Goya” sławomir Gierliński, 
a projekt kładki przez biuro pro-
jektowe sMp projektanci sp. z o.o.  
sp. k. ŁG

Najbardziej wyczekiwana inwestycja w Kórniku zakończona! Mieszkańcy gminy i turyści mogą już przejść 
się, przejechać rowerem, hulajnogą lub na rolkach kładką nad Jeziorem Kórnickim. Uroczyste jej otwarcie 
nastąpiło 16 września

Kładka nad Jeziorem Kórnickim 
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po przerwie spowodowanej pan-
demią impreza powróciła i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. a naj-
większym – finałowa kąpiel w pia-
nie. Choć tłumy ustawiały się też  
do innych atrakcji: wyścigów 
zdalnie sterowanych aut, stoisk 
z popcornem, pokazów robotów. 
policja, pożarnicy, służba więzien-
na oraz pogranicznicy opowiadali 
o pracy, prezentując codzienne za-
dania. Nie brakowało odważnych, 
którzy wspinali się po drabinie stra-
żackiej, gasili „pożary” czy z zady-
mionego namiotu wyciągali rozma-
ite przedmioty. 

Kilkadziesiąt osób przyjęło szcze-
pionki przeciw covid-19, podawane 
przez Zespół Lekarza rodzinnego 
Pro Familia z Czerwonaka. Na sce-

nie gościli artyści: Orkiestra Dęta 
z Chludowa, Halina Benedyk i Mar-
co antonelli oraz strefa Zero. 

piknik był okazją do wręczenia 
specjalistycznego sprzętu jednost-
kom osp z powiatu poznańskiego. 

przekazano 35 zestawów pomp, 
przedłużacza i węża o łącznej war-
tości 131 tys. zł. przez minione lata 

podczas festynów do ochotników 
trafiło wyposażenie warte około mi-
liona złotych. KG

KrótKo z Powiatu 

Wielka kąpiel w strażackiej pianie znów była największą atrakcją pikniku rodzinnego „Bezpieczni 
w powiecie poznańskim”. Wspaniała pogoda oraz moc niespodzianek sprawiły, że wszyscy wyjeżdżali 
z JRG-8 w Bolechowie pełni wrażeń

Służby pokazały, co potrafią
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Kilkadziesiąt osób 
przyjęło szczepionki 
przeciw covid-19
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16 września w Urzędzie Miejskim 
Gminy stęszew podpisano umowę 
na realizację projektu dotyczącego 
utworzenia i prowadzenia „Środo-
wiskowego Centrum Zdrowia psy-
chicznego w powiecie poznańskim 
dla mieszkańców gmin Buk i stę-
szew”. społeczne przedsięwzięcie 
jest współfinansowane ze środków 
Unii europejskiej w ramach euro-
pejskiego Funduszu społecznego. 
Natomiast realizatorem została 
Fundacja aKMe w partnerstwie 

z Centrum opieki Zdrowotnej sa-
nitatis sp. z o. o. oraz starostwem 
powiatowym w poznaniu. placówka 
ta działa od 2014 roku i realizuje na 
terenie Wielkopolski przedsięwzię-
cia społeczne służące przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu, 
w tym przede wszystkim rehabili-
tacji społecznej i zawodowej oraz 
integracji osób niepełnosprawnych. 
Beneficjentami projektu są miesz-
kańcy gmin Buk i stęszew, którzy 
otrzymają wsparcie w trudnych mo-
mentach życiowych. 

Nie da się ukryć, że opieka psy-
chologiczna i psychiatryczna jest 
potrzebna i notujemy dużo takich 

potrzeb. Jest to także skutek sytu-
acji epidemicznej, gdy zamknięcie 
i izolacja spowodowały nasilenie 
wielu lęków i obaw. Celem projek-
tu jest deinstytucjonalizacja usług 
zdrowotnych i społecznych, czyli 
przejście od opieki instytucjonalnej 
do opieki lokalnej. Ułatwiony do-
stęp umożliwi wsparcie 250 osób, 
w tym 200 zagrożonych wyklucze-
niem społecznym lub wykluczonych 
z tytułu zaburzenia psychicznego. 
Dodatkowo wsparciem zostanie ob-
jętych jeszcze 50 osób z otoczenia 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz 40 osób w epizodycznych kry-
zysach zdrowia psychicznego. 

problemy psychiczne są „niewi-
dzialne” i niestety często stanowią 
powód do wstydu. Jednocześnie 
bez odpowiedniej pomocy - będą 
narastać. toteż tak ważne jest by re-
agować i działać, bo tylko tak moż-
na zaradzić. Niekiedy napotkana 
sytuacja jawi się  jako niemożliwa 
do pokonania, wtedy warto a na-
wet należy zawołać o pomoc. pro-
ponowane w projekcie rozwiązania 
umożliwią efektywniejsze wsparcie 
dla osób zmagających się z zaburze-
niami psychicznymi w środowisku 
ich życia. 

Środowiskowe Centrum Zdro-
wia psychicznego dla mieszkańców 

gmin Buk i stęszew dedykowane 
jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku 
życia, a także dla dorosłych w terenu 
gmin Buk i stęszew. Jego siedziba 
znajdować się będzie w otuszu. 
rozpoczęcie działań nastąpi po-
przez wizyty w szkołach, rozmowy 
z dziećmi, pedagogami oraz rodzi-
cami, czyli szeroko pojęty wywiad 
środowiskowy. Następnie centrum 
oferować będzie indywidualne spo-
tkania z psychologiem i psychiatrą. 
Wspierając osoby w kryzysie zawo-

dowym, spowodowanym kryzysem 
psychicznym, placówka zapewni 
spotkania z pracownikiem socjal-
nym oraz doradcą zawodowym. 
Dodatkowo prowadzone będą spo-
tkania ze specjalistami m.in. me-
diatorem czy pedagogiem, a także 
warsztaty, treningi czy grupy wspar-
cia. Niepotrzebne będą skierowa-
nia lekarskie, wystarczy przyjść by 
otrzymać kompleksowe wsparcie. 

projekt potrwa do 30 czerwca 
2023 r. Red

BuK, StęSzew

akme znaczy szczyt, czyli pomoc dla osób potrzebujących wsparcia psychicznego w gminach Buk i stęszew

Centrum Zdrowia Psychicznego
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Familijna to znana piekarnia i cu-
kiernia z Dolnego Śląska, a dokład-
nie ze wsi o nazwie Kuźnica Cze-
szycka, znajdującej się w centrum 
parku Krajobrazowego Doliny 
Baryczy, która słynie z bogatych 
łowisk hodowlanych oraz z nieska-
zitelnie czystego naturalnego pięk-
na. W tym malowniczym miejscu, 
30 lat temu narodził się pomysł 
stworzenia lokalnej, rodzinnej firmy 
– piekarni Familijnej. Dziś to pręż-
na marka wyrobów piekarniczych, 
cukierniczych i gastronomicznych, 
które codziennie goszczą na sto-
łach tysięcy konsumentów w ponad 
jednej trzeciej kraju. Familijna z od-
wagą rozwija swoją działalność na 
nowe rynki, gdzie pragnie dzielić 
się, tym co ma najlepsze.

a to, co wyróżnia wyroby Familij-
nej to przede wszystkim naturalny 
zakwas: pszenny oraz żytni. Przy-
gotowywane są one od podstaw we 
własnej kwasowni, a do ich produk-
cji wykorzystywana jest tylko woda 
i mąka. Ziarna, które znajdują się 
w pieczywie są staranie selekcjono-
wane, w oparciu o naturalne skład-
niki, najwyższą jakość oraz wysoką 
zawartość błonnika pokarmowego.

Familijna może się pochwalić roz-
budowaną ofertą, w której znaleźć 
można pieczywo pszenne, miesza-
ne oraz żytnie 100%. Największym 
powodem do dumy Familijnej jest 
tradycyjny chleb wiejski na za-
kwasie żytnim, wypiekany według 
własnej receptury, opartej na staro-
polskich tradycjach piekarniczych. 
Dzięki temu, że uformowane ciasto 
dojrzewa w wiklinowych koszach 
posypanych mąką żytnią, chleb ma 
niepowtarzany smak, a swoją dłu-
gą świeżość zawdzięcza dodatkowi 

płatków ziemniaczanych. Każdy bo-
chenek Wiejskiego to ręczna praca 
wykwalifikowanych piekarzy, któ-
rzy dekorują je ręcznie charaktery-
stycznym dla Familijnej nacięciem 
w kształt kłosa. 

pieczywo z Doliny Baryczy, czy 
ma to znaczenie? Ależ ma! Loka-
lizacja firmy miała i ma ogromne 
znaczenie dla misji firmy. Dla po-
twierdzenia przynależności do re-

gionu oraz chęci wspierania lokal-
nej przedsiębiorczości, w roku 2017 
Familijna przystąpiła do certyfikacji 
„Dolina Baryczy poleca”. Jest to lo-
kalne odznaczenie produktów lub 
usług najwyższej jakości, sprzyja-
jących zrównoważonemu rozwojo-
wi regionu, w oparciu o potencjał 
lokalnej przedsiębiorczości, trady-
cji i dziedzictwa kulturowego oraz 
wytwarzanych w zgodzie z naturą 
i poszanowaniem środowiska na 
terenie parku Krajobrazowego Do-
lina Baryczy. Certyfikatem „Dolina 
Baryczy poleca” odznaczono w se-
zonach 2018, 2019, 2020, 2021 Fa-
milijne chleby z mąki żytniej 100%.

pracownicy Familijnej kierują 
się zasadą, że pieczenie chleba to 
nie tylko praca, ale przede wszyst-
kim powołanie. Zaangażowanie 
i dbałość o najmniejsze szczegóły 
przekładają się na  najwyższą jakość 
produktów. Familijna nie spoczywa 
jednak na laurach i stale rozwija 
markę poprzez nowe produkty oraz 
sieć dystrybucji. Dzisiaj jest już bli-
żej Ciebie! Odwiedź swój ulubiony 
sklep i zapytaj o Familijną lub od-
szukaj nas w wybranych sklepach 
Carrefour w poznaniu. 

Familijna z Doliny Baryczy 
już w Poznaniu!

Dzielimy się tym 
co mamy najlepsze!

Celem projektu jest 
deinstytucjonaliza-
cja usług zdrowot-
nych i społecznych

ARTYKuŁ SPONSOROwANY
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zadań zlecanych przez rząd sa-
morządom do realizacji. to także 
zmiana zasad finansowania oświa-
ty, polegająca na ustaleniu stałych 
nakładów na subwencję oświatową 
na poziomie 3 % pKB.

Oświata, jeden  
z najważniejszych tematów 
od jakości szkoły zależy to jak 

i czy polska będzie się rozwijała. od 
pracy i zaangażowania nauczycieli 
zależy wykształcenie i wychowa-
nie naszych dzieci. a dziś, zamiast 
debaty o szkołach i ich kondycji, 
mamy dyskusję o tym, ile władzy 
mieć powinien i na co wpływać 
ma kurator oświaty, albo za co ka-
rać dyrektora szkoły. to zastępcza 
dyskusja o szkole. Nikt nie mówi 
o tym, że za chwilę zabraknie nam 
nauczycieli. Dlatego postulowa-
ne w finansach przeznaczenie 3 % 
pKB na subwencję oświatową dla 

samorządów. takie zaangażowa-
nie publicznych pieniędzy w szkoły 
pozwoli wprowadzić podwyżki dla 
nauczycieli, których pensje powin-
ny zostać uzależnione od średniej 
krajowej, żeby powiązać wynagro-
dzenia ze wzrostem gospodarczym. 
Drugim elementem jest wprowa-
dzenie zachęt dla absolwentów 
liceów i techników, dzięki którym 
będą oni chcieli wybrać kierunki 
pedagogiczne. Kolejnym zagadnie-
niem jest zapewnienie możliwości 
podnoszenia kwalifikacji przez na-
uczycieli – finansowane wspólnie 
przez samorząd i państwo. Na ko-
niec, od zawsze postulowane, a nie 
wprowadzane zmiany programowe, 
polegające na zdobywaniu umiejęt-
ności zamiast nauczania encyklope-
dycznego. 

Zdrowie, inaczej bezpieczeństwo 
Można je osiągnąć będąc bli-

sko pacjenta. Centralizacja nie 
jest tu dobrą metodą. a to właśnie 
centralizację i to w najgorszym, 
bo skomplikowanym i nieczytel-
nym wydaniu proponuje się nam 
w najnowszym projekcie rządowego 
uzdrawiania ochrony zdrowia. Dla-
tego zamiast powoływania kolejnej 
rządowej agencji rozwoju szpitali, 
czyli następnego pośrednika w sys-
temie, trzeba zająć się dostępno-
ścią do usług medycznych. ta jest 
uwarunkowana lokalnie i zależy od 
organizacji, dostępności kadry, de-
mografii oraz potrzeb mieszkańców 
na danym terenie. Zacząć trzeba od 
zdefiniowania potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców, aby dalej określić mi-
nimalną liczbę podmiotów niezbęd-
ną dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców. Konieczne jest rów-
nież połącznie systemów informa-
tycznych, aby szpitale, podstawowa 
opieka zdrowotna, ośrodki reha-
bilitacji, medycyny pracy mogły ze 
sobą współpracować i wymieniać 
się danymi o pacjencie. a zamiast 
centralnej agencji rozwoju szpitali 
należy wprowadzić lokalnych, re-
gionalnych i powiatowych koordy-
natorów opieki zdrowotnej. 

Środowisko i jakość życia 
to rolnictwo, jako kluczowa 

część polskiej gospodarki, ale także 
ekologia, zapobieganie zmianom 
klimatycznym. tym zajmują się dziś 
niemal wszyscy. Żeby jednak działa-
nia były skuteczne, trzeba pracować 
nad nimi w środowiskach lokal-
nych. a kluczowe dla powodzenia 
działań jest nie konkurowanie ze 
sobą, lecz współdziałanie rządu 
i samorządu. Jest to ważne także ze 
względu na możliwość pozyskania 
pieniędzy z Unii europejskiej. Bez 
wspólnego frontu i wsparcia rzą-
dowego, możliwości oddziaływania 
samorządu na ten obszar życia są 
ograniczone. Niezależnie jednak, 
chcemy i będziemy kontynuować 
programy wymiany źródeł ciepła, 
inwestować w ekologiczny trans-
port publiczny, podnosić wydajność 
energetyczną obiektów użyteczno-
ści publicznej. reformy poważnej 
i skonsultowanej wymaga system 
gospodarowania odpadami, który 
powinien wprowadzić obowiązki 
producentów tak aby zmniejszyć 
obciążenia samorządów, a co za 
tym idzie mieszkańców. Wyzwa-
niem jest także gospodarowanie 
zasobem wody oraz wsparcie dla 
samorządów w zagospodarowa-
niu wód opadowych. Brak działań 
w tym zakresie widoczny jest pod-
czas ekstremalnych zjawisk, jakie – 
ze względu na zmiany klimatyczne 
– coraz częściej nas dotykają. Red

wydarzenie
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– równowaga między rządem 
a samorządem jest kluczem do do-
brobytu obywateli. Nie służy mu 
konfrontacyjne nastawienie władzy 
centralnej – mówił tadeusz Czaj-
ka, przewodniczący ogólnopolskiej 
Koalicji samorządowej, wójt tarno-
wa podgórnego. – Dlatego zamiast 
toczyć spory, jako niezależni samo-
rządowcy wychodzimy z konkret-
nymi propozycjami reform. o tym 
rozmawialiśmy na zjeździe.

ogólnopolska Koalicja samo-
rządowa skupia starostów, bur-
mistrzów, wójtów, prezydentów, 
radnych, samorządowców z niemal 
wszystkich polskich regionów. są 
wśród nich m.in. Marian Błachut 
- burmistrz Czechowic-Dziedzic, 
Jacek szydło - członek zarządu 
powiatu olsztyńskiego, Janusz Ku-
bicki - prezydent Zielonej Góry, 
Wojciech Matyjasiak - zastępca 
burmistrza dzielnicy Śródmieście 
miasta stołecznego Warszawy, Zbi-
gniew Jaszczuk - starosta żninski, 
Filip Chodkiewicz -  zastępca bur-
mistrza miasta augustów, Ludomir 
Handzel - prezydent Nowego Sącza, 
andrzej sitnik - prezydent siedlec, 
piotr Krzystek - prezydent szczeci-
na, tadeusz Czajka - wójt tarnowa 
podgórnego. organizacja została 
powołana w grudniu 2020 roku, 
obecnie skupia 21 organizacji. 

Gośćmi honorowymi zjazdu byli 
senator Zygmunt Frankiewicz, pre-
zes Związku Miast polskich oraz 
prof. dr hab. andrzej stelmach, 
dziekan wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UaM.

Celem samorządowców ogól-
nopolskiej Koalicji samorządowej 
jest reformowanie państwa od dołu, 
poprzez działania, które realizują na 
co dzień w swoich miejscowościach. 
Władzy centralnej wytykają wrogie 
traktowanie samorządów i monopol 
na wiedzę, a w praktyce oddalanie 
się od spraw mieszkańców, za które 

odpowiadają właśnie samorządy.
W tarnowie podgórnym zapre-

zentowano także założenia progra-
mowe ogólnopolskiej Koalicji sa-
morządowej. samorządowcy mają 
nadzieję, że będą one podstawą do 
współpracy ze stowarzyszeniami 
samorządowymi i ugrupowaniami 
parlamentarnymi, które deklarują 
poszanowanie takich wartości jak 
decentralizacja, wolność i nieza-
leżność. są otwarci na współpracę 

z każdym, dla kogo ważne są lokal-
ne społeczności i polska.

POSTULATY  
PROGRAMOWE OKS

Decentralizacja,  
niezależność, wolność 
samorządowcy z oKsamorząd 

stawiają na niezależność, która jest 
podstawową wartością w relacjach 
między rządem a samorządem. 
sposób na dobre rządy oznacza 
odejście od centralizowania decyzji. 
przez kilkadziesiąt lat doświadcza-
liśmy w polsce ustroju centralnie 
sterowanego. poniósł on porażkę. 
stosowana obecnie metoda rządze-
nia sprowadza się do błędnej tezy, 
że w warszawskich, rządowych ga-
binetach lepiej wiadomo czego trze-
ba mieszkańcom poznania, siedlec, 
Zielonej Góry czy tarnowa podgór-
nego. Dlatego tendencję tę należy 
zatrzymać. Jak to zrobić?

Reforma finansów publicznych
Codzienne potrzeby mieszkań-

ców zaspokaja samorząd, który od-
powiada za to, aby z kranu płynęła 
woda, aby śmieci były na czas ode-
brane, aby zapewnić transport pu-
bliczny, aby dzieci chodziły do szko-
ły itd. a żeby wszystkie te zadania 
mogły być realizowane, potrzebne 
są stabilne finanse. podział publicz-
nych pieniędzy powinien opierać się 
na uzgodnionych zasadach, a nie na 
widzimisię tego czy innego przed-
stawiciela rządu. reforma finansów 
powinna objąć wprowadzenie zasa-
dy rocznej waloryzacji dochodów 
budżetów samorządowych z podat-
ku pit – o wskaźnik wzrostu płac. 
Po drugie: 100 % pokrycia kosztów 

prawie 300 samorządowców spotkało się 18 września w tarnowie podgórnym na ogólnopolskim Zjeździe 
Niezależnych Samorządowców. Przyjechali na zaproszenie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej

„Dziś tutaj jest samorządowa Polska!”
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Tadeusz Czajka, przewodniczący Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, wójt Tarnowa Podgórnego. 

Senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Codzienne potrzeby 
mieszkańców zaspo-
kaja samorząd
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KomorniKi, roKietnica

W Urzędzie Gminy w rokietnicy 
(bud. B) uruchomiliśmy dla pań-
stwa punkt konsultacyjno-informa-
cyjny, który działa :

• w poniedziałki  12:00 - 18:00
• w środy  8:00 - 12:00

Informacja telefoniczna: 
721293832

mail:czystepowietrze@rokietnica.pl 

Nasz konsultant służy pomocą  
w zakresie:
• przyjmowania wniosków 
• udzielaniu informacji o Programie
• identyfikowaniu budynków, któ-
rych właściciele mogliby być poten-
cjalnymi Wnioskodawcami
• wsparcia w przygotowaniu wnio-
sku
• przekazywania wniosków miesz-
kańców do WFoŚiGW
• pomocy przy rozliczaniu dotacji  
i kompletowaniu załączników

Do kogo skierowany jestProgram 
„Czyste Powietrze”

Do osób fizycznych, czyli właści-
cieli  lub współwłaścicieli budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalnego z wy-
odrębnioną księgą wieczystą, którzy 
w ramach programu mogą skorzy-
stać z dofinansowania do:
• wymiany, zakupu, montażu źródła 
ciepła,
• instalacji centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej
• wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła
• mikroinstalacji fotowoltaicznej
• ocieplenia przegród budowlanych
• stolarki okiennej i drzwiowej
• dokumentacji (audyt energetycz-
ny, dokumentacja projektowa)

Ostatni dzwonek na wymianę  
kopciucha na piec 5 klasy!
przypominamy, że w przypadku 
wymiany pieca pozaklasowego na 
piec 5 klasy o dofinansowanie moż-
na ubiegać się do końca 2021 roku, 

pod warunkiem zakończenia przed-
sięwzięcia w całości do 31.12.2021 
roku.

Jak złożyć wniosek
• ELEKTRONICZNIE
• APLIKACJA INTERNETOwA 
tj. portal Beneficjenta, dostępną na 
stronie internetowej WFoŚiGW  
w poznaniu 
• SERwIS GOV.PL
(https://czystepowietrze.gov.pl) za 
pomocą profilu zaufanego
• w wERSJI PAPIEROwEJ
składane w Wojewódzkich Fun-
duszach ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej lub Gminnym 
punkcie Konsultacyjnym
• PRZEZ BANKI (pożyczki banko-
we, kredyty bankowe)

ZACHĘCAMY DO KONTAKTu😊
LINK DO wFOŚ 

https://www.wfosgw.poznan.pl/
program-priorytetowy-czyste-po-

wietrze

Gmina Rokietnica zaprasza 
mieszkańców do Gminnego Punktu 
Konsultacyjnego Programu 
„Czyste Powietrze”

19 września koncertem inauguru-
jącym w kościele pw. Św. Floriana 
w Wirach (gm. Komorniki) rozpo-
czął się XV Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki organowej i Kameralnej 
Komorniki 2021. Na organach za-
grał sławomir Kamiński (poznań), 
wystąpił Chór Kameralny Cappella 
Musicae antiquae (poznań), dy-
rygent - Leon Zaborowski. Była to 
niebywała okazja do wysłuchania 
utworów muzyki wielkich mistrzów 
w interpretacji światowej sławy ar-
tystów. 

W tegorocznej edycji festiwalu 
odbędą się cztery koncerty w ko-
ściołach: w Komornikach, w Pozna-
niu, w plewiskach oraz wspomniany  
na wstępie w Wirach. ich program 
jest bardzo interesujący i na pew-
no spotka się z dużym zaintereso-
waniem wszystkich melomanów. 
W imieniu organizatorów zaprasza-
my. Wstęp wolny. patronat sprawu-
je Nasz Głos Poznański. 

Dyrektorem organizacyjnym jest 
Damian Konieczek, artystycznym: 
Leon Zaborowski. patronat hono-
rowy objął marszałek województwa 
Marek Woźniak. 

Organizatorzy: urząd Gminny 
Komorniki, Gminny ośrodek Kul-
tury w Komornikach, parafia pw. 
św. andrzeja apostoła w Komor-
nikach, parafia pw. św. Faustyny 
w plewiskach, parafia pw. św. Flo-
riana w Wirach, parafia pw. św. Ja-

dwigi Śląskiej w poznaniu. patronat 
medialny: Teatr wielki im. Stanisła-
wa Moniuszki w poznaniu, opera 
rusza, telewizja stK, „CHWi-
ROT” Janusz Chwirot, Nasz Głos 
Poznański, Nowiny Komornickie, 
Biblioteka publiczna Gminy Ko-
morniki, Gminny ośrodek Kultury 
w Komornikach. Red

    Rozpoczął się XV 
ogólnopolski Festiwal Muzyki organowej 
i Kameralnej Komorniki 2021 

Cztery koncerty

• 3 października (niedziela), 
godz. 18.00
Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej 
w poznaniu 
Zespół wokalny affabre 
 Concinui  (poznań)                                                                                                                                         
• 17 października (niedziela), 
godz. 19.30
Kościół pw. Św. Faustyny  
w plewiskach
Zespół muzyki barokowej  
toccante (poznań)
• 23 października (sobota), 
godz. 18.00
Kościół pw. Św. andrzeja  
apostoła w Komornikach
Koncert zamykający festiwal 
Zespół teatru Wielkiego  
w poznaniu.

Pozostałe koncerty

o gminie Komorniki czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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otrzymaliśmy dobre wieści z trasy 
wyprawy „4x4 przez Gruzję”, któ-
rą zorganizował Marcin skarbiński 
z Dopiewa, a patronatem objął wójt 
gminy Dopiewo – paweł przepióra. 
szóstka śmiałków z grupy „przy-
goda 4x4”, którym survivalowe 
klimaty niestraszne,  zrealizowała 
program i wraca do polski. Dwoma 

wozami terenowymi pokonali w 2 
tygodnie 9 tysięcy kilometrów. Do-
tarli w miejsca dzikie, dalekie od cy-
wilizacji. Nocowali na łonie natury 
w namiotach rozbitych na dachach 
samochodów. Zanim obrali kieru-
nek Gruzja, zdobywali doświadcze-
nia w kraju, w albanii, na Ukrainie 
i w rumunii. AM

od 20 września do 19 października 
2021 r. mieszkańcy gminy Dopiewo 
będą głosować na projekty Dopiew-
skiego Budżetu obywatelskiego 
2022. Na liście zadań zatwierdzo-
nych do głosowania znalazło  
9 propozycji, zgłoszonych przez 
pomysłowych mieszkańców między  
1 kwietnia a 30 czerwca. trwa kam-
pania promocyjna, w której autorzy 
zachęcają do oddania głosu na ich 
projekt. 

Największa rywalizacja jest 
w grupie sołectw dużych, obejmu-
jącej Dopiewo, skórzewo i Dą-
brówkę, gdzie zgłoszono 4 projekty. 
trzy projekty walczą o popularność 
w grupie sołectw średnich, obej-
mującej: Dopiewiec, Konarzewo, 
Dąbrowę, palędzie i Zakrzewo. 
tylko 2 projekty powalczą o reali-
zację w grupie sołectw mniejszych,  
do której wchodzą Gołuski, trzcie-
lin i Więckowice.

swoje poparcie poprzez głos 
elektroniczny lub wrzucony w urzę-
dzie do urny może oddać każdy 
mieszkaniec gminy Dopiewo, bez 
względu na wiek i zameldowanie. 
rodzic może pomóc więc dziecku 

w głosowaniu lub – w przypadku 
najmłodszych – je wyręczyć, dopeł-
niając formalności w jego imieniu. 
Każdemu mieszkańcowi przysługu-
je jeden głos, który może oddać na 
dowolny projekt z dowolnej grupy. 
pula środków do rozdysponowania 
wynosi w tym roku, podobnie jak 
w roku poprzednim: 300 tys. zł. wy-
kaz projektów i formularz do głoso-
wania dostępne są na stronie www.
dbo.dopiewo.pl. AM

Gruzja na dziko

DBO - głosowanie

Uczestnicy wyprawy z flagą gminy Dopiewo i jej maskotkami – żura-
wiem DOP i wilgą EWO. W tle pięciotysięcznik Kazbek.

to rajd samochodowy dla pań, w 
którym liczy się czas, sprawność 
i poczucie humoru. W tym roku 
odbywał się on pod hasłem „Moto-
-Wirus 2021”. W zmaganiach wzię-
ły udział reprezentacje nie tylko z 
Dopiewa, ale i innych gmin powiatu 
poznańskiego, poznania, Wrocła-
wia i Gdańska. Do pokonania miały 
84 km trasy i – tradycyjnie – zalicze-
nie po drodze wyszukanych zadań. 
organizatorem „Moto-Babek” jest 
stowarzyszenie Miłośników sta-
rych samochodów i Motocykli „Mi-
krus”. Wydarzenie zostało dofinan-
sowane  ze środków publicznych 
gminy Dopiewo.

pierwszy odcinek o długości 52 
km przebiegał przez gminy: Dopie-
wo, tarnowo podgórne i rokietni-
ca; drugi - o długości 32 km - wiódł 
od rokietnicy do poznania i do gmi-
ny Dopiewo. Na dotarcie do mety 
zmotoryzowane panie potrzebowały 
średnio 10 godzin. sztandarowymi 
konkurencjami były „lot na miotle” 
i „slalom z taczką w alkogoglach”. 
Uczestniczki m.in. sprawdzały moc 
swoich „mechanicznych rumaków” 
na torze poznań, liczyły części 
w czołgu w Muzeum Broni pancer-
nej w poznaniu, Jeździły rowerem 
o miękkich oponach i „darły papę”. 
Na mecie na panie czekał przestron-
ny namiot z poczęstunkiem oraz 
umilająca swoją grą oczekiwanie 
na wyniki, kapela muzyczna. Każ-
da z załóg biorących udział w raj-
dzie otrzymała nietypowe nagrody: 
sznur papieru toaletowego, olbrzy-
mi wór warzyw okopowych oraz ak-
cesoria samochodowe od patronów 
wydarzenia.

- Najważniejsza w rajdzie jest nie 
klasyfikacja, a dobra zabawa i miło 
spędzony czas. Zawsze robimy 
wszystko co możliwe, by połączyć 
przyjemne z pożytecznym. Były 
w tym roku z nami panie, które bra-
ły udział we wszystkich jedenastu 
edycjach. Wszystkim uczestnicz-
kom gratuluję  wyników, odwagi 

i humoru - mówi Zbigniew Kopras 
z Fiałkowa, pomysłodawca i koman-
dor rajdu, w tym roku przebrany 
za „Naczelnego wirusa”. - Każda 
edycja „Moto-Babek” czegoś nas 
uczy i do czegoś inspiruje. Już rodzą 
się w mojej głowie pomysły, które 
chciałbym wprowadzić za rok.

Zbigniew Kopras to „człowiek 

– instytucja”.  Nie tylko organiza-
tor rajdów z przymrużeniem oka 
i zlotów pojazdów zabytkowych, ale 
przedsiębiorca prowadzący stację 
kontroli pojazdów, muzeum moto-
ryzacji, fundację i warsztat prak-
tycznej nauki zawodu dla przyszłych 
renowatorów starych samochodów 
i mechaników motocyklowych. Jest 

on także laureatem „Dopiewskie-
go Filara” w kategorii ambasador. 
Mieszkańców gminy Dopiewo za-
chęcamy przy okazji do zastano-
wienia się kogo zgłosić do nagrody 
„Dopiewski Filar” w kolejnej edycji 
– w kategoriach: ambasador, ani-
mator i super-filar.
 BS, AM

100 uczestniczek, wchodzących w skład 26 drużyn, stanęło 
na linii startu XI edycji Moto-Babek” na placu gminnym 
w Dopiewie

Moto-Babki 
Antywirusowe

informacji z gminy Dopiewo 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

Najważniejsza 
w rajdzie jest nie 
klasyfikacja, a do-
bra zabawa i miło 
spędzony czas
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Samorządowa Drużyna Gminy 
Dopiewo wygrała I Memoriał 
Piotra Koperskiego - Turniej Piłki 
Nożnej Samorządowców, który 
odbył się 11 września na boisku 
przy szkole podstawowej nr 2 
w Suchym Lesie. Marek Woroch 
z dopiewskiej drużyny został 
„Najlepszym Strzelcem Turnie-
ju”, zdobywając łącznie 
13 bramek.

Głównym założeniem i Memoria-
łu piotra Koperskiego było upa-
miętnienie zasłużonego działacza, 
radnego gminy suchy Las, rywali-
zacja i współzawodnictwo fair play  
oraz integracja środowisk samorzą-
dowych. W turnieju udział wzięło 
9 drużyn. Każda drużyna składała 
się z 6 zawodników: 5 piłkarzy i 1 
bramkarza. rozgrywki prowadzone 
były się w systemie grupowym. W 
wyniku losowania wyłoniono dwie 
grupy. Zwycięzcy obu grup grali o 
pierwsze miejsce i puchar. Na po-
dium, obok gminy Dopiewo, która 
zajęła i miejsce, stanęły gmina su-
chy Las – ii miejsce i policja – iii 
miejsce. 

puchary i atrakcyjne nagrody 
wręczyli zawodnikom wójt gminy 
suchy Las Grzegorz Wojtera, prze-
wodnicząca rady Gminy suchy Las 
anna ankiewicz oraz synowie śp. 
radnego gminy piotra Koperskiego.

przyjazna, rodzinna atmosfera 
przyczyniła się do udziału w roz-
grywkach dzieci samorządowców. 

Najmłodszym zawodnikiem był - 
trzynastoletni Kacper Chwiłkowski 
z Dopiewa. Młodzi sportowcy wyka-
zali się hartem, energią i determina-
cją w grze.

organizatorzy zapowiedzieli ko-
lejną edycję Memoriału piotra Ko-
perskiego już za rok.
Paweł Szmania

Samorządowcy 
z Dopiewa górą
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staw w Więckowicach wzbogacił się 
o fontannę multimedialną. Gmina 
Dopiewo pozyskała na nią dotację 
od samorządu województwa wiel-
kopolskiego w ramach Xi edycji 
konkursu „pięknieje wielkopolska 
wieś”. inwestycja kosztowała gminę 
Dopiewo ponad 63 tys. zł, dofinan-
sowanie pokryło 45 tys. zł.

Fontanna w Więckowicach to 
kolejne tego typu urządzenie, któ-
ra pojawiło się w minionych latach 
w gminie Dopiewo. Wcześniej 
fontanny zamontowane zostały na 
stawach w Dopiewie, Konarzewie 
i palędziu. Zmieniające się co mi-
nutę sekwencje strumieni wodnych, 
w połączeniu z różnobarwnym pod-
świetleniem, tworzą efektowne ob-

razy wodne. Fontanna, poza funkcją 
dekoracyjną, podnoszącą walory 
estetyczne otoczenia, zapewnia na-
powietrzenie wody i poprawia jej 
cyrkulację, co jest istotne z uwagi na 
żyjące w stawie ryby.

projekt „staw w Więckowicach 
fontanną zachwyca – dostawa 
i montaż fontanny multimedialnej” 
został współfinansowany przez sa-
morząd Województwa Wielkopol-
skiego w ramach programu „Wiel-
kopolska odnowa Wsi”.
Milena Wolna

Kolorowa fontanna 
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Na terenie Parku Sokoła w Buku 
ustawione zostały ekologiczne miej-
sca do segregacji odpadów oraz sta-
cje dokujące dla rowerów. Miejsko-
-Gminny ośrodek Kultury otrzymał 
na ten cel środki z dobrosąsiedz-
kiego programu „WzMoCnij swoje 
otoczenie”, organizowanego przez 
polskie sieci elektroenergetyczne. 
Na realizację celu przeznaczono 
prawie 20 tys. złotych!

Drewniano-metalowe konstruk-
cje idealnie współgrają z parko-
wym otoczeniem i mogą być aran-
żowane stosownie do pory roku. 

W najbliższych dniach punkty se-
gregacji i stacje dokujące zostaną 
obsadzone krzewami i kwiatami 
stosownie do pory roku. Każde 
z miejsc mieści cztery kosze na 
śmieci: na szkło, plastik, papier 
i odpady zmieszane. Z kolei przy 
każdej stacji dokującej jednocze-
śnie parkować może sześć ro-
werów. stacje dla rowerów oraz 
miejsca segregacji odpadów wzbo-
gaciły przestrzeń parkową, łącząc 
użyteczność i ekologię z parkową 
estetyką. Należycie konserwowa-
ne przez kolejne lata będą służyć 

mieszkańcom Buku oraz turystom. 
elementy małej architektury ogro-
dowej zaprojektowało i wykonało 
studio prokopienko.

program „WzMoCnij swoje oto-
czenie” wspiera lokalne inicjatywy 
związane z aktywizacją społeczną, 
rozwojem wspólnej przestrzeni 
publicznej, poprawą jakości życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Więcej informacji o działalności 
pse i programie przeczytać moż-
na na www.raport.pse.pl i www.
wzmocnijotoczenie.pl.
Izabela Dachtera-Walędziak 

BuK

Z okazji 650-lecia nadania praw 
miejskich miastu stęszew, bur-
mistrz miasta i gminy Buk paweł 
adam na ręce burmistrza stęszewa 
Włodzimierza pinczaka przekazał 
sadzonkę buku. Jak wiadomo jest to 
symbol Buku, a jej gospodarz chciał 
w ten sposób nawiązać do serdecz-
nych sąsiedzkich relacji. 

Drzewo zostało wspólnie posa-
dzone przez obu burmistrzów przy 
budynku hali widowiskowo-sporto-
wej w stęszewie. 
EWA

tradycyjna parada, rozpoczęta 
w samo południe, została popro-
wadzona nową trasą. o godz. 13 
otwarto oficjalnie zawody. W po-
szczególnych kategoriach nagrody 
zdobyli: juniorzy: 1. Kacper Prząd-
ka, 2. Magdalena prządka; duże 
konie single: 1. Daria Brambor, 
2. Bartosz Klupś, 3. Magdalena 
prządka, 4. Grzegorz schulz, 5. Ję-
drzej Kaczmarek; duże konie pary: 
1. Radosław Nadolny, 2. Szymon 
rolla, 3. przemysław Hartlieb, 4. 
Marcin Jęskowiak, 5. Grzegorz 
Schulc; kuce single: 1. Daniel Kacz-
marek, 2. Jarosław Bartkowiak, 
3. Michał stawiński, 4. sandra 
ignasiak, 5. Krzysztof Kaczmarek; 
kuce pary: 1. Dominika Rimke, 2. 
Jarosław Bartkowiak, 3. Domini-
ka rimke, 4. Jakub Mańczak, 5. 
Marcin Dudarski. Memorial, czyli 
3 najlepsze zaprzęgi walczyły o pu-
char zarządu Z.H.K. wlkp. Nagro-
dy otrzymali: Radosław Nadolny 
(kategoria duże pary), Dominika 
rimke (kuce pary).

Zawody sędziował Janusz skór-
kowski. Uczestnicy i goście im-
prezy mogli skorzystać z wielu 
atrakcji, stoisk handlowych i ga-
stronomicznych. Loteria, w której 
do wygrania był kuc przyciągnęła 
bardzo wielu zainteresowanych. 
przedsięwzięcie nie mogłaby się 
odbyć bez nieocenionego wspar-
cia sponsorów, wśród których 
znaleźli się: Rada Sołecka Otusz 
jako główny organizator i sponsor 
imprezy oraz ewa i piotr Miko-
łajczak, rada sołecka Wysoczka-
-Żegowo-Wygoda, rada sołecka 
Dobieżyn, Equi Vet Serwis Maciej 

przewoźny, sklep jeździecki BrU-
Ge, Kamila Bartkowiak, sMs Do-
bieżyn, elżbieta i tadeusz łysiak, 
Marek piątek, Firma Handlowa 
paulina Borowczak Dobieżyn, 
Damian Boiński z rodziną z Kalw, 
Lech Kaźmierczak, rol-Max Mi-
chał Fiołek, Mariusz Wojtkowiak 
Dobieżyn. 

Dzięki ludziom dobrej woli otu-
ska jest zawsze nie tylko długo wy-
czekiwaną i lubianą imprezą, ale też 
koleżeńską rywalizacją. są również 
osoby, które związane są z nią od 
samego początku. Wśród nich wy-
różniono troje najstarszych uczest-
ników, którzy co roku biorą udział 
w zawodach: Jan Leśniczak, Stani-
sław Micek, Jan ignasiak. Z kolei 
w gronie osób, które dorastały wraz 
z każdą kolejną edycją zawodów, 
zaczynając od wieku dziecięcego 
i zawsze zajmowały miejsce na po-
dium, znaleźli się sandra ignasiak 
i Daniel Kaczmarek. 

specjalne podziękowania należą 
się też „dobrej duszy” z otusza – 
tadeuszowi adamczakowi, który 
od wielu lat wspiera i angażuje się 
w zawody, a parady bez jego cha-
rakterystycznego wozu nie można 
sobie nawet wyobrazić. Bezinte-
resownie i z wielkim zaangażo-
waniem wspierają otuską także 
Henryk Muszyński i Jacek Bartko-
wiak. Nagrodę specjalną wręczono 
tadeuszowi łysiakowi, za ogromne 
wsparcia i poszukiwanie zawsze 
pozytywnych rozwiązań! Nieoce-
niony wkład w zawody mają także 
miłośnicy Otuskiej: Ewa i Piotr Mi-
kołajczak.
Zuzanna Skibińska

Otuska powróciła z jubileuszem
po raz dziesiąty zorganizowane zostały w otuszu zawody konne w powożeniu bryczkami pod patronatem 
burmistrza miasta i gminy Buk pawła adama. Organizatorzy, czyli Rada Sołecka Otusz, OSP Otusz 
oraz hodowcy koni z Otusza przyjęli 12 września tłumy gości i uczestników zawodów 
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WzMOCnij swoje otoczenie

informacji z gminy Buk 
szukaj też na 

naszglospoznanski.pl

26 września (niedziela) o godz. 18 
na stadionie Miejskim w Buku od-
będzie się finał Jerusalema Dance 
Challenge. organizatorzy czeka-
ją na wszystkich, którzy chcieliby 
przyłączyć się do tego tanecznego 
wyzwania. Zaplanowano też inne 

atrakcje i niespodzianki.
taneczne kroki będzie można so-

bie jeszcze przypomnieć pod czuj-
nym okiem instruktorki Magdaleny 
Kluj podczas kolejnej otwartej pró-
by, które odbędzie się 22 września  
o godz. 18.30 w parku sokoła. EWA

Finał Jerusalema Dance 
Challenge 

Buk dla Stęszewa 
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trzy brązowe medale na zakończe-
nie wakacyjnych startów zdobyli 
młodzi zawodnicy Klubu Kolarskie-
go tarnovia tarnowo podgórne. 
W ostatni weekend wakacji pod-
opieczni trenera Konrada olejni-
czaka ścigali się w Miękni, gdzie 
odbył się iX ogólnopolski Wyścig 
Kolarski „Korona Kocich Gór” Me-
moriał im. Kornela Morawieckiego.

Na trzecim stopniu podium w kat. 
żaków stanęli oliwia Mikołajczak 
i Filip Budny, a w kat. młodziczka 
Gabriela Nowakowska. Poza nimi 
dobre lokaty uzyskali w najmłodszej 
kategorii Wojciech skupin, który 
zajął 12. miejsce oraz w młodzikach 
Zofia Hibner (6), paweł Kaźmier-
czak (8), Dawid Budny (9) i Jakub 
Gorzyński (24). Ania Lis

tarnowo Podgórne, KoStrzyn

Jeszcze we wrześniu gościem pała-
cu Jankowice (gm. tarnowo pod-
górne) będzie szymon Kaczmarek 
– artysta, malarz, autor wystaw 
indywidualnych i uczestnik wystaw 
grupowych

to absolwent kierunku Malar-
stwo sztalugowe na poznańskiej 
akademii sztuk pięknych. Jego 
obrazy zostały docenione w wielu 
krajach świata. artystyczne wizje 
realizuje również w filmie, a kulisy 
twórczych działań odsłania na vlo-
gu.

Fascynują go kobiety oraz sztuka 
gestu. Jest autorem poznańskiego 
murala – Jeżyna. Zaprasza do swo-
jej autorskiej galerii w poznaniu, 
bo jak twierdzi, obrazy powinny 
być oglądane na żywo. Na spotka-
niu, które odbędzie się 26 września 
o godz. 16.00, to artysta wraz z pra-
cami przybędzie do zainteresowa-
nych słuchaczy do pałacu Janko-
wice. podczas spotkania zostanie 
zaprezentowanych kilka ostatnich 
prac twórcy, na których podstawie 
dowiemy się w jaki sposób autor pa-

trzy na świat, w jaki sposób powsta-
ją jego dzieła i jak robi to co robi.

Zapraszamy wszystkich entuzja-
stów malarstwa na to niecodzienne 
spotkanie.

rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 13 września 
pod nr tel. 61 10 10 400 (pon. – pt. 
w godz. 8.00 – 20.00; sob. – nd. 

w godz. 12.00 – 20.00). procedura 
uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl.
Red

Jeszcze we wrześniu gościem pałacu Jankowice (gm. tarnowo 
podgórne) będzie szymon Kaczmarek – artysta, malarz, autor 
wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw grupowych

Spotkanie z Szymonem 
Kaczmarkiem
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o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Gmina tarnowo podgórne przy-
gotowuje się do realizacji ii edycji 
programu Budowy Mieszkań z 
Dojściem do Własności. Biorąc pod 
uwagę zasoby nieruchomości, jaki-
mi dysponuje gmina, nowe budynki 
mają powstać w sadach przy ul. Ko-
bylnickiej.

– początkowo planowaliśmy, że 
powstaną tam dwa trzykondygna-
cyjne budynki, w każdym 9 lokali 
– wyjaśnia ii zastępca wójta piotr 

Kaczmarek. – po uwzględnieniu 
uwag mieszkańców zmieniliśmy 
koncepcję na trzy dwukondygnacyj-
ne budynki, posiadające po cztery 
lokale każdy.

projektowane budynki będą do-
pasowane do istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej. taka koncepcja 
została przedstawiona na spotkaniu 
wójta z mieszkańcami, które odbyło 
się 6 września i uzyskała aprobatę 
uczestników. ARz

Fundacja ronalda McDonalda oraz 
gmina tarnowo podgórne zapra-
szają na profilaktyczne, bezpłatne 
badania UsG dzieci w wieku od 9 
miesięcy do 6 lat.

Zapisy prowadzone będą od 4 
października w godzinach 9.00-
12.00. Liczba miejsc jest ograniczo-
na.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
uwaga: udział w badaniach bez re-
jestracji nie jest możliwy. Badania 
odbędą się w następujących termi-
nach:

- 13 października, tarnowo pod-
górne, ul. 23 października 34, par-
king GKs tarnovia (rejestracja

pod nr tel. 61 89 59 209),
- 14 października, przeźmierowo, 

ul. Kościelna 46/48, parking koło 
szkoły (rejestracja pod nr tel.

61 89 59 260).
W czasie badań na pokładzie am-

bulansu obecni będą pracownicy 
Fundacji.

Badana osoba (dziecko) musi 
posiadać Kartę Mieszkańca Gminy 
tarnowo podgórne. ARz 

Wydaje się, że dopiero co zainau-
gurowano tegoroczny cykl Lusow-
skich spotkań Muzycznych, które 
odbywają się w kościele w Lusowie 
(gm. tarnowo podgórne), a tu nagle 
przed nami ostatni koncert w roku 
2021. Jak zwykle organizatorzy 
kończą mocnym akcentem, bowiem 
w niedzielę, 3 października, w lu-
sowskim kościele zabrzmi, stosun-
kowo młoda stażem, orkiestra pod 
batutą Michała plichty – dyrygenta 
i kompozytowa.

Mowa o project Group orchestra 
– założona w grudniu 2019 r. przez 
Martę Gadzinę i Michała plichtę. 
orkiestrę cechuje młody skład, a 
przez co jej wykonania są pełne wi-
goru, energii i świeżych pomysłów. 
przekrój repertuaru orkiestry jest 
bardzo szeroki. W swoim dorob-
ku ma ona nagradzane wykonania 
Bacha, pergolesiego, czy Mozarta. 

Jednak nie boi się również sięgać 
po nowe kompozycję. W grudniu 
ubiegłego roku pGo nagrało i. 
symfonię kameralną Moniki Wier-
biłowicz.

Zapraszamy – 3 października, 
godz. 13. wstęp wolny! MW 

Sady: projekt zaakceptowany

Bezpłatne badania 
USG dzieci 
z McDonaldem

Na zakończenie sezonu 
– orkiestra!

Medale z wakacji

11 września w srebrnej Górze odby-
ła się siódma edycja Bike Maratonu 
podczas której na dystansie Giga 
(80km / 2500m przewyższenia ) 
odbyły się mistrzostwa polski w ma-
ratonach górskich XCM. Na linii 
startu ustawiła się elita krajowego 
kolarstwa górskiego na czele z dwu-
krotną srebrną medalistką olimpij-
ska Mają Włoszczowską. poza elitą, 
zmaganie o czempionat krajowy ry-
walizowali także amatorzy, a wśród 
nich pięciu zawodników Walki 
Kostrzyn: Michał wawer, Marcin 
Burchacki, Jeremiasz Wojciak, Mi-
kołaj Mrugas oraz adam Wiśniew-
ski. trasa maratonu przebiegała 
po przepięknych terenach Kotliny 
Kłodzkiej.

pierwszym Walkowiczem, który 
przekroczył linię mety był Marcin 

Burchacki meldując się na 130 po-
zycji open i 15 miejscu w kategorii 
wiekowej. po chwili na finiszu uka-
zał się Michał notując 147 miejsce 
open i 19 w kategorii wiekowej. Na 
161 pozycji open dojechał Mikołaj, 
dającą mu 21 lokatę w kat. wieko-
wej. adam ukończył zawody na 175 
miejscu open i 24 w kat. wiekowej. 
pełnego dystansu nie udało się po-
konać Jeremiaszowi, który podczas 
wyścigu zmagał się z bólem pleców. 
Dzięki startom w takich zawodach, 
kolarze Walki Kostrzyn zdobyli 
wiele cennego doświadczenia oraz 
nowej wiedzy co do przyszłych tre-
ningów. Zawodnicy dziękują  bur-
mistrzowi szymonowi Matyskowi 
za wsparcie przy organizacji trans-
portu na zawody. 
AA

Walka na mistrzostwach
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8 września w sali „Kostrzynianka” 
w Miejsko-Gminnym ośrodku Kul-
tury odbyła się uroczystość wręcze-
nia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane przez pre-
zydenta rp andrzeja Dudę dla par 
małżeńskich, które w roku ubiegłym 
świętowały 50. rocznicę ślubu.

Medale oraz dyplomy wręczali 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
Matysek, zastępca burmistrza Wal-
demar Biskupski oraz sekretarz 
agnieszka piasecka. Uroczystość 
była okazją do rozmów przy cie-
płym posiłku oraz kawie i ciastku. 
spotkanie uświetnił występ młodej 
wokalistki z Kostrzyna – Martyny 
Kaczmarek, która zaprezentowała 
jubilatom przeboje abby oraz anny 
Jantar.

Jubileusz 50-lecia związku mał-
żeńskiego w g minie Kostrzyn ob-
chodzili: Zenon i Halina Antkowiak, 
Zygmunt i Krystyna Dura, stani-
sław i alicja Garczyk. ryszard i re-

gina Grzyb, Janusz i aurela Habdas, 
stanisław i teresa Jachnik, andrzej 
i Maria Kaczmarek, Józef i Zofia 
Karolczak, Jan i teresa Krakowscy, 
Lech i irena Kruś, Jan i teresa Ku-
kla, edward i Kazimiera Matela, 
Bogdan i anna Matuszak, Jerzy 
i Krystyna olszewscy, Bogumił 
i Maria pelczyk, izydor i stanisława 
prządak, Kazimierz i teresa przy-

bylscy, Bonifacy i Maria ratajczak, 
Jerzy i Danuta szypulińscy, Zenon 
i teresa szypulińscy, Józef i anna 
Ubysz, Władysław i sabina Wale-
ryszak, Zygmunt i Wanda Weszka, 
Leszek i Bożena Witkowscy, Bogu-
sław i Barbara Woźniak, Władysław 
i Maria Woźniak. serdeczne gratu-
lacje dla par małżeńskich z 50-let-
nim stażem z naszej gminy! ŁS

KoStrzyn

w ramach projektu pt.: „Żłobki 
samorządowe w Kostrzynie i sie-
kierkach szansą na aktywność za-
wodową rodziców” realizowanego 
przez gminę Kostrzyn w ramach 
regionalnego programu operacyj-
nego Województwa Wielkopolskie-
go, oś priorytetowa 6. rynek pracy, 
Działanie 6.4. Wsparcie aktywno-
ści zawodowej osób wyłączonych  
z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi, poddziałanie 6.4.1 
Wsparcie aktywności zawodowej 
osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi 
na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl 
ogłoszona została rekrutacja:

- osób zainteresowanych udzia-
łem w projekcie tj. rodziców do-
świadczających trudności na 
rynku pracy z powodu opieki nad 
dzieckiem do lat trzech (termin 
składania dokumentów: od 1 paź-

dziernika 2021 r.), 
- osób zainteresowanych pracą 

w żłobach na stanowisku: dyrektor 

zespołu żłobków, opiekun, woźny 
(termin składania dokumentów:  
do 1 października 2021 r.). PB 

Rekrutacja do żłobków
Żłobki samorządowe w Kostrzynie i siekierkach szansą 
na aktywność zawodową rodziców

iX Kurdeszowa (Za)Dyszka odbyła 
się 5 września w Wiktorowie (gm. 
Kostrzyn).  łącznie 132 biegaczy 
ukończyło bieg. podziękowania 
organizatorzy kierują do uczestni-
ków i wszystkich osób i instytucji, 
które wsparały imprezę (osp Ko-
strzyn, osp Brzeźno, osp Gułto-
wy, Komenda policji w Kostrzynie, 
MS MEDIK NZOZ, ATV Kostrzyn 
team, Młodzieżowa rada Miejska 
Gminy Kostrzyn, sołtys Dorota 
Kaczmarek, restauracja Biesiada, 
Centrum Handlowe posnania, Bi-
blioteka publiczna w Kostrzynie). 
poniżej prezentujemy podium w po-
szczególnych kategoriach:

OPEN KOBIET - 10 km
1. Monika Brzozowska 37:22

2. Karolina Bielecka 41:29
3. Dorota Przybylak 44:48
OPEN MĘŻCZYZN - 10 km
1. Maciej Kowalski 32:49
2. Paweł Tarasiuk 33:38
3. Rafał Hajdukiewicz 35:30
OPEN KOBIET - 5 km
1. Patrycja Bielecka 22:22
2. Żaneta Obara 24:46
3. Anna Szymańska 26:58
OPEN MĘŻCZYZN - 5 km
1. Radosław Plucińska 19:02
2. Radosław wiejak 21:54
3. Rafał Kowalczyk 22:57
OPEN KOBIET  
- 2,5 km - nordic-walking 
1. Agnieszka Mielecka 14:59
2. izabela okrzesik-Frąckowiak 
17:00
3. Renata Krugiołka 19:51

OPEN MĘŻCZYZN  
- 2,5 km - nordic-walking 
1. Roman Frąckowiak 15:56
2. Maciej Gudzio 16:57
3. Robert Adamski 17:13.

Najlepszą mieszkanką gminy Ko-
strzyn na 10 kilometrów była Marle-
na strzelczyk z Kostrzyna z czasem 
46:00, a najlepszym mieszkańcem 
Maciej Kowalski z Gułtów z czasem 
32:49, z kolei na pięć (i pół) kilome-
tra najlepszą kostrzynianką okazała 
się Anna Szymańska (26:58), a naj-
lepszym kostrzyniakiem radosław 
wiejak (21:56). w marszu nordic-
-walking w gminnej kategorii try-
umfowali Milena Wąsik z Kostrzyna 
oraz arkadiusz Handkiewicz. 
ŁS

9 września podpisana została umo-
wa na realizacje zadania: „Przebu-
dowa ulic słonecznej i Miklaszew-
skiego w Kostrzynie”. W wyniku 
przetargu złożonych zostało sześć 
ofert na realizację tego zadania. 
Najkorzystniejszą złożyła firma Per-
fecta robert Gąsiorek z siedzibą w 

Komornikach. Wartość inwestycji 
to 587.500 zł. inwestycja zostanie 
zrealizowana w ciągu maksymalnie 
ośmiu miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Zadanie realizowane jest 
z wniosku radnego artura Wojcie-
chowskiego. 
SM
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Gmina Kostrzyn zgodnie z § 12 
rozporządzenia rady Ministrów 
z 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490 ze zm.) 14 września w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Ko-
strzynie przeprowadziła pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonej 
w Kostrzynie oznaczonej w ewiden-
cji gruntów jako działka nr 1596/2 o 
powierzchni 9,7180 ha, zapisanej w 

KW po1F/00019727/2.
Dla ww. działki zostały wpłacone 

cztery wadia, do przetargu zostało 
dopuszczonych czterech uczestni-
ków spełniających warunki przetar-
gu. Cena wywoławcza wynosiła 13 
750.000,00 zł netto + 23% podatek 
VAT. Cena uzyskana w przetargu po 
64 postąpieniach wyniosła 22 575 
000,00 zł netto  + 23% podatek VAT. 
Nabywcą wyłonionym w przetargu 
została firma: Jakon Inwest 3 Sp. 
z o.o., z siedzibą przy ul. sowiej 4 
w tarnowie podgórnym. AD

IX Kurdeszowa (Za)Dyszka już za nami

Przebudowa dwóch ulic

Ponad 22,5 mln zł trafi 
do budżetu 
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FESTIWAL JEST DOFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
GMINY DOPIEWO

Pro Bike & Dance
FUNDACJA

Koncert zespołu „Gentle Swing”, który zagra największe przeboje Hanki Ordonówny, 
Eugeniusza Bodo, Mieczysława Fogga i Aleksandra Żabczyńskiego w swingujących aranżacjach.

Wystawa zabytkowych rowerów z lat 20-tych i 30-tych XX w.

Wystawa zabytkowych samochodów z lat 20-tych i 30-tych XX w.

Konkurs Retro Elegancji w stylu lat 20-tych i 30-tych 
w kategoriach Dama i Gentelman. Konkurs będzie z nagrodami.

Wybory przez publiczność najładniejszego pojazdu zabytkowego imprezy. 
Konkurs będzie z nagrodami dla właścicieli wybranych pojazdów oraz upominkami dla uczestników głosowania.

Program

start - godz. 17:00

koncert zespołu

Gentle Swing
godz. 19:00

RETRO FESTIVAL

100 pierwszych zakupionych biletów na RETRO FESTIVAL 2021 zostanie nagrodzonych sezamkami od Product Plus  do odebrania w recepcji festiwalowej! Ilość biletów na RETRO FESTIVAL 2021 ograniczona!

sobota, 2 października
hala GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a

Więcej szczegółów o RETRO FESTIVAL 2021 na: www.facebook.com/RetroBikePoznan
rezerwację biletów przyjmujemy pod adresem e-mail: iwona.cerba@rower-power.pl

CENA BILETU – 40,00 ZŁ    |    W DNIU FESTIWALU – 50,00 ZŁ

proMoCJa proMoCJa

turniej finałowy mistrzostw pol-
ski w koszykówce 3×3 odbył się w 
ostrowie Mazowieckim. W zawo-
dach wzięły udział dwie opalenickie 
drużyny, w dwóch kategoriach wie-
kowych – U15 oraz U17.

Drużyna u15 w składzie: wik-
toria Haegenbarth, Zuzanna Bręk, 
Woźna iga, Zuzanna sobańska oraz 
Lilia Maciejewska wywalczyły złoto 
w finale pokonując drużynę isWJ 
wisła 18:16.

poniżej przedstawiamy drogę 
„złotych” dziewczyn po mistrzo-
stwo: faza grupowa: MKS – MuKS 
Bydgoszcz 20:7, MKS – ISwJ wi-
słą 10:16, MKS – MuKS widzew 
Łódź 14:6, MKS – ENEA AZS 
AJP II Gorzów 14:7; ćwierćfinał: 
MKS – uKS Trójka Żyrardów 13:4, 
półfinał: MKS – ENEA AZS AJP 
I Gorzów 20:5 i finał: MKS – ISwJ 
wisła 18:16.

Warto zauważyć, że w finale opa-
leniczanki wzięły rewanż za mecz 
grupowy, w którym z drużyną Wisły 
przegrały. i była to ich jedyna poraż-
ka w całym turnieju! 

W tym samym turnieju ich star-
sze koleżanki z drużyny również 
osiągnęły nie lada sukces, plasując 
się na czwartym miejscu mistrzostw 
w kategorii U17. MKs reprezento-
wały: Agnieszka Bartczak, Aniela 
Fertig, Laura Kaminiarz i Julia Fa-
bian. Do składu zaliczały się także 
antonina Batura i Maria Borecka. 
Oto wyniki spotkań dziewczyn: faza 
grupowa: MKS – MuKS Bydgoszcz 
21:12, MKS – MKS MOS wrocław 
8:21, MKS – RMKS Rybnik 15:12, 
MKs – spZ WJM i Lo rzeszów 
20:7; ćwierćfinał: MKS – Ku AZS 
uMCS Lublin 21:12; półfinał: MKS 
– sportowa politechnika Gdańska 
11:21; meczo 3 miejsce: MKS – 
RMKS Rybnik 14:20. 

Na turnieju obecna była trenerka 
kadry polski 3×3 U17- agnieszka 
szott – Hejmej, z którą za dwa ty-
godnie kapitan opalenickiego ze-
społu agnieszka Bartczak, jedzie do 
Wiednia reprezentować nasz kraj.

tydzień po tym sukcesie w sali wi-
dowiskowej w remizie osp w opa-
lenicy odbyła się uroczystość pod-
sumowująca turniej w ostrowie 
Mazowieckim. Burmistrz opale-
nicy tomasz szulc nie krył radości 
z ogromnego sukcesu zarówno 
dziewcząt, jak i trenera Krzyszto-
fa Mądrego. Złożył im gratulacje 
i wręczył listy gratulacyjne oraz na-
grody. podziękowania otrzymali 
też rodzice, którzy wspierają młode 
zawodniczki, wożą na treningi i me-
cze – żyją razem z drużyną. Dodać 
też warto, że pamiątkowe statuetki 
młode zawodniczy dostały również 
od trenera, a zarazem dyrektora 
ośrodka sportu i rekreacji w opa-
lenicy Krzysztofa Mądrego.

„Złoty” trener również sprawił 
wszystkim niespodziankę. tuż po 
uroczystości w auli, zaprezentował 
nową flagę – informującą o suk-
cesie w mistrzostwach Polski. Na 
hali osiru flaga została podpisana 
przez wszystkie zawodniczki U15 
i zawieszona w centralnym miej-
scu – gdzie prezentowana będzie 
w najbliższych miesiącach. Następ-
nie przewieszona zostanie na bocz-
ną ścianę hali – tuż obok innych, 
informujących o sukcesach naszej 
młodzieży. Red

trenowane przez Krzysztofa Mądrego reprezentantki MKs 
opalenica U15 wygrały finałowy turniej w koszykówce 3×3. 
Tym samym mogą pochwalić się tytułem mistrza Polski w tej 
kategorii wiekowej!

MKS Opalenica U15 
mistrzem Polski 
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Burmistrz Opalenicy 
Tomasz Szulc  
nie krył radości  
z ogromnego sukcesu
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– Wielkopolska koszykówka 
obchodzi jubileusz 100-lecia. 
Cyklicznie w ciągu roku odbywają 
się wydarzenia z nim związane. 
Właśnie ukazał się okolicznościo-
wy album zatytułowany „100 lat 
wielkopolskiej koszykówki”. To 
z pewnością cenna pozycja dla 
kibiców koszykówki, ale chyba 
nie tylko? 

– tak. Można się spodziewać,  
że album będzie nie tylko łakomym 
kąskiem  dla koneserów koszyków-
ki, ale również dla kibiców innych 
sportów czy kronikarzy miasta  
i regionu. 400-stronicowa książka 
powstała pod redakcją Józefa Dja-
czenki i naszego kolegi, wicepreze-
sa WZKosz Jarosława Żabki oraz 
sztabu ludzi związanych z koszy-
kówką. publikacja składa się z kilku 
działów. pierwszy to krótka notka 
historyczna, następnie opisane są 
wszystkie miasta regionu,  
w których rozwijała się koszyków-
ka i opisane są kluby. W kolejnej 
części mamy infrormacje o ponad 
300 osobach zasłużonych dla na-
szej dyscypliny, a następnie szerzej 
przedstawionych zostało ponad 30 
najwybitniejszych przedstawicieli 
naszego środowiska. Na końcu jest 
kilka statystycznych informacji. 
Całość opatrzona jest wieloma zdję-
ciami. Jestem pewien, że jeszcze 
przez kilka następnych lat  będzie  
to  najbardziej  obszerne i rzetelne 
kompendium wiedzy o wielkopol-
skiej koszykówce.

– Wcześniej odlano medal 100-le-
cia wielkopolskiej koszykówki, 
którym zostały już uhonorowane 
pierwsze osoby... 

– Już prawie 150 osób otrzymało 
ten pamiątkowy medal. W sumie 

do końca roku chcemy ich wręczyć 
500.  

– Przed nami główne uroczysto-
ści jubileuszowe. Jakie atrakcje 
przewidziano?

– Z powodu epidemii nie przygo-
towaliśmy specjalnej gali, bo nie 
wiedzieliśmy, czy obostrzenia na 
to pozwolą. przez cały rok odbywa 
się wiele imprez towarzyszących. 
przyjęliśmy patronat nad ponad 20 
wydarzeniami dla dzieci i młodzieży 
w całej Wielkopolsce. punktem kul-

minacyjnym ma być mecz o super-
puchar polski koszykówki kobiet, 
który odbędzie sie w hali UaM przy 
ulicy Zagajnikowej w poznaniu 29 
września o godz. 18. Zmierzą się w 
nim mistrzynie polski arka Gdynia 
oraz wicemistrzynie i finalistki pu-
charu polski, czyli BC polkowice. 
to pierwsze tego typu wydarzenie 
w historii poznańskiej koszykówki. 
Będzie transmisja telewizyjna  
i mam nadzieję, że na trybunach za-
siądzie komplet publiczności. przed 
meczem wręczone zostaną odzna-
czenia przyznane przez kancelarię 

prezydenta rp oraz ministerstwo 
kultury, dziedzictwa narodowego  
i sportu osobom najbardziej zasłu-
żonym dla rozwoju koszykówki w 
Wielkopolsce.  

– Wielkopolska koszykówka w 
przeszłości odnosiła sukcesy, a ja-
kie miejsce aktualnie zajmuje ona 
sportowej mapie regionu i kraju? 
Co jest jej mocną stroną?   

– obecnie posiadamy w regionie 
jedne z najbardziej rozbudowanych 
rozgrywek młodzieżowych. W tym 
roku padł absolutny rekord - mamy 
w sumie 218 zgłoszeń do wszyst-
kich lig. W ekstarklasie koszykarek 
gra enea aZs poznań, a w ekstar-
klasie koszykarzy arged BM slam 
Stal Ostrów wielkopolski. Na pew-
no brakuje nam pierwszoligowego 
zespołu męskiego.  Bardzo mocne 
wielkopolskie zaplecze jest za to w 
drugiej lidze męskiej. Moim marze-
niem jest, by w końcu w poznaniu 
odbudowała się koszykówka męska 
na poziomie ekstarklasy, a i koszy-
karki walczyły o coś więcej. tak jak 
w minionym sezonie zespół arged 
BM slam stali ostrów zdobył tytuł 
mistrzowski, tak dobrze byłoby, aby 
także poznanianki nawiązały do 
najlepszych tradycji.

– A jaki jest największy manka-
ment? 

– to na pewno brak miejskiej hali  
w poznaniu, która by pozwoliła  
na stworzenie widowiska koszykar-
skiego i ewentualnie awans męskiej 
drużyny do ekstraklasy by ten 
problem pogłębił. 

– Po śmierci poprzedniego preze-
sa WZKosz Wojciecha Chomicza 
we wrześniu ubiegłego roku objął 

Pan stery związku, a w końcu 
czerwca 2021 roku został Pan 
wybrany na tą funkcję na nową 
kadencję. Fakt, że jednogłośnie, 
to  ogromny dowód zaufania 
środowiska, co z pewnością daje 
powody do satysfakcji? 

– Mam świadomość, że otrzyma-
łem mocny mandat środowiska do 
pełnienia swojej funkcji. Uważam, 
że została oceniona pozytywnie nie 
tylko moja praca przez poprzedni 
rok, ale także moja działność jako 
wiceprezesa u boku Wojciecha 
Chomicza, który funkcję prezesa 
sprawował przez 27 lat. Wspomnę, 
że były to lata owocnej współpracy. 
Cieszy mnie wysoka, bo 75-procen-
towa frekwencja. 74 głosy poparcia 
na 74 delegatów to rzeczywiście 
znakomity wynik, ale też ogrom-
ne zobowiązanie dla mnie, by go 
przełożyć na dalszą intregrację śro-
dowiska i przyczynić się do rozwoju 
wielkopolskiej koszykówki. 

– Jakie są priorytety Pana i zarzą-
du WZKosz na nową kadencję?

– Duży nacisk trzeba położyć na 
rozwój koszykówki 3x3, która była 
na  igrzyskach w tokio i dla wielu 
kibiców jest bardzo atrakcyjna. 
Dodam, że początki ówczesnego 
street-balla wiążą się z Wielkopol-
ską, bo stowarzyszenie „streetball 
polska” zawiązane zostało w po-
znaniu. Moim zdaniem w przy-
szłości zawodnicy 3x3 zaczną się 
jeszcze bardziej specjalizować. Być 
może powstanie liga i podniesie się 
poziom rozgrywek, które staną się 
jeszcze bardziej popularne. Nasza 
reprezentacja należy do światowej 
elity i powinniśmy zrobić wszystko, 
żeby w niej pozostała jak najdłużej. 
atutem koszykówki 3x3 jest rów-
nież to, że można przy nim robić 
show z muzyką i efektami świetl-
nymi. planujemy zmienić otoczkę 
przyszłorocznych mistrzostw 
Wielkopolski. oczywiście nie zapo-
mnimy o tradycyjnej koszykówce. 
Będziemy nadal rozwijali  kadry 
wojewódzkie, które już są bardzo 
mocne, o czym świadczą tegorocz-
ne tytuły mistrzyń polski wśród 
dziewcząt i wicemistrzów wśród 
chłopców, czyli medale w kategorii 
do lat 14. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

100 lat wielkopolskiej koszykówki
rozmowa z łukaszem Zarzyckim, prezesem Wielkopolskiego Związku Koszykówki, 
o jubileuszu 100-lecia wielkopolskiej koszykówki 
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prezes - łukasz Zarzycki
Wiceprezes 
- Marcin Madanowski
Wiceprezes - ilona Mądra
Wiceprezes - Leszek sroczyński
Wiceprezes - Jarosław Żabko
Członek  - Bartosz Karasiński
Członek - Lidia Dudziak
Członek - patryk Józefowicz
Członek - paweł Klepka
Członek - Marcin Koralewski
Członek - elżbieta łochyńska
Członek - Maciej stroiński
Członek - andrzej Śniadek
Członek - tomasz Wójcik
Członek - Grzegorz Zieliński

Zarząd WZKosz

Patroni medialni:
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