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!

XIII Ukraińska Wiosna
Jeden z największych festiwali kultury ukraińskiej w Polsce
odbędzie się wyjątkowo w grudniu, #wirtualnie!
Zaplanowano m.in. premierę klipu znanego w Poznaniu
polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana (na zdjęciu)
i białoruskiej artystki Aleny Kadanovej. Str. 2
„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

Fot. Dominika Dyka

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina,NowyTomyśl,Opalenica,Pobiedziska,Puszczykowo,Rokietnica,Stęszew,SuchyLas,Swarzędz,TarnowoPodgórne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Trwa sprzedaż karnetów PSŻ Poznań! . STR. 15

Fot. Hieronim Dymalski
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Temat numeru

XIII Ukraińska Wiosna

NASZ PATRONAT Jeden z największych festiwali kultury ukraińskiej w Polsce odbędzie się wyjątkowo
				
w grudniu, #wirtualnie!

W ramach festiwalu powstanie:
• nowy mural na ul. Grobla 27a;
• seria podcastów Piotra Pogorzelskiego;
• premiera klipu znanego wszystkim w Poznaniu polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana i białoruskiej
artystki Aleny Kadanovej (19 grudnia, godz. 18);
• spektakl Sensualista w choreografii Alisy Makarenko (13 grudnia, godz. 20) oraz warsztaty, które
są połączeniem psychologii, improwizacji i tańca współczesnego.
Wiosna zimą? To możliwe!
Szczegóły programu dostępne są
FB: Ukraińska Wiosna oraz stronie
internetowej: poznajsasiada.org.

Twój taniec. „Mov_improv_ment”
to trzy najważniejsze słowa (a zarazem działania) mojego życia: ruch,
improwizacja, rozwój” - tłumaczy
Alisa Makarenko. Warsztaty kierowane są do wszystkich chętnych
niezależnie od wieku oraz poziomu
zaawansowania.

Fot. Dominika Dyka

Organizatorzy wydarzenia mają
nadzieję, że dzięki temu dotrą
w miejsca, gdzie ich nie było, do
ludzi, którzy z różnych powodów
w Ukraińskiej Wiośnie do tej pory
nie mogli wziąć udziału. Program
tegorocznej edycji oparty jest na
relacjach polsko-ukraińsko-białoruskich, bo trudno pozostać obojętnym wobec tego, co się obecnie
dzieje na Białorusi. Tym bardziej, że
nie tak dawno z podobnymi problemami mierzyli się Ukraińcy, a jeszcze wcześniej Polacy.

Dagadana.

Wydarzenia:

W TRÓJKĄCIE POLSKA-UKRAINA-BIAŁORUŚ.
NOWE PODCASTY PIOTRA
POGORZELSKIEGO

Piotr Pogorzelski zajmie się
najważniejszymi kwestiami, które
dzieją się w trójkącie Polska-Ukraina-Białoruś. Wraz ze swoimi gośćmi przeanalizuje, jak na protesty
w Mińsku i innych białoruskich
miastach patrzą sąsiedzi: Polacy
i Ukraińcy. Wspólnie zastanowią
się także jak wyglądała, wygląda
i jak powinna wyglądać polityka
Warszawy i Kijowa wobec Mińska; przyjrzą się, jaką rolę kultura
odgrywa w czasie protestów, oraz
porozmawiają o tym czy Polska jest
krajem przyjaznym dla cudzoziemców w kontekście dotychczasowych doświadczeń migrantek oraz
migrantów z Ukrainy i Białorusi.

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Materiały organizatorów

Projekt muralu niesie przesłanie
związane z ideą solidarności. Wiąże się bezpośrednio z założeniami
tegorocznej odsłony Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”, która
oprócz prezentacji kultury ukraińskiej wspiera również protestujących Białorusinów. Festiwal już od
ponad 10 lat przybliża Wielkopolanom kulturę wschodnich sąsiadów,
prezentując m.in. muzykę, teatr, fotografię, historię.
Kiedy: 12.2020 (szczegóły dotyczące daty odsłonięcia pojawią się
już niebawem).
Gdzie: ul. Grobla 27a w Poznaniu.

Fot. Materiały organizatorów

ODSŁONIĘCIE MURALU
FESTIWALOWEGO

Alena Kadanova.

Alisa Makarenko.

Piotr Pogorzelski.

Piotr Pogorzelski przez prawie
20 lat pracował w Polskim Radiu.
Zajmował się m.in. tematyką międzynarodową, czasowo zastępował
korespondentów w Mińsku, Moskwie i Kijowie. Relacjonował tak
ważne wydarzenia jak Euro 2012,
Rewolucję Godności oraz wojnę na
wschodzie Ukrainy i aneksję Krymu.
Kiedy: I i II tydzień grudnia.
Gdzie: on-line (szczegóły dotyczące każdego podcastu będą się
pojawiały już niebawem).

cy do tradycji Ukrainy, Białorusi
i wschodniej Polski. Artyści liczą
na to, że będzie on pretekstem do
powiedzenia innym dobrego słowa.
Że jej melodia będzie słuchaczom
towarzyszyć w okołoświątecznym
czasie, tłumiąc „fałszywe dźwięki
codzienności”.
Życzymy Wam, aby ten utwór
nucony po cichutku, stał się amuletem właśnie teraz, właśnie w tych
czasach, które wręcz wymagają od
nas umiejętności sięgania w najgłębiej ukryte w nas zakątki czułości
i wrażliwości. Ślijcie te dźwięki wraz
ze swoimi dobrymi słowami w świat.
A dobro wróci!
Wykonanie:
Dagadana w składzie: Dagmara
Gregorowicz (wokal, elektronika),
Dana Vynnycka (wokal, fortepian),
Mikołaj Pospieszalski (kontrabas,
bas, syntezatory, skrzypce), Bartosz
Mikołaj Nazaruk (perkusja) oraz
Alena Kadanova (wokal)

Produkcja teledysku: KosmoMedia
Kiedy: 19.12.2020 godz. 18:00
Gdzie: Premiera klipu odbędzie
się na PROFILU FB FESTIWALU,
kanale YouTube oraz profilu FB zespołu DAGADANA.

WOLNOŚĆ CODZIENNOŚCIĄ.
PREMIERA KLIPU ZESPOŁU
DAGADANA I ALENY
KADANOVEJ

Premierowa piosenka polsko-ukraińskiej grupy Dagadana i białoruskiej piosenkarki Aleny Kadanovej, która powstała specjalnie na
zamówienie „Ukraińskiej Wiosny”,
to utwór życzeniowy, nawiązują-

KIM JESTEŚ I JAKI JEST TWÓJ
TANIEC. WARSZTATY MOV_
IMPROV_MENT

Mov_improv_ment to połączenie psychologii, improwizacji oraz
tańca współczesnego. To metoda
skierowana na poszukiwanie własnego sposobu poruszania się oraz
odkrycie indywidualnego potencjału osobowości. „Nie uczę, jak
trzeba tańczyć. Pomagam znaleźć
Twoją autentyczną ekspresję ruchową. Sugeruję narzędzia, daję
mocny warsztat, razem przechodzimy przez konkretne ćwiczenia.
Prowadzę w podróż. Ale na koniec
to Ty wybierasz, kim jesteś i jaki jest

Prowadzące:
Alisa Makarenko - tancerka,
choreografka i nauczycielka. Absolwentka Psychologii na Chersońskim Uniwersytecie Państwowym
oraz Choreografii i Teorii Tańca na
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako
tancerka i współtwórczyni spektakli
współpracowała m.in. z Teatrem
Academia, Warszawskim Teatrem
Tańca oraz Teatrem Tańca Zawirowania. Występowała np. na Malta Festival, Dancing Poznań czy
Warsaw Dance Days. Jako aktorka
gościnnie grała we Wrocławskim
Teatrze Współczesnym. Jest choreografką i autorką ruchu scenicznego spektakli m.in. Teatru Nowego
w Poznaniu, Wrocławskiego Teatru
Współczesnego, Teatru WARSawy,
Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Teatru Powszechnego w Łodzi i Teatru
Animacji. Od 2017 roku jest wykładowczynią w Studiu Aktorskim
STA.
Natalia Trafankowska - solistka
baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. Edukację baletową rozpoczęła
w Państwowej Szkole Baletowej w
Doniecku, następnie kontynuowała naukę w Ukraińskiej Akademii
Tańca im. Vadima Pisarieva w Doniecku. W 1994 roku rozpoczęła
pracę w Narodowym Akademickim
Rosyjskim Teatrze Opery i Baletu
- najpierw jako koryfejka, później
solistka zespołu baletowego. Występowała m.in. w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Norwegii,
Szwajcarii i Niemczech. Wykreowała partie m.in. w spektaklach:
La Sylphide (choreografia August
Bournonville) oraz Niebezpieczne
związki (choreografia Krzysztof
Pastor).
Kiedy: 13.12.2020 godz.18:00.
Gdzie: on-line - platforma Zomm.
Liczba uczestników: do 25 osób.
Zapisy: Niedługo ruszą zapisy na
wydarzenie.

SPEKTAKL SENSUALISTA,
CHOREOGRAFIA I WYKONANIE ALISA MAKARENKO

Spektakl Alisy Makarenko nagrany został jednym ujęciem. Pozwala na obejrzenie tego, co może
umknąć z miejsca na widowni. Ukazuje detale, emocje i ruch zupełnie
z innej perspektywy. To wyjątkowo
sensualne przeżycie, pełne ukrytych znaczeń i atmosfery jak ze snu.
Spotkanie, podczas którego może
wydarzyć się wszystko!
Kiedy:13.12.2020.
Gdzie: on-line (Szczegóły dotyczące każdego podcastu będą się
pojawiały już niebawem).
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Aktualności

Wśród najlepszych samorządów
Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Dopiewo i Komorniki, a także Poznań wśród najlepszych w XVII edycji
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego
Gmina Tarnowo Podgórne zajęła III
miejsce w kategorii gmin wiejskich
i otrzymała tytuł laureata w XVII
edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego. Suchy Las znalazł
się na czwartej pozycji, Dopiewo na
piątej (więcej na str. 12), a Komorniki na dziewiątej. W gronie miast
na prawach powiatu Poznań zajął
czwarte miejsce.
Ranking powstaje w ramach projektu badawczego „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”,
realizowanego od wielu lat przez
zespół ekspertów z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Na podstawie 15 zmiennych
– wskaźników analizowane są trzy
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.
Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych
Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy
miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu.
REKLAMA

Oto najlepsze samorządy w tegorocznym rankingu:

Gminy wiejskie:

I Kleszczów (pow. bełchatowski)
II Kobierzyce (pow. wrocławski)
III Tarnowo Podgórne (powiat
poznański)
IV Suchy Las (pow. poznański)
V Dopiewo
IX Komorniki (pow. poznański)

Gminy miejsko-wiejskie

I Polkowice (pow. polkowicki)
II Stryków (pow. zgierski)
III Rzgów (pow. łódzko-wschodni)

Gminy miejskie

I Krynica Morska
II Karpacz
III Wysokie Mazowieckie

Miasta na prawach powiatu

I Świnoujście
II Warszawa
III Opole
IV Poznań

W tym roku z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią wyniki nie
zostały ogłoszone na konferencji
w Sali Kolumnowej Sejmu RP, lecz
zostały przedstawione elektronicznie. Red
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Nowy Tomyśl

Biblioteka głównie on-line
Rok 2020 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

Fot. Materiały Prasowe

Mijający rok przyniósł wiele zmian
m. in. w zewnętrznym wizerunku
placówki. Do użytku czytelników
oddano windę osobową umożliwiającą nieskrępowany dostęp na
wszystkie kondygnacje biblioteki.
Od kwietnia północną ścianę budynku zdobi, zwracający uwagę
przechodniów, mural dedykowany
Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu
– muzykowi jazzowemu, od lat związanemu z Nowym Tomyślem. W
październiku natomiast przed głównym wejściem do biblioteki stanęła
wrzutnia – urządzenie umożliwiające czytelnikom swobodny zwrot wypożyczonych książek, także wtedy,
gdy biblioteka jest zamknięta.
W tym wyjątkowym roku, już od
marca, działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki przeniosła się w
większości, a okresowo wyłącznie,
do internetu. Wielomiesięczny projekt „Biblioteka on-line”, oparty o
możliwości, jakie dają nowoczesne
technologie, pozwolił na podtrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami bibliotecznych wydarzeń
kulturalnych
i zaproponowanie
im wielu wirtualnych spotkań. Do
sieci przeniosły się więc obchody

Rok 2020 w nowotomyskim OSiR

Jedną z najbardziej atrakcyjnych imprez organizowanych przez OSiR w
Nowym Tomyślu jest Nowotomyska
Liga Halowa JAKO CUP. Przez kilka tygodni co niedzielę, na parkiecie
spotyka się ponad 100 zawodników.
W tym roku została rozegrana już
4 edycja, która ponownie cieszyła
się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników, jaki i kibiców.
W sumie rozegrano 36 spotkań. Po
ostatnim z nich odbyła się uroczysta
dekoracja. A dokonali jej dyrektor OSiR Artur Łoziński, zastępca
przewodniczącego Rady Miejskiej
Wojciech Andryszczyk oraz przewodniczący Gminnej Rady Sportu
Krzysztof Szeffner.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Dla ekip, które zajęły miejsca 4-9
OSiR przekazał pamiątkowe dyplomy, które odebrali kapitanowie
drużyn. Drużyny z miejsc 1-3 otrzymały puchar, medale oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez OSiR
oraz Jako Polska. Ponownie, ponieważ już po raz 4, pierwsze miejsce
zdobył niekwestionowany mistrz,
czyli GOLTOM.

Polish Cup

Już po raz kolejny w czasie Polish
Cup w Nowym Tomyślu goszczono najlepsze młodzieżowe zespoły
unihokeja w Europie. Tym razem
kobiety U-19. W tym roku były to
reprezentacje z Norwegii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Niemiec oraz
Polski.
Ta niesamowita 3-dniowa impreza (31.01 – 2.02.2020) corocznie przyciąga na halę dużą liczbę

kibiców. Za swoimi zawodnikami
jeżdżą kibice z Norwegii, Czech,
Szwajcarii, Czech i Niemiec. Jednak
najwięcej fanów jak zwykle przyjechało dopingować reprezentację
Polski. W tym roku aż dwa razy w
Nowym Tomyślu gościliśmy Polki,
a trybuny na ich meczach pękały w
szwach. Mecze jak zwykle były bardzo zacięte, a Nowy Tomyśl okazał
się dla reprezentacji Polski bardzo
szczęśliwy, ponieważ obydwa mecze
nasze reprezentantki wygrały.
Oficjalne wręczenie medali dla
drużyn Norwegii i Polski nastąpiło tuż po zakończeniu spotkania i
odbyło się przez prezesa Polskiego
Związku Unihokeja Marka Chomnickiego, zastępcę burmistrza Nowego Tomyśla Adriannę Zielińską
oraz dyrektora OSiR w Nowym Tomyślu Artura Łozińskiego. Prezes
Polskiego Związku Unihokeja złożył na ręce pani burmistrz podziękowanie za współorganizację turnieju,
a dyrektor OSiR-u obdarowany został brązowym medalem Polskiego
Związku Unihokeja.

Siatkówka plażowa

W sierpniu w Nowym Tomyślu
królowała siatkówka plażowa.
Kolejno rywalizowali: 1 sierpnia
– mężczyźni, 9 – panie oraz 15 –
MIXY
Udział w turniejach wzięło 31
par, a zawody były rozgrywane na
trzech boiskach w Strefie Sportu
w Parku Feliksa. W zmaganiach
wzięli udział zawodnicy nie tylko z
nowotomyskiej gminy, ale również
z miejscowości ościennych, jak i z
Poznania, Leszna czy Zielonej Góry.

Rywalizacja przebiegała w bardzo
przyjemnej atmosferze, a organizatorzy, czyli OSiR w Nowym Tomyślu
zadbali o uczestników i zapewnili
im napoje, owoce oraz grilla. Na zakończenie każdego z turniejów zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe, puchary oraz medale.

Turniej 10-latków

23 sierpnia na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyślu odbył się
turniej piłkarski Torneo Wielkopolskie Orlików Nowy Tomyśl 2020 o
puchar burmistrza Nowego Tomyśla oraz nagrodę główną dyrektora
OSiR. Na dwóch boiskach rywalizację rozpoczęli 10-latkowie, którzy
reprezentowali czołowe drużyny
północno-zachodniej Polski, a do
rozegrania mieli aż 45 meczów.
Dekoracji drużyn w imieniu
burmistrza Nowego Tomyśla dokonała jego zastępczyni Grażyna
Pogonowska oraz dyrektor OSiR
Artur Łoziński. Z informacji jaką
przekazali trenerzy oraz kibice, poziom tegorocznego turnieju stał na
wyjątkowo wysokim poziomie, z
czego organizatorzy są bardzo zadowoleni.
Organizatorzy zadbali o najmłodszych oraz kadrę trenerską, a każdy
z nich otrzymał ciepły posiłek oraz
napoje, a w imieniu OSiR w Nowym
Tomyślu imprezę nadzorował menedżer OSiR Tomasz Radwan

Łucznicy, atleci i nie tylko

19.09. odbyły się Łucznicze Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików
i Dzieci w Bukowcu. Oficjalnego
otwarcia dokonał poseł Kuba Rutnicki wraz z dyrektorem OSiR Artu-

rem Łozińskim i Renatą Parniewicz
- główną organizatorką tego wydarzenia. Zawody podzielone były na
4 kategorie, w której każda z nich
dzieliła się na dziewczęta i chłopców.
Od 15 do 18 października w hali
Powiatowego Centrum Sportu w
Nowym Tomyślu i Młodzieżowego
Centrum Podnoszenia Ciężarów
odbyły się mistrzostwa Polski młodzików do lat 15. Organizatorami
zawodów był klub podnoszenia
ciężarów LKS „Budowlani-Całus”
oraz Polski Związek Podnoszenia
Ciężarów, a jednym ze współorganizatorów był OSiR w Nowym Tomyślu. W zawodach udział wzięło ponad 200 zawodników. Na pomoście
wystartowali zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta. Były wielkie emocje,
była zacięta walka, były bite rekordy Polski. Słowem, wszystko, czego
można się spodziewać po tak wspaniałej imprezie sportowej.
26.09. odbyła się druga edycja
konkursu rzutów za trzy. Impreza
odbyła się na hali namiotowej. Podobnie jak w przypadku grup młodszych, również tutaj, po dekoracji
uczestników i wręczeniu nagród
rozegrany został mecz towarzyski, a
po nim poczęstunek w postaci grilla.
25.09. OSiR w Nowym Tomyślu zorganizował turniej piłkarski
amatorów. Zawody odbyły się na
Stadionie Miejskim w piątek od godziny 20, a zakończyły się o godzinie 23:45. Turniej otworzył dyrektor OSiR w Nowym Tomyślu Artur
Łoziński. Udział w mistrzostwach
wzięło 7 ekip o łącznej ilości 78 zawodników, którzy rozegrali turniej
w systemie „każdy z każdym” roz-

Tygodnia Bibliotek, X Jubileuszowy Przystanek: Biblioteka!, Noc
Bibliotek, a także realizacja dwóch
projektów, na które biblioteka pozyskała dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Wydarzyło się naprawdę” i „ Bibliolook, czyli co między
kulturami świszczy”.
Już po raz drugi sukcesem zakończył się udział nowotomyskich
bibliotekarek w dorocznym, ogólnopolskim, bibliotekarskim Konkursie im. Olgi Rok. Izabela Putz
– specjalista ds. animacji kultury w
nowotomyskiej bibliotece została
jego tegoroczną stypendystką. Red

grywając w sumie 21 pojedynków
na dwóch boiskach jednocześnie.
Cała impreza przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, a drużyny prezentowały bardzo przyzwoity poziom. OSiR dla wszystkich
uczestników przygotował ciepły
posiłek oraz gorące napoje. Tuż po
rozegraniu ostatniego spotkania
nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i medali. W imieniu OSiR
dekoracji dokonali Andrzej Siry
oraz menedżer ośrodka Tomasz Radwan.

„Umiem pływać”

Jak co roku OSiR organizuje dla
dzieci z gminy Nowy Tomyśl naukę pływania w programie rządowym „Umiem pływać”. Tym razem
udział wzięło 343 dzieci z miasta
oraz miejscowości wiejskich. Nauka
pływania odbywała się na pływalni
w Wolsztynie. Do tej pory w programie „Umiem pływać” w udział
wzięło kilka tysięcy dzieci, które w
ten sposób nauczyły się pływać lub
podszkoliły technikę pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Po raz pierwszy OSIR zorganizował imprezę E-SPORTOWĄ.
(Jesteśmy w trakcie jej przeprowadzania). Turniej pod nazwą: SC:GO
OSiR w Nowym Tomyślu spotkał się
z dużym zainteresowaniem i już teraz wiemy, że w najbliższym czasie
zorganizowane zostaną kolejne turnieje E-SPORTOWE.
OSiR w roku 2020 zorganizował
lub współorganizował ponad 50
imprez sportowo – rekreacyjnych,
a powyżej wymieniliśmy tylko ich
część. Red
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Nowy Tomyśl

Andrzejki online z NOK-iem

5

Nawiązano do stałego cyklu „Podróże przez melodie, smaki i tradycje”, odrobinę go rozbudowując
2020 to rok absolutnie wyjątkowy.
Epidemia koronawirusa wywróciła
wszystko do góry nogami. Także w
Nowotomyskim Ośrodku Kultury.
Niestety, chwilowo nie można spotykać się osobiście w sali widowiskowej, ale NOK nie zwalnia tempa
i póki co działa online. W takiej właśnie formule odbyły się tegoroczne
Andrzejki, na które organizatorzy
zaprosili 28 listopada. Nawiązano
do stałego cyklu „Podróże przez
melodie, smaki i tradycje”, odrobinę go rozbudowując.
Aby tradycji stało się zadość nie
zabrakło bardzo wyraźnego akcentu kulinarnego. Wraz z restauracją
„Chmiel i Wiklina” przygotowano
filmik instruktażowy, jak samodzielnie w domu przygotować pyszne
smakołyki na wieczór andrzejkowy.

Realizując ten
projekt poczuliśmy
się prawie jak
za starych dobrych
czasów
pachnąco. Wieczorem na stronie i
profilu FB pojawił się koncert „Ojej,
Andrzejki tuż, tuż…” w wykonaniu
zespołu Ojej z Bukowca. Było trochę nostalgicznie, trochę energe-

tycznie, ale przede wszystkim była
świetna zabawa jak na Andrzejki
przystało.
Koncert poprzedził występ Renaty Śmiertelnej, która opowiedziała

o tradycji Andrzejek i popularnych
wróżbach. Realizując ten projekt
poczuliśmy się prawie jak za starych
dobrych czasów. - Jesteśmy przekonani, że Wy, po drugiej stronie ekra-

nów czuliście podobnie – mówią organizatorzy. - Zapraszamy na nasze
kolejne wydarzenia online. Jak tylko
będzie to możliwe wrócimy do Was
„na żywo”. Do zobaczenia! Red

Fot. Materiały prasowe

Oj działo się, działo. Powstał
niesamowity filet z łososia, waszyngton oraz bruschetta. Organizatorzy mają nadzieję, że w domach
uczestników było równie smacznie i

6
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Aktualności

PKM nadal pojedzie do Jarocina

Poprzednie porozumienie zostało
zawarte na okres trzech lat, dokumenty właśnie podpisane również
obowiązywać będą przez taki czas.
Trasa do Jarocina jest wśród podróżnych najpopularniejsza spośród wszystkich linii wychodzących
z Poznania. W ciągu doby kursują
tu 24 pary pociągów.
– Samorządom położonym wzdłuż
tej linii dziękuję za trzy lata zgodnej
i harmonijnej współpracy. Podkreślam ogromną rolę, jaką spełniają
miasto Poznań i powiat poznański,
które partycypują w kosztach utrzymania każdej z 9 linii kolejowych,
ponieważ wszystkie trasy przebiegają przez Poznań. To dla nich duże obciążenie finansowe – zwrócił uwagę
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
– Projekt PKM, który razem realizujemy, jest unikatowy w skali kraju
– podkreślił Mariusz Wiśniewski,
zastępca prezydenta Poznania.

Fot. Materiały prasowe

Pod koniec listopada samorządowcy podpisali zdalnie porozumienia o kontynuacji wspólnych działań
w kwestii funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii z Poznania do Jarocina

– Kiedyś, gdy pytaliśmy mieszkańców powiatu, w jaki sposób
podnieść standard życia w regionie,
priorytetem była poprawa stanu
dróg. Dziś słyszymy, że najpilniejszą potrzebą jest stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej. Pragniemy te oczekiwania spełnić, zapewniając komfort
i oszczędność czasu, którego lu-
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dzie nie chcą marnować, stojąc w
korkach – mówił Tomasz Łubiński,
wicestarosta poznański.
Tadeusz Czajka, wiceprezes zarządu stowarzyszenia Metropolia
Poznań, zwrócił uwagę na znaczenie
sprawnego transportu dla rozwoju regionu. – Możliwość szybkiego
przemieszczania się jest niezbędna dla funkcjonowania metropolii.

W takich chwilach zauważa się,
jak ważna jest zgodna współpraca
samorządowców. To przynosi pozytywne efekty, które przekładają się
na korzyści dla mieszkańców – powiedział.
Już na siedmiu z dziewięciu linii
Poznańskiego Węzła Kolejowego
funkcjonują połączenia kolejowe
w systemie Poznańskiej Kolei Me-

tropolitalnej. Są to linie z Poznania
do Gniezna, Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, Rogoźna, Wągrowca, Wrześni.
Od stycznia 2021 roku w ramach
systemu działać ósma linia PKM
z Poznania do Kościana. Po zakończeniu remontu, który trwa obecnie
na trasie nr 351 Poznań – Szczecin,
uruchomione zostanie połączenie
z Poznania do Wronek.
Dokumenty podpisali: Wojciech
Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mariusz
Wiśniewski – zastępca prezydenta
Poznania, Tomasz Łubiński – wicestarosta poznański, Tadeusz Czajka
– wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, a jednocześnie wójt Tarnowa Podgórnego oraz
przedstawiciele gmin i powiatów
położonych wzdłuż linii Poznań –
Jarocin.
Paweł Napieralski
Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Nagrody od starosty tatrzańskiego

Ostatni etap tegorocznego konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” co
prawda odwołano ze względu na
pandemię koronawirusa, jednak finaliści z powiatu poznańskiego zostali wyróżnieni przez organizatora
tego przedsięwzięcia.
Ze względu na liczny udział
w konkursie reprezentacji naszego
regionu, starosta tatrzański Piotr
Bąk, przesłał na ręce starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego,
specjalne podziękowania. Opiekunka zwycięskiej drużyny etapu powiatowego – nauczycielka historii
w Liceum Ogólnokształcącym im.
Mikołaja Kopernika w Puszczyko-

wie, Joanna Baszyńska oraz uczennice: Joanna Wojciechowska, Julita Marczewska i Krystyna Szwed
otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody w postaci m.in. książek, albumów czy przyborów piśmienniczych. Szkoła, poza ciekawymi wydawnictwami o tematyce
historycznej, obdarowana została
dyktafonem oraz mikrofonem konferencyjnym.
Nagrody książkowe, sprzęt elektroniczny oraz gadżety otrzymali
także uczniowie z Zespołu Szkół nr 1
w Swarzędzu: Adam Mortka, Jan
Słociński oraz Michał Rozynek
wraz z nauczycielem, historykiem
dr. Pawłem Kasztelanem.

Konkurs od kilku lat przeprowadza powiat tatrzański, przy współpracy samorządów powiatowych
i gminnych z kraju. Skierowany do
uczniów z powiatów: poznańskiego,
kartuskiego, tatrzańskiego, świdnickiego, nowotarskiego, a także
Sopotu, cieszy się wśród młodzieży
ogromną popularnością.
Tylko w tegorocznych eliminacjach powiatowych, które odbyły się w październiku w Starostwie przy ul. Jackowskiego 18
w Poznaniu, wzięło udział aż jedenaście trzyosobowych drużyn
ze szkół prowadzonych przez nasz
samorząd.
KK

Oferujemy usługi w
zakresie: wymiana opon
– wulkanizacja,
DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA
– GEOMETRIA
3D
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów.
Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy ﬁrmy

DIAGNOSTYKA
– GEOMETRIA 3D
OdKOMPUTEROWA
stycznia przyjmiemy

Fot. Starostwo Powiatowe

elektryka-eklektromechanika
Możliwość
płacenia kartą. Obsługujemy ﬁrmy

Zwyciężczynie etapu powiatowego konkursu.
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Tarnowo Podgórne

Co będzie? CIO!

Najlepsza
w Meksyku!

Fot. Materiały prasowe

W centrum Tarnowa Podgórnego, przy parku
im. J. Wojkiewicza, trwają prace rozbiórkowe budynku
usługowego. Na tym terenie powstanie Centrum Integracji
Obywatelskiej (CIO)

Anna Lechowicz, Polka startująca
z logo gminy Tarnowo Podgórne na
koszulce, wygrała zawody Ironman
rozegrane 29 listopada na wyspie

Cozumel w Meksyku. Sześć tygodni
przed zawodami spontanicznie (!)
uznała, że w nich wystartuje i… okazała się najlepsza! Gratulujemy. ARz

Fot. Materiały prasowe

Wigilijny stół nie może
być pusty!

stacja do ładowania pojazdów
elektrycznych.
Powierzchnia zabudowy budynku
Centrum Integracji Obywatelskiej
Tarnowo Podgórne wynosi 797,96
m2. Planowany termin zakończenia
prac – koniec marca 2022 r.
Przypomnijmy, że podobne
funkcje spełniać będzie Centrum
Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie – tu też znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych i największego w

Zagraj z nami w WOŚP!

Jesteś właścicielem sklepu, salonu
fryzjerskiego, salonu kosmetycznego, prowadzisz klub sportowy na
terenie gminy Tarnowo Podgórne?
Chcesz u siebie zbierać pieniądze
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy? Załóż konto na portalu
iwolontariusz.wosp.org.pl,
zgłoś
swoją firmę, zaopiekuj się skarboną
i weź udział w lokalnej lidze zawodowców.
– Skarbony stacjonarne można ustawić już 15 grudnia – wyjaśniają sztabowcy z Tarnowa
Podgórnego. – Pieniądze można zbierać do dnia finału, do 10
stycznia 2021. Co więcej, dla
firmy/sklepu/osoby prywatnej,
która w swojej kategorii zbierze
najwięcej pieniędzy, przewidujemy specjalny puchar.
O jakich kategoriach mowa?
– oto one:
• cztery łapy, cztery koła (warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, salony samochodowe),
• zaczesz grzywę (salony fryzjerskie),
• zrób pazury (zakłady kosmetyczne),

• zdrowy jak lew (punkty zdrowia,
przychodnie, lecznice),
• wyginam śmiało ciało (fitness,
sport, kluby sportowe),
• coś na ząb (restauracje),
• lew biznesu (firmy, większe zakłady pracy),
• dzikie zwierzęta, czyli inne
(sklepy itp.).

Sztab z Tarnowa Podgórnego zaprasza do współpracy wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób chcą
włączyć się w wośpowe granie – tel.
61 8959 263, 606 756 290, mail
wosp@tarnowo-podgorne.pl lub
strona sztabu na Facebooku. Zagrajmy razem! ARz

gminie koła seniora. Do tego budynku zostanie przeniesiona filia
Urzędu Gminy, tu powstanie także
posterunek policji. Trwa przygotowanie do przetargu na to zadanie.
Budowa Centrum Integracji
Obywatelskiej Tarnowo Podgórne
realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych: całkowita
wartość inwestycji – 9 877 337,44
zł, a wartość dofinansowania –
3 870 202 zł. ARz

przez rząd obostrzeń. – dodaje I
zastępca wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, koordynator Gminnego
Zespołu Pomocowego
Do 7 grudnia restauracje, punkty gastronomiczne i firmy cateringowe, prowadzące działalność na
terenie gminy Tarnowo Podgórne,
za pomocą prostego formularza
przesyłały propozycje menu wigilijnego. Tuż przed świętami dla osób
wskazanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej posiłki zostaną przygotowane przez wybrane firmy. Koszty akcji pokrywa gmina Tarnowo
Podgórne (koszt 1 posiłku nie może
przekroczyć 50 zł brutto na osobę).
ARz

Debata na miarę laureatów
Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
stawia na to, że uczniowie potrafią
i chcą w sposób kulturalny, merytoryczny i z właściwą sobie młodzieńczą błyskotliwością dyskutować na
temat zagadnień trudnych, aczkolwiek niezwykle aktualnych. Drużyna reprezentująca szkołę udowodniła to w ostatnich Ogólnopolskich
Mistrzostwach Debat Oksfordzkich
w Katowicach, gdzie zajęła III miejsce, tym samym zdobywając tytuł
laureata. Zawody odbywały się w
formie online.
Tezy dotyczyły takich zagadnień
jak potrzeba kolonizacji kosmosu,
ewentualna federalizacja Unii Europejskiej, reformowanie opieki
zdrowotnej w Polsce, ale także np.
obecności kłamstwa w przestrzeni
publicznej. Mrówcza praca Szkolnego Koła Debat Oksfordzkich sprawiła, że drużyna mówców w składzie
Jan Podborowski, Emilia Pałęza,
Adam Piekarek, Matylda Skrzypczak
i opiekunka koła Marzena Kasendra-Filipiak, 26 listopada świętowała
przejście do fazy pucharowej, a dzień
później – Wielki Finał. To były dni

Fot. materiały prasowe

Zgodnie z projektem w obiekcie
mieścić się będą sale spotkań i wystawiennicze, oczywiście z niezbędnym zapleczem sanitarnym i technicznym.
W przyszłości znajdzie tutaj
przestrzeń m.in. dla organizacji
pozarządowych, koła seniora, małej kawiarni oraz Muzeum Demokracji. Natomiast w bezpośrednim otoczeniu centrum powstaną
ścieżki spacerowe, plac zabaw,
miejsca parkingowe, będzie też

Tegoroczne święta będą zupełne inne niż dotychczas. Kierując
się troską o zdrowie najbliższych,
zwłaszcza seniorów, ale też ze
względu na obowiązujące obostrzenia nie będziemy spędzać świąt tak
rodzinnie jak dotychczas. Wielu z
nas spędzi ten czas samotnie. Dodatkowo wiele rodzin przygnębia
niepewność o przyszłość ekonomiczną…
Chcąc umilić świąteczne dni gmina Tarnowo Podgórne, tamtejszy
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
organizacje pozarządowe ogłosiły
wspólną wigilijną akcję wsparcia
– osoby samotne i najbardziej potrzebujące otrzymają przed wigilią
świąteczny posiłek.
– Mam nadzieję, że nasza akcja
pomoże również lokalnym firmom
gastronomicznym, które dotkliwie
odczuwają skutki wprowadzonych

Laureaci Ogólnopolskich Mistrzostw Debat Oksfordzkich – drużyna
z LO Tarnowo Podgórne z opiekunką Marzeną Kasendrą-Filipiak
(druga od lewej).
wielkich emocji, ale poprzedzały je
długie godziny przygotowań na platformie Teams, znajdowania informacji i konstruowania argumentów.
Teraz ekipa przygotowuje się do
Poznańskiej Ligii Debat. A co ważne, do tego poznańskiego konkursu
szkoła spoza granic Poznania została dopuszczona po raz pierwszy.
Debatanci z naszego tarnowskiego
liceum są obecnie w trakcie odbywania szkoleń, prowadzonych przez

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, zrzeszające mistrzów Debat
Oksfordzkich w kraju.
– Uczymy się od najlepszych! –
cieszy się drużyna z tarnowskiego
liceum. – W tych trudnych czasach
przekraczamy granice, które sprawiają, że dostrzegamy nie tylko
wady kontaktów online. Już wiemy,
że każda trudność to tylko wyzwanie, któremu sprostać potrafią najlepsi! ARz
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Unia Europejska

Artykuł Sponsorowany

My też mamy
prawo decydować,
w jakiej Europie
chcemy żyć

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej
wyłanianą na drodze bezpośrednich wyborów powszechnych
w poszczególnych krajach członkowskich. Jego znaczenie
jest w Polsce często niedoceniane, choć w większości przypadków bierze on udział w procesie stanowienia europejskiego prawa na równi z Radą, a więc z przedstawicielami
rządów państw członkowskich. A trzeba wiedzieć, że prawo
stanowione w Brukseli i Strasburgu ma ogromny wpływ na legislację w Polsce. W Parlamencie Europejskim zasiada 705 posłów
z 27 państw członkowskich Unii, wśród których jest obecnie 52
przedstawicieli naszego kraju.
Od początku nowej kadencji Parlamentu główną osią wszelkich działań
podejmowanych przez Komisję Europejską pod przewodnictwem Ursuli von der
Leyen jest ustanowienie Nowego Zielonego Ładu. Ma on do 2050 roku uczynić
nasz kontynent pierwszym neutralnym
dla klimatu – to jest pochłaniającym
tyle samo gazów cieplarnianych, co ich
produkującym. Wśród bezpośrednich
celów tej inicjatywy jest m. in. obniżenie
emisji dwutlenku węgla przez sektor
energetyczny, wspieranie innowacyjności, wprowadzanie czystszych form transportu czy renowacja cieplna budynków.
Częścią pakietu ma również być promocja ekologicznego i bardziej zrównoważonego rolnictwa, za które odpowiada polski komisarz Janusz Wojciechowski.
Jednym z posłów zajmującymi się w Brukseli tą tematyką jest
profesor Zdzisław Krasnodębski, wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie wielkopolskim. Podkreśla on, że wbrew powszechnym
opiniom nasz kraj zgadza się z koniecz-

nością dążenia do redukcji wpływu działalności człowieka na środowisko, jednak
nie na zasadach rewolucji i nie kosztem
poważnych skutków społeczno-ekonomicznych. „Dlatego Polska jest
największym orędownikiem powstania mechanizmów na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej.
Mają one ułatwić odejście od gospodarki opartej na węglu regionom takim jak
Śląsk, ale także i wschodniej Wielkopolsce. Bez odpowiednich gwarancji, przede
wszystkim finansowych, ani polski rząd,
ani europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nie podpiszą się pod postulatami Zielonego Ładu” - twierdzi profesor.
Ekologia nie jest jedynym tematem
zajmującym instytucje europejskie
w obecnej chwili. Na ostatniej prostej
są bowiem negocjacje Wieloletnich
Ram Finansowych na lata 2021-2027,
czyli kolejnego 7-letniego budżetu Unii.
Nie będzie w nim już partycypować
Wielka Brytania, co sprawia, że państwa członkowskie stanęły przed dylematem zwiększenia swoich składek

w budżecie lub ograniczenia finansowanych polityk. „W tym kontekście wiele
osób odczytuje inicjatywy dotyczące tzw.
zielonej transformacji jako postulat robienia więcej za mniej pieniędzy. Polska od
początku negocjacji stała na racjonalnym
stanowisku postulującym zwiększenie
budżetu Unii, tak by finansowanie nowych inicjatyw nie odbywało się kosztem
obcięcia środków na podstawowe wydatki, takie jak Wspólna Polityka Rolna czy
Fundusz Spójności” - komentuje profesor
Krasnodębski.
Nie
na leży
też
zapominać
o niebagatelnym znaczeniu, jakie
na toczące się prace ma pandemia koronawirusa. W lipcu europejscy
przywódcy podjęli historyczną decyzję
o powstaniu Planu Odbudowy dla Europy o wartości 750 miliardów euro, mającego stanowić odpowiedź Unii na kryzys
gospodarczy. Według jego założeń,
Komisja Europejska będzie upoważniona do zaciągania w imieniu Unii pożyczek
na rynkach kapitałowych na eliminowanie skutków kryzysu. „Oznacza to, że
po raz pierwszy państwa członkowskie
Unii będą miały wspólny dług, a więc
że podatnik niemiecki czy holenderski będzie spłacał pożyczkę, z której de
facto bardziej korzystać będą np. obywatele Włoch czy Hiszpanii, gdyż to te
państwa najbardziej ucierpiały w trakcie
pandemii” - tłumaczy profesor i dodaje:
„Nie zapominajmy, że zgodnie z przyjętą
metodologią Polska miałaby być w czołówce beneficjentów tego instrumentu.
Droga do jego uchwalenia jest jeszcze
daleka, ponieważ fundusz odbudowy
muszą ratyfikować parlamenty narodowe, a cały nowy budżet, po zmianach
wprowadzonych na wniosek Parlamentu Europejskiego, trafi teraz z powrotem
do szefów rządów 27 państw członkowskich”. Poza dodatkowymi miliardami euro m. in. na badania naukowe czy
lepszą koordynację w zwalczaniu zagrożeń w dziedzinie ochrony zdrowia, Parlament uzyskał od Rady ustępstwa także
w zakresie powiązania wypłaty funduszy
z mechanizmem oceny praworządności w państwach członkowskich. Wydaje

się to nie do przyjęcia dla kilku krajów,
w tym Polski. „Nie ma niestety żadnych
obiektywnych kryteriów oceny praworządności przez instytucje europejskie,
co więcej nie ma nawet samej definicji,
czym ta praworządność miałaby być.
Na pewno powinno nią być przestrzeganie zapisów traktatowych, a te
wyraźnie stanowią, że takie kwestie jak
organizacja wymiaru sprawiedliwości czy chociażby systemu edukacji nie
leżą w kompetencjach Unii” - podkreśla stanowczo profesor Krasnodębski.
Jego zdaniem, polski rząd nie pozwoli na tak daleko posuniętą interpretację
traktatów. „Powstanie tego mechanizmu w proponowanym obecnie kształcie
jest wątpliwe. W czasach kryzysu gospodarczego wszystkim zależy na jak najszybszym dostępie do europejskich
pieniędzy, a unijni decydenci zdają
sobie sprawę, że bez zgody Polski i innych
państw nie można uchwalić nowego budżetu”.
Jaką rolę w tych procesach odgrywa pojedynczy poseł do Parlamentu Europejskiego? Wszyscy eurodeputowani dysponują oczywiście takim
samym mandatem, ale w praktyce ich
wpływ na toczące się dyskusje zależy m.
in. od sprawowanych przez nich funkcji.
W przypadku profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który jest pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii, głównym
zakresem działalności są sprawy energetyczne. To właśnie europoseł z Wielkopolski był autorem dość sceptycznej opinii tej
komisji do tzw. Prawa o Klimacie, precyzującego sposoby osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.
„Moją rolą w tym procesie jest przede
wszystkim kierowanie wysiłków na rewitalizację gospodarczą regionów, na których spoczywa ciężar wdrażania założeń
wspólnej polityki klimatycznej. Niemniej
istotna jest obrona przed unijnym radykalizmem środowiskowym, który może
skończyć się katastrofą, a na pewno zagraża osiągnięciu innych istotnych celów,
np. odbudowie gospodarki po pandemii,
wzmocnieniu jej konkurencyjności czy
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suwerenności technologicznej”.
W procesie odbudowy europejskiej gospodarki ważny będzie przemysł, w tym
ciężki. Między innymi dlatego powstaje
Europejski Fundusz Obronny, który
ma pozwolić na finansowanie z budżetu Unii wspólnych projektów badawczo-rozwojowych przemysłu obronnego.
Rolę głównego sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego w tym zakresie sprawuje właśnie profesor Krasnodębski.
„Inicjatywa ta może być szansą dla polskiej zbrojeniówki na wejście na wyższy
poziom rozwoju technologicznego,
a także na nawiązanie trwałej współpracy
z podmiotami zagranicznymi. Warunki,
które wynegocjowaliśmy, są korzystne
dla polskich przedsiębiorstw. Uważam,
że powinny one ubiegać się o to finansowanie, bo w innym razie nasz przemysł
obronny może dać się znacząco wyprzedzić konkurencji. Dotyczy to także firm
z Wielkopolski” - uważa europoseł.
Ale Unia Europejska to nie tylko skomplikowane rozporządzenia i dyrektywy.
W Europie rozpoczyna się właśnie szeroka dyskusja nad przyszłością Wspólnoty – o tym, jaka właściwie ma być jej
polityka klimatyczna czy gospodarcza,
ale także czym są wielokrotnie przywoływane wartości europejskie. Z ramienia grupy EKR aktywny udział bierze
w niej profesor Krasnodębski. „Choć
w Parlamencie dominują z reguły tendencje federalistyczne, według których
Unia powinna stać się czymś na kształt
Stanów Zjednoczonych Europy, ze
wspólnym rządem, silnym parlamen-

tem, a może i wspólną armią, jestem
przekonany, że wielu Europejczyków nie
podziela takiej skrajnej wizji i nie chciałoby zmian traktatów w tym kierunku.
Bardzo zależy mi na tym, by te głosy były
w Brukseli słyszane. Moją ambicją jest
przybliżenie Wielkopolanom toczącej się
dyskusji nad przyszłością Unii i zaangażowanie ich w nią. Dlatego jeszcze przed
wybuchem pandemii zainaugurowałem
w Poznaniu cykl debat europejskich.
Dopóki sytuacja się nie ustabilizuje,
planowane przeze mnie w różnych miastach Wielkopolski spotkania z udziałem
polskich i zagranicznych ekspertów będę
kontynuował za pośrednictwem mediów i internetu. Chcę, żebyśmy wspólnie
poruszali tematy, którymi żyje Europa.
To bardzo ważne, byśmy wszyscy uświadomili sobie, że my też mamy prawo decydować, w jakiej Europie chcemy żyć,
jak ma być ona zorganizowana i na jakich opierać się wartościach” - kończy
profesor Krasnodębski.

Przyszłość Europy to nie to samo
co przyszłości Unii Europejskiej.
Europa istniała zanim powstała Unia –powinniśmy
o tym pamiętać – i prawdopodobnie będzie
istniała nadal, nawet jeśli Unia przestanie istnieć
lub zmieni się w jakąś inną formę współpracy
politycznej między narodami europejskimi.
Debata nt. Konferencji w sprawie przyszłości Europy 15.01.2020

Należy dążyć do przywrócenia Unii
jako europejskiej wspólnoty suwerennych
narodów opartej na eurorealistycznej wizji konfederacyjnej
Europy, która szanuje prawa i legitymację
demokratycznych państw członkowskich. Musimy
wzmocnić jej duchowe fundamenty.
Debata nt. konferencji w sprawie przyszłości Europy 17.06.2020

Nie powinniśmy się skupiać
na populistycznym licytowaniu się
w propozycjach jak największej
redukcji gazów cieplarnianych w jak najkrótszym
czasie, lecz poszukiwać realistycznych
scenariuszy, akceptowalnych dla wszystkich
– poszczególnych państw członkowskich
i ich społeczeństw.
Debata nt. europejskiego prawa klimatycznego 6.10.2020

Skutkiem recesji wywołanej pandemią
może być dalsze pogłębienie
nierównowagi gospodarczej w Europie.
Słusznie wyrażana jest obawa, że silniejsze
państwa członkowskie staną się jeszcze
silniejsze, a słabsze – jeszcze słabsze.
Debata nt. programu działań prezydencji niemieckiej 8.07.2020
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Trzeba przypomnieć, że w najciemniejszych
chwilach europejskiej historii w latach 19391945 to Wielka Brytania, podobnie jak Polska,
heroicznie broniła wartości europejskich.
W interesie Europejczyków po obu stronach
kanału La Manche leży to, aby nasze
wzajemne relacje były jak najlepsze.
Debata nt. negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 11.02.2020

Gmina Kostrzyn

Nowa ścieżka

Pompa ciepła w budynku
OSP Brzeźno

Powstanie nowa droga rowerowa w
Kostrzynie. Gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie z funduszów
europejskich w ramach „Wspierania
strategii niskoemisyjnych w tym
mobilności miejskiej w ramach ZIT
dla MOF Poznania”.
Dzięki środkom zewnętrznym
możliwe będzie wybudowanie ciągu
pieszo-rowerowego w Kostrzynie

łączącego dwie drogi powiatowe
jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu węzłów przesiadkowych PKP i KKP. Projekt jest
kontynuacją ciągu, który powstał
wcześniej przy Placu Kurdeszowym
łącząc ulicę Wrzesińską z ulicą Estkowskiego.
Wybudowanie tej drogi rowerowej oraz ścieżki spacerowej ma

Jakdojade do Kostrzyna

Dzięki porozumieniu Urzędu Miasta w Kostrzynie mieszkańcy mogą
już planować podróże korzystając z
wyszukiwarki jakdojade.pl.
Współpraca zaowocuje systematycznym przesyłaniem rozkładów jazdy do wyszukiwarki. W
ten sposób pasażerowie uzyskają
możliwość planowania podróży w
ramach miasta, ale także w ramach
aglomeracji poznańskiej. Zarówno
pasażerowie korzystający z wersji mobilnych jak i ci, którzy wolą
sprawdzić trasę w domu na komputerze, mogą cieszyć się swobodą

Fot. Dariusz Kędziora

Nowe wiaty przystankowe

W Drzązgowie oraz Węgierskim
stanęły nowe wiaty przystankowe.
W związku ze wzmożonym ruchem
pasażerskim w Węgierskim stanąć
musiała druga wiata przystankowa,
obok wcześniejszej zainstalowanej
wraz z uruchomieniem Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej.

O postawienie wiat w imieniu
mieszkańców wnioskowali radny
Piotr Kotarski wraz z sołtysami:
Krzysztofem Kaczmarskim (sołtys
sołectwa Drzązgowo) oraz Jakubem
Witkowskim (sołtys sołectwa Węgierskie).
ŁS

nia trasy piesze, co pozwala omijać
przeszkody, które wydłużają czas
podróży komunikacją miejską. Oblicza też czas przejazdu i koszty biletów a w niektórych miastach sprzedaje bilety dobrane do trasy.
Jakdojade.pl - to wyszukiwarka
połączeń komunikacji miejskiej,
ułatwiająca podróżowanie po mieście. Usługa umożliwia dostęp do
kompleksowej i pełnej informacji
pasażerskiej prezentowanej w użyteczny i przyjazny sposób. Z rozwiązania miesięcznie korzysta kilka
milionów osób. Red

planowania podróży komunikacją
miejską z jakdojade.pl. Wystarczy
wejść na stronę https://jakdojade.
pl lub pobrać aplikację ze sklepu
(Appstore lub Google Play), określić początek i cel podróży oraz
podstawowe parametry (czas przyjazdu/odjazdu) a system dobierze
odpowiednią trasę.
Serwis jakdojade.pl, podając informacje o trasie przejazdu z wykorzystaniem transportu publicznego, bierze pod uwagę prowadzone
roboty drogowe, remonty, rozkłady
linii specjalnych, a także uwzględ-

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Fot. Szymon Frąckowiak

Centrum
edukacyjno
-rekreacyjne

Trwa budowa centrum edukacyjno-rekreacyjnego „Pod jabłonią” w
Skałowie. Powstała już wiata, a w
najbliższych dniach rozpocznie się
utwardzenie terenu, nawiezienie
ziemi oraz zasianie trawy. Inwesty-

kluczowe znaczenie w kontekście
rewitalizacji obszaru pojeziernego
w centrum Kostrzyna. Dzięki projektowi, oprócz ciągu pieszo-rowerowego zamontowane zostaną także
dwie wiaty rowerowe.
Wartość inwestycji to 497.288,76
złotych z czego 422.095,44 to środki zewnętrzne.
ŁS

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie został wyposażony w
nowoczesną powietrzną pompę ciepła, która zamieniła dotychczasowy
stary piec na olej opałowy. Przedsięwzięcie pozwoli na redukcję emisji
CO2 o 100%. Pompa o mocy 12kW,
którą zainstalowano, jest oszczędnym źródłem ogrzewania zdolnym
do pracy nawet przy temp -20°C
zewnętrznej. Skonstruowana jest w
oparciu o innowacyjne technologie,
umożliwiające odzyskiwanie energii naturalnej z powietrza.
Wartość przedsięwzięcia: „Modernizacja budynku OSP Brzeźno
poprzez zamontowanie pompy ciepła” to prawie 38 tysięcy złotych, z
czego ponad 28 tysięcy pochodzi z
dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wnioskodawcą była Ochotnicza
Straż Pożarna w Brzeźnie.
AC / DK

Fot. Marcin Matuszewski

Grafika Maryna Kistowska

Gmina Kostrzyn z dofinansowaniem na budowę nowej drogi
rowerowej!

cja realizowana jest z Funduszu Sołeckiego wsi Skałowo przy wsparciu
środków z budżetu gminy. Inicjatorem zadania jest Rada Sołecka wsi
Skałowo.
SM

Młodzieżowa Rada Miejska Gminy
Kostrzyn organizuje konkurs na
kartkę bożonarodzeniową. Tak młodzieżowi radni piszą o konkursie na
swoim facebooku:
Witajcie! Pamiętacie nasz ubiegłoroczny konkurs na kartkę bożonarodzeniową? W zeszłym roku
cieszył się wśród Was dużym zainteresowaniem, dlatego w tym roku
mimo wszystko również postanowiliśmy zorganizować konkurs. Mamy
nadzieje, że wykażecie się dużą kreatywnością! Powodzenia!
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie – www.kostrzyn.wlkp.pl .
ŁS

Grafika Natalia Meller
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Komorniki, Kórnik

15-lecie współpracy

W tym roku przypada 15-lecie współpracy partnerskiej Kórnika z gminą Königstein w Niemczech

Fot. Materiały prasowe

Niestety, pandemia koronawirusa
pokrzyżowała plany związane z jubileuszem partnerstwa obu gmin.
Pomimo, że niemożliwe było w
tym roku zorganizowanie spotkań
przedstawicieli obu gmin, udało się
jednak zrealizować kilka wydarzeń
mających znaczenie dla mieszkańców obu gmin.
Ze względu na pandemię niemożliwe były publiczne zbiórki
pieniędzy na cele charytatywne,
ale dzięki akcji #GaszynChallenge udało się wesprzeć wiele dzieci
chorych na rdzeniowy zanik mięśni
SMA. Szczytna idea wparcia dzieci
chorych na rdzeniowy zanik mięśni
SMA dotarł za sprawą burmistrza
Kórnika Przemysława Pacholskiego
do Königstein, który nominował do
#GaszynChallenge gminę partnerską z Königstein. Partnerzy Kórnika z Niemiec przyjęli to wyzwanie
i pod koniec sierpnia burmistrz
Königstein wraz ze współpracownikami, przedstawicielami stowarzyszeń i obecnie panującą księżniczką
Sophią I wzięli udział w akcji pomocy na rzecz dzieci z Polski chorych
na rdzeniowy zanik mięśni.

Kórnickim partnerom z Königstein pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa
udało się przeprowadzić i rozstrzygnąć międzynarodowy konkurs
„Europejska nagroda młodzieżowa”, który adresowany był do dzieci i młodzieży z Königstein i gmin
partnerskich. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem, a dzieci
i młodzież z gminy Kórnik zdobyły
cenne nagrody.
W listopadzie w Königstein dla
uczczenia 15-lecia współpracy
partnerskiej Kórnika i Königstein
otwarto drogę Kórnicką. Inicjatorami tego wydarzenia byli: były
przewodniczący
stowarzyszenia
Königstein-Kórnik Klaus Schwope,
obecny przewodniczący Achim Drescher oraz burmistrz Königstein Leonhard Helm. Gdyby nie pandemia
wydarzenie otwarcia drogi byłoby
okazją do świętowania. Niestety,
z powodu zwiększającej się liczby
zachorowań i obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa wydarzenie miało bardzo skromny i kameralny charakter.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Ze środków, które Ochotnicza Straż
Pożarna w Plewiskach (gmina Komorniki) otrzymała w ramach II
edycji programu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”,
zakupiono defibrylatory AED z
kluczem pediatrycznym oraz materiałami ćwiczebnymi na potrzeby
edukacyjne.
Doposażenie pojazdów pożarniczych w automatyczne defibrylatory
AED z kluczem pediatrycznym pozwoli na szybkie reagowanie w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia
mieszkańców gminy Komorniki.
Ponadto OSP Plewiska będzie wykorzystywać zakupione defibrylatory wraz z materiałami ćwiczebnymi
(elektrody, środki dezynfekcyjne
itp.) w czasie zajęć edukacyjnych
przeprowadzanych cyklicznie w
szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Komorniki.
Program „WzMOCnij swoje
otoczenie” to inicjatywa Polskich
Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jej celem jest wyłonienie
najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury,
aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz
pomoc w dostosowaniu sposobu
działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych
i finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do
gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Fot. Materiały Prasowe

OSP w Plewiskach otrzymała defibrylatory

Na terenie gminy Komorniki PSE
realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska.
Dzięki tej inwestycji województwo

lubuskie zyska bezpośredni dostęp
do sieci przesyłowej 400 kV. Nowe
połączenie zwiększy też moce przesyłowe na transgranicznym połą-

czeniu (Polska-Niemcy), a tym samym wzmocni stabilizację systemu
przesyłowego.
Więcej informacji o działalności

organizatora programu dostępnych
jest na stronie https://raport.pse.
pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.
Red

Gmina Dopiewo

Wyróżnione za rozwój
przedsiębiorczości

Gmina Dopiewo została sklasyfikowana na wysokim 5 miejscu
wśród gmin wiejskich, których jest w Polsce 1537

Gmina Dopiewo zajęła 5 miejsce
w kategorii gmin wiejskich w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019”.
Wyróżnienie zostało przyznane 30
listopada 2020 roku i ze względu na
pandemię, przysłane e-mailem.
Rankingami objęto wszystkie
jednostki samorządu w kraju. Dopiewo zostało sklasyfikowane na
wysokim 5 miejscu wśród gmin
wiejskich, których jest w Polsce
1537 (gmin miejskich jest 302,
a miejsko – wiejskich – 638). W pozostałych kategoriach, spośród naszych bliższych sąsiadów, wysoko
uplasowały się: Puszczykowo (4
miejsce - gmina miejska) i Poznań
(3 miejsce - miasto na prawach powiatu).
Wyniki rankingów, opracowanych przez Wydział Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej w oparciu o niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszone zostały podczas konferencji „Zrównoważony
Rozwój Społeczno-Gospodarczy
Jednostek Samorządu Terytorialnego”, organizowanej we współpracy
z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i z Komisją Samorządu Terytorialnego
Sejmu
RP. AM

Przedszkolaki zbierają
deszczówkę

Przy Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie (gm. Dopiewo) został zamontowany duży
zbiornik do magazynowania wody
deszczowej, wyposażony w system
do jej rozprowadzania i czerpania
zakończony hydrantami ogrodowymi. Dzięki temu będzie można
podlewać rozległy ogród, nie zużywając do tego celu ani kropli wody
wodociągowej. Przy okazji nauczyciele uświadomią przedszkolakom,
jak racjonalnie korzystać z zasobów
naturalnych i jak być „eko”.
Koszt inwestycji wyniósł 130
tys. zł. Gmina Dopiewo pozyskała
na nią dotację w wysokości 50 tys.
zł z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego z programu
„Deszczówka”. Zadanie wykonano
w ramach projektu pn. „Budowa
systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy
przedszkolu publicznym w Kona-

rzewie w Gminie Dopiewo”.
Gromadzenie deszczówki w miejscu opadu i lokalne jej wykorzystanie ma znaczenie ekonomiczne, ale
nie tylko - w czasie intensywnych
opadów deszczu ogranicza ryzyko
podtopień, natomiast w okresie
suszy pozwala korzystać z rezerwy uzbieranej w zbiorniku wody.
Wyposażenie przedszkola w taki
system ma ponadto znaczenie edukacyjne - dzieci obserwujące użytkowane w ich otoczeniu rozwiązanie i korzystające podczas animacji
w ogrodzie z uzbieranej wody do
podlewania kwiatów, krzaków i
drzew, w naturalny sposób uświadamiają sobie potrzebę racjonalnego
gospodarowania zasobami wody i
uczą się myślenia o środowisku.
Zadanie współfinansowane przez
samorząd województwa wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”. Milena Wolna

Fot. Michał Juskowiak
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Zostań Gwiazdorem
Zostań Gwiazdorem i poczuj
moc uszczęśliwiania – zaprasza do
współpracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, organizując
„Gwiazdkową poMOC” - przedświąteczną zbiórkę nowych produktów do świątecznych
paczek dla dzieci
z najbardziej potrzebujących rodzin z
terenu gminy Dopiewo.
Za
pośrednictwem OPS-u w Dopiewie można przekazać na przykład:
gry i zabawki edukacyjne, artykuły szkolne lub plastyczne, czy środki czystości.
Zbiórka prowadzona jest w okresie od 7-15 grudnia 2020 r.. przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, mieszczący się przy ul. Konarzewskiej 12.

Osoby chcące włączyć się w akcję zapraszamy do kontaktu z pracownikami dopiewskiego OPS-u:
Darią Henicz - Poprawą, tel. 607100-153 daria.henicz-poprawa@
opsdopiewo.pl lub Agnieszką Jasińską - Więckowską tel. 693-290242
agnieszka.
jasinska@opsdopiewo.pl
Nadchodzi szczególny czas w roku
- magiczny okres
Świąt Bożego Narodzenia. Czas radości
i dzielenia się dobrem. Pamiętajmy, że są wśród nas
osoby i rodziny, dla których okres
Świąt jest szczególnie trudny. Mały
gest może sprawić, że poczujemy
MOC uszczęśliwiania. Przyłącz
się do akcji - zostań Dopiewskim
Gwiazdorem.OPS Dopiewo
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Gmina Dopiewo, Tarnowo Podgórne

Dopiewo rozbudowuje
oczyszczalnię ścieków

13

Trwa rozbudowa oczyszczalni w Dopiewie, którą gmina modernizuje za ponad 17 mln złotych

Fot. Materiały prasowe

Gmina Dopiewo pozyskała na ten
cel prawie 7 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. To jedna
z większych inwestycji, realizowanych przez dopiewski samorząd z
udziałem środków pozyskanych z
zewnątrz.
Inwestycja ma być gotowa w połowie 2021 r. Prace postępują zgodnie z planem - wykonanych zostało
60%. Postawione zostały wszystkie
obiekty. Uzbrajany jest nowy blok
biologiczny i osadniki. Zamontowana została kopuła zbiornika retencyjnego. Trwa montaż nowego
sitopiaskownika i remont użytkowanego dotychczas. Powstają też
drogi dojazdowe.
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni.
Obecnie wynosi ona 600, a docelowo ma osiągnąć 1400 metrów
sześciennych na dobę. Zwiększenie
możliwości odbioru ścieków komunalnych i stopnia ich oczyszczania
konieczne jest ze względu na dynamiczny rozwój gminy Dopiewo, w
której rozrastają się osiedla mieszkaniowe. Rocznie decyduje się w
niej zamieszkać blisko 1 tys. nowych mieszkańców.
Aleksandra Rutyna

Projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z budżetu Gminy Dopiewo.

Muzeum szuka rodzin
powstańców

ZNANSKI.PL
NASZGLOSPO
już wszystko wiesz...
i

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie poszukuje kontaktu z rodzinami poniżej wymienionych powstańców wielkopolskich,
pochowanych na cmentarzach na
terenie gminy Tarnowo Podgórne:
• Antoni Nijawski (pochowany w
Ceradzu Kościelnym),
• Kazimierz Drozdowski (pochowany w Lusowie),
• Wojciech Wencel (pochowany w
Lusowie),
• Paweł Kolasiński (pochowany w
Przeźmierowie),
• Antoni Jezierny (pochowany w
Tarnowie Podgórnym),
• Stefan Kukurenda (pochowany w

Tarnowie Podgórnym),
• Stanisław Poskrop (pochowany w
Tarnowie Podgórnym),
• Michał Śmiatacz (pochowany w
Tarnowie Podgórnym),
• Walenty Synoracki (pochowany w
Lusowie).
– Zachowanie w pamięci Powstania Wielkopolskim i jego uczestników jest dla nas bardzo ważne
– mówi dr Michał Krzyżaniak, dyrektor lusowskiego muzeum. – Dlatego prosimy potomków powstańców o kontakt telefoniczny pod nr
tel. 61 814 69 52) lub mailowy muzeumlusowo@gmail.com.pl.
Muzeum
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Buk, Stęszew

Klub Senior+
w Dobieżynie
Zadanie to współfinansowane jest
ze środków otrzymanych od wojewody wielkopolskiego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020:
- koszty adaptacji pomieszczeń
zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”: 162.500,00 zł, w
tym 125.000,00 zł - wojewoda,
37.500,00 zł - miasto i gmina Buk,
- koszty wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi programu „Senior+”: 24.260,00 zł - całość
wojewoda.
Klub będzie prowadzony przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. Rekrutacja rozpocznie się na początku grudnia. Przewidywana liczba
uczestników – 30 osób w wieku 60+,
które nie są aktywne zawodowo i

zamieszkują tereny miasta i gminy
Buk. Bezpłatne zajęcia będą odbywać się kilka razy w tygodniu i zostaną dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów. Klub jest ośrodkiem
wsparcia dla seniorów w rozumieniu
przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Jego głównym celem jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie
społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja
wspólnego spędzania czasu wolnego
przez seniorów. W szczególności
nacisk kładzie się na: poprawę stanu psychofizycznego uczestników;
zapewnienie wsparcia i stworzenie
odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji
seniorów; motywowanie seniorów

Fot. Materiały prasowe

Decyzją Rady Miasta i Gminy Buk
z 27 listopada podjęta została uchwała
w sprawie utworzenia w Wiejskim Domu
Kultury w Dobieżynie Klubu Senior+

do działań na rzecz samopomocy i
działań wolontarystycznych na rzecz
innych; rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów.
Pomieszczenia klubowe wyposażone będą między innymi w maty
do ćwiczeń, rowery treningowe, stół
do piłkarzyków oraz sprzęt RTV tj.:
telewizor, laptop i radioodtwarzacz.
Ponadto jedno z pomieszczeń będzie spełniało funkcję kuchni wypo-

Głównym celem jest
aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób
starszych do społeczności lokalnej

sażonej w meble kuchenne, lodówkę
i kuchenkę mikrofalową.
Termin rozpoczęcia działań
uzależniony będzie od bieżących
wytycznych Rządu dotyczących
funkcjonowania wiejskich domów
kultury oraz reżimu sanitarnego.
Planowane jest zainaugurowanie
zajęć z początkiem nowego roku,
jeśli sytuacja na to pozwoli.
Red

Zbiórka darów w Niepruszewie
Chcemy, aby zbliżające się Święta były radosne nie tylko dla nas,
ale także dla ludzi chorych i samotnych, szczególnie w czasie pandemii, która sprawiła, że jeszcze dotkliwiej odczuwają brak kontaktu
z rodziną i światem zewnętrznym.
Otwórzmy nasze serca na drugiego
człowieka.
Zachęcamy do włączenia się
w akcję pomocy dla Hospicjum Domowego w Poznaniu, DPS Psarskie
oraz Adopcję Serca. Zbiórkę darów
organizujemy od 2 do 10 grudnia od
godz. 7.00-14.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepruszewie.
Pomysły do zestawu dla Rodziny z Hospicjum Domowego:

kawa, herbata, zestaw owoców suszonych, owoce w puszce, szynka
w puszce, kabanosy z długim okresem ważności zapakowane próżniowo, ciasto gotowe, świąteczne
zapakowane - piernik, z długim
okresem ważności, słodycze różne:
czekolada, cukierki, nutridrinki,
podkłady jednorazowe, pianka myjąco-pielęgnująca (np. Seni-Care),
oliwka do ciała, krem Tena Barrier
Cream (może nawet dwa do zestawu) - działania przeciwodleżynowe, balsam do pielęgnacji skóry,
słoik miodu, życzenia świąteczne
albo list do rodziny (może być więcej niż jeden, życzenia uniwersalne:
siły, radości, wielu powodów do

uśmiechu, słońca w sercu, życzliwych ludzi itp. – bez odnoszenia
się do choroby i zdrowia), ozdoby
świąteczne/aniołek na choinkę/
bombka.
DPS Psarskie: kosmetyki (żele
pod prysznic, balsamy, kremy),
przybory higieniczne (szczoteczki do zębów, maszynki do golenia,
gąbki, grzebienie do włosów, mokre
chusteczki), słodycze, przetwory,
kawa, herbata, książki, włóczki,
wełna, kubki, materiały plastyczne
(bliki, kredki farby, pędzle).
Joanna Christop
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej
w Niepruszewie

Stęszewianie oddali krew

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Fot. Materiały prasowe

29 listopada w Stęszewie odbyła
się zbiórka krwi. Ambulans stanął
przy hali widowiskowo-sportowej.
Mieszkańcy stęszewskiej gminy jak
zwykle nie zawiedli. 46 osób zarejestrowało się, by oddać krew. Uczyniło to 31.
Oddali oni 13,50l krwi. Niestety, z powodów technicznych i
ograniczeń czasowych nie udało
się przyjąć wszystkich chętnych
dawców.
Red

i już wszystko
wiesz...
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#ŻużelwPoznaniu

Trwa sprzedaż karnetów
na mecze „Skorpionów”

NASZ PATRONAT
				Rozpoczęła
się sprzedaż karnetów
SpecHouse PSŻ Poznań na sezon 2021! –Naszym kibicom
mówimy „SPRAWDZAM”! – powiedział prezes klubu
Arkadiusz Ładziński
Klub ze stolicy Wielkopolski jako
pierwszy w kraju oficjalnie ruszył
ze sprzedażą karnetów na rundę
zasadniczą nowego sezonu (tylko
przez internet www.sklep.pszpoznan.com.pl). Prezes PSŻ Poznań,
Arkadiusz Ładziński liczy, iż zbudowany na przyszły sezon interesujący
skład „Skorpionów” zachęci do zakupu karnetów jeszcze większą rzeszę miejscowych fanów „czarnego
sportu”.
– „Udało się nam zbudować bardzo ciekawa drużynę, która powinna dać wiele pozytywnych emocji.
Wiemy, że nasi fani są zadowoleni
z przyszłorocznego składu. Niestety żużel, jak każda profesjonalna

dyscyplina sportowa, wymaga sporych nakładów finansowych. Nie
ukrywam zatem, że liczymy teraz na
wzmożony odzew ze strony poznańskich kibiców speedwaya, związany
z zakupem karnetów na rundę zasadniczą. Trochę jak w pokerze –
odsłoniliśmy nasze żużlowe karty i
mówimy głośno „SPRWADZAM”.
W dużej mierze to właśnie od kibiców zależy, jak dynamicznie rozwijać się będzie żużel nad Wartą” –
mówi sternik klubu z Golęcina.
W porównaniu do karnetów z tego
roku, wprowadzono szereg zmian,
mających na celu jeszcze większe
zainteresowanie poznańskich kibiców czarnego sportu ich zakupem.

Przede wszystkim nastąpił powrót
do karnetów ulgowych dla emerytów
i rencistów oraz młodzieży szkolnej
i studentów. Dzieci młodsze (do
7 roku życia) wchodzą na stadion
przez cały sezon za darmo!
Bardzo atrakcyjnie prezentują się
ceny karnetów. Szczególnie, iż do
15 stycznia 2021 r. są one w promocyjnej cenie!
Patronat nad „Skorpionami”
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
Michał
Urbaniak

kontakt@naszglospoznanski.pl

Śladami powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie 1918-1919 odcisnęło swój trwały ślad w świadomości mieszkańców regionu.
Wokół Poznania znaleźć można wiele miejsc, przypominających historię tego zwycięskiego zrywu

Centrum pamięci

Jednym z ważnych ośrodków
pamięci o powstaniu jest podpoznańskie Lusowo. Na tamtejszym
cmentarzu spoczywa generał Józef
Dowbor Muśnicki. Dowódcę powstania upamiętnia jego pierwszy w
Polsce pomnik, a pamiątki związane z generałem gromadzi tamtejsze
Muzeum Powstańców Wielkopolskich. Ekspozycję tworzą też zbiory dotyczące innych powstańców:
oryginalne dokumenty, mapy, zdjęcia, sztandary, militaria i modele.
Muzealna narracja obejmuje okres
powstania oraz udział Wielkopolan
w wojnie polsko-bolszewickiej.
W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki eksponatom z epoki towarzyszy wirtualna książka prezentująca udział mieszkańców miasta
w powstaniu. Izba Pamiątek Regio-

W grze

Fot. Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Buk.

Obok tradycyjnych obiektów jak
muzea i pomniki w ostatnich latach
pojawia się coraz więcej pomysłów
na upamiętnienie powstania w
nieszablonowy sposób. Jedną z alternatywnych form prezentacji powstańczych losów są rekonstrukcje
historyczne. Regularnie widowiska
powstańcze odgrywane są między
innymi w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. Historia „ożywa” tam
dzięki dynamicznej opowieści, łączącej inscenizowane sceny z przeszłości z edukacyjnym przekazem, z
wykorzystaniem akrobatyki i efektów pirotechnicznych.

Spektakularny mural w Buku.
nalnych w Bninie w swoich zbiorach posiada oryginalne powstańcze nosze. Eksponaty z tamtego
okresu zobaczyć można również w
Izbie Muzealnej Ziemi Bukowskiej
w Buku, Izbie Regionalnej Ziemi
Goślińskiej w Murowanej Goślinie
oraz w Muzeum Śremskim, które przechowuje oryginalną flagę z
wizerunkiem orła, odmiennym od
powszechnie znanego symbolu powstania. Takie flagi co roku zdobią
śremską wieżę ciśnień.

Wśród pomników

W Śremie, w otoczeniu drzew
Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich stoi Śremski
Dobosz. Rzeźba dłuta słynnego
Władysława Marcinkowskiego jest
uważana za najładniejszy pomnik
powstańczy. W Pobiedziskach na
rynku pomnik ma postać orła zry-

wającego się do lotu spod karabinów ustawionych w tzw. kozioł. W
Obornikach pamiątkowy głaz przypomina entuzjastyczne przywitanie
Ignacego Jana Paderewskiego w
trakcie jego brzemiennej w skutki
kolejowej podróży do Poznania.
Zasłużonych dla powstania mieszkańców Buku upamiętnia pięć
płaskorzeźb, rozmieszczonych w
różnych punktach miasta. W parku
przy Pałacu Biedrusko odsłonięto
okazały Panteon Powstania Wielkopolskiego z planszami edukacyjnymi na temat walk w poszczególnych częściach regionu. Pomniki
powstańcze znaleźć można również
w Buku, Koziegłowach, Kórniku,
Mosinie i Trzcielinie. Ciekawa jest
historia miejsca pamięci blisko Kobylnicy. Pod rosnącym tam okazałym dębem organizowano zbiórki
skautów. Historię spotkań, na któ-

rych rozpoczęto przygotowania do
walki o wolność przypomina przewrócony pień drzewa oraz pamiątkowa tablica.

Powstańcze murale

Na fali popularności murali w
ostatnich latach pojawiło się również wiele malowideł o tematyce
powstańczej, które zdobią ściany
w Białężynie, Biedrusku, Bninie,
Czerwonaku, Koziegłowach, Lusowie, Obornikach, Pobiedziskach,
Puszczykowie i Rogalinku. Do najciekawszych należy spektakularny
mural w Buku, który przedstawia
scenę rozbrojenia niemieckiego pociągu. Warto też odwiedzić Śrem,
gdzie ściany bloków przy ul. Wojska
Polskiego upiększyły aż trzy imponujące obrazy: Listy – Powstaniec
Wielkopolski, Mały Ułan oraz Ignacy Jan Paderewski.

Wędrówkę śladami powstania
umożliwiają również gry turystyczne. Kto dysponuje większą ilością
czasu, może się zmierzyć z questami
Powstanie Wielkopolskie – zapomnianym bohaterom (część 1 i 2)
albo z grą Pierwsze Iskry, w której
do odczytania hasła potrzeba wizyty w co najmniej trzech z 12 miejsc.
Akcenty powstańcze znalazły się też
na kartach gier-questów O zakochanym lotniku i niejednym pomniku w
Mórce, Orzeł i Reszka w Buku oraz
Murowana Goślina z historią w tle.
Niebawem do listy dołączy kolejna
gra – quest Powstańczym tropem
żołnierskim krokiem w Śremie.
Piotr Basiński / Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w
ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną (PLOT) przybliżamy atrakcje i ofertę podpoznańskich gmin, by zachęcić do
mikroturystyki – samodzielnego
zwiedzania najbliższej okolicy i
poznawania mniej lub bardziej
znanych turystycznych perełek
okolic Poznania. Kolejne teksty
cyklu ukażą się równolegle na
łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie
Poznańskim oraz w Prasowej
Powiatowej 17.
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