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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!

Pół wieku na scenie

Ponad 1000 koncertów, 90 podróży artystycznych, występy w 30. krajach 
Europy i Afryki – to dorobek pobiedziskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”. 
Grupa, którą współtworzyło ponad 420 mieszkańców miasta i gminy 
Pobiedziska, obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. STR. 13

Odlotowe trio w Dopiewie! STR. 8 
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Nie masz pom�łu na
świąteczny prezent? 
Paczka z Olenderskimi Smakami sprawdzi się idealnie!  
Upominek z Olenderskimi Smakami to idealny prezent 
świąteczny, który możesz sprezentować komuś z rodziny, 
przyjacielowi czy też pracownikom. Smaczne i wysokiej 
jakości produkty - to możemy zagwarantować w każdej 
z tych kompozycji. Dodatkowo pięknie opakowane 
z pewnością stanowić będą wspaniały prezent.

Olenderskie Smaki pochodzą z bajkowej krainy 
Olandia. Miejsce magiczne, za którego murami dzieją 
się niesamowite historie. Czerpiąc z tradycji i wiedzy 
przodków nasi współcześni Olendrzy czarują genialne 
skarby natury, pochodzące od lokalnych rolników 
i ogrodników.

Nie ma tu miejsca na chemiczne aromaty, barwniki, 
zagęszczacze. Każdy Olender wie, iż mleko od krowy 
pochodzi, a miód przez pszczoły jest wyrabiany. 
W smakach olenderskich nie poprawia się tego czym 
natura ludzi obdarza.

Serdecznie zachęcamy do własnej kompozycji paczek! 

Kontakt/zamówienia:
Zosia Walczak
Opiekun sprzedaży
+48 602 412 327
Zosia.walczak@olandia.pl

Propozycja 1
• Wino Domu Olandia  
• Kawa
• Herbata owocowa
• Miód z malinami
• Ciastka
• Konfitura  z wiśni 

169 zł 

Propozycja 4
• Kawa
• Herbata
• Powidła ze śliwek z nutą 
   przypraw korzennych
• Ciastka  

85 zł 

Propozycja 5
• Dereniówka Jana
• Kawa
• Olej rydzynowy
• Smalczyk wieprzowy z gęsiną
• Kurki wielkopolskie w zalewie octowej 
  
159 zł 

Propozycja 2
• Dereniówka
• Herbata
• Olej
• Smalczyk 
   wieprzowy
• Konfitura  

139 zł 

Propozycja 3
• Olenderski Kozi ser 
   z suszonymi pomidorami
• Olej lniany
• Smalczyk wieprzowy
• Powidła ze śliwek z nutą 
   przypraw korzennych 
 
139 zł 

reklAmA
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Buk

Skąd się biorą pieniądze? co to ta-
kiego praca? co oznacza budżet do-
mowy? wszystkiego tego dowiedzą 
się uczniowie ze szkół i przedszkoli 
w gminie Buk. Placówki edukacyj-
ne rozpoczną edukację finansową 
w ramach projektu „ABc ekono-
mii, czyli pierwsze kroki w świecie 
finansów”. 

w Urzędzie mig Buk odbyło się 
spotkanie twórców i realizatorów 
projektu „ABc ekonomii”, lokal-
nych sponsorów z dyrektorkami 
placówek oświatowych oraz burmi-
strzem miasta i gminy Buk. Projekt 
rozpoczął się od symbolicznego 
przekazania pakietów szkołom 
i przedszkolom. każda placówka 
dostała po jednym pakiecie, w któ-
rym znajdują się trzy walizki z zesta-
wem 30 książek, kartami pracy, sce-
nariuszami zajęć oraz materiałami 
w formie elektronicznej.

wśród wyposażonych placówek 
znalazły się: Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Bukowskich w Buku, 
Szkoła Podstawowa im. o. ignace-
go cieślaka w dobieżynie, Szkoła 
Podstawowa im. dr lecha Siudy 
w Szewcach, zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. dr wandy Błeńskiej 
w niepruszewie, Przedszkole Plu-
szak w Buku, Przedszkole im. kra-

snala hałabały w Buku,  Przedszko-
le prowadzone przez zgromadzenie 
Sióstr miłosierdzia św. wincentego 
a’Paulo w Buku, Przedszkole „złoty 
kogucik” w niepruszewie.

celem projektu „ABc ekonomii” 
przeznaczonego dla dzieci w wie-
ku od 5 do 10 lat jest uzupełnienie 
podstawy programowej o zagad-
nienia finansów, ekonomii i przed-

siębiorczości. Sponsorami projektu 
w gminie Buk jest firma lars z nie-
pruszewa, której właściciel Andrzej 
Szymański uczestniczył w spotka-
niu; podobnie jak Arkadiusz ziół-
kowski, dyrektor firmy Building 
Shutter Systems w niepruszewie. 
gmina Buk finansowała zakup 
trzech pakietów.

Burmistrz Paweł Adam podzię-

kował, zarówno pomysłodawcom 
i realizatorom „ABc ekonomii”, 
jak i lokalnym przedsiębiorcom za-
angażowanym w projekt. – Jest to 
przykład społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, który zdaje sobie 
sprawę jak duże znaczenie w eduka-
cji odgrywają zagadnienia z zakresu 
ekonomii i finansów - powiedział. 
Edyta Wasielewska

Przedszkolaki i uczniowie klas i-iii w gminie Buk będą się uczyć finansów

ABC ekonomii Sadzą 
drzewa
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Burmistrz Paweł Adam (z prawej) w towarzystwie sponsorów projektu „ABC Ekonomii”: Arkadiusza 
Ziółkowskiego i Andrzeja Szymańskiego.

informacji z gminy Buk 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

w gminie Buk posadzono nowe 
drzewa - łącznie przybyło 157 sa-
dzonek. 120 z nich, to drzewa 
miododajne, na które pozyskano 
dofinansowanie z Urzędu marszał-
kowskiego województwa wielko-
polskiego w wysokości 20.000,00 zł. 

Sadzonki drzew miododajnych 
rosną wzdłuż drogi gminnej łączą-
cej miejscowość Szewce i dobieżyn 
w liczbie 60 drzew gat. klon jawor 
oraz 60 lip drobnolistnych. Pozo-
stałe drzewa posadzone zostały na 
terenie gminy jako uzupełnienie 
roślinności wypadłej, nasadzenia 
nowe jak i rekompensacyjne. łącz-
na kwota za którą zakupiono drze-
wa to 47.900,00 zł.
Z. Skibińska
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4 Poznań

kluczowy dokument wydał wydział 
Urbanistyki i Architektury Urzędu 
miasta Poznania. nowa siedziba, 
która powstanie przy skrzyżowa-
niu ulic Święty marcin i Skośnej, 
sfinansowana zostanie w połowie 
przez miasto Poznań, a w połowie 
przez ministerstwo kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

- cieszę się, że tak ważna dla 
miasta instytucja otrzyma współfi-
nansowanie na budowę nowej sie-
dziby - mówi Jacek Jaśkowiak, pre-
zydent Poznania. - Już teraz teatr 
muzyczny przyciąga na widownię 
nie tylko poznaniaków, ale również 
mieszkańców całego naszego re-
gionu. Jestem przekonany, że nowa 
przestrzeń uruchomi całkiem nowe 
możliwości realizacyjne teatru i po-
zwoli w pełni wykorzystać potencjał 
oraz ogromną kreatywność całego 
jego zespołu. A to z kolei sprawi, 
że na spektakle do Poznania będą 
przyjeżdżać goście z całej Polski.

w związku z ministerialnym do-
finansowaniem teatr muzyczny bę-
dzie współprowadzony przez miasto 
Poznań i mkidn  na czas realizacji 
inwestycji: od 1 stycznia 2022 roku 
przez 4 lata. Umowa jest w trakcie 
negocjacji i ma zostać podpisana 
jeszcze w tym roku.

do finansowania teatru muzycz-
nego w stolicy wielkopolski w maju 
2021 r. dołączył również Powiat Po-

znański, który do 2023 roku przeka-
że na ten cel 2 mln zł.

- Już na tym etapie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczyniają się 
do powstania nowego teatru mu-
zycznego, w szczególności miej-

skim urzędnikom i spółce Poznań-
skie inwestycje miejskie. to będzie 
miejsce, z którego poznaniacy będą 
dumni - mówi Przemysław kieli-
szewski, dyrektor teatru muzyczne-
go w Poznaniu.

Budowa rozpocznie się na prze-
łomie 2022 i 2023 roku a zakończyć 
się ma pod koniec 2025 r. Projekt 
architektoniczny budynku został 
wyłoniony w konkursie architek-
tonicznym, w którym zwyciężyło 

Atelier loegler Architekci. obecnie 
trwają prace nad projektem wyko-
nawczym nowej siedziby, a w 2022 
roku odbędą się związane z inwesty-
cją przetargi.

- naszej spółce powierzono od-
powiedzialne zadanie, jakim jest 
przygotowanie dokumentacji, na 
podstawie której powstanie nowa 
siedziba teatru muzycznego. Po-
zwolenie na budowę to bardzo 
ważny krok zbliżający nas do reali-
zacji inwestycji. Przed nami jesz-
cze sporo pracy przy pozyskiwaniu 
kluczowych decyzji i pozwoleń, 
abyśmy mogli skompletować pełną 
dokumentację - mówi Justyna litka, 
prezes zarządu spółki Poznańskie 
inwestycje miejskie.

miasto oraz PkP prowadzą rów-
nież rozmowy dotyczące przejęcia 
sąsiedniego terenu, gdzie ma po-
wstać Park muzyki. trafią tam drze-
wa przesadzone z terenu działki pod 
budowę.

nowy teatr ma mieć 1,2 tys. 
miejsc na głównej widowni (dla 
porównania: warszawski teatr mu-
zyczny roma ma ich 1000, a teatr 
muzyczny w gdyni - 1100). do tego 
300 miejsc na widowni kameralnej 
i dodatkową przestrzeń na ok. 150-
200 osób. Będzie pierwszym bu-
dynkiem teatralnym zbudowanym 
od podstaw w powojennej historii 
Poznania. AW

nowa siedziba teatru muzycznego w Poznaniu coraz bliżej - inwestycja uzyskała właśnie pozwolenie 
na budowę. Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa z ministerstwem kultury i dziedzictwa 
narodowego, a w 2025 r. widzowie zobaczą pierwsze spektakle w nowym budynku

Teatr z pozwoleniem na budowę
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zakończyły się roboty budowlane 
polegające na przebudowie odcin-
ka wartostrady biegnącego wzdłuż 
wschodniego brzegu rzeki - wyko-
nawca inwestycji zgłosił gotowość 
do procedury odbiorowej. nierów-
na i spękana trasa między mosta-
mi królowej Jadwigi a Przemysła 
i stała się wygodniejsza i bezpiecz-
niejsza.

- Przystępujemy do odbiorów 
końcowych inwestycji. Przebu-
dowany odcinek zyskał nową na-
wierzchnię, co zdecydowanie zwięk-
szy komfort przejazdu rowerem 
czy też spaceru. Użytkownicy będą 
również czuć się bezpieczniej dzięki 
nowemu oświetleniu i monitoringo-
wi. wartostrada cieszy się dużym 
powodzeniem wśród poznaniaków, 
dlatego z przyjemnością kończymy 
kolejną inwestycję wzbogacającą 
infrastrukturę nad wartą. Jedno-
cześnie trwają prace projektowe 
związane z budową połączenia war-
tostrady z ul. hetmańską, po połu-
dniowej stronie mostu Przemysła 
i - mówi Justyna litka, prezes za-
rządu spółki Poznańskie inwestycje 
miejskie.

Przebudowana trasa pieszo-ro-
werowa znajduje się na wale prze-
ciwpowodziowym rzeki, biegnie 
również i przez Park nad wartą. li-

czy ok. 1,8 km, a szerokości - ok. 6 
m. na całej długości wprowadzono 
podział na część pieszą i rowerową 
(po 3 metry). Priorytetem przy mo-
dernizacji było również zachowanie 
w jak najszerszym możliwym zakre-
sie zieleni, a w szczególności drzew. 
trasa jest wyposażona w małą ar-
chitekturę, taką jak ławki, stojaki 
rowerowe i kosze na śmieci.

Popularna trasa dla pieszych i ro-
werzystów nad wartą w ostatnich 
latach znacząco się wydłużyła. Pod 
koniec ubiegłego roku powstał łacz-
nik umożliwiający zjazd na war-
tostradę z mostu Bolesława chro-
brego, czyli od ul. estkowskiego do 
rejonu zaplecza przystani w Starym 
Porcie. Połączył się tam z odcin-
kiem pomiędzy mostem Bolesława 

chrobrego a ul. czartoria. wcze-
śniej zakończyła się budowa ok. 
półkilometrowego fragmentu łączą-
cego okolice wiaduktu kolejowego 
z mostem mieszka i, którym można 
dojść lub dojechać do tarasu przy 
Bramie Poznania ichot. od marca 
2020 r. do dyspozycji użytkowników 
jest również nowy, 1,3-kilometrowy 
odcinek pomiędzy mostem królo-

wej Jadwigi a schodami i pochylnią 
przy parku w Starym korycie warty.

Procedura odbiorowa podsu-
mowująca cały zakres zadania re-
alizowanego w latach 2019-2020 
pod nazwą „Budowa wartostrady 
pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz 
z oświetleniem, monitoringiem wi-
zyjnym oraz małą architekturą” za-
kończyła się w ubiegłym roku. ro-
boty obejmowały nie tylko budowę 
nowych odcinków od mostu królo-
wej Jadwigi do parku w Starym ko-
rycie warty, pomiędzy ul. czartoria 
i chwaliszewo oraz przy Bramie 
Poznania, ale również wyposażenie 
starszych fragmentów wartostrady 
w monitoring, oświetlenie i małą ar-
chitekturę. Powstały także trzy par-
kingi rowerowe: przy moście rocha, 
moście chrobrego oraz na dworcu 
PkP garbary, a także urządzenia do 
zliczania rowerzystów korzystają-
cych z nadrzecznej trasy. PIM

Wartostrada między mostami w nowej odsłonie
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Użytkownicy będą 
również czuć się 
bezpieczniej dzięki 
nowemu oświetleniu 
i monitoringowi



5
nr 217 / 6 GrUDnIA 2021

krótko z Powiatu

wyposażenie do ratownictwa wod-
no-lodowego przekazał druhnom 
i druhom Jan grabkowski, starosta 
poznański. – Strażacy zasłużenie 
cieszą się zaufaniem społecznym. 
troszczą się o innych z narażeniem 
zdrowia i życia. Jednak w niektó-
rych sytuacjach nawet najlepsze 
chęci i umiejętności mogą nie 
wystarczyć. lód to bardzo trudny 
przeciwnik – powiedział starosta. 
–  zależy nam, by zapewnić bez-
pieczeństwo i poszkodowanym, 
i niosącym pomoc. dlatego zaopa-
trujemy ochotników w ekwipunek 
najwyższej jakości. nie będę wyli-
czał, ile milionów wydaliśmy na ten 
cel, bo bezpieczeństwo nie ma war-
tości, jest bezcenne – podkreślił. 

St. bryg. Jacek micha-
lak, komendant miejski PSP 

w Poznaniu, dziękował władzom 
samorządowym za to, że widzą 
potrzebę wspierania zarówno 
ochotniczych, jak i państwowych 
straży pożarnych. – to pozwala bu-
dować potencjał ratowniczy powiatu  
poznańskiego. istotne jest, aby taki 
sprzęt był do dyspozycji, ale aby 
było najmniej sytuacji, w których 
jest błyskawicznie niezbędny – za-
pewniał. 

Powiat poznański prowadzi spe-
cjalny program doposażania jed-
nostek ochotniczych pożarników, 
z którego dotychczas zakupiono 
m.in. 9 zestawów sań lodowych 
z wyposażeniem, zestawy oświe-
tlenia dla tymczasowych lądowisk 
śmigłowców, pompy szlamowe, 
defibrylatory, agregaty prądotwór-
cze, sprzęt gaśniczy czy urządze-

nia łączności. co roku samorząd 
przekazuje też środki finansowe. 
Przez ostatnie dwadzieścia lat było 
to blisko 1,6 mln zł. w 2021 r. na 
rzecz oSP zabezpieczono blisko 
200 tys. zł.

ochotnicza Straż Pożarna 
w rakowni istnieje od ponad 56 lat. 
dawnej głównym jej zadaniem było 
gaszenie pożarów. dzisiaj, dzięki 
lepszemu wyszkoleniu oraz dob- 
remu sprzętowi, strażacy uczest-
niczą w akcjach ratowniczych 
każdego typu. walka z ogniem, 
wypadki, usuwanie z dróg powa-
lonych drzew, a nawet udzielanie 
pomocy przedmedycznej to ich 
codzienność. ochotnicy biorą też 
udział w życiu kulturalnym swojej 
miejscowości oraz przeprowadzają 
profilaktyczne akcje społeczne. KK

mieszkańcy gminy murowana goślina mogą czuć się 
bezpieczniej. ochotnicza Straż Pożarna w rakowni dostała 
właśnie sanie lodowe o wartości ponad 8,5 tys. zł. To nie 
pierwszy raz, kiedy strażacy z powiatu poznańskiego 
otrzymują taki sprzęt

OSP dostała sanie
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Samorządy metropolii Poznań 
ruszyły z akcją szczepień prze-
ciw grypie. wykonywane są one  
w 12 punktach, w których również 
trwają szczepienia na coVid -19. 

metropolia Poznań od sezonu 
2019/2020 prowadzi szczepienia 
przeciw grypie dla osób aktyw-
nych zawodowo, w wieku 25-64 
lata. Podawanie preparatu odbywa 
się w tych samych lokalizacjach, 
w których od ponad pół roku trwają 
szczepienia przeciw koronawiruso-
wi. 

– metropolitalna akcja szczepień 
na coVid-19 przyniosła zauwa-
żalne efekty – podkreśla Jan grab-
kowski, wiceprezes metropolii Po-
znań, starosta poznański. – chcemy 
efektywnie przeciwdziałać wszelkim 
zagrożeniom dla zdrowia i życia 
mieszkańców. 

w tym roku zainteresowa-
nie programem jest większe niż 
w latach ubiegłych, a lekarze zaleca-
ją wzmacnianie odporności.

– Pierwsze punkty szczepień 
przeciw coVid-19 były gotowe 
w kwietniu. Żaden inny podmiot 
medyczny nie przygotował i nie 
uruchomił ich tak prędko i na taką 
skalę – przypomina tomasz ci-
chowski, prokurent Szpitala Podo-
lany, wykonawcy przedsięwzięcia. 
– miesiące działań wspólnych z sa-
morządami metropolii Poznań, po-
zwoliły nam teraz zwiększyć liczbę 

stanowisk, lub tak przeorganizować 
pracę zespołów, żeby w dwunastu 
punktach umożliwić szczepienia 
przeciw grypie. zapisy na stronie  
www.grypa-metropoliapoznan.
pl. w ciągu tygodnia roboczego,  
od 8.00 do 20.00, szczepienie moż-
na przyjąć również w szpitalu przy  
ul. Straży ludowej 37 w Poznaniu. 
oprac. KK

Chroń się przed grypą!

Budujesz dom? kupujesz działkę? 
chcesz zainwestować? niezbędne 
dokumenty zdobędziesz 24 godzi-
ny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
i z każdego miejsca na świecie. 
Powiatowy ośrodek dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej 
w Poznaniu przystąpił, jako jeden 
z pierwszych w kraju, do ii etapu 
cyfryzacji.

Średnio w ciągu roku urząd 
przyjmuje ponad 20 tys. zgłoszeń 
prac geodezyjnych, blisko 30 tys. 
wniosków o udostępnienie róż-
nego rodzaju dokumentów i ma-
teriałów z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 
(Pzgik), wydając dziesiątki tysię-
cy wypisów i wyrysów z ewidencji 
gruntów i budynków. rocznie 
realizuje około 6 tys. wniosków 
o koordynację projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. możliwość 
załatwiania spraw przez internet to 

ważny kierunek zmian. 
– Powiat poznański jest pionie-

rem usług elektronicznych. cyfry-
zacja i e-usługi to nie nasza fana-
beria czy zachcianka,  to przyszłość 
– nie ma wątpliwości Jan grabkow-
ski, starosta poznański. – dedyko-

wane aplikacje pozwalają miesz-
kańcom korzystać z potrzebnych 
danych bez wychodzenia z domu. 
łatwy dostęp do zasobów oznacza 
brak kolejek, krótki termin realiza-
cji usług, oszczędność czasu oraz 
pieniędzy – podkreśla. 

dzięki nowej e-usłudze w dowol-
nym momencie, szybko i prosto 
można wysyłać wnioski o koordyna-
cję sytuowania projektowanych sie-
ci uzbrojenia terenu oraz uczestni-
czyć w naradach koordynacyjnych. 

– nasi klienci szczególnie sobie 

chwalą kompleksowość obsługi 
bez konieczności osobistych wizyt 
w ośrodku. w większości wypadków 
wystarczy złożyć wniosek oraz, tam 
gdzie tego wymagają, wnieść opłatę 
przy pomocy bankowości elektro-
nicznej. Potrzebne dokumenty od-
syłane są także w postaci cyfrowej 
– wyjaśnia tomasz Powroźnik, dy-
rektor Podgik. – dzisiaj, w dobie 
pandemii koronawirusa, to rozwią-
zanie nie tylko wygodne, ale i bez-
pieczne. 

wartość planowanego przedsię-
wzięcia na etapie zawarcia umowy 
z Urzędem marszałkowskim  wyno-
siła 2,3 mln złotych, przy 85% dofi-
nansowaniu ze środków unijnych. 
gwałtowny wzrost cen usług unie-
możliwiłby wykonanie całości pro-
jektu, gdyby powiat nie zdecydował 
się na dodatkowe wsparcie projektu 
ze środków własnych w kwocie aż 
1,2 mln zł. KG

E-usługa to nie zachcianka, ale standard w obsłudze klientów
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• Buk – Szkoła Branżowa, 
ul. dworcowa 44
• Koziegłowy (gm. Czerwonak) 
– Akwen, ul. Piłsudskiego 3
• Kleszczewo – hala sportowa, 
ul. Poznańska 2
• Komorniki – ośrodek zdrowia, 
ul. Stawna 7
• Konarzewo (gm. Dopiewo) 
– centrum rehabilitacyjno-kul-
turalne, ul. Poznańska 19 
• Kórnik – Oaza, 
ul. krasickiego 1
• Luboń – Centrum Organizacji 
Pozarządowych, 
ul. Sikorskiego 3
• Pobiedziska – Urząd Miasta 
i gminy, ul. kościuszki 4
• Rokietnica – OSP, 
ul. Szkolna 18
• Swarzędz – Wodny Raj, 
ul. kosynierów 1
• Śrem – Bazar, ul. Targowa 2.

Lista punktów  
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

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

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy
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tel. 669 320 068 
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obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 
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Przy Bibliotece Publicznej gminy 
komorniki na ul. kościelnej w ko-
mornikach powstanie pierwszy na 
terenie gminy książkomat. Urzą-
dzenie będzie czynne całą dobę, 
przez 7 dni w tygodniu. Jego dzia-
łanie zbliżone jest do popularnych 
paczkomatów. książkomat umożli-
wi, by samodzielnie, w prosty i wy-
godny sposób, odebrać zamówioną 
książkę o każdej porze dnia i nocy, 

również w weekendy.
By skorzystać z książkomatu wy-

starczy być zapisanym do biblioteki, 
złożyć zamówienie przez jej stronę 
internetową, a następnie za pomo-
cą karty bibliotecznej zamówione 
woluminy.

książkomat wyposażony będzie 
w 42 skrytki, a pierwsze zamówienia 
będzie można odbierać już w stycz-
niu. Red

Już po raz drugi w gminie komor-
niki organizowana jest akcja pt. 
„Podaruj drugie życie choince”. 
Akcja ma na celu zachęcenie miesz-
kańców, aby po Świętach Bożego 
narodzenia nie wyrzucali swoich 
choinek na śmietnik, tylko posadzili 
je w swojej okolicy. 

wystarczy, że zakupią dobrej ja-
kości drzewko w donicy (z korzenia-
mi) i będą pamiętać o odpowiedniej 
jego pielęgnacji, a po świętach po-
nownie oswoją je z niskimi tempe-
raturami wystawiając np. na balkon 
i pamiętając o jego podlewaniu.

drzewka będzie można sadzić 
w Plewiskach przy ścieżce biegowej, 
zrealizowanej w ramach projektu 
Budżetu obywatelskiego. wyzna-
czone będą miejsca do nasadzeń 
i przygotowana ziemia do podsy-
pania nowych drzewek a także nie-
zbędny sprzęt i wsparcie technicz-
ne.

Planowany termin wydarzenia – 
sobota, 8 stycznia 2022 r. w godz. 
11-13.  wszystko będzie uzależnio-
ne od warunków pogodowych i epi-
demiologicznych. 
Red

Stanie książkomat 

Drugie życie choinki

komornicki System rowerowy, 
którego dostawcą i operatorem jest 
nextbike Polska, lider na polskim 
rynku bikesharingu, wspiera miesz-
kańców w ich codziennym transpor-
cie już od 2019 roku. wypożyczal-
nie krm to obecnie 20 rowerów 
dostępnych przy dwóch stacjach 
zlokalizowanych w Plewiskach. 
obie są dostępne w trakcie trwania 
sezonu przez 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu. 

w systemie zarejestrowało się już 
ponad 450 użytkowników, a tylko 
podczas tegorocznego sezonu jed-
noślady zostały wypożyczone łącz-
nie 1612 razy. rekordowym dniem 
okazał się 22 sierpnia z 26 prze-
jażdżkami.

Średni czas jednego wypożycze-
nia to ok. 59 minuty, czyli więcej 
niż wynosi darmowy okres 20 mi-
nut jazdy - powyżej tej granicy płaci 
się 2 złote. Sezon trwa od początku 
marca do końca listopada. w tym 
roku użytkownicy krm wyjeździ-
li łącznie 1594 godziny 53 minuty 
i 13 sekund. najbardziej aktywy 

użytkownik dokonał w tym sezonie  
71 wypożyczeń. 

koniec sezonu rowerowego ozna-
cza początek intensywnej przerwy 
zimowej, podczas której rowery zo-
staną poddane gruntownemu serwi-
sowaniu i konserwacji, żeby wiosną 

móc powrócić na kolejny sezon ro-
werowy. Red
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czas na podsumowanie trzeciego sezonu Komornickiego 
Systemu Rowerowego

Koniec sezonu

o gminie komorniki czytaj także na   
naszglospoznanski.pl

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296

reklAmA

w gminie Buk realizowana jest 
duża inwestycja w zakresie poprawy 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 
Prace prowadzone są w ramach 
zadania „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i przebudowa sieci wo-
dociągowej w wielkiej wsi oraz 
przebudowa i wyposażenie Stacji 
Uzdatniania wody w dakowach 
Suchych – gmina Buk”. łącznie 
w pierwszym etapie tej inwestycji 
powstanie ok. 2,5 kilometra sieci 
kanalizacyjnej, a podłączonych zo-
stanie ok. 90 nieruchomości.

Jak mówi burmistrz miasta i gmi-
ny Buk Paweł Adam: – Budowa 
kanalizacji w wielkiej wsi stała się 
jednym z naszych priorytetowych 
zadań. to istotne przedsięwzięcie 
z zakresu poprawy infrastruktury 
komunalnej, a realizacja tej inwe-
stycji pozwoli na poprawę standar-
du życia mieszkańców tego sołec-
twa.

Aktualnie trwają prace związane 
z budową sieci kanalizacji sanitar-
nej, grawitacyjnej PVc wraz z przy-
kanalikami zakończonymi studnia-
mi przyłączeniowymi w wielkiej 
wsi w ul. rolnej, ogrodowej, no-
wej i Smugi. Ponadto prowadzona 
będzie przebudowa sieci wodocią-
gowej w ul. rolnej.  

– wybudowana jest już kanali-
zacja grawitacyjna w ul. ogrodo-
wej bez wykonania przecisku pod 
drogą wojewódzką przez ul. Boha-

terów Bukowskich. zakończono 
również prace związane z kanali-
zacją sanitarną grawitacyjną w ul. 
nowej, Bocznej. kolejnym etapem 
jest wymiana sieci wodociągowej  
w ul. rolnej od ul. Pszenicznej aż do 
ul. Polnej oraz położenie i zamon-
towanie przepompowni ścieków 
w ul. Smugi, rolnej, nowej – mówi 
Jakub Piętka, kierownik działu 

ds. gospodarki wodno-Ściekowej 
zakładu gospodarki komunalnej 
w Buku. 

ten etap inwestycji realizowany 
jest w ramach pozyskanych środ-
ków unijnych z Programu rozwo-
ju obszarów wiejskich (Prow), 
dzięki któremu gmina uzyska-
ła dofinansowanie w wysokości 
1.830.071 zł. drugi etap budowy 
kanalizacji sanitarnej w wielkiej 
wsi to jest kontynuacja budowy sie-
ci w ul. Smugi oraz ul. Słonecznej 
wraz z odtworzeniem nawierzch-
ni będzie możliwy dzięki środkom 
pozyskanym z „Polskiego ładu” 
o łącznej wartości 8.150.000 zł.
Edyta Wasielewska

Budują kanalizację w Wielkiej Wsi

W pierwszym etapie 
powstanie ok. 2,5 
kilometra sieci 
kanalizacyjnej
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oPalenica

o gminie opalenica czytaj także na    
naszglospoznanski.pl

 
Aleksander MACHALICA, Anna KORCZ
Alżbeta LEŃSKA, Jarosław, RABENDAI

Mikołaj KRAWCZYK, Waldemar OBŁOZA
Robert WABICH, Hiroaki MURAKAMI

SZALONE NOŻYCZKI  06.02 

Bilety: copa.pl/poznan| kupbilecik.pl | ebilet.pl | zam. grupowe 796 77 36 66

POMOC DOMOWA   22.01
Dominika GWIT, Michał MIKOŁAJCZAK

Joanna KUPIŃSKA, Agata ZAŁĘCKA
Michał PIRÓG

Dominika GWIT, Maciej WILEWSKI
Joanna KUPIŃSKA, Alan ANDERSZ

Michał PIRÓG, Krzysztof IBISZ

I LOVE YOU   12.12

KOCHANE PIENIĄŻKI  23.01 

Katarzyna ŻAK, Elżbieta ROMANOWSKA
Rafał KRÓLIKOWSKI, Robert ROZMUS

MAYDAY 2  20.02 
Michał KOTERSKI, Michał MILOWICZ

Joanna KUPIŃSKA, Marek WŁODARCZYK
Kamila POLAK, Marcin MROCZEK

reklAmA

gdy w lipcu 2018 roku do opale-
nickiej stacji pogotowia trafiła fa-
brycznie nowa karetka, burmistrz 
tomasz Szulc deklarował, że do-
prowadzi zarówno do odświeżenia 
i zmodernizowania pomieszczeń, 
w których dyżur – czekając na wy-
jazd – pełnią medycy, jak również 
do powstania budynku garażowego 
dla karetki. dotychczas bowiem ta 
parkować musiała „pod chmurką”.

dziś można powiedzieć, że udało 
się zrealizować oba założenia. Po-
mieszczenia odnowiono już jakiś 
czas temu, z kolei w poniedziałek 
(29 listopada) burmistrz opalenicy 
w asyście starosty nowotomyskiego 
Andrzeja wilkońskiego, wicestaro-
sty marcina Brambora oraz dyrek-
tora SP zoz w nowym tomyślu 
tomasza Przybylskiego – symbo-
licznie przekazał klucze do garażu 
dla opalenickiej karetki. te odebrali 
pełniący tego dnia służbę ratownicy 
medyczni – Błażej lipiecki oraz Ad-
rian klamecki. oni, ale i ich koledzy 
i koleżanki pełniący służbę w ra-
mach opalenickiej podstacji nie kry-
li zadowolenia z przeprowadzonych 
inwestycji.

– chciałbym serdecznie podzię-
kować panu staroście Andrzejowi 
wilkońskiemu, bowiem to dzięki 

jego osobistemu zaangażowaniu 
w kadencji 2010 – 2014 udało się na 
stałe utrzymać podstację pogotowia 
w opalenicy, a były przecież odgór-
ne plany, żeby karetka dojeżdżała do 
nas z oddalonego o ponad 20 kilo-
metrów nowego tomyśla. cieszymy 

się jednak, że mamy swoją karetkę, 
której czas reakcji jest bardzo szyb-
ki – mówił podczas spotkania bur-
mistrz tomasz Szulc.

dodać tu należy, że opalenicki 
zespół ratownictwa medycznego 
zabezpiecza również bezpieczeń-

stwo mieszkańców gmin kuślin, 
lwówek, czy Buk. 

– Serdeczne podziękowania 
kieruję również do ratowniczek 
i ratowników medycznych, którzy 
jeżdżą w opalenickim zespole. dzię-
kuję za ich ciężką pracę i poświęce-

nie w codziennej walce o zdrowie 
i życie ludzkie – powiedział tomasz 
Szulc. Red

w opalenicy zmodernizowano pomieszczenia medyków i wzniesiono budynek garażowy dla karetki

Garaż dla karetki gotowy 
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- to zależy w jakiej kwestii. A tak 
poważnie… zawsze bardzo mocno 
podkreślamy, że Singin’ Birds, to 
nie tylko trzy wokale. Bez naszych 
muzyków, którzy zawsze towarzy-
szą nam na scenie, nie byłoby tej 
energii, tego brzmienia. nie byłoby 
tego zespołu. Jeśli chodzi o samo 
dowodzenie, to od muzycznej 
strony objął je marcin Piękos, 
który oprócz grania na fortepianie, 
zajmuje się aranżacją utworów. to 
on swoje i nasze pomysły przelewa 
na nuty. ciężko jednak stwierdzić 
kto rządzi… chyba wszyscy znają 
to powiedzenie o głowie (rodziny) 
i szyi.

Jakie są Wasze plany wydawnicze 
i koncertowe. Czy myślicie już 
o kolejnych projektach?

- na ten moment skupiamy się 
głównie na najnowszym albumie 
„Skrzydlata kolęda”, którego pre-
miera miała miejsce przed chwilą. 
Plany koncertowe konsekwentnie 
krzyżuje nam pandemia. nie jest 
ich tyle, ile byśmy sobie życzyli. Ale 
wierzymy, że przyjdą lepsze czasy. 
ogromnie tęsknimy za sceną i pu-
blicznością, dlatego nie możemy się 
doczekać koncertu w dopiewie! 

Wiele uroku Waszemu śpiewaniu 
dodaje retro wygląd. Czy Wasze 
szafy z ciuchami na koncerty 
wypełniają styliści, czy same 
tworzycie kreacje?

- od początku w kwestii stylizacji 
większość rzeczy robimy same. 
dziś w modzie jest w zasadzie 
wszystko, ale jak zaczynałyśmy, to 
nie było łatwo. Sporo rzeczy szy-
łyśmy na miarę. zdarzyło nam się 
raz czy dwa skorzystać z pomocy 
stylisty. na koncerty przygotowuje-
my się w całości samodzielnie. na-
tomiast przy sesjach zdjęciowych 
i teledyskach korzystamy z pomocy 
i talentów makijażystek i fryzjerów.

Zespół Singin’ Birds występował 
na Festiwalu w Opolu i w telewi-
zyjnych show. Co dały Wam te 
doświadczenia?

- tego typu występy są okazją do 
pokazania się szerszej publicz-
ności, co realnie przekłada się na 
liczbę koncertów. występ w „must 
Be the music”, choć wcale nie 
dotarliśmy do finału, zakończył się 
podpisaniem kontraktu z wytwór-
nią i nagraniem debiutanckiego 
albumu, więc można powiedzieć, 
że pozwolił nam spełnić marzenia. 
Poza tym każdy występ, nieważne 
czy na małej scenie, czy w wielkim 

telewizyjnym show, uczy nas cze-
goś nowego. 

Swing to także taniec. Czy wolicie 
grać na koncertach, czy na im-
prezach tanecznych? 

- wszystko zależy od charakteru 
imprezy. koncerty kameralne, 
podczas których w niedużych 
salach publiczność siedzi zasłucha-
na, są magiczne i mamy do nich 
ogromny sentyment.  Ale kochamy 
też potańcówki! Bardzo cieszy nas, 
że w Polsce rośnie popularność 
tańców swingowych. coraz więcej 
jest szkół lindy hop i ludzi, którzy 
szerzą te wielką radość zabawy przy 
swingu. my także postanowiłyśmy 
podszkolić się w tańcu i podczas 
potańcówek włączamy się do zna-
nych układów tanecznych. 

Czy swing jest świąteczny? Co 
usłyszy publiczność w Dopiewie? 

- Swing jest chyba najbardziej świą-
teczną muzyką, jaką można sobie 
wyobrazić. to jedyny czas w roku, 
kiedy trafia do tzw. „mainstreamu”. 
w reklamach, na antenach stacji 
radiowych z różnych stron świata 
często słychać świąteczne przeboje 
Franka Sinatry, nat king cole’a. 
takich utworów oczywiście nie 
zabraknie na koncercie w dopie-
wie, ale w tym roku postawiliśmy 
szczególnie na polskie pastorałki 
w naszych aranżacjach oraz na na-
sze zimowo-świąteczne, autorskie 
piosenki. wszystko to za sprawą 
nowej płyty Singin’ Birds „Skrzy-
dlata kolęda”. Będzie swingowo 
i nastrojowo.

Czy Święta wolicie spędzać 
w domach, czy preferujecie w tym 
czasie wyjazdy? 

- Święta to rodzina! Uwielbiamy 
ten czas, choć pewnie każdy z nas 
spędza go nieco inaczej. zawsze 
opowiadamy sobie rodzinne 
anegdoty, dyskutujemy co u kogo 
jest na stole, jakie mamy rodzinne 
tradycje. i w zasadzie ten temat co 
roku jest niewyczerpany. Przez kil-
ka pierwszych lat organizowaliśmy 
sobie nawet wigilię zespołową. 
w międzyczasie, jak urodziły nam 
się dzieci, zrobiło się nas więcej, 
a czasu jakby mniej. Ale może 
kiedyś jeszcze uda nam się wrócić 
do tej tradycji.

DoPiewo

Czy rozpoczynając działalność 
pod szyldem „Singin’ Birds” 
(Śpiewające Ptaki) miałyście ja-
kieś wzorce ze złotych lat swingu? 

- Było ich mnóstwo. znałyśmy An-
drews Sisters, współczesne Puppini 
Sisters. Potem dowiedziałyśmy 
się, że zespoły żeńskie śpiewające 
w bliskiej harmonii, to cała tradycja 
w muzyce jazzowej. cieszymy się, 
że możemy ją kontynuować.

Dlaczego postawiliście na swing? 

- między innymi na swing. Bo to nie 
jest tak, że „zamykamy się” tylko 
w jednym gatunku. my bardziej 
swing postrzegamy jako pewnego 
rodzaju „feel”, który jest w każdej 
naszej piosence oraz jako nastrój, 
który towarzyszy naszym piosen-
kom, a także nam samym na scenie. 
Po prostu czujemy, że tak nam gra 
w duszy. nasze piosenki są także 
w stylistykach pop, rock’and’roll, 
samby i pokrewnych.

Zespół istnieje od 10 lat. Tym, co 
Was łączy jest swing, a czym się 
różnicie? 

- łączy nas nie tylko swing, ale 
miłość do muzyki w ogóle! od 
jakiegoś czasu także rodzicielstwo, 
wszystkie blaski i cienie z nim 
związane. łączy nas też podobne 

poczucie humoru, podejście do 
życia, świata i pracy. choć tych 
podobieństw jest dużo, to wiele 
nas różni. mamy kompletnie inne 
charaktery, mocne i słabe strony, 
potrzeby. często mamy odmienne 
zdanie, ale zawsze udaje nam się 
znaleźć kompromis!

W tym miesiącu ukazał się Wasz 
trzeci album - to płyta świąteczna. 
Uczestnicy „Koncertu Gwiazdko-
wego Gminy Dopiewo”, jako jedni 
z pierwszych, będą mogli posłu-
chać tego materiału na żywo. Co 
się na tej płycie znajdzie?

- Przede wszystkim pastorałki 
z tekstami wandy chotomskiej 
i muzyką teresy niewiarowskiej, 
w naszych aranżacjach. Stanowią 
one znaczną część płyty, bo aż 
dziesięć utworów. dwa pozostałe, 
to nasze autorskie kompozycje.

Czy „Skrzydlata kolęda” i inne 
utwory udostępnione na You 
Tube były zapowiedzią tej płyty? 
Czy pandemia miała wpływ na 
pracę nad nią i premierę?

- Pandemia nas zatrzymała i była 
bezpośrednią przyczyną stworzenia 
tej płyty. koncert na yt powstał 
dzięki stypendium „kultura w sie-
ci” przeznaczonego dla artystów 
w czasie pandemii. często było 

tak, że ilość pracy przy koncertach, 
próbach nie dawała nam czasu, 
by zająć się materiałem na nową 
płytę. Utwory, które wykonaliśmy 
podczas koncertu online, były 
zapowiedzią płyty, choć na płycie 
oczywiście znalazło się ich więcej. 

Lubicie swing, czyli muzykę lat 30 
i 40, nie stronicie od swingowych 
przeróbek znanych współcze-
snych przebojów, ale też od póź-
niejszego bigbitu. Jak dobieracie 
repertuar na koncerty i na płyty? 

- to zawsze jest burzliwy proces. 
każdy z nas ma trochę inną wrażli-
wość, inne upodobania muzyczne. 
Utwory, po które sięgamy, muszą 
mieć dobry, ciekawy tekst i nieba-
nalną warstwę muzyczną. Jeśli cho-
dzi o koncerty, to ostatnio mamy 
tak zwaną klęskę urodzaju – nasz 
repertuar rozrósł się tak bardzo, 
że czasem ciężko się zdecydować.  
Staramy się dopasować go do cha-
rakteru imprezy, miejsca, publicz-
ności. A płyty - choć nie brakuje na 
nich coverów, traktujemy autorsko. 
nawet jeśli bierzemy na warsztat 
czyjąś piosenkę, zależy nam, aby 
nasza wersja była naprawdę nA-
SzA - wyjątkowa i niepowtarzalna. 

Zespół to nie tylko trio wokalne, 
ale i muzycy. Kto rządzi - śpiewa-
jące Panie czy grający Panowie?

rozmowa z wokalistkami zespołu Singin’ Birds - Joanną 
czarkowską, dominiką kasprzycką-gałczyńską i dominiką 
dulny, które 12 grudnia wystąpią w Dopiewie na Koncercie 
Gwiazdkowym

Odlotowe trio
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mieszkańcy  gminy dopiewo, dzia-
łające na jej terenie firmy, organi-
zacje i grupy nieformalne do końca 
roku mogą zgłaszać kandydatów do 
nagród „dopiewski Filar” i „do-
piewski talent”. Formularze zgło-
szeniowe dostępne są na stronie: do-
piewo.pl - po wypełnieniu należy je 
wysłać do Urzędu gminy dopiewo. 

„dopiewski talent” to nagroda 
ustanowiona w październiku tego 

roku przez samorząd gminny dla 
upamiętnienia zmarłego rok temu 
Adriana napierały – wójta gmi-
ny dopiewo w latach 2014-2020. 
kandydatami mogą być osoby mło-
de - do 26 roku życia, uzdolnione, 
posiadające wyjątkową wiedzę lub 
osiągnięcia w skali regionu, kraju 
i świata. 

nagroda wójta gminy dopiewo 
„dopiewski Filar” przyznawana 

była już 4-krotnie - zawsze w trzech 
kategoriach: „animator”, „ambasa-
dor” i „super – filar”. w ubiegłym 
roku jej nie przyznano, ze względu 
na śmierć wójta. kandydaci powinni 
wyróżniać się działalnością, dorob-
kiem i osiągnięciami, integrować 
gminne środowiska lub propago-
wać dobre imię gminy i być wzorem 
do naśladowania dla innych. 
Adam Mendrala

Poszukiwany Talent i Trzy Filary
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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gmina Stęszew zajęła trzecie miej-
sce w rządowym konkursie pt. „ro-
snąca odporność”, w powiecie po-
znańskim, wygrywając tym samym 
250 tysięcy złotych na działania 
związane z przeciwdziałaniem co-
Vid -19.

to wspólny sukces mieszkańców 
gminy Stęszew, bo to dzięki nim 

trafi tutaj 250 tysięcy zł. gmina 
zachęcała do składania propozycji, 
na co przeznaczyć powyższą kwotę. 
Propozycje można było składać do 
końca listopada. Przypominamy, 
że nagroda musi być przeznaczona 
na dowolny cel związany z przeciw-

działaniem pandemii.
w konkursie zwyciężały te gminy, 

które osiągnęły najwyższy wzrost 
poziomu zaszczepienia mieszkań-
ców przeciw coVid-19 między  
1 sierpnia, a 31 października 2021 

roku. gmina Stęszew uzyskała 
wskaźnik przyrostu poziomu wy-
szczepienia na poziomie 8,099 %.

warto w tym miejscu podzięko-
wać wszystkim, którzy do tej pory 
zaszczepili się! Red

12 grudnia zostanie uruchomiony 
pociąg nr 77395 relacja grodzisk 
wlkp. (odj. 5:59) – Poznań gł. 
(przyj. 6:58). Jest to wynik wielu 
tygodni starań i rozmów burmistrza 
gminy Stęszew włodzimierza Pin-

czaka z Urzędem marszałkowskim 
województwa wielkopolskiego, w 
celu poprawy warunków komunika-
cyjnych mieszkańców stęszewskiej 
gminy. 

Szczególne podziękowania wła-

dze gminy kierują w stronę wice-
marszałka województwa wielkopol-
skiego wojciecha Jankowiaka oraz 
dyrektora departamentu transpor-
tu – roberta Pilarczyka za zaanga-
żowanie i okazane wsparcie. Red 

StęSzew

„czyste Powietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest popra-
wa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych. narzędziem w osią-
gnięciu celu jest dofinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego lub podwyższonego 
poziomu dofinansowania.Program 
skierowany jest do osób fizycznych, 
które są właścicielami/współwła-
ścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego  
w takim budynku lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

Program obejmuje dwie grupy 
beneficjentów:

• uprawnionych do podstawowe-
go poziomu dofinansowania - oso-
by, których roczny dochód nie prze-
kracza 100 000 zł

• uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania 
- osoby, których przeciętnyśredni 
miesięczny dochód na osobę w go-
spodarstwie domowym nie przekra-
cza:

1 564 zł – w gospodarstwie wielo-
osobowym

2 189 zł – w gospodarstwie jedno-
osobowym.

osoba fizyczna, która zamierza 
złożyć wniosek do właściwego tery-

torialnie wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i gospodarki 
wodnej (dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego jest to wFoŚigw 
w Poznaniu) o przyznanie podwyż-
szonego poziomu dofinansowania, 
powinna do dnia złożenia wniosku 
uzyskać zaświadczenie o wysoko-
ści przeciętnego miesięcznego do-
chodu przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domo-
wego. Przedmiotowe zaświadcze-
nia wydawane są dla mieszkańców 
gminy Stęszew za pośrednictwem 
ośrodka Pomocy Społecznej (ul. 
Poznańska 11, Stęszew).

Przypominamy również, że 

w maju br. w Urzędzie miejskim 
gminy Stęszew uruchomiony został 
Punkt konsultacyjno – informa-
cyjny w ramach Programu Prio-
rytetowego „czyste Powietrze”. 
Funkcjonowanie ww. punktu ma 
na celu ułatwienie mieszkańcom 
gminy Stęszew wnioskowanie o do-
finansowanie w ramach programu 
czyste Powietrze. wyznaczona 
osoba obsługująca punkt udziela 
informacji w kwestii programu, 
wypełniania wniosku, czy zakresu 
dotacji. istnieje również możliwość 
wypełnienia wspólnie wniosku 
w sprawie dotacji, jednak mając na 
uwadze bezpieczeństwo pracowni-

ków i mieszkańców, przyjęcia inte-
resantów odbywać się będą jedynie 
po uprzednim telefonicznym lub 
mailowym uzgodnieniu terminu 
i godziny. 

Prosimy o wcześniejsze uzgad-
nianie terminu i godziny wizyty pod 
numerem telefonu: (61) 81 97 125 
w celu zapewnienia sprawnej ob-
sługi interesantów. zapraszamy do 
punktu w poniedziałek w godzinach 
11:00 – 16:00 oraz w czwartek w go-
dzinach 7:00 – 12:00. Pracownik 
umówi się z Państwem na dogodny 
termin oraz poinformuje jakie do-
kumenty/informacje należy wcze-
śniej przygotować aby poprawnie 

wypełnić wniosek.
wizyty osobiste w punkcie od-

bywają się według następujących 
zasad:

– przyjmowane są wyłącznie oso-
by zapisane wcześniej na wizytę,

– na wizytę prosimy ubierać ma-
seczki,

– przed wejściem prosimy o de-
zynfekcję dłoni,

– prosimy o posiadanie własnego 
długopisu,

– mieszkaniec powinien posiadać 
aktywne konto na portalu benefi-
cjenta.

w celu założenia konta na porta-
lu beneficjenta należy:

1) wejść na stronę internetową: 
https://portalbeneficjenta.wfosgw.
poznan.pl/

2) zarejestrować konto na portalu 
i zalogować się.

Posiadając dostęp do portalu 
beneficjenta, po poprawnym zalo-
gowaniu się beneficjent ma dostęp 
do interaktywnego formularza 
wniosku, który może sam wypeł-
nić i wydrukować lub skorzystać 
z pomocy Punktu konsultacyjno – 
informacyjnego znajdującego się 
w Urzędzie miejskim gminy Stę-
szew. Pomoc ma na celu uspraw-
nienie procesu weryfikacji wniosku 
ale nie decyduje o przyznaniu do-
finansowania. Pełnej oceny doko-
nuje wFoŚigw w Poznaniu, to 
Fundusz dokonuje kwalifikacji do 
przyznania dotacji.

Program „Czyste Powietrze” w gminie Stęszew

gmina Stęszew wygrała 250 tysięcy złotych na działania 
związane z przeciwdziałaniem COVID -19  

Stęszew na podium

Nowy pociąg od 12 grudnia
Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został w 
siedzibie urzędu,  wykaz nieruchomości położonej w m. Łódź,  przeznaczonej    
do sprzedaży  stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 306 Burmistrza Gminy 
Stęszew z 1 grudnia  2021r. 
 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  
e- mail: geodeta@steszew.pl. 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 307 Burmistrza Gminy Stęszew  
z 1 grudnia 2021 r. 
 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,  
e-mail: geodeta@steszew.pl.  

ogłoSzenie

reklAmA

To wspólny sukces 
mieszkańców gminy 
Stęszew
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10 kórnik

w świetlicy wiejskiej w Błażejewie 
20 listopada odbyło się pierwsze 
z cyklu kilku spotkań związanych 
z procesem pogłębionych kon-
sultacji społecznych dotyczących 
opracowywanego przez burmistrza 
miasta i gminy kórnik Przemysła-
wa Pacholskiego projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu 
Błażejewko, w rejonie ulic leśnej, 
zaniemyskiej i Jeziora Bnińskie-
go. do prac nad przygotowaniem 
projektu planu przystąpiono po 
podjęciu uchwały rady miasta 
i gminy kórnik nr XVii/191/2019 
z 30 grudnia 2019 r. obszar obję-
ty uchwałą to teren o powierzchni 
około 86 ha w rejonie ulic: leśnej, 
zaniemyskiej i Jeziora Bnińskie-
go stanowiący grunty sołectwa 
Błażejewo i Błażejewko. Podjęcie 
uchwały intencyjnej miało na celu 
określenie zasad zabudowy i zago-
spodarowania terenu wyznaczone-
go pomiędzy drogą powiatową ul. 
zaniemyską w Błażejewie a Jezio-
rem Bnińskim. 

Burmistrz kórnika na etapie two-
rzenia założeń do planu zdecydo-
wał się przeprowadzić dodatkowe 
konsultacje społeczne, rozszerzone 
względem Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, by móc poznać wnioski i opi-
nie mieszkańców odnośnie terenu 
objętego przystąpieniem, które 
posłużą do opracowania projektu 
zagospodarowania terenu. Jedną 
z zaproponowanych technik kon-
sultacyjnych był spacer badawczy.

w przedmiotowym spotkaniu, 
udział mogła wziąć każda zainte-
resowana osoba. kierownik wy-
działu Planowania Przestrzennego 
mariusz Stodolniak rozpoczął spo-
tkanie od przedstawienia podstawy 

prawnej opracowania dokumentu 
planistycznego oraz omówienia 
procesu planowania przestrzenne-
go w gminie. wiceburmistrz Seba-
stian wlazły starał się odpowiadać 
na wszystkie pytania mieszkańców 
zarówno dotyczące konsultacji, jak 
i planowanych inwestycji dla tego 
terenu. Po omówieniu podstawo-
wych kwestii obecne na spotkaniu 
osoby uczestniczyły w spacerze 
badawczym po obszarze opracowa-
nia, podczas którego mogły zgła-

szać swoje wnioski i spostrzeżenia 
dotyczące zagospodarowania te-
renu. trasę spaceru ustalono wraz 
z osobą opracowującą projekt pla-
nu miejscowego, a przebiegała ona 
przez miejsca problemowe. Po po-
wrocie do świetlicy wszystkie uwagi 
osób obecnych zostały zanotowane 
w celu przekazania do urbanisty. 
w spotkaniu brało udział 19 osób – 
w tym mieszkańcy sołectwa Błaże-
jewo i Błażejewko, sołtysi oraz rad-
ni miasta i gminy kórnik – Jarosław 
mieloch i Adam zydroń.

zachęcamy wszystkich, którzy 
chcą wypowiedzieć się w kwestii 
zagospodarowania terenu obsza-
ru opracowania, do wypełnienia 
ankiety internetowej pod adresem 
kornik.konsultacjejst.pl lub dostar-
czenia jej w wersji papierowej do 
siedziby urzędu (stały punkt kon-
sultacyjny w patio Umig kórnik) 
lub bezpośrednio do sołtysów z ob-
szaru opracowania do 31 grudnia 
2021 r. 

kolejny punkt konsultacyjny 
ustawiony zostanie na Jarmarku 
Świątecznym na rynku w kórniku 
11 grudnia. Ponadto, na 28 stycz-
nia 2022 r. na godz. 16 w sali oSP 
kórnik planowane jest spotkanie 
konsultacyjne połączone z warszta-
tami planowania. Red 

Pogłębione konsultacje

20 listopada w restauracji Biała 
dama spotkali się dawni i obecni 
członkowie kórnickiej orkiestry 
dętej im. ks. Józefa Poniatowskie-
go, która kontynuuje tradycję har-
cerskiej orkiestry dętej powstałej 
w latach 20-tych XX wieku. 

o historii orkiestry, w tym o trud-
nościach z ustaleniem dokładnej 
daty jej powstania,  opowiedział 

prof. ryszard chałupka. Przyję-
liśmy, że była to 96. rocznica. Po 
wojnie, w 1958 r., reaktywowa-
no orkiestrę dzięki staraniom dh. 
Bronisława walkowiaka, kapelmi-
strzem był mirosław Szyc. w latach 
1971/1972 oraz 1976-2020 kapel-
mistrzem, instrumentalistą i muzy-
kiem był Jacek kozłowski. Przez 45 
lat oddawał się muzyce, kształceniu 

wykonawców i niesieniu radości 
słuchaczom. Jego profesjonalizm, 
a także niezwykłe ciepło i życzliwość 
budziły szacunek i sympatię wszyst-
kich.  

chcąc okazać wdzięczność, 
wspólnie z władzami gminy, kok 
zorganizował uroczyste spotkanie. 
Przybyli burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceprzewodnicząca rady 

miasta i gminy kórnik Anna An-
drzejewska, Jerzy lechnerowski, 
maciej marciniak i wielu innych. 
Były przemowy, wspomnienia i nie-
zwykłe upominki. Pan Jacek otrzy-
mał m.in. statuetkę w formie po-
dwójnej trąbki, figurkę Białej damy, 
a także gramofon od wiernych mu-
zyków orkiestry.

koncert jubileuszowy rozpoczął 

sam mistrz, a po nim batutę przejął 
obecny kapelmistrz Jacek kortyle-
wicz. A po nim były rozmowy, wspo-
mnienia, snucie planów na temat 
przyszłości orkiestry.
Sławek Animucki

96. rocznica kórnickiej orkiestry dętej im. ks. Józefa Poniatowskiego

Jubileusz orkiestry

Fo
t.

 m
At

e
r

iA
ły

 P
r

A
So

w
e

 

o gminie kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Zachęcamy 
do wypełnienia ankiety 
internetowej pod adresem 
kornik.konsultacjejst.pl
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w ramach „gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii dla gminy 
kostrzyn” odbyły się spotkania 
z sędzią Anną marią wesołowską 
z uczniami, rodzicami, nauczyciela-
mi oraz gminnymi służbami. 

w poniedziałek, 29 listopada, 
zajęcia odbywały się dla Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w kostrzynie, w hali 
sportowej. ich uczestnikami byli 

podzieleni na kilka grup uczniowie, 
a także rodzice i nauczyciele. 

we wtorek, 30 listopada, ucznio-
wie pozostałych szkół z terenu 
gminy kostrzyn oraz służby (poli-
cja, oSP, oPS), a także pedagodzy 
szkolni, psychologowie oraz kurato-
rzy sądowi zawitali do sali kostrzy-
nianka w miejsko-gminnym ośrod-
ku kultury. 

Podczas spotkań sędzia Anna 
maria wesołowska przekazywała 

informacje dotyczące profilaktyki 
uzależnień, ale także dzieliła się 
swoim bogatym doświadczeniem 
z zakresu prawa i jego usytuowania 
wobec osób nieletnich w zakresie 
wykroczeń oraz bardzo chętnie od-
powiadała na pytania uczniów doty-
czące wielu sytuacji z ich życia. ŁS

koStrzyn

Spotkania z sędzią Anną marią wesołowską w kostrzynie 

O uzależnieniach

29 listopada w miejsko-gminnym 
ośrodku kultury po raz dziewią-
ty odbyły się Andrzejki z piosenką 
literacką. w muzyczno-literacki 
nastrój wprowadził gości tradycyj-
nie już Przemysław mazurek, a na-
stępnie andrzejkową wieczerzę na 
scenie uświetnili dominika dobro-
sielska i michał ruksza, wojciech 
winiarski, Basia Stępniak-wilk i 
Jasiek kusek a także maria Bzdęga 
i ponownie Przemysław mazurek. 
odbiór publiczności jednoznacznie 
potwierdza, że piosenka literacka 
w naszym mieście ma swoich wier-
nych fanów. ŁS

rozpoczęły się prace związane 
z realizacją zadania: „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Siekierkach 
wielkich”. inwestycja obejmuje wy-
konanie kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami na ulicach: Sosnowa, 
wierzbowa, Brzozowa, klonowa, 
Akacjowa, kasztanowa, Świerkowa, 
dębowa, lipowa i Bukowa. łącznie 
powstaną 3 kilometry sieci kana-
lizacyjnej i podłączonych zostanie 
ponad 260 nieruchomości!  koszt 
inwestycji to 4.303.001 złotych 
brutto. 

zadanie realizuje zakład insta-
lacyjno-Budowlanym z lwówka. 
dofinansowane jest ono ze środków 
rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych. Urząd miejski w ko-
strzynie otrzymał na ten cel 4 milio-

ny złotych dofinansowania. termin 
realizacji zaplanowany jest na lata 
2022 i 2023.

odtworzenie dróg po inwesty-
cji gmina kostrzyn planuje wyko-
nać w formie nakładki asfaltowej. 
Środki na ten cel pochodzić będą 
z budżetu gminy. wartość realiza-
cji powyższego etapu kanalizacji 
sanitarnej w Siekierkach umożliwia 
rozszerzenie zakresu tej inwesty-
cji o kolejne osiedle.  kolejny etap 
będzie obejmował ulice łąkową, 
długą, krótką, wspólną oraz uli-
ce przyległe. o szczegółach Urząd 
miejski i zakład komunalny roz-
mawiać będzie z mieszkańcami tych 
ulic na spotkaniu, które planowane 
jest w pierwszej połowie grudnia. 
AB

dobiegła końca rewitalizacja 
zbiornika wodnego w gułtowach, 
w gminie kostrzyn. wcześniej za-
kończone zostały prace związane z 
utwardzaniem ścieżek. do połowy 
grudnia potrwa budowa tarasu nad 
stawem, którym zakończy się ta in-
westycja. ŁS

24 listopada o godzinie 18 w sali 
sesyjnej Urzędu miejskiego w ko-
strzynie odbyła się Vii Sesja mło-
dzieżowej rady miejskiej gminy 
kostrzyn, podczas której młodzieżo-
wi radni przyjęli protokoły z dwóch 
poprzednich sesji, a także podjęli 
trzy uchwały.

Podjęto uchwały ws. rezygna-
cji przewodniczącej młodzieżowej 
rady miejskiej gminy kostrzyn 
z obecnej funkcji, wyboru przewod-
niczącego młodzieżowej rady miej-
skiej gminy kostrzyn (nową prze-
wodniczącą młodzieżowej rady 
miejskiej gminy kostrzyn została 
radna oliwia Balcerek) oraz projek-
tu organizacji konkursu na kartkę 
bożonarodzeniową.

Podczas wolnych głosów i wnio-
sków podziękowania i gratulacje 
złożył obecny na sesji zastępca 
burmistrza waldemar Biskupski, 
a młodzieżowi radni zaprezentowali 
plakat dotyczący Świątecznej zbiór-
ki dla zwierząt w Skałowie.

dotychczasowej przewodniczącej 
dziękujemy za współpracę, a nowo 
wybranej życzymy wielu pomysłów 
i sukcesów na objętym stanowisku. 
AB

w świetlicy wiejskiej w czerlejn-
ku (gm. kostrzyn) trwa remont, 
w ramach którego podniesie się 
standard użytkowej części podda-
sza składającego się z korytarza, 
łazienki i jednego pomieszczenia, 
które zostanie przeznaczone na 
magazyn. wykonanie remontu nie 

byłoby możliwe bez podjęcia prac 
porządkowych w roku ubiegłym, 
dzięki którym obiekt gotowy był do 
rozpoczęcia prac remontowych. re-
mont realizowany jest ze środków 
funduszu sołeckiego przy wsparciu 
budżetu gminy kostrzyn. 
ŁS

IX Andrzejki Literackie 

Kanalizacja w Siekierkach Rewitalizacja 
stawu

Nowa przewodnicząca 

Remont świetlicy
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12 SwarzęDz

w połowie listopada wśród pojaz-
dów będących w dyspozycji gminy 
Swarzędz znalazł się pierwszy sa-
mochód o napędzie w pełni elek-
trycznym. zgodnie z ustawą z 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, wszyst-
kie jednostki samorządu terytorial-
nego, których liczba mieszkańców 
przekracza 50 tysięcy, zobowiązane 
są do wykorzystywania pojazdów 
charakteryzujących się brakiem 
emisji spalin przy realizacji swoich 
zadań własnych. obowiązek ten do-
tyczyć będzie samochodów obsłu-
gujących urzędy, pojazdów wyko-
rzystywanych do świadczenia usług 
publicznych na rzecz mieszkańców, 
a także autobusów komunikacji 
miejskiej.

od 1 stycznia 2025 roku mini-
malny udział takich pojazdów poza 
sferą transportu publicznego wynie-
sie 30% i obejmie również podmioty 
zewnętrzne, realizujące zadania pu-
bliczne na zlecenie gminy. Podobny 

minimalny wskaźnik będzie doty-
czyć autobusów komunikacji miej-
skiej, ale wymóg ten zacznie obo-
wiązywać od 1 stycznia 2028 roku.

Pozostaje mieć nadzieję, że rów-
nież energia elektryczna niezbęd-
na do ładowania takich pojazdów, 

w znacznej części będzie pochodzić 
również ze źródeł nisko lub zero-
emisyjnych. MS

Pierwszy krok w stronę zeroemisyjności w sferze transportu

Swarzędz dla klimatu

 „Swarzędzka jadłodzielnia” będzie 
miejscem, gdzie można podzielić 
się jedzeniem - zgodnie z zasadami 
funkcjonujących już jadłodzielni 
(każdy będzie mógł zostawić pro-
dukty zdatne do spożycia oraz każ-
dy - na własną odpowiedzialność 
- będzie mógł bezpłatnie produkty 
zabrać (na kontenerze „Swarzędz-
kiej jadłodzielni” zostaną opisane 
zasady funkcjonowania). 

celem „Swarzędzkiej jadłodziel-
ni”  będzie wsparcie  inicjatyw  
mieszkańców  na rzecz ogranicza-
nia marnotrawstwa i strat żywności 
w gminie Swarzędz. realizacja  pro-
jektu służy  promocji niemarnowa-
nia żywności, kreowaniu społeczeń-
stwa, które w sposób zrównoważony 
korzysta z zasobów, inspiracji do 
mądrego korzystania z żywności. 
na potrzeby „Swarzędzkiej jadło-
dzielni”  zostanie postawiony kon-
tener z witryną chłodniczą i meta-
lowym regałem. Jeszcze w tym roku 
jadłodzielnia ustawiona zostanie 
w Swarzędzu, w sąsiedztwie ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy ul. Po-

znańskiej. na ten cel wielkopolski 
Urząd marszałkowski przeznaczył 
20 tys. złotych. Umowę w tej spra-
wie burmistrz Swarzędza marian 
Szkudlarek podpisał 9 listopada. 

Przedsięwzięcie pn. „Swarzędz-
ka jadłodzielnia” realizowane jest 

w ramach „Programu ograniczania 
marnotrawstwa i strat żywności 
w wielkopolsce na lata 2021-2025” 
i współfinansowane przez Samo-
rząd województwa wielkopolskie-
go. 
OPS, WPR

Podczas X mistrzostw Polski mło-
dzików w zapasach w stylu klasycz-
nym zorganizowanych w Swarzędzu 
13-14 listopada rywalizowało 225 
zawodników z 48 klubów z całej Pol-
ski. gościem specjalnym mistrzostw 
był prezes Polskiego związku za-
paśniczego Andrzej Supron, który 
wręczał odznaczenia związkowe 
w sobotę podczas otwarcia, a w nie-
dzielę wraz z burmistrzem Swarzę-
dza marianem Szkudlarkiem deko-
rował zwycięzców.

Aż 9 unitów w sesji finałowej 
walczyło o medale. złoto wywal-
czyli michal kałużny i mateusz 

wierzbiński, srebrne medale  
- Patryk remlein i michal gracz, 
brązowe - oliwier oli Białasik, 
nicholas kempiński oraz mateusz 
nowak.

17 listopada, kilka dni po zdo-
byciu przez młodych zapaśników 
Unii Swarzędz tytułu drużyno-
wego mistrza Polski młodzików 
burmistrz marian Szkudlarek 
osobiście raz jeszcze pogratulował 
sportowcom i podziękował ich tre-
nerom grzegorzowi mazurkowi, 
Piotrowi leonarczykowi oraz nor-
bertowi nogajowi. 
WPR

21 listopada to dzień Pracownika 
Socjalnego - święto wszystkich pra-
cowników służb społecznych. z tej 
okazji pracownicy ośrodku Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu gościli bur-
mistrza Swarzędza mariana Szku-
dlarka, który w towarzystwie swego 
ii zastępcy, tomasza zwolińskiego, 
przybył z serdecznymi życzeniami, 
podziękowaniami i gratulacjami. 
Słowa uznania i podziękowania za 
trudną pracę, poświęcenie i profe-
sjonalizm złożyła wszystkim obec-
nym Paulina Stochniałek - członek 
zarządu województwa wielkopol-
skiego. 

następnie, podczas roboczego 
spotkania w swarzędzkim ratuszu, 
burmistrz marian Szkudlarek oraz 
dyrektor oPS Agnieszka maciejo-
wicz zaprezentowali Paulinie Stoch-
niałek plany inwestycyjne związane 
z pomocą społeczną. omawiano 
m.in. możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych na takie projekty 
jak budowa ośrodka rehabilitacji 
i terapii na os. czwartaków w Swa-
rzędzu oraz remont i wyposażenie 
pomieszczeń na os. kościuszkow-
ców 20 na cele Placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży 
(świetlicy socjoterapeutycznej). 
gmina Swarzędz przygotowała już 
wnioski o dofinansowanie tych pil-
nych inwestycji. 
MW

Będzie jadłodzielnia

Unia Swarzędz mistrzem Polski młodzików w zapasach!

Dzień Pracownika 
Socjalnego 
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Początek zespołu związany jest 
z budową zakładowego domu kul-
tury przy Pgr w Pomarzanowicach. 
oddano go do użytku jesienią 1971 
r. Sala prób miała około 10 metrów 
szerokości i prawie 20 metrów dłu-
gości. Scenę szybko trzeba było 
powiększyć, ponieważ przybywało 
występujących. Pierwotnie zespół 
nazywał się „Pomarzanowice”. 

– Początki były… komfortowe. 
w owym czasie najlepsze w gminie. 
dobre instrumenty, piękne stroje – 
wspomina Stanisław horbik, czło-
nek kapeli zPit „wiwaty” od 1976 
roku. w Pomarzanowicach próby 
odbywały się w soboty i niedzielę. 
Pierwszą kierowniczką zespołu była 
Jadwiga mikołajewska. Pracowała 
do końca roku 1976,

– wspaniała kobieta. Uczyła nas 
nie tylko śpiewu i tańca. Pomagała 
nam, dzieciakom w nauce. zabie-
gała, by w ośrodku kultury były 
dla nas podwieczorki – opowiada 
Aleksandra tomczak, mieszkanka 
Pomarzanowic.

 A jak zaczynał pracę w zespole 
obecny jego kierownik Andrzej hor-
bik? 

– współpracę z zespołem roz-
począłem po przyjeździe zespołu 
z Finlandii w 1976 r. dostałem nut-
ki, prymki i akompaniowałem do 
tańca. Przed kolejnym wyjazdem 
do Finlandii, polecono mi zorgani-
zowanie kapeli – wspomina. naj-
dłużej grającym w zespole kontra-
basistą jest zbigniew konwiński. 
ze skrzypków najdłuższy staż miał 
mieczysław Peczyński. 

Od gór po morze 
od pierwszych lat istnienia zespół 

wyjeżdżał na obozy szkoleniowe do 
Stęszewka koło Pobiedzisk, Bła-
żejewka i dalej do leska, wisełki, 
Pobierowa, Białego dunajca, za-
kopanego, na Słowację. Pracy przy-
świecały słowa: „nie chodzi o to, 
by wybrać najlepszych, pracować 
z geniuszami wychodzimy z zało-
żenia, że każde dziecko ma talent”. 
„wiwaty” były i są wizytówką gmi-
ny. Prezentowały się na imprezach 
lokalnych, dożynkach centralnych 
i dożynkach Prezydenckich. Pro-
gramy przygotowywane przez A. 
horbika i choreografa Sławomira 
Pawlińskiego prezentują na tyle 
wysoki poziom, że grupa zaprasza-
na jest między innymi do wielko-
polskiego Parku etnograficznym 
w dziekanowicach, muzeum rol-
nictwa i Przemysłu Spożywczego 
w Szreniawie, muzeum etnogra-
ficznego w warszawie. „wiwaty” 
zaprosiły do Pobiedzisk Światowy 
Przegląd Folkloru „integracje”. 
dzięki temu w kilkutysięcznej miej-
scowości prezentowały się zespoły 
z indii, Peru, turcji, cypru, hiszpa-
nii, Słowacji, izraela. 

Wbrew utrudnieniom 
ostatnie dwa lata nie były łatwe. 

z powodu coVid19, w roku 2020 
próby nie odbywały się przez pół 
roku. 

– kiedy obostrzenia zostały zła-
godzone, zaczęliśmy pracować 
w małych grupach. nagrywaliśmy 
filmy, prezentując wielkopolskie 
stroje ludowe, dawne instrumenty 
ludowe, obrzędy – opowiada kie-
rownik „wiwatów”. Filmy można 
zobaczyć na https://www.facebook.
com/Folk-Song-and-dance-group-
-wiwaty-149445305092873/ i na 
FB Pobiedziskiego ośrodka kultu-
ry. Żeby mieć lepszy kontakt z mło-
dzieżą, stworzyli fanpage „rodzina 
wiwatowska”. za jego sprawą, 
kontakt z zespołem nawiązały oso-
by, które tańczyły w nim i śpiewały 
przed laty. dzisiaj „wiwaty” wystę-
pują on-line, albo nagrywają filmy 
ze swoimi programami i wysyłają 
je na konkursy. w góralskim kar-
nawale, za prezentacje tańców wiel-
kopolskich, zespół zdobył wyróż-
nienie. w regionalnym Przeglądzie 
Pieśni ludowych „kukułeczka” 
emilia Bukowska wyśpiewała trze-
cie miejsce. 

zbliżający się jubileusz nie jest 
pierwszym, obchodzonym w trud-
nych warunkach. dziesięciolecie 
zespołu przypadło 13 grudnia 1981 
roku, w pierwszy dzień stanu wojen-
nego. 

– Spotkaliśmy się, ale atmosfery 
do świętowania nie było – mówi An-
drzej horbik. 

Potrawy przygotowane na biesia-
dę, nie mogły się zmarnować. Żyw-
ność była wówczas na kartki. 

Zagraniczne koncerty
członkowie grupy z rozrzewnie-

niem wspominają lata 1983 – 1987, 
kiedy często wyjeżdżali do niemiec, 
danii, holandii, Francji. rekordo-
wy w wyjazdy był 1997 rok. w jed-
nym roku koncertowali na Słowacji, 
w Anglii, danii, gruzji, turcji, ho-
landii i Francji. Bywało, że wracali 
do domów, brali inną walizkę i tyle 
ich w Pobiedziskach widziano. 

– nasz folklor jest barwny, ży-
wiołowy i to się w europie podoba. 
dlatego często wyjeżdżaliśmy – tłu-
maczy Andrzej horbik. zespół ma 
dziesięć kompletów strojów z róż-
nych regionów Polski. do każdego 
stroju mają odpowiedni program. 
Przekonać się o tym będzie można 
11 grudnia o godz. 17:00, gdy zPit 
„wiwaty” stanie na scenie Pobiedzi-
skiego ośrodka kultury. 
Robert Domżał 

PoBieDziSka

Ponad 1000 koncertów, 90 podróży artystycznych, występy w trzydziestu krajach europy i Afryki 
– to dorobek pobiedziskiego zespołu Pieśni i tańca „wiwaty”. grupa, którą współtworzyło ponad 420 
mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska, obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji 
11 grudnia, o godz. 17 w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert galowy

Pół wieku na scenie

Fo
t.

 w
it

o
ld

 B
o

r
U

c
k

i
Fo

t.
 w

it
o

ld
 B

o
r

U
c

k
i

Fo
t.

 r
y

Sz
A

r
d

 c
h

m
ie

le
w

Sk
i

Jubileusz 45-lecia działalności ZPiT „Wiwaty”. 

„Wiwaty” tradycyjnie uczestniczą w Orszaku Trzech Króli. 

Zespół „Wiwaty” na przełomie lat 80. i 90. poprzedniego wieku w Wielkopolskim Parku Etnograficznym 
w Dziekanowicach. 

Wydarzenia zespołu 
można śledzić 
na Facebooku
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14 tarnowo PoDgórne

w jego wykonaniu usłyszmy 
piosenki zimowe, które idealnie 
wkomponują się w przedświątecz-
ny czas. Jakub herfort jest laure-
atem wielu festiwali o zasięgu ogól-
nopolskim. w 2016 r. wygrał 9. 
edycję programu „mam talent!”. 
występował między innymi w Sta-
nach zjednoczonych, mołdawii czy 
niemczech. 

towarzyszyć mu będzie pianist-
ka – katarzyna milewska, która 
jest absolwentką Szkoły muzycznej 
w ełku oraz wydziału Akustyki i re-
żyserii dźwięku Uniwersytetu im. 
Adama mickiewicza w Poznaniu. 

na co dzień artysta współpracuje 
z krystyną Świniarską, u której uczy 
się w Studio Piosenki gok w Bu-
dzyniu.

Serdecznie zapraszamy! rezer-
wacja telefoniczna bezpłatnych wej-
ściówek od 6 grudnia 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

18 grudnia o godzinie 17 na scenie Pałacu Jankowice (gm. 
tarnowo Podgórne) wystąpi Jakub herfort, który swoim 
głosem oczarował publiczność Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Tarnowo Podgórne 2021 zdobywając III miejsce

Zimowy koncert
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o gminie tarnowo Podgórne czytaj 
także na 

naszglospoznanski.pl

29 listopada Samorządowa Szkoła 
muzyczna i st. w tarnowie Podgór-
nym gościła wybitnego pianistę ra-
fała Blechacza. w sali koncertowej 
Pałacu Jankowice artysta wykonał 
koncert fortepianowy a-moll op. 54 
roberta Schumanna, a towarzyszył 
mu – wykonujący partię orkiestry – 
maciej wota. 

to już drugi raz, kiedy ten wy-
bitny artysta zachwycił nas swoim 
talentem i wyjątkową osobowością. 
Pierwszy koncert odbył się zaraz po 
otwarciu Pałacu Jankowice w 2018 
roku, a ten listopadowy wpisuje się 
pięknie w obchody jubileuszu 10-le-
cia szkoły muzycznej. koncert pro-
wadziła Agnieszka liman. SSM

kierując się troską o zdrowie naj-
bliższych, zwłaszcza seniorów, ale 
też ze względu na obowiązujące 
obostrzenia, niestety i w tym roku 
nie będziemy spędzać Świąt tak ro-
dzinnie jak jeszcze dwa lata temu. 
wielu mieszkańców spędzi ten czas 
samotnie. dodatkowo wiele rodzin 
przygnębia niepewność o przy-
szłość ekonomiczną… 

chcąc umilić świąteczne dni gmi-
na tarnowo Podgórne, ośrodek 
Pomocy Społecznej, sołectwa oraz 
organizacje pozarządowe działające 
na terenie gminy tarnowo Podgór-
ne rozpoczynają wspólną wigilijną 
akcję wsparcia. 

– osoby samotne i najbardziej 

potrzebujące otrzymają przed wigi-
lią świąteczny posiłek – mówi ewa 
noszczyńska-Szkurat, i zastępca 
wójta, koordynator gminnego ze-
społu Pomocowego. – mam nadzie-
ję, że nasza akcja pomoże również 
lokalnym firmom gastronomicz-
nym, które dotkliwie odczuwają 
skutki wprowadzonych przez rząd 
obostrzeń. 

Jeżeli znają Państwo osoby sa-
motne i potrzebujące – mieszkań-
ców gminy tarnowo Podgórne, 
które powinny być objęte tą akcją, 
to prosimy o przekazanie takiej in-
formacji gminnemu ośrodkowi Po-
mocy Społecznej (tel. 61 8959 340). 
ARz

Rafał Blechacz 
w Jankowicach

Wigilijna Akcja 
Wsparcia 2021
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Uczestnicy warsztatu terapii za-
jęciowej przy ul. 27 grudnia 8 
tarnowie Podgórnym zapraszają 
na świąteczny kiermasz. od ponie-
działku do piątku, w godz. 7.00 – 
15.00, można przyjść i wybrać coś 

dla bliskich i dla siebie – dekoracje 
do domu i upominki dla bliskich. 
wszystkie prace uczestnicy przygo-
towali własnoręcznie. zapraszamy 
– kiermasz potrwa do 20 grudnia. 
ARz

ROKTAR-we cudeńka

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 7 grudnia 2021 roku zostaną podane do publicznej wiadomości,  
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne  

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości 

gminnych położonych w Sadach, które zostały przeznaczone do zbycia w trybie 
przetargu ograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261  

oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

ogłoSzenie
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11 grudnia (godz. 12) gościem 68. 
odsłony Salonu Poezji będzie aktor-
ka teatralna, filmowa i telewizyjna 
Beata Ścibakówna, która przeczyta 
poezję Jana kasprowicza. Program 
muzyczny przygotuje kinga tar-
nowska, altowiolistka orkiestry te-
atru muzycznego w Poznaniu. 

Beata Ścibakówna jest ab-
solwentką Państwowej wyższej 
Szkoły teatralnej im. Aleksandra 
zelwerowicza w warszawie. na 
scenie zadebiutowała w 1990 r., 
jeszcze jako studentka, rolą zosi 
w Panu tadeuszu w reżyserii Jana 
englerta. w latach 1992-1997 wy-
stępowała w teatrze Powszechnym 
w warszawie. współpracowała też 
z innymi stołecznymi teatrami, 
takimi jak: komedia, Bajka, Po-
lonia i Syrena, a także z teatrem 
Polskiego radia i teatrem tele-
wizji Polskiej. od 1997 r. zwią-
zana jest z teatrem narodowym 
w warszawie. na dużym ekranie 
zadebiutowała w 1992 r. w wszyst-
ko, co najważniejsze w reżyserii 
roberta glińskiego. Później wy-
stąpiła w takich filmach jak m.in.: 
dzieci i ryby (reż. Jacek Bromski), 

Skorumpowani (reż. Jarosław Ża-
mojda), Układ zamknięty (reż. 
ryszard Bugajski) i dziewczyny 
z dubaju® (reż. maria Sadowska). 

Publiczność kojarzy ją doskonale 
z ról w licznych serialach, takich 
jak m.in.: radio romans, matki, 
żony i kochanki, złotopolscy, ty-

grysy europy, diagnoza i w ryt-
mie serca. 

Salon Poezji odbędzie się też 12 
grudnia o godz. 16.30 w Bibliotece, 
w kórnickim zamku. wstęp tylko 
z zaproszeniami. w sprawie miejsc 
prosimy o kontakt z Biblioteką kór-
nicką.

18 grudnia (godz. 12) gościem 
69. odsłony Salonu Poezji będzie 
aktorka teatralna, filmowa i tele-
wizyjna, tamara Arciuch, która 
przeczyta teksty świąteczne róż-
nych autorów. tradycyjnie, nie za-
braknie również specjalnej oprawy 
muzycznej.

tamara Arciuch jest absolwent-
ką Państwowej wyższej Szkoły 
teatralnej im. ludwika Solskiego 
w krakowie. na scenie zadebiuto-
wała w 1997 r. rolą heleny w Panu 
Jowialskim w teatrze ludowym 
w krakowie, z którym związana 
była do 2001 r. w latach 2001-2008 
występowała w teatrze wybrzeże 
w gdańsku. w czerwcu 2002 roku 
po raz pierwszy wystąpiła w teatrze 
muzycznym w gdyni w musicalu 
chicago. na dużym ekranie zade-
biutowała w młodych wilkach 1/2 

w reżyserii Jarosława Żamojdy. ko-
lejne filmy z jej udziałem to m.in.: 
długi weekend (reż. robert gliń-
ski), wesele (reż. wojciech Sma-
rzowski), złoty środek (reż. olaf 
lubaszenko), mniejsze zło (reż. 
Janusz morgenstern), los nume-
ros (reż. ryszard zatorski), mię-
dzy oczy (reż. Piotr wereśniak), 
gwiazdeczka (reż. natasza Parzy-
mies). ma na koncie również wy-
stępy w licznych serialach, takich 
jak m.in.: tygrysy europy, m jak 
miłość, camera cafe, niania, halo 
hans! czyli nie ze mną te nume-
ry!, teraz albo nigdy!, Przyjaciółki, 
druga szansa, Żmijowisko, ojciec 
mateusz, tajemnica zawodowa. 

Salon Poezji odbędzie się tego 
samego dnia o godz. 17 w zamku 
w kórniku. wstęp tylko z zaprosze-
niami. w sprawie miejsc prosimy 
o kontakt z Biblioteką kórnicką.

Bilety w cenie 10 zł na oba wy-
darzenia dostępne są w kasie, na 
stronach www.teatr-muzyczny.pl 
oraz Bilety24.pl. rezerwacje pod nr 
tel. 511 433 616 i 502 751 213 oraz 
pod adresem bilety@teatr-muzycz-
ny.poznan.pl. Red 

gośćmi grudniowych Salonów Poezji w poznańskim teatrze muzycznym będą Beata Ścibakówna i tamara 
Arciuch. Obie aktorki posłuchać będzie można także w kórnickim Zamku

Dwie odsłony Salonu Poezji

Dla żużlowca SpecHouse PSŻ 
Poznań, Roberta Chmiela, przy-
szłoroczny sezon będzie już trze-
cim w barwach „Skorpionów”. 
Sympatyczny rybniczanin nie 
boi się rywalizacji z bardziej uty-
tułowanymi kolegami z drużyny. 
Poniżej przedstawiamy rozmowę 
z nim.   

– Na kolejny sezon zostajesz 
w klubie z ulicy Warmińskiej. 
Kibice powoli zaczynają już nazy-
wać Ciebie „weteranem”. Jak się 
z tym czujesz?

– ciężko jest mi mówić o sobie 
„weteran”, będąc praktycznie 
ledwo tuż po zakończeniu wieku 
juniora. kiedy jeździłem jeszcze 
w gdańsku pierwszy sezon jako se-
nior, nie miałem okazji do częstych 
regularnych startów. wyjechałem 
zaledwie w kilku wyścigach. w po-
łowie sezonu trafiłem do Poznania, 
gdzie występowałem jako „gość”. 
moja dyspozycja zaowocowała 
pozostaniem w stolicy wielkopolski 
na kolejny rok startów. w końców-
ce zakończonego właśnie sezonu 
wszystko poszło bardziej do przodu 
i w konsekwencji mogę nadal 
jeździć dla „Skorpionów”, z czego 
jestem bardzo zadowolony.

– Rozpoczynając żużlową karie-
rę, miałeś jakiegoś konkretnego 
zawodnika, którego postawiłeś 
sobie jako wzór do naśladowa-

nia? Czy to gdzie teraz jesteś to 
,,tylko’’ zrealizowane marzenie 
małego Roberta?

– oczywiście, że przyglądałem się 
innym zawodnikom, ale nie mam 
jednego idola z dzieciństwa.  dla 
mnie motocykle od czwartego roku 
życia były codziennością. Później, 
gdy osiągnąłem odpowiedni wiek, 
dziadek zapisał mnie do rybek (au-
tor: szkółka żużlowa w rybniku). 
Pierwsze kółka kręciłem na złożo-
nym motocyklu. na początku miała 
być to tylko zabawa. w dalszych 
latach samo się potoczyło: lepszy 

sprzęt, zdana licencja i jestem teraz 
gdzie jestem. 

– W zeszłym sezonie twoja śred-
nia biegowa wynosiła 1,510 pkt. 
Jak oceniasz swoją dyspozycję?

– Początku sezonu nie mogłem 
zaliczyć do udanych. Potrafiłem 
przywieźć dwa czy nawet zero 
punktów na mecz i – nie oszu-
kujmy się – nie było to przyjemne 
doświadczenie. Po tych kiepskich 
występach razem z moim teamem 
znaleźliśmy problem w dopasowa-
niu silników, który został szybko 

zlikwidowany. od tego czasu 
osiągane przeze mnie wyniki uległy 
znacznemu polepszeniu. zresztą ja 
sam również czułem się lepiej przez 
resztę sezonu. Średnia może nie na-
leży do wybitnych. wiem jednak, że 
stać mnie na więcej i mam zamiar 
pokazać to w nowym sezonie.

– Gdyby nie żużel, gdzie byś był 
dzisiaj?

– od dziecka interesuję się 
wszelkiego rodzaju motoryzacją. 
w moim życiu od zawsze były 
motocykle, więc dla mnie żużel to 
środowisko jak najbardziej natural-
ne. nie umiem powiedzieć, co by 
było gdyby nie żużel. na tą chwilę 
moje życie bez żużla nie istnieje.

– Jak się czujesz przed nowym 
sezonem? W drużynie praktycz-
nie wszystko się zmieniło. Od 
włodarzy po trenera.

– z nowym zarządem dogaduję się 
dobrze. Skład jest bardzo obie-
cujący i na pewno będzie walka 
o miejsce w meczowym zestawie-
niu. to będzie dla mnie motywująca 
presja do tego, by stawać się coraz 
to lepszym sportowcem. 

– Jazda u boku takich nazwisk 
jak Kacper Gomólski czy Alek-
sander Loktajew nie będzie dla 
ciebie zbyt pesząca?

– wręcz przeciwnie. nie czuję się 
gorszym zawodnikiem. Uważam, że 

mogę się do nich przyrównać. Jako 
drużyna mamy ten sam cel: faza 
play-off, a potem zrobimy wszyst-
ko, aby powalczyć o coś więcej. 

– Jakie nastroje przed świętami?

– wiadomo, głową cały czas jest 
się przy żużlu. dbam o swoją 
dyspozycję fizyczną czy komfort 
psychiczny. Jestem w trakcie aktyw-
nego poszukiwania sponsorów, co 
przyczyni się do zwiększenia fun-
duszy. okres świąteczny będzie dla 
mnie czasem spędzonym w gronie 
najbliższych. Pełnym rodzinnych 
spotkań i nieżużlowych tematów. 
muszę zacząć rozglądać się za 
prezentami. 

– Co chciałbyś przekazać kibicom 
„Skorpionów”? 

– z tego miejsca chce życzyć 
kibicom spokojnych świąt, czasu 
spędzonego w gronie najbliższych. 
radości z codzienności, a przede 
wszystkim zdrowia. co do żużla, 
to z mojej strony obiecuję, że w no-
wym sezonie na pewno będę dawał 
z siebie sto procent, by swoją jazdą 
i wynikami cieszyć sympatyków 
naszej drużyny. wszystkim z całego 
serca życzę serdeczności. do zoba-
czenia na golaju!

Nie czuję się gorszy od „Gingera” i „Saszy”
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 NASZ PATRONAT

Beata Ścibakówna.  Tamara Arciuch. 

Agnieszka
Zherobkina  
kontakt@naszglospoznanski.pl
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