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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

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!

Poznań  
kolebką polskiej 

koszykówki

Rozmowa z Łukaszem 
Zarzyckim, prezesem 

Wielkopolskiego Związku 
Koszykówki, o wydarzeniach 

związanych z jubileuszem 
100-lecia wielkopolskiej 

koszykówki. STR. 15

Świątecznie w gminie Dopiewo STR. 13 i 14
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Szanowni Państwo!

Dzięki ogromnemu zaufaniu udzie-
lonemu mi w wyborach w 2019 roku, 
mam zaszczyt i przyjemność repre-
zentować Wielkopolanki i Wielko-
polan w Parlamencie Europejskim 
(PE). Co więcej, jako jedyna przed-
stawicielka polskiej delegacji zosta-
łam wybrana wiceprzewodniczącą 
Parlamentu, co jest dla mnie wielkim 
wyróżnieniem i zobowiązaniem.

Do moich zadań należy m. in. 
pełnienie funkcji koordynatora Par-
lamentu Europejskiego ds. praw 
dziecka. Zajmuję się promowaniem 
i ochroną praw dziecka we wszyst-
kich obszarach polityki i prawa UE, 
a także udzielaniem pomocy obywa-
telom w transgranicznych sporach 
rodzinnych oraz popularyzowaniem 
mediacji.

Jestem także wiceprzewodniczącą 
grupy wysokiego szczebla ds. rów-
ności płci i różnorodności, człon-
kinią grupy roboczej ds. polityki in-
formacyjnej i komunikacyjnej oraz 
zastępuję przewodniczącego PE 
w sprawach dotyczących polityki są-
siedztwa (Wschód, Euronest). Nad-
zoruję również prace zespołu eksper-
tów ds. Przyszłości Nauki i Techniki 
(STOA), 

Ponadto, jako posłanka, na co 
dzień pracuję w komisjach parla-
mentarnych: w Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (ENVI), szczególnie bli-
skiej mojemu sercu  Komisji Spe-
cjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA), 
a także, jako tzw. zastępca w komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(FEMM) oraz Komisji Rozwoju 
(DEVE). 

Działam również w delegacji ds. 
stosunków z Ameryką Środkową 
(DCAM), delegacji do Euro-Laty-
noamerykańskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego (DLAT) oraz, jako 

zastępca, w delegacji ds. stosunków 
z Chińską Republiką Ludową.

Europejska Partia Ludowa

Należę, wraz z całą delegacją PO-
-PSL, do największej grupy politycz-
nej w PE - Europejskiej Partii Lu-
dowej (EPL), zrzeszającej posłanki 
i posłów centro-prawicowych partii 
ze wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Jesteśmy najwięk-
szą i najstarszą grupą w PE, a nasze 
korzenie sięgają początków proce-
su jednoczenia powojennej Europy. 
Wystarczy wspomnieć, że naszymi 
reprezentantami byli tzw. ojcowie 
integracji europejskiej - Robert Schu-
mann, Alcide de Gasperi czy Konrad 
Adenauer.  

Celem naszego środowiska jest 
tworzenie silnej i demokratycznej 

Europy, która będzie odpowiadać 
na największe wyzwania cywilizacyj-
ne XXI wieku. Stajemy na straży Jej 
dziedzictwa. Chcemy Europy zjed-
noczonej, opartej na poszanowaniu 
godności ludzkiej, tolerancji, praw 
człowieka. Europy opartej na rządach 
prawa, wolności każdego obywatela, 
zasadach solidarności i pomocniczo-
ści. Europy, która wzmacnia swoją 
pozycję na arenie międzynarodowej 
w obliczu rosnących wyzwań global-
nych. To kwestie których bronimy 
i wspieramy z całą stanowczością.

Walka z rakiem - mój priorytet

W Parlamencie Europejskim, jako 
grupa EPL, skutecznie zabiegaliśmy 
o utworzenie Specjalnej Komisji ds. 
Walki z rakiem,  która skupia się na 
czterech głównych obszarach: pro-

filaktyce, wczesnej diagnostyce, le-
czeniu i opiece. Obszary te stanowią 
podstawę strategicznego podejścia 
UE do walki z rakiem. Był to jeden 
z moich najistotniejszych prioryte-
tów zapowiadanych w kampanii wy-
borczej.  

Dzięki naszej determinacji walka 
z nowotworami jest obecnie jednym 
z najważniejszych priorytetów Unii 
Europejskiej. Opublikowany w tym 
roku przez Komisję Europejską 
Europejski plan walki z rakiem jest 
przełomowym dokumentem i waż-
nym etapem tworzenia Europejskiej 
Unii Zdrowotnej, która ma zapewnić 
obywatelom Unii Europejskiej  jak 
najlepszy dostęp do leczenia, odpo-
wiednią opiekę oraz przeciwdziałać 
czynnikom wpływającym na zacho-
rowania. 

W Unii Europejskiej łączymy siły, 

aby chronić życie i zdrowie wszyst-
kich obywateli, a w szczególności na-
szych dzieci, na co kładę szczególny 
nacisk jako koordynator PE ds. praw 
dziecka. NIezwykle istotne dla mnie 
jest to, żę plan zawiera szereg zadań 
dedykowanych najmłodszym Jest to 
m. in. “Inicjatywa na rzecz pomo-
cy dzieciom chorym na raka” której 
celem jest zapewnienie, aby dzieci 
miały dostęp do szybkich i optymal-
nych form wykrywania, diagnostyki, 
leczenia i opieki. Nowa sieć komplek-
sowych ośrodków onkologicznych 
umożliwi wymianę najlepszych prak-
tyk i standardów opieki nad dziećmi 
chorymi na nowotwory,

Udało nam się również wprowa-
dzić konkretne środki, które zni-
welują problem dostępu do opieki 
zdrowotnej, poprzez rozszerzenie 
wspólnych zamówień publicznych, 
szczególnie na ultra rzadkie, pedia-
tryczne i nowe metody leczenia raka,  
zwiększyć inwestycje w medycynę 
spersonalizowaną i terapie geno-
we czy stworzyć europejski system 
wspierania badań przesiewowych. 
A to tylko nieliczne z naszych dzia-
łań. 

Na walkę z nowotworami Unia 
Europejska przeznaczy w najbliż-
szym czasie łącznie około 4 miliardy 
euro.

„Złoty Wrzesień”

W celu podnoszenia świadomości 
społecznej na temat nowotworów 
wieku dziecięcego oraz  okazanie 
solidarności i wsparcia dla dzieci 
walczących z rakiem, po raz kolejny 
zorganizowałam, wraz z Polskim To-
warzystwem Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej, kampanię informacyjną 
Złoty wrzesień”, do której  przyłą-
cza się coraz więcej miast i regionów 
z całej Europy, w tym silna grupa 
samorządów z Wielkopolski, za co 
serdecznie dziękuję. 

Sprawozdanie Ewy Kopacz z działalności 
w Parlamencie Europejskim 

artykuł sponsorowany

Drogie Wielkopolanki, Szanowni Wielkopolanie,

Dziękuję za kolejny rok, w którym mogłam Was reprezentować w Parlamencie Europejskim. To dla mnie wielka przy-
jemność i zaszczyt. Staram się wykorzystywać moje doświadczenie najlepiej, jak tylko potrafię. Niezmiennie zachęcam 
do kontaktu z moim wielkopolskim biurem, w którym m. in. udzielamy darmowych porad prawnych.

Korzystając z okazji, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Święta Bożego Narodzenia przypomina-
ją nam, jak ważne w naszym  życiu są wzajemna życzliwość, tolerancji, szacunek i empatia wobec drugiego człowieka.

Niech 2022 rok, mimo wielu trudności, z którymi się borykamy, będzie dla nas obfitującym w zdrowie czasem po-
myślności i optymizmu.

Ewa Kopacz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Wielkopolska | Polska | Europa 
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Powiat Poznański

– nigdy wcześniej nie przyszło nam 
konstruować budżetu z tyloma nie-
wiadomymi. niestety ustawy zwią-
zane z tak zwanym polskim ładem 
w konsekwencji ograniczą samo-
rządom znaczną część dochodów 
z podatku pit. tylko dla nas ozna-
cza to wpływy mniejsze o 50 mln 
złotych – mówił na minionej sesji 
budżetowej Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. – Do tej pory docho-
dy były przewidywalne, teraz jest 
wielka niewiadoma. Dlatego nie 
było łatwo skonstruować budżet. 
Musieliśmy podejmować odważne 
decyzje. to cena demokracji i warto 
ją ponosić. 

2022 rok dla powiatu oznacza 
nie tylko mniejsze wpływy z pit-u, 
ale również zwiększony aż o 9 mln 
zł (53,7 mln zł) tzw. podatek janosi-
kowy, który samorząd oddaje do bu-
dżetu państwa. Dochody zaplano-
wano na poziomie 428.027.402,80 
zł, wydatki  466.186.891,80 zł. 
tym samym deficyt wyniesie 
38.159.489,00 zł. 

od wielu lat powiat przeznacza 

najwięcej na zarządzanie droga-
mi. i tym razem nie zabraknie in-
westycji, zarówno tych wielkich, 
jak i nieco mniejszych. ponad 100 
mln zł wydanych zostanie m.in. na 
przebudowę drogi  napachanie – 
rokietnica. to 2,6-kilometrowy 
odcinek od traktu napoleońskiego 
w rokietnicy do drogi wojewódz-
kiej nr 184, który ma kosztować 12 
mln zł.  Z kolei za 5,5 mln zł prze-
budowane będzie skrzyżowanie 
ulic sucholeskiej i perłowej w su-
chym Lesie. nieco więcej, bo 8 mln 
zł, kosztować będzie przebudowa 
dwóch mostów na drodze Buk – 
wiktorowo. 6,5 mln zł zaplanowa-
no na budowę obwodnicy swarzę-
dza (całość ma kosztować 25 mln 
zł). obwodnica połączy wiadukt 
w Jasinie z nowym rondem w rabo-
wicach. ponad 13 mln zł pochłonie 
wiadukt pod torami kolejowymi 
w kobylnicy (cała inwestycja to 
koszt niemal 45 mln zł).  1,7 mln zł 
pozwoli zwiększyć  liczbę  połączeń  
kolejowych w ramach  poznańskiej  
kolei  Metropolitalnej.  

na oświatę i wychowanie po-
wiat wyda łącznie 99,6 mln zł przy 
subwencji oświatowej 65,3 mln zł, 
która nie wystarczy nawet na wyna-
grodzenia (76,7 mln zł). najwięcej 
kosztować będzie utrzymanie szkół 
publicznych. 92 mln zł, kosztować 
mają m.in. modernizacje placówek, 
zajęcia dodatkowe dla młodzieży, 
szkolenia zawodowe nauczycieli, 
ich wynagrodzenia czy stypendia 
i nagrody dla najlepszych uczniów.  

aż  62 mln zł w 2022 roku to 
wydatki na politykę  społeczną, 
na którą od lat stawia powiat po-
znański.  – im bardziej zasobny 
samorząd, tym więcej wagi musi 
przykładać do kwestii społecznych 
– podkreślał starosta poznański.  
po raz kolejny mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych 
programów profilaktycznych. Za-
szczepią się przeciwko hpV, gry-
pie, czy wykonają badania mam-
mograficzne. wsparcie otrzyma 
również szpital  w puszczykowie.  
na realizację zadań powiatowego 
urzędu pracy przeznaczono kwo-

tę 19 mln zł. powiat nadal będzie 
też dokładał do utrzymania izby 
wytrzeźwień. w ramach pomocy 
społecznej nie zabraknie pieniędzy 
na prowadzenie Domu pomocy 
społecznej w Lisówkach – 7 mln zł 
oraz domu dla samotnych rodziców 
z dziećmi i kobiet w ciąży – 890 tys. 
zł. w ramach polityki społecznej 
wydatki m.in. na rodziny zastępcze, 
domy dziecka, ośrodek wspomaga-
nia rodziny, interwencji kryzysowej 
czy powiatowe centrum pomocy 
rodzinie pochłoną ponad 28 mln zł.  

w 2022 roku nadal  powiat 
wspierać będzie działalność teatru 
Muzycznego w poznaniu  (800 tys. 
zł).  nie będzie też szczędził pienię-
dzy na ratowanie zabytków. na pra-
ce konserwatorskie i restauratorskie 
w budżecie zaplanowano 2,5 mln zł.

Mieszkańcy mogą nadal liczyć 
także na dotacje w ramach dwóch 
programów ekologicznych.  1,5 mln 
zł zarezerwowano na wymianę „sta-
rych kopciuchów”, a 403 tys. zł na 
kontynuację likwidacji  azbestu oraz 
wyrobów azbestowych.

na bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową w no-
wym roku powiat poznański wyda 
ponad 3,6 mln zł. Dzięki temu do-
finansowane zostaną m.in. moder-
nizacja pojazdu do przewozu koni 
policyjnych, zakup radiowozów 
i dwóch urządzeń termowizyjnych. 
a z kolei komendy powiatowe psp 
przeznaczą pieniądze z powiatu 
(prawie 1 mln zł) m.in: na zakup po-
jazdów ratowniczo-gaśniczych, wy-
posażenie, ochronę osobistą, sprzęt 
pożarniczy oraz medyczny, prze-
prowadzą szkolenia specjalistyczne 
oraz prewencję społeczną. Z kolei 
osp, dzięki dotacji samorządowej 
przeprowadzą szkolenia, konkursy 
oraz zawody sportowe i pożarnicze 
szczebla powiatowego i wojewódz-
kiego. Zakupiony zostanie też ekwi-
punek ratowniczy i przeciwpożaro-
wy z przeznaczeniem dla jednostek 
osp.  Red 

Budowa obwodnicy dla swarzędza i wiaduktu pod torami w kobylnicy. prowadzenie domu dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci i kobiet w ciąży. Bezpłatnie szczepienia, programy ekologiczne, ochrona 
zabytków, a także wsparcie Teatru Muzycznego i poprawa bezpieczeństwa. To tylko niektóre zadania 
zaplanowane w budżecie powiatu poznańskiego na 2022, który przyjęty został jednogłośnie! 

Budżet przyjęty jednogłośnie

informacji z powiatu szukaj także na 
naszglospoznanski.pl



nr 218 / 20 GrUDnIA 2021

4
Zgodnie z zapowiedziami, prze-
budowany wiadukt oddany został  
do użytku w tym roku. nastąpiło  
to jeszcze przed świętami, a kon-
kretnie w nocy z 17 na 18 grudnia. 

- tym samym do dyspozycji 
mieszkańców jest już cały nowy 
układ komunikacyjny, czyli nie tylko 
wiadukt łączący Żegrze i chartowo, 
ale również dwa nowe ronda po obu 
jego stronach. wybudowane zosta-
ły także drogi rowerowe i chodniki 
- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
poznania.

także w nocy z 17 na 18 grudnia 
udostępnione kierowcom zostały 
wszystkie pasy ruchu pod wiaduk-
tem, czyli na ul. krzywoustego. 
Z uwagi na ważną rolę tej ulicy 
w układzie komunikacyjnym mia-
sta, prace związane z przebudową 
wiaduktu w ciągu ul. kurlandzkiej 
były dzielone na etapy tak, by ul. 
krzywoustego pozostała przejezdna 
w obu kierunkach.

- po starym wiadukcie nie ma 
już śladu, został rozebrany i zastą-
piony zupełnie nową konstrukcją. 
prace budowlane przebiegły bardzo 
sprawnie, zrealizowaliśmy zadanie 
zgodnie z założonym harmono-
gramem. Do wykonania pozosta-
ną jedynie prace wykończeniowe 
i porządkowe, które już nie będą 
miały wpływu na organizację ruchu 
- mówi Justyna Litka, prezes zarzą-
du spółki poznańskie inwestycje 
Miejskie. 

inwestycja była konieczna z uwa-
gi na zły stan techniczny wiaduktu 
w ciągu ul. kurlandzkiej, który nie 
pozwalał na dalszą eksploatację. Ze 
względów bezpieczeństwa został 
wyłączony z użytkowania w listopa-
dzie 2020 r. 

nowy wiadukt jest nieco szerszy, 
dzięki czemu pojawiła się na nim 

wygodna droga rowerowa, a także 
chodnik. po obu stronach, czyli na 
skrzyżowaniach ul. kurlandzkiej 
z wiatraczną i Bobrzańską, wybu-
dowane zostały ronda. tam również 
powstała infrastruktura dla rowe-
rzystów i chodniki.

w odróżnieniu od wyburzonej 
konstrukcji, nowy wiadukt ma 
odpowiednie odwodnienie. wody 
opadowe, tak jak z nowych rond, 
będą odprowadzane do kolekto-
rów deszczowych. przebudowane 
zostało również oświetlenie, sieci 
elektroenergetyczne oraz fragment 
sieci gazowej. powstała kanaliza-
cja teletechniczna, a także wymie-
niony został odcinek sieci wodo-
ciągowej.

wykonawca prac zajął się rów-
nież nasadzeniami zieleni w rejo-
nie inwestycji, stanowią ją drze-
wa, krzewy i byliny. w ramach 
całej inwestycji nasadzonych zo-
stało i będzie ponad 9 300 sztuk ro-
ślin (w tym drzewa, krzewy, byliny, 
trawy, rośliny cebulowe) o łącznej 
powierzchni 1 318 metrów kwadra-
towych. wzdłuż przebudowywane-
go odcinka ulicy kurlandzkiej, od 
strony osiedla orła Białego, został 
posadzony szpaler lip oraz krze-
wy jaśminowca. ponadto w rejonie 
inwestycji, w uzgodnionej m.in. 
z ZDM lokalizacji, posadzono około 
170 drzew w ramach nasadzeń re-
kompensacyjnych.

w związku z zakończeniem prac 
przy przebudowie wiaduktu w ciągu 
ulicy kurlandzkiej, od 18 grudnia 
na swoje stałe trasy przez ul. kur-
landzką powrócą linie nr 152, 184 
i 218.             

przebudowa wiaduktu i układu 
komunikacyjnego po obu jego stro-
nach kosztowała niecałe 20 mln zł. 
RB, PIM

Poznań

Dobiegły końca prace związane z przebudową wiaduktu w ciągu 
ul. kurlandzkiej. Jednocześnie zniknęły też utrudnienia pod 
wiaduktem i przejazd nad ul. Bolesława Krzywoustego jest 
już możliwy

Otwarcie wiaduktu 
w ciągu ul. Kurlandzkiej

Fo
t.

 p
iM

prace związane z modernizacją 
przystanków tramwajowych rynek 
Jeżycki na ul. Dąbrowskiego w po-
znaniu zakończyły się. od 20 grud-
nia są one dostępne dla pasażerów. 
wsiadanie i wysiadanie z pojazdów 
są łatwiejsze, bowiem jezdnia zosta-
ła podniesiona do poziomu chodni-
ka.

- przystanki wiedeńskie w każ-
dym miejscu ułatwiają wsiadanie 
do tramwajów i wysiadanie z nich, 
ale na ul. Dąbrowskiego, w okolicy 
rynku Jeżyckiego, były niezwykle 
potrzebne. to rozwiązanie bardzo 
istotne przede wszystkim dla se-
niorów, mniej sprawnych fizycznie, 
a także podróżujących z dziećmi 
w wózkach. tego typu udogodnie-
nie z pewnością przyda się pasaże-
rom na Jeżycach - mówi Mariusz 
wiśniewski, zastępca prezydenta 
poznania.

w rejonie obu przystanków 
w najbliższym czasie będą jeszcze 
prowadzone prace wykończeniowe. 
stan zaawansowania robót pozwolił 
jednak na udostępnienie ich pasaże-
rom. od 20 grudnia (od pierwszych 
kursów) na nowych przystankach 
rynek Jeżycki zatrzymują się tram-
waje linii 17 i 18. Jednocześnie przy-
stanki tymczasowe przy kinie „rial-
to” uległy likwidacji.

od nocy z 20 na 21 grudnia na 
swoje stałe trasy wrócą autobusy 
linii 216 i 226, które także będą 
obsługiwać nowe przystanki wie-
deńskie: poZnaŃ GłÓwny - 
Dworcowa - rondo kaponiera - ro-
osevelta - Dąbrowskiego - kościelna 
- następnie po stałych trasach przez 
strzeszyn i os. Literackie - kościel-
na - Dąbrowskiego - roosevelta - 
rondo kaponiera - Dworcowa - po-
ZnaŃ GłÓwny

autobusy linii 216 i 226 nie będą 

się zatrzymywać na tymczasowym 
przystanku „rondo kaponiera” na 
Moście uniwersyteckim w kierunku 
rynku Jeżyckiego.

przypominamy, że przystanki 
wiedeńskie powstają w miejscach, 
gdzie do tramwaju wsiada się bez-
pośrednio z jezdni - jej fragment 
podwyższa się, dzięki czemu dostęp 
do pojazdów jest łatwiejszy. na uli-
cy Dąbrowskiego, gdzie znajdują się 
przystanki rynek Jeżycki, w ramach 
prac prowadzonych przez służby 

Mpk poznań, wyniesiono frag-
menty jezdni, wybudowano rampy 
i wykonano perony o długości 45 
metrów oraz ich krawędzie. Z my-
ślą o osobach niewidomych i sła-
bowidzących zastosowano faktury 
ostrzegawcze i naprowadzające.

wcześniej w tym roku w podob-
ny sposób przebudowany został 
przystanek sielska (w kierunku 
Górczyna) znajdujący się na ul. Gło-
gowskiej.

Budowa przystanków wiedeń-

skich to jednak nie jedyne zreali-
zowane prace, które poprawiły 
komfort dojścia na przystanki, ocze-
kiwania na przyjazd pojazdu oraz 
wymiany pasażerskiej. na zlecenie 
Mpk poznań - w ramach umowy 
powierzenia realizowanej z ZtM - 
w tym roku wybudowano również 
nowe platformy na przystankach 
autobusowych: Morasko kościół, 
porzeczkowa, spławska, wietrzna 
oraz podolany na ul. Biskupińskiej 
i rycerska na ul. Marcelińskiej.

natomiast w pierwszych miesią-
cach przyszłego roku budowane 
będą przystanki: os. orła Białego 
na ul. obodrzyckiej (w obu kierun-
kach), warowna na ul. obodrzyc-
kiej (w kierunku kurlandzkiej), 
ogrody na ul. Dąbrowskiego (przy 
pętli tramwajowej) oraz arnikowa 
na ul. radojewo (w kierunku na-
ramowickiej). przetarg dotyczący 
realizacji prac budowlanych został 
już rozstrzygnięty. celem robót jest 
nie tylko wykonanie platform przy-
stankowych odpowiadających dzi-
siejszym standardom, ale również 
powiązanie ich - poprzez budowę 
chodników - z istniejącymi ciąga-
mi pieszymi. poprawi to komfort 
korzystania z komunikacji autobu-
sowej a także zwiększy bezpieczeń-
stwo mieszkańców. RB, MPK

Przystanki wiedeńskie przy rynku Jeżyckim dostępne 
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aktualnych informacji z poznania 
szukaj na co dzień na  

naszglospoznanski.pl
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tarnowo Podgórne

29 grudnia o 11.00 w kościele w Lu-
sowie zostanie odprawiona msza 
św., a po niej nastąpi przejście na lu-
sowski cmentarz i tam uroczystości 
będą kontynuowane przy grobowcu 
gen. J. D. Muśnickiego.

ponadto z okazji 103. rocznicy 
wybuchu powstania wiel-
kopolskiego wystartuje iii 
edycja Biegu dla generała, 
organizowanego przez to-
warzystwo pamięci Gen. J. 
D. Muśnickiego. Grupę bie-
gaczy poprowadzi miesz-
kanka gminy tarnowo 
podgórne, multimaratonka 
Jolanta witczak. trasa bie-
gu będzie liczyć 103 km (bo 
to 103. rocznica). Biega-
cze wystartują 27 grudnia 
o 18.00 z łupicy (powiat 
wschowski) i pobiegną 
przez wolsztyn, nowy tomyśl, wą-
sowo i Duszniki. na mecie w Luso-
wie będą 28 grudnia ok. 18.00. Bieg 
odbywa się w warunkach pandemii, 
biegnie ograniczona liczba osób. Je-
żeli zobaczą państwo ich na trasie, 
to prosimy o gorący doping!

od 27 do 29 grudnia zostanie 
podświetlony na biało-czerwono 

budynek urzędu Gminy w tarnowie 
podgórnym. w tych samym termi-
nie Muzeum powstańców wielko-
polskich w Lusowie będzie dostęp-

ne dla wszystkich chętnych – wstęp 
w tym czasie będzie bezpłatny.

przypominamy, że w tym roku 
27 grudnia został ustanowiony 

narodowym Dniem Zwycięskiego 
powstania wielkopolskiego. Za-
chęcamy do wywieszenia biało-czer-
wonych flag. ARz

Gmina tarnowo podgórne, towarzystwo pamięci Gen. J. D. Muśnickiego w Lusowie 
oraz Muzeum powstańców wielkopolskich w Lusowie zapraszają na gminne 
obchody 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

103 rocznica Powstania
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Gmina tarnowo podgórne przypo-
mina, że zostały już automatycznie 
wystawione skierowania na szcze-
pienia dla dzieci od 5 roku życia. 
w przypadku tych szczepień nie 
obowiązuje rejonizacja.  

– oczywiście cały czas zachęca-
my również dorosłych i młodzież 
do szczepień pierwszą dawką lub 
dawką przypominającą – mówi 
i zastępca wójta ewa noszczyńska 
szkurat, która jest Gminnym koor-
dynatorem szczepień. – wystarczy 
skontaktować się z jednym z punk-
tów i umówić się na szczepienie. 

oto punkty na terenie gminy tar-
nowo podgórne:

- centrum Medyczne MeD-LuX, 
ul. rynkowa 63, przeźmierowo, for-
mularz zgłoszeniowy na med-lux.pl 
lub tel. 61 8163 900,

- poradnia specjalistyczna Bo-
.Medica, ul. rynkowa 18, przeźmie-
rowo, mail zdrowie@bomedica.
com.pl, sMs 782 108 108 lub tel. 
tel. 607 06 88 88,

- punkt szczepień MeDikor, 
ośrodek Zdrowia, ul. sportowa 1, 
tarnowo podgórne, specjalna za-
kładka na www.medikor.eu, mail 
szczepieniatarnowo@medikor.eu 
lub tel. 512 987 874.

Jeżeli będzie taka potrzeba to 
gmina zorganizuje dla swoich 
mieszkańców bezpłatny transport 
do punktu szczepień – w tej sprawie 
prosimy o kontakt pod nr tel. 508 
559 467. arz

Zaszczep się 
i dzieci!

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim można obejrzeć w muzeum w Lusowie. 27-29 grudnia 
wstęp będzie bezpłatny.

rekLaMa
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o niezapomniany klimat zadbali 
również mieszkańcy gminy stę-
szew, którzy prezentowali swoje 
rękodzieło artystyczne. przepiękne 
ozdoby z pewnością mogły stać się 
dla wielu inspiracją na wystój świą-
teczny domu, czy pomysłem na po-
darunek dla bliskich.

niewątpliwie dla dzieci najważ-
niejszym punktem programu była 
wizyta Świętego Mikołaja. ten star-
szy miły gość miał tylko jedną noc, 
by z Bieguna północnego rozwieźć 
prezenty dla wszystkich, na całym 
świecie. Mimo napiętego grafiku, 
staruszek z siwą brodą, wraz ze 
swoimi pomocnikami, znalazł dla 

najmłodszych stęszewian czas i 5 
grudnia zawitał na tutejszym ryn-
ku z koszykiem pełnym słodyczy. 
wspólnych zabaw, zdjęć i uśmie-
chów z Mikołajem nie było końca. 

tego dnia rozstrzygnięto również 
konkurs na „najpiękniejszą ozdobę 
choinkową”. to nie był łatwy wybór, 
ponieważ łącznie wpłynęło ponad 
200 prac konkursowych. wszystkie 
były wykonane z ogromną staran-
nością i pomysłowością.

Magii całemu wydarzeniu dodało 
„odpalenie” iluminacji świątecznej, 
która będzie cieszyć oczy mieszkań-
ców przez cały okres świąteczno – 
noworoczny. 

nie mogło zabraknąć również 
wspólnego ubierania choinki przy 
dźwiękach zimowych i świątecz-
nych piosenek. Mieszkańcy naszej 
gminy zawiesili na niej ozdoby, któ-
re sami wykonali. Drzewko to stroi  
budynek urzędu Miejskiego Gminy 
stęszew.

organizatorem wydarzenia był 
urząd Miejski Gminy stęszew, Dom 
kultury w stęszewie oraz Zakład 
Gospodarki komunalnej i Mieszka-
niowej w stęszewie. Red

5 grudnia, na stęszewskim rynku zrobiło się iście świątecznie. 
To nie tylko za sprawą śniegu, który prószył tego dnia 

Spotkanie z Mikołajem
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8 stycznia w hali widowiskowo-
-sportowej w stęszewie odbędzie się 
na wyjątkowe wydarzenie – nowo-
roczny koncert wiedeński pt. „per-
ły Dunaju” w wykonaniu orkiestry 
capella samotulinus pod dyrekcją 
remigiusza skorwidera. 

to muzyczna podróż przez znane 
i uwielbiane dzieła rodziny straus-
sów: romantyczne walce („nad 
pięknym modrym Dunajem”, „od-
głosy wiosny”); lekkie, zwiewne 
polki („annen polka”, „pizzicato 
polka”), ale również podczas tego 
koncertu będzie okazja usłyszeć 
ogniste czardasze („czardasz” 

Montiego czy „kiedy skrzypki gra-
ją z operetki ”/„cygańska miłość” 
F.Lehara).

orkiestrze towarzyszyć będzie 
sopranistka agnieszka halicka oraz 
skrzypaczka Marcelina Dera. ca-
łość poprowadzi piotr witoń.

Z pewnością koncert ten będzie 
udanym sposobem na rozpoczęcie 
zbliżającego się nowego roku.

Bilety są dostępne na portalu bi-
lety24.pl lub w sekretariacie Domu 
kultury w stęszewie.

Dla czytelników mamy dwa dwu-
osobowe zaproszenia. szczegóły na 
naszglospoznanski.pl. Red  

„Perły Dunaju” 

o gminie stęszew czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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tarnowo Podgórne, 
oPalenica

noworoczna eskapada wyruszy 1 
stycznia o godz. 18.00 z parkingu 
przy straży Gminnej i ochotniczej 
straży pożarnej (ul. pocztowa/ul. 
słoneczna) w tarnowie podgórnym. 
przewodzić jej będzie wójt tarnowa 
podgórnego tadeusz czajka. 

– nieznacznie zmodyfikowaliśmy 
ubiegłoroczną trasę, ale na pewno 
przejedziemy przez wszystkie miej-
scowości gminy – mówi wójt tarno-
wa podgórnego. – postaramy się, 
żeby nasz przejazd można było na 
bieżąco śledzić w internecie.

eskapada pojedzie następują-
co: tarnowo podgórne – kokosz-
czyn – Góra – tarnowo podgórne 
– rumianek – Jankowice – ceradz 
kościelny – Jankowice – Lusówko 
– sierosław  – wysogotowo – prze-
źmierowo – Baranowo – chyby – 
swadzim – Batorowo – Lusowo – 
sady  – tarnowo podgórne. 

Mieszkańcy gminy tarnowo pod-
górne – uczestnicy noworocznej 
eskapady mają nadzieję, że będzie-
cie na trasie – wyjdźcie w ten nowo-

roczny wieczór i pomachajcie im! 
Jeżeli ktoś z państwa będzie chciał 
pojechać za noworoczną eskapadą 
autem, to uczyni to na własną od-
powiedzialność (oczywiście wszyst-

kich obowiązują przepisy ruchu 
drogowego). wspólnie powitajmy 
rozpoczynający się nowy rok – 
niech będzie głośno, kolorowo i ra-
dośnie! ARz

2022 rok gmina Tarnowo Podgórne powita Noworoczną 
Eskapadą

Noworoczna Eskapada 
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Za pierwszą Noworoczną Eskapadą pojechali mieszkańcy w przybra-
nych samochodach. Ciekawe jak będzie w tym roku? 

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 15 grudnia 2021 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne, ul. 

Poznańska 115, oraz na stronie internetowej gminy, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.
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park sokoła przy MGok w Buku 
nie tylko niedawno okrył się śnież-
ną szatą, ale też rozbłysnął setkami 
lampek, którymi ozdobiono bożo-
narodzeniowe choinki. to zdjęcie 
zrobione kilka dni temu, kiedy przez 

kilka dni poczuliśmy zimową aurę. 
teraz choinki już wprawdzie bez 
śniegu, ale ciągle kuszą świąteczną 
aurą i skłaniają do spacerów po par-
kowych alejkach. końcowe odlicza-
nie do wigilii rozpoczęte. IDW

Bożonarodzeniowe 
choinki w parku

Środowiskowe centrum Zdrowia 
psychicznego w powiecie poznań-
skim dla mieszkańców gmin Buk 
i stęszew działa w otuszu od paź-
dziernika br. powstało z funduszy 
unijnych, dzięki którym zapewnia 
wielospecjalistyczną kadrę i bez-
płatną pomoc psychologiczną prze-
znaczoną dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci. 

– trwająca pandemia jest okre-
sem, w którym szczególnie ważne 
jest zwrócenie uwagi na aspekty 
dotyczące zdrowia psychicznego, 
też tych najmłodszych. Lockdown 
i brak możliwości bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami przyczynia 
się do licznych problemów natury 
psychicznej, z którymi należy zwró-
cić się do specjalisty. Dlatego tak 
ważne jest pozyskanie przez Fun-

dację „akme” funduszy unijnych na 
interdyscyplinarne Środowiskowe 
centrum Zdrowia psychicznego 

w otuszu – mówił burmistrz miasta 
i gminy Buk paweł adam.

w Środowiskowym centrum 

Zdrowia psychicznego można 
otrzymać wsparcie w trudnych mo-
mentach życiowych – kryzysie psy-
chicznym. 

– oferujemy indywidualne spo-
tkania z psychologami i psychia-
trami, pedagogiem, pracownikiem 
socjalnym, doradcą zawodowym, 
mediatorem, pracownikiem socjal-
nym, dietetykiem czy fizjoterapeu-
tą. nie jest potrzebne skierowania 
lekarskie, wystarczy zadzwonić 
i przyjść by otrzymać kompleksowe 
wsparcie – wyjaśnia urszula stęp-
kowska-Bobryk, kierownik Śro-
dowiskowego centrum Zdrowia 
psychicznego. Jego pomysłodawcą 
i realizatorem jest Fundacja „akme” 
z siedzibą w poznaniu. wartość pro-
jektu to 3,5 mln zł, a dofinansowa-
nie z europejskiego Funduszu spo-

łecznego wynosi 3 mln 100 tys. zł.
w ubiegłym tygodniu, z inicjaty-

wy burmistrza, odbyło się spotkanie 
przedstawicieli placówek oświa-
towych w Buku, ośrodka pomocy 
w Buku z pracownikami centrum 
w otuszu. Dyrektorki, pedagodzy, 
psycholodzy wspólnie zastanawiali 
się jak dotrzeć do jak największej 
liczby osób potrzebujących pomocy 
psychicznej w gminie, w jaki spo-
sób informować o tym punkcie ro-
dziców, nauczycieli, by zachęcić do 
skorzystania z jego bogatej oferty.

Środowiskowe centrum Zdrowia 
psychicznego w powiecie poznań-
skim dla mieszkańców gmin Buk 
i stęszew działa od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8-20, kontakt: 
otusz 11a, tel. 609 691 550. 
EWA

Wsparcie w kryzysie psychicznym dla gmin Buk i Stęszew
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Jubileusz 120-lecia działalności 
koła pszczelarzy w Buku rozpoczął 
się mszą świętą w sanktuarium 
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej 
w Buku. oficjalna część uroczysto-
ści odbyła się 5 grudnia w sali Miej-
skiej, a najważniejszym jej punktem 
było nadanie i poświęcenie sztanda-
ru koła.

Fundatorami sztandaru byli: wo-
jewódzki Związek pszczelarzy z sie-
dzibą w poznaniu, burmistrz mia-
sta i gminy Buk, członkowie koła 
pszczelarzy w Buku, technikum 
pszczelarskie cDs-Lider w Buku. 
przedstawiciele fundatorów doko-
nali symbolicznego wbicia gwoździ 
w sztandar, zaś gwoździa pamiąt-
kowego – ks. prob. andrzej szcze-
paniak z sanktuarium Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej w Buku. 
prezes koła pszczelarzy henryk ro-
goziński odniósł się do idei samego 
sztandaru koła mówiąc, że widnieje 

na nim symbole ważne dla środowi-
ska pszczelarzy: godło polski, logo 
polskiego Związku pszczelarzy i bu-
kowskiego koła, wizerunek Matki 

Boskiej Literackiej, godło gminy. 
Grono zasłużonych działaczy 

koła otrzymało odznaczenia przy-
znawane przez polski Związek 

pszczelarzy. Brązowe odznaczenia 
dostali: andrzej Basztak, krzysztof 
Drzymała, Marian kańduła, Ma-
riusz kańduła, sławomir krawiec, 
henryk Maćkowiak, Barbara nowa-
kowska, Jan rajkowski, zaś srebrne 
odznaki przyznano tadeuszowi Bo-
ruckiemu i Januszowi kalocie.

w gronie licznie zaproszonych 
gości był też burmistrz paweł adam, 
który wraz z przewodniczącym 
rady MiG Buk piotrem Gorońskim 
podziękował pszczelarzom za ich 
pracę. w imieniu całej społeczno-
ści lokalnej wyraził najwyższe słowa 
uznania za to, że swoją pasją, fa-
scynację tak skutecznie przekazują 
młodym pokoleniom. 

– wspierając działalność pszcze-
larzy co roku czynimy starania, aby 
pozyskać dofinansowanie z urzędu 
marszałkowskiego do zakupu drzew 
miododajnych – mówił burmistrz, 
a na ręce prezesa henryka rogo-

zińskiego przekazał kartę podarun-
kową o wartości 5.000 zł do wyko-
rzystania w 2022 r. na statutową 
działalność członków koła pszcze-
larzy w Buku.

Do słów uznania dla działalności 
koła dołączył też piotr Borowiak, 
przewodniczący wojewódzkiego 
koła pszczelarzy, który zwrócił uwa-
gę na znaczenie sztandaru jak wi-
docznego znaku działalności koła. 
wiesław łyczykowski z Depar-
tamentu rolnictwa i rozwoju 
wsi z urzędu Marszałkowskiego 
województwa wielkopolskiego 
podkreślił, że sztandar świadczy 
o tożsamości, miłości i trwałości 
organizacji; jest też oddaniem czci 
i hołdu dotychczas zasłużonym 
działaczom. 
Edyta Wasielewska 

koło pszczelarzy w Buku świętowało jubileusz 120-lecia działalności

120 lat Koła Pszczelarzy 
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przyszłoroczny budżet gminy ko-
morniki zakłada dochody na pozio-
mie 201.385.623,68 zł, a wydatki  
na poziomie 204.345.848,68 zł.

prawie 54 mln zł. zaplanowa-
no na inwestycje, w tym 24,5 mln 
zł na przedsięwzięcia drogowe. 
wśród nich największe to budowa 
węzła transportowego Grunwaldz-
ka w plewiskach oraz budowa 
wiaduktu nad torami kolejowymi 
w ul. kolejowej w plewiskach. kon-
tynuowana będzie też przebudowa  
ul. G. Daimlera w komornikach. 
ponadto, w ramach realizacji pro-
gramu Budowy Dróg Gminnych 
powstaną nowe ulice m.in. poran-
na w plewiskach, towarowa w ko-
mornikach, kolejny etap ul. polnej 
w chomęcicach i Miętowej w ple-
wiskach. przebudowane zostaną  
ul. 1 Maja w rosnówku, skrzyżo-
wanie ul. łęczyckiej, Zespołowej 
i podgórnej w wirach. w budże-
cie zaplanowano środki z myślą 
o bezpieczeństwie użytkowników 
dróg – będą nowe chodniki, ścież-
ki rowerowe, bezpieczne przejścia 
dla pieszych i kolejne punkty objęte 
gminnym monitoringiem. 

w przyszłym roku będzie konty-
nuowana walka gminy ze smogiem 
– czyli „Dofinansowanie kosztów 
inwestycji proekologicznych” –  wy-
miana pieców węglowych na ogrze-

wanie ekologiczne.
na wydatki oświatowe w 2022 

r. zaplanowano 83,4 mln zł, w tym 
11,2 mln zł na inwestycje. Zgodnie 
z planem zakończy się rozbudowa 
szkoły nr 2 w plewiskach. rozpocz-
nie się także wyczekiwana budowa 
sali sportowej w chomęcicach. na 
terenie nowej szkoły w wirach ma 
powstać plac zabaw i następnie bo-
isko.

w ramach wydatków inwesty-
cyjnych planuje się także budowę 
domu kultury w szreniawie i  mo-
dernizację domu kultury „koźlak” 
w chomęcicach. kończyć będzie 
się budowa kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego w szreniawie 
z pełnowymiarowym boiskiem do 
piłki nożnej. powstaną nowe miej-
sca do wypoczynku i rekreacji, jak 
place zabaw, parki, place spotkań. 
w przyszłym roku mieszkańcy po-
nownie będą decydować o inwesty-
cjach i projektach w ramach Budże-
tu obywatelskiego.

Zadłużenie gminy na rok 2022 
planuje się w kwocie 32.110.625 
zł, co stanowi 15,94% planu docho-
dów. OK

czerwonak, komorniki

4 grudnia mieszkańcy gminy ko-
morniki wzięli udział w Mikołaj-
kach, które po raz pierwszy od-
bywały się przy centrum tradycji 
i kultury. panował świąteczny na-
strój, na straganach można było 
zaopatrzyć się w bożonarodzeniowe 
słodycze lub rękodzieło, a na scenie 
dominowała tematyka świąteczna. 
uczestnikom czas umilały występy 
uczniów z gminnych szkół i przed-
szkoli, zespół „nudzimisię”, szkoła 
tańca pure Dance studio, chóry, 
„zespół aspirynki”, a na zakończe-
nie gość specjalny – zespół regio-
nalny „Gorce” z kamienicy.

Można było skosztować potraw 
z grilla, grochówkę serwowaną 
przez panie z komornickiej bibliote-
ki, gofry czy hot-dogi. panie z kGw 
sprzedawały własnoręcznie wypie-
kane słodkości, z których dochód 
całkowicie zostanie  przeznaczony 
na leczenie małej wiktorii, miesz-
kanki komornik. tuż obok można 
było zakupić przepiękne maskotki 
i tym samym wesprzeć akcję cha-
rytatywną. Dla najmłodszych przy-
gotowanych było wiele atrakcji. 
Dzieci mogły bawić się z elfami, 
a także uczestniczyć w warsztatach 
plastycznych. niespodzianką była 
wizyta Świętego Mikołaja, który 
przyjechał na... motocyklu. 

kulminacja uroczystości nastą-
piła o godz. 18, kiedy do zebranych 
gości przemówił Marian adamski, 
przewodniczący rady Gminy ko-
morniki. cieszył się, że ctk tak 
bardzo przyciąga mieszkańców, jest 
idealnym miejscem na takie uroczy-
stości. przywitał gości z zaprzyjaź-
nionej gminy kamienica. Zwracał 
uwagę na tradycję obchodzenia 
Bożego narodzenia. nastąpiło od-
liczanie, potem zapalenie iluminacji 
na choince, a komornickie niebo 
rozświetliły fajerwerki. w ceremo-
nii uczestniczyli też zastępca prze-
wodniczącego piotr wiśniewski 
i inni radni, dyrektor Gok Damian 
konieczek. 

rozstrzygnięty został konkurs na 
najpiękniejszą kartkę bożonarodze-
niową. najciekawsze prace zostały 
wystawione w gablocie, laureatom 
przyznano nagrody. koniec wieczo-
ru umilił występ zespołu ludowego 
„Gorce” z kamienicy. Red

Komornicka choinka 

podczas sesji, 16 grudnia, rada Gminy 
komorniki przyjęła budżet na 2022 rok. 
podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej 
wyda na inwestycje drogowe i oświatę

Mają budżet

o gminie komorniki czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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10 kostrzyn

Data jest nieprzypadkowa bowiem 
właśnie 11 listopada 1251 r. na 
grodzie w pobiedziskach książę 
przemysł i lokował kostrzyn na 
prawie niemieckim. Z tej okazji 
przez cały rok zorganizowano wie-
le wydarzeń, by godnie upamięt-
nić obchody, pocztę wychodzącą 
z urzędu Miejskiego znakowano 
pieczęcią z logotypem obchodów 
przedstawiającym siedzibę urzę-
du Miejskiego oraz napis 770 lat 
kostrzyna, a w październiku po-
jawił się specjalny znaczek pocz-
towy ilustrujący obecny kostrzyn 
w formie graficznej z dodanym 
logo obchodów. w Bibliotece Mia-
sta i Gminy kostrzyn pojawiły się 
pamiątki związane z kostrzynem, 
a także wystawy historyczne, został 
zorganizowany również konkurs 
na najlepszy komiks. ukazały się 
liczne publikacje w mediach ze-

wnętrznych – takich jak „wiado-
mości turystyczne”, „wielkopolska 
– przyszłość i rozwój”, a także w  
naszym Głosie poznańskim. urząd 
Miejski przygotował specjalne bro-
szury, które przedstawiały nie tyl-
ko historię kostrzyna, ale również 
najciekawsze atrakcje turystyczne 
gminy kostrzyn, a izba Muzealna 
Ziemi kostrzyńskiej w mediach 
społecznościowych publikowała 
ciekawostki dotyczące historii mia-
sta. 

na terenie gminy pojawiły się 
banery informujące o 770-leciu 
miasta przedstawiające widok na 
Jarmark odbywający się niegdyś na 
kostrzyńskim rynku (wykorzysta-
no fotografię sprzed 120 lat!). na 
łamach miesięcznika „kostrzyń-
skie aBc” ukazywały się kolejne 
informacje dotyczące historii na-
szego miasta, na bazie których na 

koniec roku zaplanowano konkurs 
z wiedzy o kostrzynie. połączeniem 
historii z nowoczesnością było za-
instalowanie w parku Miejskim lo-
gotypu gminy, dzięki czemu miasto 
zyskało kolejny atrakcyjny punkt na 
mapie. to nie jedyne nowe miejsce 
w parku, gdyż we wrześniu oficjal-
nie otwarto (ze spotkaniem autor-
skim Grzegorza kasdepke) „stację 
książki” – bibliotekę zewnętrzną, 
w której mieszkańcy mogą wymie-
niać się swoimi książkami. w ob-
chody 770-lecia aktywnie włączyły 
się szkoły podstawowe z gminy 
organizując gry i rajdy terenowe, 
konkursy gwarowe i recytatorskie. 
Z imprez, które zapadną na dłu-
go w pamięci mieszkańców oraz 
na stałe wpiszą się w kulturalny 
i sportowy kalendarz gminy ko-
strzyn z pewnością warto wymienić 
Festiwal kulinarny (z „kostrzynia-

dą” i konkursami wiedzy o histo-
rii kostrzyna dla najmłodszych), 
kurdeszowy rajd samochodowy, 
kurdeszowa (Za)Dyszka (gościn-
nie w wiktorowie, ale z akcentem 
770-lecia na medalu). w paździer-
niku dokonano także otwarcia 
kina społecznościowego – „ko-
strzyńskie kino Za rogiem”, na 
którym swoją obecnością zaszczycił 
Zbigniew Zamachowski przygoto-
wując okazjonalny recital. Z okazji 
770-lecia miasta powstało towarzy-
stwo Miłośników Ziemi kostrzyń-
skiej, w którego skład weszło wielu 
entuzjastów lokalnej historii. 

podczas wspomnianej na po-
czątku artykułu jubileuszowej se-
sji podsumowano dotychczasowe 
działania, a miejscy radni zdecy-
dowali o tym, że kolejny rok bę-
dzie obchodzony pod patronatem 
generała ignacego prądzyńskiego. 

Z kolei młodzieżowi radni uchwa-
lili konkurs na maskotkę gminy 
kostrzyn. w ostatnie dni listopada 
Miejsko-Gminny ośrodek kultury 
zorganizował Literackie andrzejki 
oraz koncert amatorów, przypomi-
nający mieszkańcom hity lat 50. 
i 60. w druku znajduje się publika-
cja dotycząca kapliczek maryjnych 
na terenie gminy, a to jeszcze nie 
ostatni akcent obchodów… trwają 
bowiem prace nad figurą rycerza 
kostro w postaci miejskiego urzęd-
nika, którego odsłonięcie symbo-
licznie zakończy obchody, a pierw-
sza figura zapoczątkuje planowany 
szlak miniatur na terenie kostrzy-
na, który stanie się jego kolejną 
atrakcją. ŁS

kostrzyn cały rok świętował 770. rocznicę nadania praw 
miejskich, a kulminacja przypadła 11 listopada podczas 
jubileuszowej wspólnej sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

770-lecie lokacji
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Zakończyły się prace związane 
z układaniem warstwy wyrównaw-
czej wokół ronda „północnego” 
oraz ostatnie prace brukarskie przy 
chodniku i ścieżce w tunelu. Do po-

łożenia pozostała ostatnia warstwa 
asfaltu – sMa. uruchomiona zo-
stała przejezdność dla mieszkańców 
kostrzyna. 
ŁS

Gmina kostrzyn otrzymała 561.300 
zł na doposażenie szkół podsta-
wowych w nowoczesne narzędzia 
i pomoce dydaktyczne w ramach 
rządowego programu „Laborato-
ria przyszłości”!pieniądze zosta-
ły przyznane na podstawie liczby 
dzieci uczęszczających do placówki. 
i tak:
- sp im. Mikołaja kopernika w iw-
nie – 30.000 zł;
- sp nr 1 im. ewarysta estkowskie-
go w kostrzynie – 188.100 zł;
- sp nr 2 im. rady europy w ko-
strzynie – 115.800 zł;
- sp im. arkadego Fidlera w Gułto-
wach – 30.000 zł;
- sp im. pauliny i augusta wilkoń-
skich w siekierkach – 107.400 zł;
- sp im. Jana Brzechwy w Brzeźnie 
– 30.000 zł;
- sp im. wincentego witosa w czer-
lejnie – 60.000 zł.

Laboratoria przyszłości to inicja-
tywa edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo edukacji i nauki we 

współpracy z centrum Govtech 
w kancelarii prezesa rady Mini-
strów. Jej celem jest wsparcie szkół 
podstawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków steaM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). szkoły, w ramach 
przyznanej puli środków, będą mo-
gły zakupić wyposażenie określone 
w katalogu przygotowanym na po-
trzeby projektu. wytypowany sprzęt 
podzielony został na elementy wy-
posażenia podstawowego (drukarki 
3D z akcesoriami, mikrokontrolery, 
sprzęt do nagrań, stacje lutownicze) 
oraz dodatkowego (m. in. narzędzia 
takie jak piła taśmowa, wypalarka 
do drewna czy wiertarka, sprzęt 
aGD i audio - wideo oraz urządze-
nia z zakresu robotyki). skomple-
towane w ramach przedsięwzięcia 
wyposażenie od 1 września 2022 r. 
uatrakcyjni zajęcia szkolne i poza-
lekcyjne oraz kół zainteresowań. 
PB

4 grudnia na kostrzyńskim rynku 
odbyły się Mikołajki. w ich ramach 
na mieszkańców czekała moc atrak-
cji. Już od godziny 16:00 na dzie-
ci czekał św. Mikołaj, który wraz 
z aniołkiem przybył do kostrzyna 
na specjalnych saniach, które od 
soboty zdobią rynek. Św. Mikołaj 
oraz aniołek przygotowali dla dzieci 
słodkie upominki, które rozdawali 
wśród wszystkich zgromadzonych 
młodych mieszkańców kostrzy-
na. również od godziny 16:00 (do 
20:00) trwał Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, który zgromadził 20. wy-
stawców z naszej gminy oraz oko-
lic, którzy oferowali mieszkańcom 

rozmaite produkty od rękodzieła, 
stroików, skrzatów przez biżuterie, 
świeczki i mydła, a także ciasta, 
przetwory, potrawy świąteczne czy 
grzane wino. od godziny 17:00 
Mikołajki uświetniły występy ze-
społów: „pieśni i tańca siekieracy”, 
„Złota Jesień”, „akord” i „wyjdzie 
w praniu” prezentując repertuar 
świąteczny w postaci kolęd, pasto-
rałek i piosenek. chwilę po godzi-
nie 19 symbolicznego odpalenia 
lampek na choince dokonał 10-letni 
mieszkaniec skałowa adam ka-
ralus, wybrany podczas konkursu 
spośród wszystkich obecnych dzie-
ci. ŁS

Jarmark na Rynku

Laboratoria Przyszłości

Asfalt pod tunelem
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kórnik

Znakomite jedzenie, duży wybór 
rękodzieła, muzyczne atrakcje, a to 
wszystko okraszone góralskim folk-
lorem - tak można podsumować Jar-
mark świąteczny, który odbył się od 
10 do 12 grudnia na placu niepod-
ległości w kórniku.

przy olbrzymiej choince, która 
rozświetlona została tydzień wcze-
śniej, stanęły dwa spore namioty, 
duża scena i domek św. Mikoła-
ja. kilkudziesięciu wystawców 
prezentowało wyroby rękodzieła, 
stowarzyszenia i instytucje ofero-
wały świąteczne kartki i upominki, 
a lokalni restauratorzy dbali o pod-
niebienia uczestników jarmarku. 
wśród wystawców nie zabrakło 
koła Gospodyń wielskich z zaprzy-
jaźnionej z kórnikiem Bukowiny 
tatrzańskiej oraz księżniczki ange-

liki i jej świty z  partnerskiej gminy 
koenigstein im taunus.

w piątek wystąpił Michał sobie-
rajski z zespołem i zespół góralski 
Białcanie. sobota rozpoczęła się od 
występu uczniów szkoły podsta-
wowej im. Jana wójkiewicza w ra-
dzewie. stowarzyszenie teatralne 
Legion zaprosiło na wspólne kolę-
dowanie z tradycyjnymi kolędnika-
mi na płycie rynku, a także jazzujący 
koncert Marii taciak i anny stani-
sławskiej z zespołem czamanova 
Jazz trio. na scenie wystąpiła też 
wokalistka wiktoria Dawidek oraz 
adepci tańca ze skarbnicy talentów. 
po raz kolejny grali, śpiewali i tań-
czyli Białcanie prezentując tradycyj-
ne posiady góralskie. swój świątecz-
ny repertuar przedstawiły działające 
pod egidą koku: senioritki pod dy-

rekcja ewy wodzyńskiej, orkiestra 
dęta prowadzona przez Jacka korty-
lewicza oraz castellum cantans pod 
batutą Dariusza tabisza.  

niespodzianką był występ urzęd-
ników oraz gości wraz z Michałem 
sobierajskim. przedstawili oni 
krótki utwór wokalno-baletowy 
nawiązujący do bajki „Dziewczyn-
ka z zapałkami”, przeczytanej na 
scenie przez wiceburmistrza Broni-
sława Dominiaka. na zakończenie 
sobotniego wieczoru z nastrojowym 
koncertem wystąpił zespół k&Gen-
tlemen.

w niedzielę najpierw publiczność 
mogła oklaskiwać występ Filipa 
sznury. później sceną zawładnęli 
przedszkolacy z Leśnej Drużyny 
(kamionki) i od wodnika szuwarka 
(szczytniki). niewiele starsi arty-

ści ze szkoły podstawowej nr 1 im. 
tytusa Działyńskiego w kórniku 
(Viva la Musika i solistki) i szkoły 
podstawowej im. sprawiedliwych 
wśród narodów Świata z klasą za-
kończyli prezentacje przygotowane 
przez placówki oświatowe.  po nich 
wystąpił roman szkudlarek, pasjo-
nat harmonijki ustnej i posiadacz 
największego w polsce zbioru tych 
instrumentów. talent taneczny za-
prezentowała też spontanicznie na 
scenie dziewczyna z ekipy, która 
tego dnia wykonywała w ratuszu 
szczepienia przeciw covid-19.

wielkie wrażenie na widzach zro-
bił występ weroniki kozłowskiej 
i Mai Garsztki – mistrzyń polski 
aerial hoop & pole sport. na za-
kończenie imprezy powtórzono 
wzruszającą opowieść o „Dziew-

czynce z zapałkami” a także razem 
z publicznością odśpiewano kolędę 
„przybieżeli do Betlejem”.

Biała dama i Gwiazdor rozdawa-
li słodycze dzieciom. na kórnickim 
rynku stanął też drewniany domek, 
w którym pracownice Biblioteki pu-
blicznej w kórniku czytały bajki naj-
młodszym. w mniejszym namiocie 
zaimprowizowano przestrzeń wy-
stawienniczą dla laureatów zorga-
nizowanego przez kok  konkursu 
„Guzik z pętelką”. prowadzono też 
warsztaty, m.in.:  strojenia świą-
tecznego drzewka, produkcji ozdób, 
malowania toreb świątecznych 
i ozdabiania pierników dla dzieci 
i młodzieży.

Była też piękna karuzela, a ulica-
mi miasta od oazy do Bnina jeździła 
kolorowa, darmowa kolejka. ŁG

Jarmark świąteczny w Kórniku

Ze względu na obostrzenia co-
ViD-19 oficjalna uroczystość od-
była się 10 grudnia w kameralnym 
gronie. wzięli w nej udział: w imie-
niu wojewody Michała Zielińskiego 
- hanna Zawadka - zastępca dy-
rektora wydziału polityki społecz-
nej, radny sejmiku województwa 
wielkopolskiego Jerzy Lechnerow-
ski, radny powiatu poznańskiego  
Filip Żelazny, radni miasta i gminy 
kórnik, członkowie rady seniorów 
Miasta i Gminy kórnik oraz zapro-
szeni goście. poświęcenia obiek-
tu dokonał proboszcz parafii pw. 
wszystkich Świętych ks. Grzegorz 
Zbączyniak. w czasie wydarzenia 
burmistrz przemysław pacholski 
wręczył akty nominacyjne człon-
kom nowo powołanej rady senio-
rów Miasta i Gminy kórnik kadencji 
2021-2025.

Burmistrz w mowie otwierającej 
zaznaczył, że „Dom integracji Mię-
dzypokoleniowej to doskonały przy-
kład, realizacji polityki społecznej 
miasta i gminy kórnik. Dom będzie 
miejscem, gdzie znajdą realizację 
dobre pomysły, które są dedykowa-

ne wszystkim grupom wiekowym 
od najmłodszych do tych sporo star-
szych. szczególne miejsce w działal-
ności domu będą miały organizacje 
pozarządowe działające na terenie 
miasta i gminy kórnik. w obiekcie 
będą mogły realizować swoje zada-
nia statutowe”.

inwestycja została dofinansowa-

na ze środków rządowego Fundu-
szu inwestycji Lokalnych. koszt 
całkowity to prawie 2 800 000 z cze-
go dofinansowanie wyniosło około  
2 300 000 zł. powierzchnia działki 
na której zlokalizowana jest inwe-
stycja to 851m2, powierzchnia użyt-
kowa obiektu wynosi 333m2. no-
woczesny budynek pozbawiony jest 

barier architektonicznych, tak aby 
osoby niepełnosprawne czuły się 
w nim komfortowo. Dom jest prze-
widziany na użytkowanie przez 90 
osób. w skład obiektu wchodzi sala 
spotkań, sala gimnastyczna oraz 
kuchnia z pełnym wyposażeniem 
dla 40 osób tak, aby mogły odbywać 
się w niej zajęcia kulinarne. 

Dom jest już w pełni gotowy do 
działania, jedynym ograniczeniem 
pozostaje epidemia coViD 19. Jed-
nak najważniejsze jest nasze wspól-
ne bezpieczeństwo. Red 

po kilku miesiącach budowy otworzono Dom integracji Międzypokoleniowej w kórniku. Mieszkańcy 
zyskali nowe miejsce spotkań 

Dom Integracji Międzypokoleniowej
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o gminie kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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12 PoBiedziska

Minister Klimatu i Środowiska działając jako Operator 
Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021, przyznał dofinansowanie 19 projektom 
złożonym w konkursie „Realizacja inwestycji 
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury 
w miastach”. Gmina Pobiedziska znalazła się na  
4 miejscu listy rankingowej, z kwotą dofinansowania  
3  551  375,90 zł. 

Projekt kompleksowy, zgłoszony przez Gminę 
Pobiedziska do konkursu „Realizacja inwestycji 
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury 
w miastach”, obejmuje działania adaptacyjne, 
mitygacyjne i edukacyjno-informacyjne. Tematyka 
działań edukacyjnych poświęcona jest zmianom 
klimatu i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. 
Poprzez realizację zadań wpływających na zwiększenie 
powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wody 
opadowej i nasadzenia, nastąpi zwiększenie odporności 
gminy na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej
i sprzyjającej integracji społecznej

W ramach projektu zaplanowano realizację:
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA MAŁEGO W POBIEDZISKACH, BUDOWĘ PARKU MIEJSKIEGO, UTWORZENIE PARKU „MALUCHA” 

n połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim,
n wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz utworzenie ogrodu społecznego, który będzie służył prowadzeniu działań edukacyjnych, 

zarówno dla dzieci,  młodzieży,  jak i osób starszych,
n tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki edukacyjnej,
n zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do oświetlenia poprzez montaż oświetlenia solarnego przy deptaku stanowiącym połączenie 

„promenady” z ul. Kostrzyńską.

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE:

ŚCIEŻKA ROWEROWA

DZIAŁANIA MITYGACYJNE:

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE:

SADZENIE DRZEW

z zakresu zielonej infrastruktury - tworzenie systemu 
zieleni miejskiej (nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe) 

z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą 
- renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni 

przepuszczalnych

promowanie jazdy na rowerze  jako alternatywy 
dla przemieszczania  się pojazdami silnikowymi, stworzenie 

infrastruktury w postaci stojaków do rowerów 
oraz promowanie tego sposobu transportu w konkursach, 

zastosowanie OZE w postaci lamp solarnych do oświetlenia

poszerzające wiedzę na temat zmian klimatu 
za pośrednictwem strony www, Biuletynu Pobiedziskiego, 
działań aktywizujących, konkursów, szkoleń i warsztatów

Odbiorcami działań są przede wszystkim mieszkańcy Miasta i Gminy Pobiedziska, a pośrednio turyści. Zarówno dostęp do nowo utworzonej infrastruktury, jak i udział w działaniach edukacyjnych 
będzie bezpłatny, co umożliwi każdemu mieszkańcowi  zdobycie wiedzy na temat  zapobiegania i  łagodzenia skutków zmian klimatu. 

Dla klimatu i dla ludzi

Projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska” realizowany przez
Gminę Pobiedziska w partnerstwie z INTBAU Norway

www: zielono-niebieskie.pobiedziska.pl   e-mail: zielono-niebieskie@pobiedziska.pl

Projekt Zielono - niebieskie Pobiedziska jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich

Odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem zawsze powinno odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, którego głównym celem jest traktowanie zasobów przyrody w taki sposób,  
aby były one użyteczne także dla następnych pokoleń. Obecnie na całym świecie obserwujemy wzrost temperatury powietrza, a wraz z nim narastające problemy objawiające się m.in. coraz 
częstszymi suszami i nawalnymi opadami będącymi skutkiem emisji gazów cieplarnianych (np. CO2) do atmosfery. Z tego powodu niezbędne są działania, które zredukują negatywny wpływ 
człowieka na atmosferę (mitygacja), a także pozwolą na dostosowanie się do nowych warunków klimatycznych (adaptacja). 

Transport jest niezbędnym elementem naszej cywilizacji 
i globalnie odpowiada za 16% emisji dwutlenku węgla  

do atmosfery. Budowa ścieżek rowerowych, obok 
niewątpliwych zysków zdrowotnych, jest także sposobem  

na redukcję emisji tego gazu w mieście. 

NAZWA PROGRAMU:  Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
OPERATOR PROGRAMU: Minister Klimatu i Środowiska z pomocą Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PARTNER PROJEKTU Z PAŃSTW-DARCZYŃCÓW: INTBAU Norway

Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne 
poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz wpływ na poprawę 
świadomości ekologicznej, poprzez wdrożenie działań edukacyjnych oddziałujących 
na zmianę zachowań mieszkańców, na bardziej przyjazne.

Sektor energetyczny to największy emiter gazów 
szklarniowych do atmosfery, a oświetlenie 

ulic wymaga sporych ilości prądu. Modernizacja systemów 
oświetleniowych polegająca na montażu oszczędnego 
oświetlenia LED pozwala zarówno na redukcję emisji, 

jak i oszczędności finansowe. 
Innymi słowy unowocześnienie oświetlenia to nie tylko 

ochrona klimatu, ale także dbałość o lokalne fundusze. 

Fale upałów to zjawiska pogodowe, które znacznie utrudniają 
nam życie. Sadzenie nowych i dbałość o stare drzewa 

pozwalają redukować negatywy wpływ wysokich temperatur 
na nasze zdrowie. Poza tym drzewa, pochłaniając dwutlenek 
węgla z atmosfery, stają się naszym sojusznikiem w redukcji 

stężenia tego gazu w powietrzu. 

Prof. UPP Bogdan Chojnicki, 
Pracownia Bioklimatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

artykuł sponsorowany
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Gmina Dopiewo jest dobrze przy-
gotowana na Święta Bożego na-
rodzenia. na ulicznych latarniach 
przy głównych drogach jej miej-
scowości – Dąbrowy, Dopiewa, 
Dopiewca, konarzewa, palędzia, 
skórzewa i trzcielina – pojawiły się 
iluminacje świetlne. w Dąbrówce 
– wyrosła okazała, świecąca choin-
ka, jakiej nigdy wcześniej tutaj nie 
było. tradycyjne drzewka stanęły we 
wspólnej przestrzeni w konarzewie 
i w Zakrzewie – ozdobili je miesz-
kańcy tych miejscowości. Z każdym 
dniem na terenie całej gminy Dopie-
wo przybywa migoczących lampek, 
którymi mieszkańcy obwieszczają 
światu, że Święta tuż, tuż. tylko pa-
trzeć jak zabłyśnie pierwsza gwiazd-
ka i przełamiemy się opłatkiem 
z domownikami, a potem raczyć się 
będziemy wigilijnymi potrawami.

Dopiewo ma za sobą „wielkie 
ubieranie choinki” (5.12.2021 r.) 
i „koncert Gwiazdkowy Gminy 
Dopiewo” (12.12.2021 r.) – wy-
darzenia, które – pomijając ubie-
gły, koronawirusowo wyłączony 
rok – organizowane są w tej gmi-
nie od kilku lat i na trwałe wpisały 
się w przedświąteczny kalendarz 
przygotowań. szczęśliwie, mimo 
niepewnej i w tym roku sytuacji, 
związanej z pandemią, udało się je 
przeprowadzić, nastrajając miesz-
kańców – tych małych, i tych dużych 
-  pozytywną energią i optymizmem.

Wielkie Ubieranie Choinki 
kulminacyjnym punktem pro-

gramu V Jarmarku Świątecznego 
„wielkie ubieranie choinki” było 
wieczorne rozświetlenie drzewka 
przez wójta gminy Dopiewo, które 
mieszkańcy wcześniej, od popołu-
dnia ozdabiali własnymi bombkami. 
wójt paweł przepióra przyjechał na 
przodzie parady w towarzystwie 
gminnych maskotek – ptaków Dop 
i ewo, koszałka czytałka i Gosir-
ka. obok szli szczudlarze, żongle-
rzy i harcerskie elfy z pochodnia-
mi. choinka stanęła w tym roku 
przed placem, który był centrum 
wydarzeń, bliżej ulicy wyzwole-
nia. wśród licznych atrakcji, jakie 
zapewniła Gminna Biblioteka pu-
bliczna i centrum kultury, ważnym 
miejscem była „Zagroda Świętego 
Mikołaja”, w której spotkać moż-

na było dwa renifery i skrzynkę na 
listy do Mikołaja (dotyczące wyma-
rzonych prezentów). Dzieci mogły 
zjeżdżać ze sztucznej górki, pojeź-
dzić kolejką i na karuzeli weneckiej. 
nie brakowało też chętnych do 
zrobienia selfie z maskotkami. na 
jarmarcznych stoiskach można było 
zaopatrzyć się  w świąteczne ręko-
dzieło, świecidełka, zabawki i sma-
kołyki. Z kolei na scenie prezento-
wały się grupy taneczne i wokalne 
z gminy. wystąpiła orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo, a pod rozświetlo-
nym drzewkiem chór „Bel canto”.  
na deser był koncert „arki noego” - 
zespołu roberta „Litzy” Friedricha 
(znanego również m.in. z „Luxtor-
pedy”). w „arce, która liczy już po-
nad 20 lat śpiewa kolejne pokolenie 
dzieci. któż z nas nie zna ich piose-
nek, takich jak: „tato” („nie boję 
się, gdy ciemno jest)”, „sieje je” 
czy „Święty, święty uśmiechnięty”. 
razem z wokalistami przy mikrofo-
nach śpiewały je dzieci przed sceną. 
przed gwiazdą wieczoru uczest-
ników wydarzenia zachwycił teatr 
ognia, który zaprezentował spektakl 
„narodziny Gwiazdy”.

Koncert Gwiazdkowy
tydzień później, w ramach przy-

gotowań do świąt w Dopiewie odbył 
się „koncert Gwiazdkowy” Jego 
gwiazdą była Golec uorkiestra, 
która zaprezentowała ponad pół-
toragodzinne widowisko. składały 
się na nie – w pierwszej części ko-
lędy i pastorałki, a w drugiej – naj-
większe przeboje zespołu bliźnia-
ków z Milówki – pawła i łukasza. 
Mający za sobą 23 lata na scenie 
górale udowodnili, że potrafią po-
derwać z krzeseł całą halę. publicz-
ność reagowała żywiołowo, tańcząc 
i śpiewając z uorkiestrą popularne  
piosenki, takie jak: „Ściernisko”, 
„pędzą konie”, „Lornetka”, „crazy 
is my life” czy „Górą my”. po takiej 
dawce energii uczestnicy koncertu 
z pewnością mogą góry przenosić 
(co przydaje się np. przy robieniu 
zakupów i przedświątecznych po-
rządków). trzeba przyznać – po 
reakcjach audytorium, że pop, z do-
mieszką folku, rocka i góralskiej tra-
dycji dobrze sprawdził się w nizin-
nym Dopiewie. 

cd. str. 14

doPiewo

Gmina Dopiewo ma za sobą „wielkie ubieranie choinki” i „Koncert Gwiazdkowy Gminy Dopiewo”

Coraz bliżej Świąt



nr 218 / 20 GrUDnIA 2021

14

Czytaj także str. 13
ale ta muzyka ma taką właści-

wość, że sprawdza się wszędzie –  
niedzielny koncert w Dopiewie,  po-
przedziły występy Golec uorkiestry 
we Lwowie i Dubaju, a z Dopiewa 
odleciała ona do rzymu. 

przed koncertem braci z Milówki 
życzenia świąteczno – noworoczne 
uczestnikom „koncertu Gwiazdko-
wego” złożył wójt gminy Dopiewo 
– paweł przepióra. wcześniej pu-
bliczność rozgrzewał warszawski, 
swingujący zespół „singin’ Birds”, 

którego trzon stanowią śpiewają-
ce harmonijnie trzy panie – dwie 
Dominiki i Joanna, a o oprawę mu-
zyczną troszczą się asystujący im 
panowie.  Śpiewające ptaki przed-
stawiły sporo kolęd z nowej płyty 

„skrzydlata kolęda” oraz świato-
wych przebojów. przychodzących 
na salę mieszkańców i gości gminy 
powitała orkiestra Dęta Gminy Do-
piewo, która – jak nietrudno się do-
myślić – zaprezentowała repertuar 
świąteczny.  Zamiast konferansjera 
wydarzenie poprowadził – po wiel-
kopolsku – Gwiazdor.

koncert został zorganizowany 
w rygorze sanitarnym, w ramach 
kampanii „Bądź Git z pit!”, pro-
wadzonej przez dopiewski samo-
rząd od kilku lat, zachęcającej do 

wskazywania adresu zamieszkania 
w gminie Dopiewo w deklaracji po-
datkowej, co powoduje, że ok. 40% 
podatku wykazywanego w pit wra-
ca do gminy zamieszkania. w ciągu 
kilku lat kampania skierowała do 
gminnego budżetu kilka milionów 
złotych, które można było wykorzy-
stać na inwestycje i uatrakcyjnienie 
oferty dla mieszkańców. nie byłoby 
dodatkowej drogi, sali gimnastycz-
nej, lampy, iluminacji świetlnej lub 
koncertu, gdyby nie reakcje miesz-
kańców. tych, którzy nadal zamel-

dowani są poza gminą i do tej pory 
nie zadbali o to, by zaktualizować 
miejsce faktycznego zamieszkania 
w urzędzie skarbowym na adres 
w gminie Dopiewo, prosimy o do-
pełnienie tej prostej formalności, bo 
dzięki niej będziemy mogli jeszcze 
więcej.

w szeregach poznańskich „skor-
pionów” nastał czas powrotów. Vla-
dimir Borodulin już w przeszłości 
reprezentował – z powodzeniem 
– barwy klubu z Golęcina. teraz 
rosyjski żużlowiec nie ukrywa zado-
wolenia z powrotu do stolicy wiel-
kopolski. o przygotowaniach do 
nowego sezonu, nauce języka  pol-
skiego  i marzeniach z dzieciństwa, 
z popularnym „wową” rozmawiała 
agnieszka Zherobkina. 

„Wowa”, jak się czujesz po po-
wrocie do poznańskiej drużyny?

– Bardzo się cieszę na powrót do 
poznania. Już od jakiegoś czasu 
otrzymywałem bardzo dużo wia-
domości od kibiców, abym wrócił 
do zespołu. cieszę się, że dziś staje 
się to faktem. czuję się bardzo 
zmotywowany. wiem, że ten sezon 
może być jednym z najciekawszych 
w historii poznańskiego speedway-
’a. Mam ogromną nadzieję, że 
walnie przyczynię się do realizacji 
pokładanych w zespole przedsezo-
nowych planów. 

Jak wyglądają twoje przygotwania 
do sezonu?

– w listopadzie wróciłem z wakacji. 
aktualnie często jeżdżę  na moto-
crossie. Do tego dochodzi siłownia, 
basen i biegi. staram się, by w nad-
chodzącym sezonie moja forma 
była możliwie najwyższa,  jaką 
jestem w stanie osiągnąć. Zależy 
mi na dobrych występach i godnym 

reprezentowaniu poznanskiej 
drużyny, która – jestem o tym prze-
konany – nie jeden raz pozytywnie 
zaskoczy kibiców.

Jak to się stało że zacząłeś jeśdzić 
na żużlu?

– Gdy byłem chłopcem, tato zabrał 
mnie na zawody naszego lokalnego 
klubu – turbiny Bałakowo.  i od 
razu chwyciłem przysłowiowego 
bakcyla. spodobało mi się to na 
tyle, że zapisałem się do żużlowej 
szkółki. na początku, tak jak  
u większości zawodników, miała 
być to tylko zabawa. przerodziła 
się ona w pasję, a ta w mój zawód.  
Mam to szczęście, że robiąc to co 
lubię, mogę zapewnić sobie stabili-
zację finansową. 

Co cię skłoniło do startów w pol-
skiej lidze?

– celem każdego sportowca jest 
rywalizacja z najlepszymi i stały 
systematyczny rozwój. polska liga 
jest najlepsza na świecie, więc nie 
wyobrażam sobie, by mnie tutaj 
mogło zabraknąć.  

O czym marzyłeś jako mały 
chłopiec?

– chyba o tym samym, co każdy 
chłopak. chciałem być sportow-
cem, interesowały mnie auta, 
motocykle. to marzenie ziściło się 
już kilka ładnych lat temu. 

Bardzo dobrze mówisz o polsku. 
Jak szybko nauczyłeś się naszego 
języka? 

– Język polski przyswoiłem sobie 
dość szybko. Mimo że nie było to 
łatwe doświadczenie. Mój mena-
dżer i mechanicy są polakami. 
rozmowy z nim dużo mi pomogły 
w pierwszych latach,  kiedy  zaczą-
łem jeżdzić w polsce. oglądałem 
też polskie filmy, słuchałem polskiej 
muzyki. aktualnie nie tylko mówię, 
ale też piszę i czytam po polsku.

Gdzie widzisz siebie za 10 lat?

– to bardzo trudne pytanie. chyba 
nie potrafię na nie odpowiedzieć. 
na tą chwilę priorytetem jest dla 
mnie sezon 2022 i na nim się 
koncentruję. 

Czy miałbyś coś do przekazania 
kibicom PSŻ Poznań?

– serdecznie dziękuję im za ogrom 
przemiłych wiadomości i ciepłe 
słowa, które nieustannie kierowali 
do mnie. Było mi ciężko odchodzić 
w 2019 roku, ale wiedziałem, że 
przyjdzie taki dzień i wrócę na 
Golęcin. w tym sezonie mamy 
jeden cel: awans do rundy play-off. 

następnym krokiem, będzie to, na 
co ta drużyna zasługuje: awans do 
pierwszej ligi! Już teraz zapraszam 
wszystkich na nasze mecze. Jeste-
śmy jedną drużyną!

Bardzo cieszę się na powrót do Poznania

Agnieszka
Zherobkina  
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

rozpoczęła się sprzedaż karnetów na domowe mecze spechouse psŻ 
poznań w rundzie zasadniczej sezonu 2022! karnety w cenie 175 zł 
(normalny) i 100 zł (ulgowy) dostępne wyłącznie online! szczegóły 
na:  www.sklep.pszpoznan.com.pl.

Sprzedaż karnetów 

Z każdym dniem 
na terenie gminy 
Dopiewo przybywa 
migoczących lampek
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- Dobiega końca rok jubileuszu 
100-lecia wielkopolskiej koszy-
kówki. Pora na pierwsze podsu-
mowania...  

- obchody dobiegają końca. udało 
nam się zrealizować szereg imprez 
towarzyszących. niestety, ubole-
wamy nad tym, że nie było możliwe 
zorganizowanie typowej gali. 
Z racji tego, że uczestniczyć w niej 
musiałoby wiele osób w podeszłym 
wieku nie zdecydowaliśmy się 
na to, by ich nie narażać. Z tego 
powodu jubileuszowe obchody 
podzieliliśmy na wiele mniejszych 
wydarzeń.

- Jednym z głównych elementów 
było wydanie okolicznościowego 
albumu zatytułowanego „100 lat 
wielkopolskiej koszykówki”. To 
jest z pewnością cenna pozycja 
dla kibiców koszykówki, ale chy-
ba nie tylko? 

- rzeczywiście, książka jest nie 
tylko łakomym kąskiem dla ko-
neserów koszykówki, ale również 
dla kibiców innych sportów czy 
kronikarzy miasta i regionu. 
400-stronicowy album powstał 
przy pomocy wydawnictwa Miej-
skiego posnania, urzędu Miasta 
poznania i wsparciu finansowym 
samorządu województwa wiel-
kopolskiego pod redakcją Józefa 
Djaczenki i wiceprezesa wZkosz 
Jarosława Żabko oraz sztabu 
ludzi związanych z koszykówką. 
publikacja składa się z kilku 
działów. na początku są słowa 
wstępne, potem krótka notka 
historyczna, a następnie opisano 
wszystkie miasta i kluby regionu, 
w których rozwijała się koszy-
kówka. w kolejnej części mamy 
informacje o ponad 300 osobach 
zasłużonych dla tej dyscypliny, 
a następnie szerzej przedstawio-
nych zostało ponad 30 najwybit-
niejszych przedstawicieli naszego 
środowiska - Ludzi koszykówki. 
na końcu jest kilka statystycznych 
informacji. całość opatrzona jest 
wieloma unikatowymi zdjęciami. 
Jestem pewien, że jeszcze przez 
kilka następnych lat  będzie  to  
najbardziej  obszerne i rzetelne 
kompendium wiedzy o wielko-
polskiej koszykówce. Dodam, 
że książka jest wciąż do nabycia 
w biurze wZkosz.

- Kolejnym elementem było 
przyznanie okolicznościowych 
medali dla osób zasłużlonych dla 
wielkopolskiej koszykówki.

- Jesteśmy na etapie końcowym ich 
wręczania, bo wydaliśmy już około 
400 medali. rozdamy jeszcze 100. 
pozostało nam jeszcze kilka ośrod-
ków do odwiedzenia i tym samym 
domkniemy obchody. 

– Największą imprezą jubile-
uszową był mecz o Superpuchar 
Polski koszykówki kobiet. 

- pojedynek, który odbył się 29 
września w hali uaM przy ulicy 
Zagajnikowej, był wydarzeniem, 
jakiego już dawno na takim pozio-
mie w żeńskiej koszykówce w po-
znaniu nie oglądaliśmy. Zmierzyły 
się Bc polkowice i arka Gdynia. 
podczas tego meczu wojewoda 
wielkopolski Michał Zieliński i pre-
zes pZkosz radosław piesiewicz 
uhonorowali wysokimi odznacze-
niami państwowymi najbardziej 

zasłużone osoby dla wielkopolskiej 
koszykówki. otrzymali je: tomasz 
herkt, eugeniusz kijewski, iwona 
Jabłońska, irena Linka, Zbigniew 
Grześczyk, paweł Leszek klepka, 
Lidia Dudziak, a także moja osoba. 
tego dnia przekazaliśmy również 
medale 100-lecia wielkopolskiej 
koszykówki m.in. ilonie Mądrej, 
wojciechowi krajewskiemu, Zbi-
gniewowi szpilewskiemu, stani-
sławowi olejniczakowi, Michałowi 
Zielińskiemu.

- Podczas tego wydarzenia prezes 
PZKosz Radosław Piesiewicz 
przypomniał, że polska koszy-
kówka zaczęła się w Poznaniu. 
O tym warto przypominać, 
prawda?

- Dokładnie tak. to jest dla nas 
miłe, że polska koszykówka miała 

początek właśnie w poznaniu. to 
zobowiązuje.

- Wiem, że przed nami kolejne 
ważne wydarzenie. Proszę uchylić 
rąbka tajemnicy?

- planujemy 27 grudnia w hali uaM 
zorganizować mecz gwiazd wielko-
polskiej koszykówki w kategoriach 
dla lat 13, 15 i 17. wystąpią najlep-
sze młode zawodniczki i najlepsi 
zawodnicy z naszego regionu. to 
będzie oficjalne zamknięcie obcho-
dów. w ich ramach w ciagu roku 
w całej wielkopolsce odbywało się 
wiele cyklicznych imprez, w któ-
rych udział brali przedstawiciele 
naszego związku. Zorganizowano 
je m.in. w Gnieźnie, swarzędzu, 
poznaniu, rawiczu, ostrowie 
wielkopolskim, nowym tomyślu, 
opalenicy i w kaliszu. 

- Wyobrażam sobie, że tak bogaty 
program jubileuszowych obcho-
dów to efekt pracy wielu osób... 

- to prawda. w tym miejscu 
chciałbym podziękować wszyst-
kim władzom samorządowym za 
wspieranie koszykówki na naszym 
terenie. Liczymy, że nadal ona 
będzie ważną dyscypliną dla po-
szczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego, że będzie dalej 
wspiarana, dzięki czemu będzie 
się wciąż rozwijała. chciałbym też 
podziękować koleżankom i kole-
gom z zarządu wielkopolskiego 
Związku koszykówki oraz głównym 
sponsorom, którymi są: samorząd 
województwa wielkopolskiego, 
enea, miasto poznań, posnet i au-
tostrada eksploatacja s.a. 

- Warto też wspomnieć o wielkim 
potencjale i fantastycznych osią-
gnięciach wielkopolskich klubów 
w młodzieżowej koszykówce.

- obecnie posiadamy w regionie 
jedne z najbardziej rozbudowanych 
rozgrywek młodzieżowych. w tym 
roku padł absolutny rekord. Mamy 
w sumie prawie 220 zgłoszeń do 
wszystkich lig. i żeńskie, i  męskie 
zespoły od lat udanie rywalizują 
w ogólnopolskich rozgrywkach. 
Bardzo się cieszę, że w minionych 
latach pojawiły się nowe ośrodki 
koszykarskie w regionie. m.in. 
w skórzewie, Zakrzewie, Śro-
dzie wielkopolskiej, siekierkach 
i w kraszewicach.    

- A jeśli chodzi i rozgrywki senior-
skie?

- cieszymy się z ogromnego sukce-
su koszykarzy arged BM slam stali 
ostrów. w ekstraklasie koszykarek 
gra enea aZs politechnika poznań. 
na pewno brakuje nam w męskiej 
elicie zespołu z poznania. w tej 
chwili mamy trzy drużyny drugo-
ligowe i wierzę, że przynajmniej 
jedna z nich nawiąże w przyszłości 
do największych tradycji poznań-
skiego Lecha, czy aZs. Do tego 
jednak potrzebne jest stworzenie 
strategii dla sportu w poznaniu, no 
i oczywiście odpowiednia infra-
struktura - w tym przypadku hala 
sportowa. na dziś poznań takiej nie 
posiada, aby mógł w niej występo-
wać klub w rozgrywkach męskiej 
ekstraklasy.

- Proszę jeszcze wspomnieć o naj-
ważniejszych planach?

- chcemy duży nacisk poło-
żyć na rozwój i popularyzację 
koszykówki 3x3, która pojawi-
ła się na  igrzyskach w tokio 
i dla wielu kibiców jest bardzo 
atrakcyjna. Dodam, że początki 
ówczesnego street-balla wiążą 
się z wielkopolską, bo stowa-
rzyszenie „streetball polska” 
zawiązane zostało w poznaniu. 
Moim zdaniem w przyszłości 
zawodnicy 3x3 zaczną się jeszcze 
bardziej specjalizować. Być może 
powstanie liga i podniesie się 
poziom rozgrywek, które staną się 
jeszcze bardziej popularne. nasza 
reprezentacja należy do świa-
towej elity i powinniśmy zrobić 
wszystko, żeby w niej pozostała 
jak najdłużej. atutem koszykówki 
3x3 jest również to, że można przy 
nim robić event i show. planujemy 
zmienić otoczkę przyszłorocznych 
mistrzostw wielkopolski. oczywi-
ście nie zapomnimy o tradycyjnej 
koszykówce. Będziemy nadal 
rozwijali kadry wojewódzkie, 
które już są bardzo mocne, o czym 
wspominałem wcześniej.

- Jesteśmy w czasie przed Świę-
tami Bożego Narodzenia. Czego 
chciałby Pan życzyć zawodnikom, 
kibicom, sponsorom, całej braci 
koszykarskiej i nie tylko?

- niech Święta Bożego narodzenia 
będą wypełnione miłością i spoko-
jem. w tych wyjątkowych dniach 
życzę wszystkim sukcesów, wielu 
powodów do zadowolenia i radości, 
a przede wszytskim zdrowia w ca-
łym nowym, 2022 roku. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Poznań kolebką polskiej koszykówki
rozmowa z łukaszem Zarzyckim, prezesem wielkopolskiego Związku koszykówki, o wydarzeniach 
związanych z jubileuszem 100-lecia wielkopolskiej koszykówki   
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Łukasz Zarzycki, prezes WZKosz.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręcza odznaczenia pań-
stwowe Zbigniewowi Grześczykowi, Pawłowi Klepce, Łukaszowi 
Zarzyckiemu i Lidii Dudziak.
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