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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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Wilki akustycznie 
w Poznaniu

Mija 30 lat od czasu wydania debiutanckiej płyty „Wilki”. Z tej okazji legendarny zespół rusza 
na ogólnopolską trasę koncertową, podczas której usłyszymy największe przeboje grupy 
w akustycznych aranżacjach. W Poznaniu wystąpi ona 10 lutego w Auli Uniwersyteckiej UAM. 
Dla Czytelników mamy dwa dwuosobowe zaproszenia. STR. 15

Kolejny rok inwestycji w Buku. STR. 4 
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2 KrótKo z powiatu

Miasto Poznań przekazało bez-
płatnie akcje spółki Pks Poznań 
sa na rzecz Związku Powiatowo-
-Gminnego „wielkopolski trans-
port regionalny”. tym samym 
unia 23 jednostek samorządu 
terytorialnego staje się właścicie-
lem poznańskiego przewoźnika 
z 75-letnią tradycją, do którego 
należą m.in. dwa dworce autobu-
sowe, 76 autobusów i cały majątek 
ruchomy o wartości 10,8 mln zł.

– to konsekwencja deklara-
cji i działań dotyczących utrzy-
mania linii autobusowych 
o zasięgu powiatowym oraz po-
nadpowiatowym. tylko w powie-
cie poznańskim około 10 tysięcy 
mieszkańców nie ma dostępu do 
komunikacji publicznej! Musi-
my działać przeciw wykluczeniu 
transportowemu. Postawiliśmy 
jeden warunek – pełną współpracę 
z samorządami – mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański. – sa-
memu można zrobić sporo, razem 
zdziałać możemy zdecydowanie 
więcej. Po raz kolejny pokazali-
śmy, że jesteśmy odpowiedzialni 
za swych mieszkańców. to dzięki 
solidarności możemy dziś mówić 
o sukcesie i sile samorządów – do-
daje.

Sprawna komunikacja  
międzygminna
Na mocy podpisanego w grud-

niu ubiegłego roku aktu notarial-
nego miasto Poznań przekazało 
Związkowi Powiatowo-Gminnemu 
„wielkopolski transport regional-
ny” udziały w postaci akcji wartych 
10,8 mln zł i taboru, w skład które-
go wchodzi 76 autobusów oraz dwa 
dworce autobusowe: w Nowym to-
myślu i w Śremie. 

– Utrzymanie sprawnej mię-
dzygminnej komunikacji leży 
także w interesie mieszkańców 

Poznania – podkreśla Jacek Jaś-
kowiak, prezydent miasta. – re-
gularnie kursujące busy to mniej 
samochodów wjeżdżających 
codziennie do naszego miasta.  
to z kolei przekłada się na płyn-
ność ruchu i czystość powietrza. 
Jestem przekonany, że sieć połą-
czeń będzie się rozwijać stosownie 
do potrzeb – dodaje.

akt notarialny podpisali: Piotr 
Hojan – przewodniczący Zarządu 
Związku „wielkopolski transport 
regionalny”, tomasz łubiński – wi-
ceprzewodniczący Zarządu „wtr”, 
Jacek Jaśkowiak – prezydent miasta 
Poznania i Piotr Husejko – skarbnik 
miasta Poznania.

– Cały czas pracujemy nad roz-
wojem komunikacji autobusowej 
w regionie. Chcemy w miarę moż-
liwości finansowych osiągnąć stan-
dardy zbliżone do oferowanych 
przez Poznańską kolej Metropo-
litalną, szczególnie na obszarach 

pozbawionych dostępu do kolei. 
Modernizujemy linie i tworzymy 
nowe połączenia, aby jak najlepiej 
zaspokoić potrzeby pasażerów. Zło-
żyliśmy wniosek o dofinansowanie  
60 linii w ramach Funduszu rozwo-
ju Połączeń autobusowych o war-
tości 2,5 mln złotych – mówi Piotr 
Hojan, przewodniczący Zarządu 
Związku, burmistrz Grodziska 

wielkopolskiego. – Jeśli je otrzy-
mamy, to liczba relacji obsługiwa-
nych przez Pks Poznań w tym roku 
zwiększy się do 110. oczywiście to 
spowoduje konieczność sukcesyw-
nej modernizacji taboru. Należy 
także podkreślić, że już dziś autobu-
sy Pks-u przewożą rocznie prawie 
1,1 mln pasażerów – dodaje.

Jak przyznaje Zbigniew rusak, 
dyrektor Biura Związku „wtr”, 
przejęcie dworców pozwoli pełnić 
im funkcję lokalnego centrum prze-
siadkowego. – w przypadku Śremu 
dworzec zintegruje zarówno komu-
nikację regionalną, łączącą Śrem 
z Poznaniem, Gostyniem, kościa-
nem i Czempiniem, z miejską oraz 
gminną, dla których organizatorem 
jest adam lewandowski, burmistrz 
Śremu – mówi.

Jaka przyszłość?
opracowanie Planu Zrównowa-

żonego rozwoju transportu Pu-
blicznego, odnowienie floty pojaz-
dów przy wykorzystaniu zarówno 
środków unijnych, jak i krajowych, 
budowa siatki połączeń zintegro-
wanej z siecią Poznańskiej kolei 
Metropolitalnej, integracja taryfy 
Pks z PkM-ką i ZtM Poznań, sta-
łe zwiększanie liczby miejscowości 

z dostępem do transportu zbioro-
wego to główne zadania, które stoją 
przed władzami Związku „wtr”. 
Pod względem zasięgu i oddzia-
ływania jest on największym tego 
typu w Polsce.

Przypomnijmy, że w marcu 2019 
roku prezydent Poznania poin-
formował starostów, burmistrzów 
i wójtów, że miasto nie jest w sta-
nie utrzymywać spółki Pks i jest 
zmuszone ją rozwiązać ze względu 
na nierentowność. wówczas z ini-
cjatywą ratowania linii autobuso-
wych wyszedł starosta poznański. 
Dziś „wtr” tworzą 23 jednostki 
samorządu terytorialnego: miasto 
Poznań, powiaty: poznański, gro-
dziski, kościański, nowotomyski 
i obornicki oraz gminy: Buk, Czem-
piń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk 
wielkopolski, kórnik, kuślin, Mie-
dzichowo, Międzychód, Mosina, 
oborniki, rogoźno, stęszew, su-
chy las, Śmigiel, Śrem i tarnowo 
Podgórne. Związek współpracuje 
także z gminami Brodnica, Dolsk 
i książ wielkopolski. trwają roz-
mowy o rozszerzeniu współpracy 
z komornikami, Nowym tomyślem, 
lwówkiem, opalenicą i trzcielem 
oraz z powiatem międzychodzkim. 
KG

Dzięki współpracy samorządów zrzeszonych w „wielkopolskim transporcie regionalnym” udało się 
uratować poznańskiego przewoźnika

PKS oddaje dworce i autobusy

Na mocy podpisanego w grudniu ubiegłego roku aktu notarialnego 
miasto Poznań przekazało Związkowi Powiatowo-Gminnemu „wielko-
polski transport regionalny” udziały w postaci akcji wartych 10,8 mln 
zł i taboru, w skład którego wchodzi 76 autobusów oraz dwa dworce 
autobusowe: w Nowym tomyślu i w Śremie. 
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aż 383 oferty wpłynęły w ramach 
otwartych konkursów ofert na re-
alizację zadań publicznych w 2022 
roku. o dofinansowanie mogły się 
ubiegać organizacje pozarządowe, 
działające w siedmiu obszarach: 
edukacji, kultury i sztuki, turysty-
ki, pomocy społecznej, ochrony 
i promocji zdrowia, ratownictwa 
i ochrony ludności oraz kultury 
fizycznej. w ostatniej kategorii 
wpłynęło najwięcej wniosków,  
bo aż 153.

Całkowita liczba robi duże wra-
żenie, ponieważ, mimo panującej 
pandemii, propozycji zgłoszono 
o 51 więcej niż w roku ubiegłym. to 
pokazuje, że organizacje pozarzą-
dowe w jeszcze większym stopniu 
dostrzegają swoją rolę w aktywnym 

działaniu na rzecz mieszkańców  
powiatu poznańskiego.

warto podkreślić, że w konkursie 
wystartowało aż 30 nowych organi-
zacji. 94 oferty zostały złożone przez 
podmioty spoza powiatu poznań-
skiego. w sumie dotację otrzymało 
248 zadań. Zostanie na nie prze-
kazanych prawie 2 mln zł, a więc 
niemal cała pula przeznaczonych  
na ten cel środków.

Powiat poznański nie szczędzi 
pieniędzy na ciekawe inicjatywy 
i projekty, wzbogacające ofertę kul-
turalną, edukacyjną czy też sporto-
wą dla mieszkańców. Ze szczegóło-
wymi wynikami konkursów można 
się zapoznać na stronie www.po-
wiat.poznan.pl/wyniki-oko-2022/. 
PR 

Z okazji pierwszego Narodowe-
go Dnia Zwycięskiego Powstania 
wielkopolskiego przedstawicie-
le powiatu poznańskiego oddali 
w stolicy hołd bohaterom tego 
zrywu, składając kwiaty przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza oraz 
przed pomnikiem na wojskowym 
Cmentarzu na Powązkach. Prócz 
wiązanek samorządowcy mieli flagi 

powstańcze, które wzbudziły zain-
teresowanie wśród pozostałych de-
legacji jak i samych warszawiaków. 
Powiat poznański reprezentowali: 
Piotr Zalewski – członek Zarządu 
Powiatu w Poznaniu (przedstawi-
ciel starosty poznańskiego, Jana 
Grabkowskiego), Mirosław wie-
loch – wiceprzewodniczący rady 
Powiatu w Poznaniu oraz radni: 

elżbieta Nawrocka, Zbigniew Jan-
kowski, Michał Podsada i sewe-
ryn waligóra. w uroczystościach 
wzięli udział także inni reprezen-
tanci z wielkopolski oraz przed-
stawiciele parlamentu, wśród nich 
wicemarszałek sejmu rP Małgo-
rzata kidawa–Błońska oraz poseł 
tomasz siemoniak. 
EN i MW

Mamy OKO 
na ciekawe pomysły

W hołdzie powstańcom 
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Dopiewo

Ze względu na pandemię, wyda-
rzenie odbędzie się w plenerze – na 
placu gminnym w Dopiewie, który 
stanie się centrum wydarzeń, bo 
pozwala na zachowanie większego 
dystansu niż Crk konarzewo przez 
kilka lat pełniące funkcję centrali. 
Na powietrzu więc, ale pod wiatą 
wystąpią lokalni artyści (taneczni 
i wokalni) i prowadzone będą licy-
tacje.    

w finale organizatorzy zapowia-
dają koncerty gwiazd – zespołów 

rockowych, które „dadzą czadu”, 
rezygnując z wynagrodzenia – splin 
i aDN. Podczas wydarzenia premie-
rę mają mieć DoPieczonki, czyli 
certyfikowane, oficjalne ciastka 
gminne – wyłonione w drodze kon-
kursu przez łasuchów o najwraż-
liwszych podniebieniach spośród 

wielu zgłoszeń. akcje towarzyszące, 
mające na celu wsparcie woŚP, za-
planowały również gminne szkoły. 
szczegóły na stronie: dopiewo.pl. 

interesujące „przedmioty” trafi-
ły pod internetowy młotek sztabu 
gminnego woŚP z Dopiewa – na 
portalu allegro. wśród nich naj-

większą popularnością cieszy się 
obecnie aukcja: „Zostań wójtem 
gminy Dopiewo na jeden dzień!”, 
za nią jest „koncert orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo”. Jeśli ktoś z was 
chciałby przejąć na jeden dzień wła-
dzę w tej podpoznańskiej gminie, 
zasiąść w fotelu wójta i przeprowa-

dzić wizytację gminy albo uświetnić 
wydarzenie rodzinne lub firmowe 
przebojowym występem kilkudzie-
sięciu umundurowanych muzyków 
– nie ma na co czekać. licytujcie już 
teraz! sztab sukcesywnie dołącza 
kolejne przedmioty, które będzie 
można wylicytować na rzecz woŚP.

Gminny sztab woŚP w Dopiewie 
tworzą miejscowy szczep ZHP  oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum kultury. AM

trwają przygotowania do 30. finału wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy w Dopiewie, którego 
ogólnopolskie hasło brzmi w tym roku „Przejrzyj na oczy” 

WOŚP po dopiewsku
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informacji z gminy Dopiewo 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Interesujące „przed-
mioty” trafiły pod 
internetowy młotek 
sztabu gminnego 
WOŚP z Dopiewa
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4 BuK

– Początek roku to doskonała 
okazja do podsumowania tego, 
który właśnie minął. Jaki on był 
dla gminy Buk?  

– Bardzo trudny, przede wszystkim 
ze względu na koronawirusowe ob-
ostrzenia. odcisnęły one piętno na 
życiu społecznym, organizowaniu 
wydarzeń i integracji mieszkańców, 
a także na funkcjonowaniu orga-
nizacji pozarządowych, które nie 
miały pełnej możliwości pozyska-
nia dotacji na działalność. w tym 
trudnym czasie budujące było to, że 
tak wielu mieszkańców zaangażo-
wało się w przygotowania i udział 
w Dniach Gminy Buk, jednocześnie 
przyjmując zaproszenie do tanecz-
nego wyzwania w ramach Jerusa-
lema Dance Challenge. Ponadto 
cieszy, że mieszkańcy wykazali 
się ogromną świadomością co do 
potrzeby zaszczepienia się i w ten 
sposób wspólnie wygraliśmy milion 
złotych w konkursie „rosnąca 
odporność”.  
Na pewno dobrze wykorzystaliśmy 
miniony rok pod kątem inwestycyj-
nym. Na ten cel przeznaczyliśmy 
rekordową w historii gminy kwotę, 
na którą w dużej mierze składały się 
pozyskane środki zewnętrzne.

– Proszę wymienić najważniejsze 
inwestycje.

– 20 września ub.r. oficjalnie 
otworzyliśmy węzeł przesiadkowy 
w Buku – wielomilionową inwe-
stycję gminy dofinansowaną z fun-
duszy unijnych, która była bardzo 
wyczekiwana przez mieszkańców. 
w jej ramach powstała ścieżka 
pieszo-rowerowa do szewc reali-
zowana przez powiat poznański. 
Ponadto wybudowaliśmy przy tej 
ścieżce oświetlenie. Generalnie sku-
piliśmy się na inwestycjach oczeki-
wanych przez mieszkańców, takich 
jak kanalizacja i drogi. rozpoczęli-
śmy budowę kanalizacji w ulicach 
rolnej, Nowej, ogrodowej i części 
smugi w wielkiej wsi oraz Żytniej 
w Niepruszewie. wybudowali-
śmy i zmodernizowaliśmy wiele 
ulic gminnych, m.in. kwiatową 
w wielkiej wsi, sportową w Buku, 
Jaśminową w Niepruszewie, ogro-
dową w Dobieżynie. Powstał też 
parking buforowy przy sali Miej-
skiej w Buku, który w kontekście 
rewitalizacji bukowskiego rynku, 
tym bardziej i znacząco odciąży 
zakorkowane centrum miasta.  
Nie zabrakło też inwestycji kubatu-
rowych, jak na przykład adaptacja 
obiektu po byłej „Bukowiance” na 
cele żłobka, którego kontynuacja 
trwa w roku bieżącym, czy utworze-
nie Dziennego Domu opieki Me-
dycznej dla osób starszych, scho-
rowanych potrzebujących opieki 
medycznej, jak również, zmoder-
nizowany wiejski Dom kultury 
w Dobieżynie. Jeśli chodzi o żłobek, 
to w marcu – kwietniu przyjmiemy 

pierwsze dzieci. Najważniejsze jest 
to, że każda inwestycja na tere-
nie gminy, realizowana jest przy 
udziale środków zewnętrznych. 
Na przykład – dotacja unijna na 
Dzienny Dom opieki Medycznej 
wyniosła 5 mln zł. Nie ograniczamy 
się do możliwości, dlatego korzy-
stamy z różnych źródeł pozyskiwa-
nia funduszy i co ważne, skutecznie 
je wykorzystujemy. w ostatnim 
kwartale 2021 r. w ramach Pol-
skiego ładu pozyskaliśmy 8 mln 
100 tys. zł na budowę kanalizacji 
sanitarnej w wielkiej wsi i w Buku. 
Powiat Poznański pozyskał na ul. 
otuską w wielkiej wsi 4 mln zł, co 
powoduje, że mamy 12 mln zł, któ-
re będą zainwestowane na terenie 
gminy Buk. teraz przygotowujemy 
przetargi, by rozpocząć te inwesty-
cje.  w kolejnym naborze będziemy 
chcieli pozyskać dofinansowanie na 
modernizację oczyszczalni w Nie-
pruszewie, która może kosztować 
ok. 20 mln zł. skanalizowania 
wymaga też strefa aG oraz sołec-
twa, m.in. kalwy, Cieśle, Dobieżyn, 
a w dalszej perspektywie szewce. 
w ub.r. modernizacji doczekała się 
stacja Uzdatniania wody w kal-
wach. w partnerstwie z inwestorem 
powstało publiczne przedszkole pu-
bliczne „Złoty kogucik” w Niepru-
szewie. obiekt może przyjąć 125 
dzieci, a jeśli będzie taka potrzeba, 
to po rozbudowie – 175. w otuszu 

powstało natomiast Środowiskowe 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla 
mieszkańców gmin: Buk i stęszew, 
jako efekt inicjatywy m.in. powiatu 
i Fundacji akme.  
Dotychczas zrealizowane inwesty-
cje są najlepszym bodźcem, żeby 
jeszcze intensywniej przystąpić do 
kolejnych zadań rozwiązujących 
równie ważne problemy i potrzeby 
mieszkańców. tak więc, budżet 
gminy Buk na 2022 rok jest 
ponownie rekordowy. Na wydatki 
majątkowe zarezerwowaliśmy 
ponad 23 mln zł.

– Co będzie realizowane w tym 
roku?

– Przygotowaliśmy ambitny budżet, 
ale mam nadzieję, że każdy kolejny 
miesiąc i tak przyniesie pozytywne 
rozstrzygnięcia, choćby w zakre-
sie zadań, na realizację których 
złożyliśmy wnioski aplikacyjne.  
Budżet będzie na pewno jeszcze 
zwiększany, bo nie zmarnujemy 
żadnej okazji na zdobycie kolej-
nych możliwych dofinansowań, 
jak choćby w ramach niedawno 
ogłoszonego naboru, który sprawi, 
że rozbudowa Biblioteki Publicznej 
w Buku także stanie się faktem. 
Ponadto rozpoczniemy budowę 
sali gimnastycznej w Dobieżynie 
i budowę ul. Górczaka w Buku. 
kontynuować będziemy drugi etap 

kanalizacji w ul. smugi i w ul. sło-
necznej w Buku. wspólnie z powia-
tem i województwem wybudujemy 
rondo na skrzyżowaniu obwodnicy 
Buku z ulicą Grodziską. Niestety, 
złożona oferta przewyższa zaplano-
wany budżet. Będzie kosztować 8,8 
mln zł, dlatego na najbliższej sesji 
będę wnioskował o przekazanie na 
ten cel dodatkowej kwoty 1 mln 100 
tys. zł. Najwyższy już czas by i tę in-
westycję zrealizować, aby uniknąć 
niepotrzebnych wypadków, często 
tragicznych w skutkach. Czekamy 
także na rozstrzygnięcie drugiego 
etapu budowy drogi Dobieżyn – 
szewce i ul. rzemieślniczą w Da-
kowach suchych. Mamy zabezpie-
czone 700 tys. zł na zakup wozu 
bojowego dla osP Buk, a drugie 
tyle zamierzamy pozyskać.

– 20 września ub. r. podczas sesji 
radni podjęli dwie bardzo ważne 
uchwały inicjujące nowy rozdział 
w rozwoju komunikacyjnym 
gminy…

– to historyczna data, którą 
warto zapamiętać. wywołaliśmy 
dwa miejscowe plany dla budowy 
dwóch obwodnic – północnej Buku 
i w Niepruszewie. tego samego 
dnia zaprezentowaliśmy układ 
komunikacyjny w rejonie linii kole-
jowej, który usprawni komunikację 
w tej części miasta, a z pewnością 
ułatwi dojazd do węzła przesiadko-
wego mieszkańcom południowej 
części gminy. Dla nich dwa przejaz-
dy kolejowe przy dwóch ważnych 
drogach są w tej chwili najwięk-
szym problemem i ograniczeniem 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Chcemy więc na zasadzie lustrza-
nego odbicia węzła przesiadkowego 
stworzyć tak samo komfortową in-
frastrukturę park&ride. w tym celu 
planujemy przebić się przejściem 
podziemnym pod peronami na 
południową stronę i wzdłuż torów 
wybudujemy drogę, która połączy 
Dw 306 z drogą powiatową, by 
mieszkańcy nie musieli wyczeki-
wać przy zamkniętych rogatkach. 
w lutym będziemy podpisywać 
porozumienie z PkP, aby wspólnie 
przygotowywać dokumentację 
i zrealizować to przedsięwzięcie. 
Dodam, że 1 września zacznie 
funkcjonować komunikacja gmin-
na, która mieszkańcom sołectw ma 
ułatwić dojazd do Buku i połączy 
wszystkie sołectwa w gminie.

– Zwolenników rekreacji ucieszy 
informacja o tworzeniu koncepcji 
przebiegu ścieżek rowerowych. 
Proszę opowiedzieć więcej na ten 
temat. 

– Powiat zrealizował ścieżkę 
z Buku do szewc, województwo 
buduje ścieżkę przy okazji mo-
dernizacji Dw 306 do stęszewa. 
wspólnie z powiatem projektujemy 
budowę ścieżki z Buku do otusza 

i dalej do Dworca-skrzynki. Przy-
gotowujemy też koncepcję ścieżki 
wzdłuż Dw 307, tj. od stacji orlen 
do wiaduktu, a dokładnie zjazdu 
prowadzącego do otusza Huby 
znajdującego się przed wiaduktem 
nad a2. 

– W kampanii wyborczej roz-
taczał Pan wizję modernizacji 
parku w centrum Buku. Kiedy 
ona nastąpi?

– w tej chwili opracowujemy doku-
mentację, którą ukończymy do po-
łowy roku. Park ma być przyjazny 
i zielony, a więc czekają nas nowe 
nasadzenia drzew. Cała powierzch-
nia będzie biologicznie czynna, 
a więc z założenia wykluczyliśmy 
zabrukowanie ścieżek. Park ma 
stanowić wizytówkę gminy, ma być 
międzypokoleniowym miejscem 
spotkań mieszkańców i zachę-
cać do wspólnych interakcji, jak 
choćby przy okazji edukacji, która 
w dodatku ma dostarczać wrażenia 
sensoryczne. Zadbamy o przestrzeń 
do organizowania wystaw, czy 
kameralnych koncertów. to miejsce 
ma żyć i cieszyć odwiedzających, 
którzy zapragną także chwili wypo-
czynku. 

– Trwają prace archeologiczne 
na rynku. Kiedy się one zakończą 
i co dalej? 

– Prace archeologiczne dobiegły 
końca. wkrótce przedstawimy ich 
efekt, a wiosną w centralnej części 
rynku rozpoczniemy konsultacje, 
które mają być jak najbardziej 
powszechne, a więc zależy nam, 
aby włączyć w nie jak najwięcej 
mieszkańców z różnych grup 
wiekowych. Być może, kształt 
zagospodarowania poznamy po 
rozstrzygnięciu konkursu, który 
również mamy w planach.  Nie 
chcemy skupiać się tylko na płycie 
rynku, dlatego wkrótce zapropo-
nujemy mieszkańcom atrakcyjny 
program dotacji renowacji elewacji 
kamienic i wymiany powierzchni 
dachowej. ta część miasta powinna 
być kompleksowo zrewitalizowana. 
Mam tu też na myśli ul. Poznańską, 
która łączy rynek z pl. reszki, gdzie 
prowadzić będziemy wspomnianą 
rozbudowę biblioteki. w tej prze-
strzeni miasta nastąpią także duże 
zmiany. Czeka nas spore wyzwanie. 
Na pewno finansowe i wymagają-
ce dużego nakładu przygotowań 
i pracy. ale życzyłbym wszystkim 
mieszkańcom i sobie, żeby efekt, 
a więc zrewitalizowana przestrzeń 
rynku fascynowała i zachęcała do 
codziennych spotkań. efekt musi 
być zadowalający i mam nadzieję, 
że bukowski rynek już niebawem, 
nie tylko będzie naszą gminną wizy-
tówką, ale symbolem powrotu do 
życia w wytęsknionej normalności.

Rozmawiał Sławomir Lechna

rozmowa z Pawłem adamem, burmistrzem miasta i gminy Buk, o budżecie gminy i inwestycjach 
realizowanych na jej terenie  

Kolejny rok inwestycji
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tarnowo poDgórne

samorządność w definicji słownika 
Języka Polskiego to samodzielne 
kierowanie własną działalnością, 
a w szerszym rozumieniu to także 
działanie w poczuciu odpowiedzial-
ności za swoje otoczenie i lokalną 
społeczność. Mogli się o tym prze-
konać uczniowie szkół w gminie 
tarnowo Podgórne, którzy uczest-
niczyli w spotkaniach z wójtem 
tarnowa Podgórnego tadeuszem 
Czajką. 13 grudnia wójt rozmawiał 
z ósmoklasistami ze szkoły Podsta-
wowej w Przeźmierowie. 

Ósmoklasiści wysłuchali wykładu 
i obejrzeli prezentację o tym, czym 
jest samorządność i jak działa taka 
jednostka jak gmina, a następnie 
mogli sami zadawać wójtowi pyta-
nia. w wielu oczach rozbłysło zain-
teresowanie, ponieważ tym razem 
to właśnie była ta wiedza, która im 
się w życiu na pewno przyda! Po 

kilku dniach zadałam uczniom py-
tanie, co najlepiej zapamiętali ze 
spotkania z wójtem i przekonałam 
się, że rzeczywiście słuchali i anali-
zowali. oddaję im głos:

Aleksander: - Jeszcze kilka mie-
sięcy temu nie wiedziałem, co to jest 
gmina i jakie ma obowiązki. Spo-
tkanie z wójtem uświadomiło mi jak 
ważna jest praca gminy. Taka niety-
powa lekcja bardzo mi się podobała 
i dużo z niej wyniosłem.

Julia R.: - Z prelekcji dowiedzia-
łam się, jakie kwoty są przeznaczone 
na utrzymanie różnych budynków 
i jaki jest budżet naszej szkoły. Spo-
tkanie nauczyło mnie tego, że sama 
mogę działać w Młodzieżowej Radzie 
Gminy i że nasze pokolenie ma możli-
wość zmiany świata na lepsze.

Julita: - Uświadomiłam sobie, jak 
trudno jest kierować czy zarządzać 
gminą. Uważam, że jest to ciężkie 

zadanie, nawet przy wsparciu rady 
gminy, bo trudno sporządzać plany 
odpowiednie dla wszystkich miesz-
kańców.

spotkania z wójtem tadeuszem 
Czajką odbyły się we wszystkich 
szkołach podstawowych (8 klasy) 
i ponadpodstawowych w naszej 
gminie (lo i Zst). ich celem było 
przedstawienie struktury samorzą-
du lokalnego, omówienie najważ-
niejszych zadań realizowanych i fi-
nansowanych z gminnego budżetu  
oraz zachęcenie młodzieży do dzia-
łania na rzecz naszej społeczności 
lokalnej.  w semestrze letnim od-
będzie się druga tura spotkań, tym 
razem z uczniami klas siódmych. 
ARz (Na podst. A. G. Bacik)

Uczniowie szkół w gminie tarnowo Podgórne uczestniczyli  
w spotkaniach z wójtem Tadeuszem Czajką

Lekcja samorządności
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Przebiegli 103 kilometry z łupic 
(gm. sława) do lusowa (gmina 
tarnowo Podgórne), aby uczcić ko-
lejną rocznicę wybuchu Powstania 
wielkopolskiego. inicjatorką ul-
tramaratonu gen. Józefa Dowbora-
-Muśnickiego była Jolanta witczak, 
mieszkanka lusowa, która jako 
jedna z siedmiu biegaczy pokonała 
cały dystans. wydarzenie odbyło się 
we współpracy z towarzystwem Pa-
mięci Gen. J. D. Muśnickiego i było 
współfinansowane przez gminę tar-
nowo Podgórne. 

Bieg rozpoczął się w łupicach 
27 grudnia o godz. 18 od złożenia 
kwiatów pod tablicą, upamiętnia-
jącą generała Józefa Dowbora-Mu-
śnickiego oraz spoczywających na 
cmentarzu w łupicach bohaterów 
walk o wolną Polskę. trasa biegła 
do wolsztyna, a potem przez Nowy 
tomyśl i Duszniki, na metę w luso-
wie. tu biegacze dotarli 28 grudnia 
i razem z przedstawicielami towa-
rzystwa Pamięci gen. Dowbora-Mu-
śnickiego, Muzeum Powstańców 
wielkopolskich w lusowie, ośrod-
ka sportu i rekreacji tarnowo Pod-
górne oraz sołtys i radą sołecką 
lusowo i kołem Gospodyń z luso-

wa oddali hołd generałowi i zapalili 
znicz. 

Po biegu, jego inicjatorka Jolan-
ta witczak powiedziała: – emocje 
jemu towarzyszące i wrażenia trud-
no opisać w słowach. to trzeba do-
świadczyć na własnej skórze. Noc, 
zima, mróz… Cieszę się, że udało 
nam się pokonać tę trudną trasę. 
Czuję ogromną satysfakcję, że w ten 

sposób mogliśmy upamiętnić kolej-
ną rocznicę zwycięskiego Powstania 
wielkopolskiego.

każdy z biegaczy, który dotarł do 
mety otrzymał pamiątkowy oko-
licznościowy medal oraz upominki 
ufundowane przez gminy: tarno-
wo Podgórne, Duszniki, sława 
i wolsztyn. 
Anna Lis (skróty ARz)

Zimowa akcja honorowego krwio-
dawstwa, organizowana przez sto-
warzyszenie Dar serc we współ-
pracy z poznańskim regionalnym 
Centrum krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa, odbędzie się 12 lutego. 
– i tym razem skorzystamy z go-
ścinności szkoły Podstawowej nr 
1 w tarnowie Podgórnym – mówi 

wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczący rady Gminy i pre-
zes stowarzyszenia. – Zapraszam 
wszystkich, którzy chcą podzielić 
się najcenniejszym lekiem.  odbę-
dzie się w tarnowskiej „jedynce” 
przy ul. szkolnej 5, w sobotę, 12 lu-
tego w godzinach 8.00 – 16.00. 
ARz

to jest Hit! Jeden z mieszkańców 
gminy tarnowo Podgórne, pan 
Marek, przekazuje na wielkoorkie-
strową licytację swoją Białą Perłę 
– Volkswagena Polo z 1991 r., więc 
tylko ciut starszego od wielkiej 
orkiestry, która ma w tym roku 30 
lat, a Perła – 31 (to wośpowe 30 z 
małym hakiem). auto jest w pełni 
sprawne, z aktualnym ubezpiecze-
niem i przeglądem technicznym. 
trzydrzwiowe. Z ubezpieczeniem i 
ważnym przeglądem technicznym. 
Jest garażowane, bardzo zadbane - 

przepięknie lśni!  Przebieg 300 000 
km – (wośpowa trzydziestka po ty-
siąckroć i jeszcze razy dziesięć! – to 
nie może być przypadek). 

sztab woŚP tarnowo Podgórne 
wystawił Białą Perłę na licytację na 
allegro. to jeden z wielkoorkiestro-
wych hitów, przekazanych przez 
ludzi dobrego serca, na rzecz 30 Fi-
nału wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Perłę i inne ciekawe pro-
pozycję można naleźć wśród przed-
miotów użytkownika sZtaBtP. Za-
praszamy do licytowania! Sztab TP

Chociaż pierwsza gwiazdka już za 
nami, a z wigilijnej wieczerzy pozo-
stało wspomnienie, to tradycja śpie-
wania kolęd i pastorałek do 2 lutego 
(Matki Boskiej Gromnicznej) wciąż 
pozostaje głęboko zakorzeniona w 
naszej kulturze. 

obraz gromady kolędników 
przemierzających wsie i miastecz-
ka to jeden z tradycyjnych symboli 

świątecznego czasu. kontynuując 
ten zwyczaj, Zespół Pieśni i tańca 
lusowiacy pragnie zaprosić na swój 
koncert, w którego programie będą 
kolędy i pastorałki.  

kolędowanie z lusowiakami od-
będzie się w 15 stycznia w kościele 
parafialnym w lusowie (gm. tarno-
wo Podgórne). wstęp wolny. 
PP/MW

Pobiegli dla generała 103 kilometry

Akcja krew!

Biała Perła na WOŚP

Lusowiacy kolędują
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Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 14 stycznia 2022 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. 

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na   

naszglospoznanski.pl
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Podobnie jak w latach ubiegłych, 
gmina komorniki będzie dotować 
likwidację starego pieca węglowe-
go na inne proekologiczne źródło 
ciepła w prywatnych budynkach 
mieszkalnych. Program ma na celu 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pieców oraz ko-
tłowni węglowych. Jest on skiero-
wany do wszystkich mieszkańców 
gminy, w tym również przedsię-
biorców. warunkiem niezbędnym 
do uzyskania dotacji jest trwała 
likwidacja w budynku wszystkich 
dotychczasowych pieców lub kotłów 
węglowych. Uzyskaną dotację w wy-

sokości 80% kosztów kwalifikowa-
nych jednak nie więcej niż 7.000 
zł na jeden budynek będzie można 
przeznaczyć na usunięcie starego 
paleniska, zakup nowego pieca oraz 
armatury niezbędnej do wykonania 
nowego systemu ogrzewania. Przyj-
mowanie wniosków potrwa do 15 
sierpnia 2022 r.  kompletne i pra-
widłowo wypełnione wnioski będą 
rozpatrywane według kolejności 
zgłoszeń, do wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie gminy. wszelkie niezbędne 
informacje znajdują się na stronie 
www.komorniki.pl. Red

Druga edycja akcji „Podaruj cho-
ince drugie życie” za nami. Pomi-
mo niesprzyjających warunków 
pogodowych część mieszkańców 
przywiozła swoje świąteczne drzew-
ka i  uczestniczyła w  ich sadzeniu 
w rejonie ulic prof. J. kozłowskiego 
i  Miętowej w  Plewiskach. Dzięki 
temu ta część gęsto zabudowanej 
miejscowości zyskała 18 nowych 
drzewek.

– Chcemy upiększyć, zazielenić 
nasz zakątek Plewisk, wykorzy-
stując choinki, które po świętach 
nie muszą być wyrzucane – mówi 
radny krzysztof sznajder, inicjator 
tej akcji. – Dzięki temu będziemy 
mogli wypocząć wśród zieleni, miło 
spędzić tu czas. Zamierzamy po-
dobne akcje organizować co rok, by 
mieszkańcy się przekonali, że warto 
świąteczne drzewka kupować w do-
niczkach, z  korzeniami. Śnieg tro-
chę ludzi zniechęcił, ale odkładanie 
sadzenia do marca nie miałoby sen-
su, choinki by tego nie przetrwały.

widoczne są efekty akcji ubiegło-
rocznej – część drzewek przetrwała 
zmianę środowiska i  rośnie. Miej-
my nadzieję, że chociaż część po-
sadzonych w tym roku przyjmie się 
i  będzie cieszyć okolicznych miesz-
kańców.

Miejsca pod kolejne choinki jest 
pod dostatkiem, więc jeśli ktoś jesz-
cze ma świąteczne drzewko w domu 
(koniecznie z korzeniami), to zapra-
szamy do sadzenia. 

– wykopane są otwory, jest też 
ziemia do podsypania. kto zechce 
przyjść tu potem, może to wykorzy-
stać, posadzić choinkę mimo na-
szej nieobecności – zachęca radny. 
Można zasadzić drzewko teraz lub 
zaczekać za bardziej sprzyjającymi 
warunkami. Pamiętajcie też o  pod-
lewaniu zasadzonych drzewek. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc 
w zorganizowaniu akcji a mieszkań-
com za udział i  posadzenie swoich 
drzewek. Do zobaczenia za rok. Red

Gmina dopłaci 
do wymiany pieca

Choinki już rosną 
w Plewiskach

toast nie mógł zostać tym razem 
wzniesiony, nie było tradycyjnego 
tortu, ale uczestnicy wydarzenia ani 
przez chwilę nie żałowali przyjścia. 
Bawili się doskonale, porwała ich 
orkiestra prowadzona przez Darka 
tarczewskiego, zachwyciły dwie 
wokalistki – Marta Piotrowska i 
ksenia shaushyshvili.

Zaczęło się od części oficjalnej. 
Gości powitali gospodarz, dyrek-
tor Gminnego ośrodka kultury 
Damian konieczek i wójt Jan Bro-
da. Złożyli życzenia noworoczne. 
wśród zaproszonych znaleźli się 
posłowie, przedstawiciele samorzą-
du wojewódzkiego i powiatowego, 
włodarze sąsiednich gmin i miast, 
gminni radni z przewodniczącym 
Marianem adamskim, kierownic-
two gminnych instytucji, członko-
wie organizacji i stowarzyszeń sku-
piających mieszkańców. transmisja 
koncertu dostępna była w interne-
cie.

o głos poprosili poseł Pis Bartło-
miej wróblewski i wicemarszałek 
wojciech Jankowiak. Poseł dekla-
rował pomoc przy rozpoczynaniu 
gminnych inwestycji, a wicemar-
szałek wyraził nadzieję, że odblo-
kowanie unijnych funduszy pozwoli 

województwu i gminie na wspólne 
przedsięwzięcia.

wśród utworów wykonywanych 
przez artystów znalazły się świato-
we przeboje takich gwiazd, jak lady 
Gaga i Bradley Cooper, edith Piaf, 
tina turner, Dean Martin, a także 
zespołów abba, earth wind and 
Fire, Queen, Jackson Five. Nie za-

brakło klasyki musicalowej i operet-
kowej. rozbawiona publiczność nie 
chciała się z wykonawcami rozstać, 
nie obyło się bez bisowania.

Józef Djaczenko

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 

Przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego 
w Centrum tradycji i kultury Gminy komorniki 5 stycznia 
odbył się koncert noworoczny

Noworoczny koncert

o gminie komorniki czytaj także na   
naszglospoznanski.pl

reklaMa

Bistro 16 wraz z Jadłodzielnią-
-Mosina uruchomiło jadłodzielnię 
w Głuchowie (gmina komorniki). 
Do lodówki można wkładać, ale 
także wyjmować świeże i pełnowar-
tościowe posiłki. serdecznie zachę-
camy do korzystania, do dbania o to 
miejsce i do niemarnowania jedze-
nia!

lodówka z jadłodzielni mieści się 
przed Bistro 16 w przy ulicy komor-
nickiej 16 w Głuchowie.

regulamin korzystania z jadło-
dzielni:
• śmiało - weź, na co masz ochotę;
• możesz przynieść tu żywność, któ-
rej nie dasz rady zagospodarować;
• możesz bezpłatnie poczęstować 
się jedzeniem;
• dzieląc się lub częstując produk-
tami, zapobiegasz marnowaniu je-
dzenia.
Jakie produkty można przynosić 
do jadłodzielni?
• produkty, które sam mógłbyś 
zjeść;
• produkty, które przekroczyły datę 
minimalnej trwałości – „najlepiej 
spożyć przed”, ale nie przekroczyły 
terminu przydatności do spożycia – 
„należy spożyć do”;

• produkty zapakowane lub w po-
jemnikach; 
• wyroby własne, np. ciasto lub zupa 
starannie i szczelnie zapakowane, 
z naklejonym opisem i datą przygo-
towania;
• sery, jogurty, twarogi.
Jakich produktów nie należy przy-
nosić do jadłodzielni?
• żadnego rodzaju surowego mięsa;

• produktów z niepasteryzowanego 
„surowego” mleka;
• potraw zawierających surowe jaja, 
w tym kremy, domowe majonezy 
itp.; 
• produktów napoczętych, np. 
otwartych puszek; 
• produktów wymagających trwa-
łych warunków chłodniczych, które 
przebywały poza lodówką dłużej niż 
30 minut; 
• produktów, które przekroczyły 
termin przydatności do spożycia 
– „należy spożyć do” (nie mylić 
z „najlepiej spożyć przed”);
• produktów, które mają oznaki po-
psucia, nietypowy zapach lub kolor, 
są nadgniłe, mają wydęte wieczka; 
• produktów, które miały kontakt 
z odpadami spożywczymi, komu-
nalnymi lub znajdowały się w kon-
tenerach na odpady;
• alkoholu.

Jeśli masz wątpliwości, czy pro-
dukt nadaje się do spożycia, nie zo-
stawiaj go w jadłodzielni.

Pamiętaj! korzystasz z produk-
tów na własną odpowiedzialność.

oceń produkty za pomocą wę-
chu, smaku, informacji na opako-
waniu. Red 

Jadłodzielnia w Głuchowie
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Swoją ówczesną siedzibę miała 
przy ulicy Północnej 59, a w jej 
taborze na przestrzeni lat znaj-
dowały się: sikawka konna, dwa 
pojazdy GLBM marki Żuk oraz 
samochód do ratownictwa wodne-
go marki HONKER. Od 1994 r. 
jednostka zajmuje budynek wybu-
dowany przez mieszkańców wsi, 
a na jej wyposażeniu znajdują się: 
pojazdy GBA 2,5/16, GBA 2/16 
oraz łódź z silnikiem spalinowym. 

osP Promnice zrzesza 42 druhów, 
w tym 29 czynnych członków mo-
gących brać udział w akcjach ra-
towniczo - gaśniczych, 10 członków 
w młodzieżowej grupie pożarniczej 
oraz 7 członków honorowych i 
wspierających, w tym dwie kobie-
ty. w swoich szeregach posiada 
6 strażaków pełniących służby w 
Państwowej straży Pożarnej w Po-
znaniu. obecny skład zarządu to: 
prezes Grzegorz Godawa, naczelnik 
Michał Godawa, sekretarz Przemy-
sław spaloniak, skarbnik radosław 
tabat, gospodarz Grzegorz waszak. 

Jednostka bierze udział w licz-
nych akcjach ratowniczo – gaśni-
czych oraz zawodach z ratownic-
twa wodnego rangi mistrzostw 
Polski i zawodach obrony cywilnej. 
w 2020 r. druh władysław Goda-
wa został strażakiem roku powiatu 
poznańskiego. w ostatnich miesią-
cach z budżetu gminy Czerwonak 
wybudowany został zjazd do rzeki 
warta, który posłuży jednostce 
podczas szkoleń z zakresu ratow-
nictwa wodnego. osP Promnice od 
2015 roku zabiegała o włączenie do 
krajowego systemu ratowniczo – 
Gaśniczego, regularnie zakupując 
odpowiedni sprzęt oraz doszkalając 
druhów do jego wymogów.

Porozumienie
16 sierpnia 2021 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy Czerwonak pod-
pisano trójstronne porozumienie, 
włączające jednostkę ochotniczej 
straży Pożarnej w Promnicach do 
krajowego systemu ratowniczo-
-Gaśniczego.

Porozumienie zostało zawarte 
pomiędzy: komendantem Miejskim 
Państwowej straży Pożarnej w Po-
znaniu bryg. Jackiem Michalakiem, 
wójtem gminy Czerwonak Marci-
nem wojtkowiakiem i dh Grzego-
rzem Godawą - prezesem ochotni-
czej straży Pożarnej w Promnicach. 
Podpisanie porozumienia stanowiło 
pierwszy krok do wydania przez ko-
mendanta Głównego Państwowej 
straży Pożarnej decyzji o włącze-

niu jednostki osP w Promnicach 
w struktury krajowego systemu 
ratowniczo-Gaśniczego dla powia-
tu poznańskiego.

Jednostka należąca do krajowego 
systemu ratowniczo-Gaśniczego 
musi spełniać szereg wymagań, 
m.in. posiadać zarówno odpowied-
nie wyposażenie sprzętowe, okre-
śloną liczbę wyszkolonych druhów, 
skuteczne systemy łączności powia-
damiania i alarmowania, jak rów-

nież pozostawać w gotowości do po-
dejmowania działań ratowniczych.

Decyzja i uroczystość 
starania osP Promnice zyska-

ły swój szczęśliwy finał 30 grudnia 
2021 roku, kiedy to przed strażnicą 
w Promnicach odbyła się oficjalna 
uroczystość włączenia jednostki do 
krajowego systemu ratowniczo – 
Gaśniczego. w uroczystości udział 
wzięli:

- poseł na sejm rP - Bartłomiej 
wróblewski,

- zastępca wielkopolskiego ko-
mendanta wojewódzkiego PsP – st. 
bryg. Jarosław Zamelczyk,

- komendant miejski PsP w Po-
znaniu – st. bryg. Jacek Michalak,

- zastępca wójta gminy Czerwo-
nak – Paweł Glaser,

- sołtys wsi Promnice – edyta Go-
dawa,

- prezes Zarządu oddziału Po-
wiatowego ZosP rP w Poznaniu 
dh wacław Zajączkowski,

- komendant gminny ochrony 
przeciwpożarowej - krzysztof woj-
ciechowski,

- zastępca dowódcy JrG-8 kM 
PsP w Poznaniu - asp. sztab. Maciej 
szcześniak.

Decyzja nr XV/192 ksrG podpi-
sana przez komendanta głównego 
PsP nadbryg. andrzeja Bartkowia-
ka o włączeniu jednostki do ksrG 
złożona została na ręce prezesa 
osP Promnice druha Grzegorza 
Godawy. 

wszystkim druhom gratulujemy 
pięknego uporu w realizacji zamie-
rzonego celu oraz profesjonalizmu 
w działaniu. Red

CzerwonaK

o gminie Czerwonak czytaj także na
naszglospoznanski.pl

ochotnicza straż Pożarna Promnice (gm. Czerwonak) prawdopodobnie powstała w 1837 roku, choć 
niestety nie posiada odpowiednich dokumentów, potwierdzających tę datę 

OSP Promnice – 185 lat historii
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8 BuK

Dochody gminy Buk zostały za-
planowane w wysokości 75,4 mln 
zł; natomiast wydatki 81,5 mln zł, 
z czego 23,4 mln zł przeznaczonych 
zostanie na inwestycje. 

w budżecie na ten rok trzeba 
wymienić dwie ważne inwestycje. 
Pierwsza to przesunięte o rok rondo 
na ul. Grodziskiej za przewidywa-
ną kwotę łączną na 5,5 mln zł przy 
udziale gminy w wysokości 1,84 
mln zł, a drugie to budowa kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Zakładowej i ul. 
smugi w wielkiej wsi za kwotę 8,65 
mln zł, przy dofinansowaniu z Pro-
gramu „Polski ład” kwotą 8,15 mln 
zł. 

Pozostałe zadania z zakresu sa-
nitacji wsi to dokończenie i rozli-
czenie poprzednich zadań oraz po-
zyskanie dokumentacji na budowę 
sieci kanalizacyjnej w kalwach oraz 
w strefie przemysłowej z przyległą 
wsią Cieśle. Ponadto planuje się 
zrealizować (z dofinansowaniem 
z budżetu państwa) budowę ulicy 
Franciszka Górczaka w Buku za 
kwotę 3,5 mln zł. Ulica rzemieśl-
nicza w Dakowych suchych ma 
zostać utwardzona płytami beto-

nowymi za kwotę 450 tys. zł, z do-
finansowaniem od samorządu wo-
jewódzkiego. Miejscowość otusz 
ma uzyskać wiatę biesiadną, a hala 
sportowa w Buku zostanie wyposa-
żona w nowe instalacje. Z nowości 
w budżecie to wyodrębnienie dla 
wszystkich wsi fundusze sołeckie 
na bieżącą działalność, zakupy oraz 
pozostałe zadania i wydarzenia – 
w łącznej kwocie 323 tys. zł.

Maluchy i rodzice z terenu gmi-
ny Buk ucieszą się z powstającego 
żłobka przy „Bukowiance”, który za 
kwotę 800 tys. zł ma zostać dokoń-
czony i wyposażony w niezbędny 
sprzęt. Dzieci i młodzież oraz ich 
opiekunowie będą mogli korzystać 
niebawem z nowego wejścia do bu-
dynku MGok-u, a w tym roku kosz-
tem 200 tys. zł ma zostać dodatko-
wo zainstalowana winda, w celu 
większej dostępności obiektu dla 
osób z niepełnosprawnościami.

– Projekt budżetu z całą pewno-
ścią jest ambitny, a zadań inwesty-
cyjnych długa lista. Z uwagi na dro-
żejące materiały budowlane, wyższe 
ceny usług, coraz wyższe wynagro-
dzenia, a ogólnie na galopującą 

inflację, trzeba mieć na względzie, 
że kwoty zaplanowane w budżecie 
mogą być zbyt niskie, choć z drugiej 
strony kończy się obecna perspek-
tywa finansowa środków unijnych,  
co powinno zmusić wykonawców 
do konkurowania i składania ofert 
na odpowiednim poziomie – stwier-
dził tomasz Plewa, przewodniczący 
komisji Finansów i oświaty rady 
MiG Buk.

Burmistrz miasta i gminy Buk 
Paweł adam przedstawiając bu-
dżet gminy na 2022 r. mówił, że 
przygotowując go starał się wy-
chodzić naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy domagają się 
realizacji ważnych zadań inwesty-
cyjnych i rozwiązywania bieżących 
problemów, których na co dzień 
doświadczają. aby prowadzić in-
westycje, tak jak dotychczas gmina 
będzie się ubiegać się o dofinasowa-
nie ze środków zewnętrznych i jest  
to jeden z priorytetów budżetu. 
Edyta Wasielewska

Podczas ostatniej sesji pod koniec grudnia, 12 głosami „za”, 
przy jednym głosie wstrzymującym, radni przyjęli projekt 
budżetu na 2022 rok

Budżet gminy Buk 
został przyjęty

30 stycznia już po raz 30. zagra 
wielka orkiestra Świątecznej Po-
mocy. wolontariuszy z charakte-
rystycznymi puszkami tradycyjnie 
zobaczycie także na ulicach miasta 
i gminy Buk. każda podarowana 
złotówka wesprze okulistykę dzie-
cięcą. 

Podobnie jak w roku ubiegłym 
serce bukowskiej woŚP bić będzie 
od godz. 15 w sali Miejskiej, gdzie 
nad całością wydarzenia czuwać 
mają sztabowcy, a więc harcerze 
z komendy ZHP Buk. wspierać 
ich będzie zapleczem kulturalnym 
Miejsko-Gminny ośrodek kultury. 
tym razem jednak bukowska orkie-
stra zdecydowanie wyjdzie do ludzi. 
Na parkingu za synagogą stanie te-
lebim oraz stoiska z ciepłymi i słod-
kimi przekąskami. Na mieszkańców 
o wielkich sercach czekać będzie 
legendarna harcerska grochówka, 
wypieki domowej roboty, a także 
słodki toast (ciastko z 30-stką), któ-
rym bukowianie uhonorują jubilat-
kę, czyli 30-letnią wielką orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

to na telebimie podglądać będzie 
można pracę wolontariuszy i szta-
bowców w sali Miejskiej (gdzie 
trafiać będą pełne puszki oraz licze-

nie datków), a także uczestniczyć 
online w bogatym programie arty-
stycznym. w planach m.in. występy 
dzieci i młodzieży ze studia Piosen-
ki i ogniska Muzycznego, pokaz 
iluzji Michaela allena, występy bu-
kowskich przedszkolaków, zespołu 
rockowego „Not so keen”, pokaz 
pierwszej pomocy. 

w sali Miejskiej odbywać się 
będą także licytacje złotych i srebr-
nych serduszek woŚP – tym razem 
chcący licytować proszeni są o wcze-
śniejsze zapisy i osobiste stawienie 
się w sali Miejskiej w niedzielny 
popołudnie i wieczór. o godz. 20 
tradycyjnie już zapalone zostanie  
„Światełko do nieba” oraz zaśpie-
wane będzie sto lat orkiestrze oraz 
Jerzemu owsiakowi, aby grali dla 
nas do końca świata i jeden dzień 
dłużej.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł oso-
biście uczestniczyć w finale, może 
podglądać wydarzenie online na 
kanale youtube „synagoga Buk”. 
wszystkie szczegóły na temat 30. 
Finału woŚP (także na temat licy-
tacji) znaleźć można na Facebooku 
organizatorów, czyli sztabu woŚP 
ośrodek ZHP Buk. 
IDW

oto kolejny dowód na to, że w tej 
pracy scenariusz pisze życie. Po-
licjanci w Buku otrzymali od dy-
żurnego pilne wezwanie. Zdener-
wowana kobieta, która nie mogła 
nawiązać połączenia z operatorem 
pogotowia poprosiła o pomoc poli-
cjantów. Jej 9-miesięczna córeczka 
zaczęła się krztusić i traciła od-
dech. 

Policjanci dyżurujący tego dnia: 
mł.asp. Magdalena antkowiak 
i asp.szt. artur stróżyk słysząc 
to, natychmiast włączyli sygnały 
w radiowozie i ruszyli na miejsce 
wezwania. w drzwiach zobaczyli 
zrozpaczoną kobietę z dzieckiem 
na rękach. Przed ich przyjazdem 
pierwszej pomocy maluchowi 
udzieliła mieszkanka Buku. Poli-

cjanci sprawdzili czynności życiowe 
dziecka i widząc, że jego stan się po-
prawił, zabrali kobietę z maluchem 
do radiowozu i przekazali załodze 

pogotowia, która była w drodze  
na miejsce zgłoszenia. 
źródło: Komenda Miejska Policji 
 w Poznaniu

Przygoda w śródziemiu, zajęcia 
sportowe, wyjazdy na spektakle, 
warsztaty kulinarne, to tylko nie-
które propozycje, na które w okresie 
ferii zimowych zapraszają gminne 
jednostki gminy Buk. Dzieci i mło-
dzież będą miały okazję aktywnie 
spędzić wolny czas.

od 24 do 28 stycznia kino „wiel-
kopolanin” i Biblioteka Publiczna 
zapraszają na warsztaty zimowe 
„Przygoda w śródziemiu”, w pro-
gramie których wioska hobbicia, 
elfickie pismo, księga twojej przy-
gody, mapy do skarbu smoka. w 
repertuarze kina „wielkopolanin”, 
w okresie ferii zimowych, też wiele 
filmów dla dzieci: „Śnieżna pacz-
ka”, „Świąteczna wyprawa Pana 
Patryka”, „Jak ocalić smoka”, „Dzi-
ki Zachód Calamity Jane”, „Nowe 
przygody dzieci z Bullerbyn”, „Cor-
gi: Psiak królowej”. 

w pierwszym tygodniu ferii (od 
17 do 21 stycznia br.) Miejsko-
-Gminny Dom kultury organizuje 

zajęcia: plastyczne, kreatywne, ku-
linarne. Zaplanowane też wyjazdy 
do Poznania do teatru animacji na 
przedstawienie „Gapiszon i Zuzia”, 
na interaktywną wystawę z historii 
klocków leGo. a w kinie „wiel-
kopolanin” film z muzyką na żywo 
„Dziewczynka z zapałkami” wraz z 
warsztatami.

osir, od 17 do 21 stycznia br. 
zaprasza na zajęcia sportowe: grę 
w tenisa stołowego, piłkę nożną, 
siatkówkę. w drugim tygodniu ferii 
zaplanowano wyjazdy do Poznania: 
do Parku trampolin Jump arena, 
na kręgle do Centrum rozrywki 
„Grawitacja”.

Gmina Buk dofinansowuje też 
ferie zimowe w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy. w ofer-
cie m.in. wyjazdy do Poznania na 
ściankę wspinaczką, do tarnowa 
Podgórnego na lodowisko, turniej 
szachowy, zajęcia z robotyki, zajęcia 
twórcze czy kulinarne oraz gry i za-
bawy ruchowe. EWA

Orkiestra zagra po raz 30
Policjanci pomogli uratować 
życie dziecka

Ferie czas zacząć
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o gminie Buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Zajęć plastycznych w programie tegorocznych ferii zimowych nie 
zabraknie, podobnie jak w roku ubiegłym.
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Nowy nabytek to samochód marki 
Volvo. w uroczystości jego przeka-
zania udział wzięli burmistrz gmi-
ny stęszew włodzimierz Pinczak, 
druhowie osP stęszew, radni oraz 
sołtysi gminy, a także członkowie 
samorządu mieszkańców w stęsze-
wie. 

Uroczystego aktu poświęcenia 
wozu dokonał ksiądz proboszcz 
Zdzisław Błaszczyk.  Natomiast 
burmistrz włodzimierz Pinczak 
przekazał na ręce prezesa osP stę-
szew dh łukasz Polaka klucze do 
pojazdu.

Volvo FlD3C Fl ratowniczo – 
gaśniczy typu GBa to wóz o wyso-
kich parametrach technicznych:

• moc 210 kW,
• napęd 4x4, na podwoziu tereno-

wym,
• zbiornik wody o pojemności 

4200 l,
• zbiornik środka piano – twór-

czego 420 l,
• autopompa o wydajności 1600 

l/min.,
• kabina czterodrzwiowa, jedno-

modułowa, 6 osobowa z układem 
siedzeń 1+1 + 4,

• pojazd wyposażony w automa-
tyczną skrzynię biegów.

wymiary pojazdu:
• długość – 8,20 m,
• szerokość – 2,55 m,
• wysokość – 3,35 m.
koszt zakupu samochodu to 879 

942,00 zł brutto. w całości został 
on sfinansowany z budżetu gminy 
stęszew. Red

StęSzew

23 grudnia odbył się odbiór zadania 
pt. „budowa zbiornika retencyjnego 
na terenie stacji uzdatniania wody 
w sapowicach”.

wykonawcą inwestycji była firma 
rosmosis wawrzyniak Group sp. 
z o.o. spółka komandytowa z miej-
scowości Zduny. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 370.818,97 
zł.

Przypomnijmy, że gmina stę-
szew otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 150 tys. zł na realiza-
cję tego zadania. Pozyskane środki 
pochodzą z rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych, dedykowa-
nych dla inwestycji realizowanych 
w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospo-
darki rolnej. Pozostała kwota, czyli 
220  818,97 zł pochodzi z budżetu 
gminy stęszew. 
Red

Zbiornik retencyjny 
w Sapowicach

4 stycznia przy budynku strażnicy w stęszewie nastąpiło 
uroczyste przekazanie wozu ratowniczo - gaśniczego dla 
miejscowej jednostki OSP

Nowy wóz dla OSP
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Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 313 Burmistrza Gminy Stęszew 
z dnia 10 stycznia 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,  
e-mail: geodeta@steszew.pl.

wyciąg z ogłoszenia BurmistrzA gminy stęszew
o   przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

położonej w Strykowie przy ul. Przemysłowej

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz.
Nr

Nr działki Powierzchnia 
w ha Nr K.W. Położenie Cena wywoławcza 

netto Wadium Postąpienie

1 675/4 
673

1.4101ha 
0.1496ha PO1S/00048521/2 Strykowo  

ul. Przemysłowa 1.200.000,00zł 120.000,00zł 12.000,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości, odbędzie się w dniu  30 marca  2022r. o godz. 9:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11  - w sali ślubów.

Wadium należy wnieść: do dnia 25.03.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stęszew:   
10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew. 

Nieruchomość  ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr 675/4 i 673 niezabudowana, niezagospodarowana, 
częściowo ogrodzona (ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej), położona we wsi Strykowo. Dostęp do drogi 
publicznej poprzez  działkę nr 673. Infrastruktura techniczna: woda, energia elektryczna, światłowód znajdują 
się po drugiej stronie ulicy Poznańskiej. Kanalizacji, gazu - brak.  Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty rolne, 
droga krajowa nr 32, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz linia kolejowa.  
Na działce nr 675/4 występuje urządzenie melioracji wodnych tj. sieć drenarska.  
Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.12. 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 24 lutego 2004r. 
Nr 21, poz. 606) działka o nr ewidenc. 675/4, znajduje się na obszarze przeznaczonym pod:  
-AG6 (8692,0m2 ) i AG-8 (2,0m2 ) - tereny działalności gospodarczej,  
Dla pozostałej części działki, od dnia 1.01.2004r Gmina Stęszew nie posiada miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W polityce przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/177/2020, docelowo w 
sposobie zagospodarowania określona jest jako: P- zabudowa produkcyjna, składy i magazyny.  
Natomiast część działki nr 673, znajduje się na obszarze przeznaczonym pod: -AG8 (287,0m2 ) - Tereny 
działalności gospodarczej. 

Nabywca działki nr 675/4 i 673  ustanowi na działce nr 673 służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu 
i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 660. 

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Stęszew www.steszew.pl –> OFERTA INWESTYCYJNA. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 618-197-149, 
adres e-mail- geodeta@steszew.pl.  

oGłosZeNia
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10 KórniK

27 grudnia 2021 roku po raz pierw-
szy obchodziliśmy nowe święto pań-
stwowe Narodowy Dzień Zwycię-
skiego Powstania wielkopolskiego. 
w kórniku uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele parafialnym, 
następnie uczestnicy przeszli pod 
pomnik na Placu Powstańców 
wlkp., gdzie po przemówieniach 
wiceburmistrza Bronisława Domi-
niaka i prezesa zarządu Fundacji 

Zakłady kórnickie Dariusza Grzyb-
ka złożono wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej zwiedzić 
można było nowy Dom integracji 
Międzypokoleniowej, w którym ser-
wowano grochówkę. wcześniej roz-
dano 300 flag powstańczych i tyle 
samo kokard narodowych.

od godziny 16:00 na Placu Nie-
podległości stowarzyszenie Grupa 
Historyczna kadr zorganizowało 

pokaz umundurowania i wyposa-
żenia powstańczego. serwowano 
także grochówkę i inne przysmaki 
nawiązujące do dawnych przepisów.

tego dnia złożono wiązanki 
kwiatów na mogiłach powstań-
ców w kórniku i Bninie, a także 
w miejscach pamięci związanych 
z powstaniem 1918-19 w robako-
wie i szczytnikach. 
ŁG 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

Podczas sesji rady Miasta i Gminy 
kórnik, 29 grudnia, radni (19 gło-
sów  „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzy-
mujący się”) przyjęli uchwałę 
w sprawie budżetu na 2022 
rok. Dochody zaplanowano na  
222 226 747,71 zł, a wydatki na  
267 618 418,68 zł. około 80% to 
wydatki bieżące, a 20% inwesty-
cyjne. Najwięcej pochłonie dział 
„oświata i wychowanie oraz edu-
kacyjna opieka wychowawcza”.  
Będzie to ponad 88 milionów zło-
tych, czyli prawie 1/3 wydatków, 
z czego połowa przeznaczona zo-
stanie na szkoły podstawowe. Po 
12,5% wydatków skonsumują „Go-
spodarka komunalna i ochrona 

środowiska” oraz „transport i łącz-
ność”. w okolicach 8% wydatków 
przeznaczone będzie na „kulturę 
fizyczną” i na „administrację pu-
bliczną”.

Największe zadania
Planowana jest realizacja 152 za-

dań inwestycyjnych. ich koszt sza-
cuje się na kwotę 55.064.364,49 zł.

Dwie największe to rozbudowa 
szkoły Podstawowej w robakowie 
9.800.000,00 zł (zadanie finanso-
wanie ze środków z rządowego 
Funduszu inwestycji lokalnych)  
i  budowa krytego boiska-lodowiska 
wraz z zapleczem socjalnym i infra-
strukturą na terenie kCris oaZa 

w kórniku 5.308.000,00 zł - zadanie 
finansowane ze środków programu 
Polski ład.

rozbudowana będzie także straż-
nica osP w kórniku, projektowana 
jest nowa strażnica w robakowie 
oraz rozbudowa tej w kamionkach.

Na Fundusz sołecki dla poszcze-
gólnych sołectw przewidziano w su-
mie  1.512.722,07 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Projekt uchwały w sprawie wie-

loletniej Prognozy Finansowej 
zawiera prognozowane  dochody  
i wydatki gminy na lata 2022 – 
2032. Zakłada się wzrost dochodów  
średnio o 8% rocznie oraz wzrost 

wydatków średnio o 3% rocznie. 
w żadnym roku nie będzie prze-
kroczony dopuszczalny wskaźnik 
zadłużenia, który dla gminy kórnik 
po roku 2022 będzie się kształtował 
na poziomie  ok. 12-20%. 

Planowana łączna kwota spła-
ty zobowiązań będzie wynosiła 
od 5,28% w roku 2022, do 2,27% 
w roku 2032.

Załącznikiem do wPF jest wykaz 
przedsięwzięć, w którym zapisa-
no 72 zadania majątkowe, a wśród 
nich:

- budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego przy stacji kolejo-
wej Gądki wraz z zakupem środków 
transportu publicznego,

- budowa ul. szkolnej w Borówcu,
- kanalizacja sanitarna i sieć wo-

dociągowa w Błażejewku,
- kanalizacja sanitarna w szczo-

drzykowie, runowie, Pierzchnie 
i kromolicach,

- budowa kanalizacji sanitarnej 
w Czmoniu,

- przebudowa budynku przy Pl. 
Niepodległości 4,

- budowa szkoły podstawowej 
w kórniku (Bninie),

- rozbudowa i termomodernizacja 
szkoły Podstawowej w robakowie,

- zakup nowych autobusów elek-
trycznych wraz z ich infrastrukturą 
do ładowania.
Łukasz Grzegorowski

Dwa największe przedsięwzięcia w gminie kórnik w tym roku to rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Robakowie i budowa krytego boiska-lodowiska wraz z zapleczem na terenie KCRiS Oaza  

152 zadania inwestycyjne
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Wizualizacja krytego boiska-lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA.
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organizatorzy zadecydowali, że wy-
darzenia zostaną rozłożone w czasie 
i w miarę możliwości odbywać się 
będą w plenerze, on-line lub z za-
chowaniem obowiązujących reguł 
dystansu społecznego. Przypomnij-
my, że ze względu na obostrzenia 
epidemiczne w 2020 roku zrezygno-
wano w ogóle z przeprowadzania 
zajęć, a kDN ograniczono do przy-
gotowania kilku filmów popular-
no-naukowych, które są dostępne 
w internecie.

w roku 2021 spróbowano wrócić 
do spotkań naukowców z uczniami. 
Zaproponowane tematy wykładów 
były jak zwykle ciekawe: „Jak zostać 
znanym przyrodnikiem?”, „Czy 
drzewo może odrosnąć?”, „Ukryte 

życie grzybów”, „sMart według 
Jadwig Zamoyskiej”, „Biała Dama 
w gorsecie mitów i legend”, „od pa-
pirusu do e-booka”, „Ukryte skarby 
Biblioteki kórnickiej”, „Jak szyb-
ko latają satelity” czy „stellarium 
– darmowe planetarium” to tylko 
niektóre przykłady. Mimo limitu 
uczestników odbyło się także „Noc-
ne zwiedzanie Zamku”, które trady-
cyjnie wzbogacił swoimi występami 
teatr legion.

Niestety, ze względu na kwa-
rantanny i zakażenia nie wszystkie 
zaplanowane wydarzenia udało 
się zrealizować zgodnie z planem. 
wielkie podziękowania należą się 
pracownikom i włodarzom instytu-
cji współorganizujących kDN. Były 

to w tym roku: Biblioteka kórnicka 
PaN, instytut Dendrologii PaN 
i arboretum kórnickie, obserwa-
torium asrtogeodynamiczne Cen-
trum Badań kosmicznych Borówiec 
i lasy Państwowe, a także gminne 
szkoły podstawowe i Zespół szkół 
w kórniku. Z ramienia Urzędu Mia-
sta i Gminy kórnik wielką pracę 
związaną z logistyką przedsięwzię-
cia wykonał informatyk Przemysław 
Byczyński.

Mamy nadzieję, że rok bieżący 
będzie dla kórnickich Dni Nauki 
jeszcze łaskawszy i wszystkie nie-
zwykle interesujące wykłady i za-
jęcia odbędą się w zaplanowanym 
terminie. 
ŁG

KórniK

Zakończyła się kolejna edycja kórnickich Dni Nauki 

Kórnickie Dni Nauki

- kompania kórnicka, osławiona 
brawurowymi akcjami w Poznaniu 
(27-29 Xii 1918), w Śremie (31 
Xii 1918), już jako iV kompania 
batalionu śremskiego, pod dowódz-
twem stanisława Celichowskiego, 
wyruszyła na front zachodni pod 
Zbąszyń, dokładnie do łomnicy. 
w rocznicę tego wydarzenia orga-
nizujemy turniej Powstańczy - tak 
Marek Baranowski powitał przy-
byłych na strzelnicę kBBk braci 
kurkowych i gości: z Dolska, Ju-
trosina, lubonia, Mosiny, opaleni-
cy, Poznania i swarzędza. turniej 
zaszczycili swą obecnością liczni 
goście: andrzej Giczela - prezes 
ks kotwica wraz z liczą delegacją, 
delegacja stowarzyszenia Miłośni-
ków Historii „Huzar” z kaźmie-
rza, Beata Bruczyńska – sołtys wsi 
skrzynki, król żniwny okręgu Po-
znańskiego – Jan Ciszewicz, król 
Poznańskiego Bractwa kurkowego 
robert stanisławski, przedstawi-
ciel stowarzyszenia im. Hipolita 
Cegielskiego – Dominik Górny oraz 
kapelan bractwa ks. Grzegorz Zbą-
szyniak. Przybyłych powitali król 
kurkowy kBBk – Zbigniew toma-
szewski oraz Marek Pochylski wnuk 
powstańców wielkopolskich; kapra-
la Michała Pochylskiego i starszego 
szeregowego wincentego wolffa,  
obaj z Mogilna, którym poświęco-
no tegoroczny turniej. krótką ich 
biografię przedstawił kazimierz 
krawiarz .

turniej o statutową tarczę Po-
wstańczą dla członków kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa kurkowego, 
ufundowaną przez Macieja łabno, 
ubiegłorocznego zwycięzcę wygrał 
andrzej tomiak i otrzymał tarczę 
i pamiątkowy medal. ii miejsce za-
jął Zdzisław Jakubowski, iii miejsce 
Marek Baranowski. obaj otrzymali 
pamiątkowe medale.

o tarczę powstańców kaprala Mi-
chała Pochylskiego i starszego sze-

regowego wincentego wolffa ufun-
dowaną przez Marka Pochylskiego 
walczono na dystansie 100 m. w fi-
nale wygrał roman Fludra (kBBk), 
drugie miejsce zajął Marek Balcerek 
z Jutrosina, trzecie miejsce zajął 
Marcin Jankowski (kBBk), czwar-
ty był Dawid kamiński z opaleni-
cy, a piąty Jan Ciszewicz z Dolska. 
Zwycięzca otrzymał tarczę i książki 
Marka rezlera „Powstanie wiel-
kopolskie” i Józefa Grajka „Gene-
rał Józef Dowbór-Muśnicki oraz 
opatrunek osobisty powstańca 
wielkopolskiego przekazany przez  
delegację z kaźmierza. Zdobywców 
drugiego i trzeciego miejsca też na-
grodzono tymi samymi książkami.

tarczę ufundowaną przez ks 
„kotwica” zdobył adam szyszka, 
Grzegorz toboła zajął  ii miejsce, 
a Jacek Gramsz (wszyscy z kBBk) 
był trzeci. 

tarcza Urodzinowa stanisława 
szczęsnego trafiła do Grzegorza 
andrzejewskiego z Poznania (kan-
dydat do kBBk). Drugi był Jan 
Ciszewicz z kBs w Dolsku. trze-
cie miejsce zajął Marek Pochylski 
(kBBk).

w strzelaniu do kura najlepszym 
okazał się roman wieczorek z kBs 
opalenica. Drugi był Maciej łabno 
(kBBk), a trzeci Dawid kamiński 
z kBs opalenica. Zwycięzcę nagro-
dzono rzeźbionym kurem i siekierą 
firmy stiHl. 
Kazimierz Krawiarz

sztab 2571 w  kórniku 22 grudnia 
ubiegłego roku zakończył rejestra-
cję wolontariuszy oraz rejestrację 
puszek stacjonarnych. 121 wolon-
tariuszy wyjdzie na ulice kwesto-
wać na rzecz woŚP,  będzie też 30 
stacjonarnych puszek, do których 
zbierają  firmy, placówki oświatowe, 
sklepy i instytucje.

Z  uwagi na zagrożenie pande-
miczne zrezygnowano z  organizo-
wania imprezy masowej w  Cris 
„oaza”, ale w  dniu finału   tj. 30 
stycznia od godziny 12:00 będą 
skromne atrakcje na kórnickim ryn-
ku.

Dla amatorów biegania zapa-
nowano bieg policz się z  cukrzycą 
(dystans ok. 3 km), dla amatorów 
dobrej kuchni - smaczną wojskową 
grochówkę, a  dla łasuchów będą 
ciasta z  domowego wypieku oraz 
gorące pączki.

Dla dzieci przewidziano mini 
ogródek, gdzie będzie malowanie 
twarzy i pokaz władania najdłuż-
szym biczem w  europie. Dla miło-
śników motoryzacji będzie   prezen-
tacja   zabytkowych samochodów   
i motocykli. Jednostka osP kórnik,  
w  ramach woŚP, przygotowu-
je  niespodziankę! stowarzyszenie 
Pasjonat uruchomi Biuro rekruta-
cyjne  straży ludowej.

Zbiórka będzie prowadzona 
również za pomocą terminali płat-
niczych. Cały czas trwa zbiórka  
do e-skarbonek i trwają aukcje na 
allegro (wosp-kornik2571). licy-

tować będzie można on-line także 
w dniu finału  m.in. złote serduszko 
i złotą kartę telefoniczną. w Domu 
integracji  Międzypokoleniowej 
w  kórniku ul. Pl. Powstańców   
wlkp. nr 13, sztab finansowy przyj-
mować będzie puszkiwolontariuszy 
w celu ich rozliczenia.

Piąta już edycja rowerowego ma-
ratonu pod nazwą tour de woŚP,  
organizowana przez kBr kórnik, 
odbędzie się w drugiej połowie 
stycznia i na początku lutego 2022 r. 
impreza zaplanowana została w na-
stępujący sposób:

1) V tour de woŚP kore-
sPoNDeNCyJNy – do pokona-
nia samodzielnie, w styczniowych 
warunkach jest 25, 50 lub 100 km 
(można przejechać minimum je-
den z wyżej wymienionych dystan-
sów). trzeba zmierzyć się z zimą  
na rowerze pomiędzy 22 stycznia 
a 6 lutego br.

2) V tour de woŚP wirtUal-
Ny na rouvy. wirtualny wyścig na 
trenażerach, przy wykorzystaniu 
aplikacji treningowej rouvy. trzy 
trasy do pokonania tylko jednego 
dnia: łącznie 150 km do zrobienia 
były 16 stycznia 2022 r. 

wpisowe za maraton V tour de 
woŚP (bez względu na rodzaj po-
konanej trasy) wynosi 120 zł z cze-
go 100 zł wpłacane jest do puszki 
woŚP, a 20 zł to koszt medalu, 
który otrzyma każdy uczestnik ma-
ratonu. 
Red  

Na terenie kórnickiego Centrum 
rekreacji i sportu oaZa organizo-
wane są cykliczne (3 razy w roku) 
wystawy. Można powiedzieć, że po-
wstała piękna Galeria wystawowa. 
każda nowa ekspozycja jest inicjo-
wana  wernisażem, podczas którego 
przy lampce wina i smacznej prze-
kąsce artysta dzieli się interesujący-
mi anegdotami na temat powstawa-
nia dzieł malarskich.

Jak wiemy kCris oaza to miej-
sce, gdzie każdy może się zrelak-
sować, odprężyć, odreagować i wy-
pocić podczas zajęć nagromadzony 
przez cały dzień stres. tutaj każdy 
może spotkać się z przyjaciółmi 
i wspólnie przy kawie przyglądać się 
pięknym pracom prezentowanym 
na Galerii. 

sam pomysł na utworzenie Gale-

rii wystawowej pojawił się w 2013 r. 
Pomysłodawcą jest dyrektor kCris 
oaZa wojciech kiełbasiewicz. Do 
dzisiaj odbyło się ponad 35 wystaw 
i 27 wernisaży. aktualnie trwa wy-
stawa Małgorzaty ratajczyk „Geo-
metra pejzażu” oraz wystawa zbio-
rowa strefy wyobraźni. 

kolejny wernisaż zaplanowano 
na 17 lutego o godzinie 19. 
Red

Król Powstańczy WOŚP w Kórniku

Galeria w Oazie 
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KCRiS Oaza to 
miejsce, gdzie każdy 
może się zrelakso-
wać, odprężyć, odre-
agować i wypocić
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12 Dopiewo

Podczas popołudniowo – wieczor-
nego objazdu konwój, złożony 
z trzech zabytkowych fordów z okre-
su międzywojennego, odwiedził 15 
punktów na terenie miejscowości 
gminy, zgodnie z  obwieszczoną 
trasą „akcji Powstańczej”. Moż-
na w  nich było odebrać flagę z  rąk 
ubranego w historyczny strój wójta, 
zobaczyć auta z epoki lub zrobić so-
bie zdjęcie z powstańcami i zabytko-
wymi pojazdami oraz porozmawiać 
– nie tylko o  zwycięskiej insurekcji 
lat 1918 – 1919.   

– obywatele mamy dla was flagi. 
wywieście je przed swoimi doma-
mi. Niech wiszą tak długo, jak trwa-
ło powstanie, do 16 lutego. Dziś 
obchodzimy 103. rocznicę wybuchu 
zwycięskiego Powstania wielko-
polskiego. od tego roku jest ono 
świętem narodowym – mówili do 
oczekujących mieszkańców „współ-
cześni powstańcy”. 

rano samorządowcy, przedsta-
wiciele gminnych jednostek i  or-
ganizacji złożyli wiązanki i  zapalili 
znicze w  miejscach pamięci, zwią-
zanych z  Powstaniem wielkopol-
skim, znajdujących się na terenie 
gminy Dopiewo – w Dopiewie pod 
tablicą pamiątkową na ścianie 
urzędu i  przy głazie obok dworca 
kolejowego, gdzie w  dzień po wy-
buchu powstania miała miejsce 
zbiórka powstańcza, w  trzcielinie 
pod pomnikiem organizatora tej 
zbiórki, oraz dowódcy szturmu na 
lotnisko na ławicy – ppłk. andrzeja 

kopy (wówczas ppor.), w konarze-
wie na grobach wspomnianego do-
wódcy i proboszcza miejscowej pa-
rafii ks. J. laskowskiego (poświęcił 
sztandar oddziału, wcześniej orga-
nizował strajk dzieci wrzesińskich), 
w  więckowicach pod Pomnikiem 
Powstańców wielkopolskich. 
Podczas uroczystości w  Dopiewie   
obecne były poczty sztandarowe 
jednostek ochotniczej straży Po-
żarnej, Związku Harcerstwa Pol-
skiego – szczepu w Dopiewie, koła 
Polskiego Związku wędkarskiego 
w  Dopiewie oraz sołtysów Gminy 
Dopiewo. Pieśni patriotyczne i nie-
podległościowe zagrała orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo.   

Po zmierzchu rozświetlone zo-
stały na biało-czerwono budynki 
użyteczności publicznej – urząd 
i dworzec w Dopiewie oraz rotunda 
szkoły Podstawowej nr 2 w  skó-
rzewie, której patronem jest i.J. 
Paderewski – pianista i mąż stanu, 
którego przemówienie z okna Hote-
lu Bazar w  Poznaniu w  przeddzień 
wybuchu powstania uznawane jest 

za powstańczą iskrę zapalną.
w  tym roku po raz pierwszy, 

mimo 103 lat jakie dzielą nas od 
wybuchu, 27 grudnia jest w  Polsce 
„Narodowym Świętem Zwycięskie-
go Powstania wielkopolskiego”. 
Powstanie zadecydowało o  za-
chodniej granicy odradzającego 
się po 123 latach zaborów państwa 
polskiego. symbolicznie za datę 
zakończenia insurekcji przyjmuje 

się 16 lutego 1919 r. – dzień rozej-
mu w  trewirze, choć były miejsca 
na terenie objętym powstaniem, 
gdzie ogień walki jeszcze tego dnia 
nie wygasł. 

Ponad 500 flag powstańczych rozdał mieszkańcom gminy 
Dopiewo – wójt Paweł Przepióra

Powstańczy konwój

Monika Pyrek, jedna z  najlepszych 
lekkoatletek w  historii polskiego 
sportu, 10-krotna medalistka mi-
strzostw świata i  europy w skoku 
o tyczce oraz  4-krotna olimpijka 
– odwiedziła szkołę Podstawową 
w  Dopiewie z  „alternatywną lekcją 
wF”. to jeden ze sztandarowych 
projektów jej Fundacji, której celem 
jest zarażanie dzieci i młodzieży pa-
sją do sportu.

w  „alternatywnej lekcji wF” 
wzięły udział dwie grupy dzieci 
z  klas 3-8.  sala gimnastyczna zo-
stała podzielona na strefy, w  któ-
rych uczniowie starszych klas mieli 
okazję sprawdzić swoje możliwości 
w  różnych konkurencjach. liczyła 
się nie tylko sprawność fizyczna 
czy kondycja, ale również refleks. 
strefy były wyposażone w urządze-
nia elektroniczne wskazujące pre-
cyzyjnie wyniki – odległość, czas, 
szybkość reakcji, prędkość strza-
łu, siła, częstotliwość dotknięć, cel-
nych trafień lub dystans osiągnięty 
w przedziale czasowym.  Ćwiczenia 
prowadzone były pod opieką in-
struktorów. 

kilkuosobowe grupy uczniów, 

ubranych w  koszulki projektu, 
przechodziły od strefy do strefy, 
gdzie zdobywały punkty. rezulta-
ty zapisywali na kartach wyników. 
każdy mógł sprawdzić swoje spor-
towe predyspozycje i zrozumieć, że 
w  sporcie najważniejsze jest jego 
uprawianie i bycie aktywnym.    

– sport kojarzony jest z wysił-
kiem, a my chcemy pokazać, że 
to świetna zabawa i wypoczynek. 
Mimo że jesteśmy zmęczeni fizycz-
nie, to nasz organizm produkuje 
endorfiny, które dają zadowolenie. 
Chodzi nie tylko o budowanie kon-
dycji i sprawności, ale – zwłaszcza 
w trudnych czasach – o reset głowy, 
wyciszenie – mówi Monika Pyrek. 
– lekkoatletyka jest różnorodna, 
każdy może w niej znaleźć coś dla 
siebie. w biegach zwraca się uwagę 
na krok, lekkość, naturalność, ale 
są też konkurencje rzutowe, które 
potrzebują silnych, wysokich, po-
tężnych ludzi i oni się tutaj mogą 
sprawdzić – dodaje.  

Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy sportowych zmagań otrzymali 
zdjęcie z autografem mistrzyni Mo-
niki, w  nagrodę za wspólną zaba-
wę. w  zajęciach zorganizowanych 
przez Fundację Moniki Pyrek wzię-
ły dotąd udział tysiące dzieci.

Partnerami projektu „alterna-
tywna lekcja wF”, realizowanego 
w  szkołach całego kraju,  są Mini-
sterstwo sportu i kultury Fizycznej, 
rentis i kinder. 
Adam Mendrala

Do końca stycznia można zgłaszać 
kandydatów do  stypendiów spor-
towych gminy Dopiewo na 2022 r. 
wniosek, dotyczący młodego spor-
towca z osiągnięciami, może złożyć  
klub sportowy, związek sportowy 
danej dyscypliny, szkoła, w  której 
zawodnik pobiera naukę lub rad-
ny gminy.  

kandydat powinien być zameldo-
wanym mieszkańcem gminy Dopie-
wo, mieć mniej niż 21 lat i uprawiać 
dyscyplinę olimpijską – w kategorii 
wiekowej juniora młodszego, ju-
niora lub młodzieżowca. Ponadto 
powinien spełnić co najmniej jeden 
z warunków: 

• brać udział w  szkoleniu kadry 
wojewódzkiej lub narodowej, 

• uczestniczyć w 2021 r. w  mło-
dzieżowych igrzyskach olimpij-
skich, mistrzostwach świata lub 
europy, 

• zdobyć medal w ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży, mistrzo-
stwach Polski juniorów młodszych, 
juniorów lub młodzieżowych mi-
strzostwach Polski,  

• w  przypadku gier zespołowych 
– wziąć udział w turnieju finałowym 
mistrzostw Polski.

kapituła stypendium sporto-
wego gminy Dopiewo ogłosi listę 
stypendystów w  lutym 2022 r. sty-
pendia będą  wypłacane od mar-
ca do grudnia  2022 r. Przyznana 
kwota będzie uzależniona od oce-
ny sukcesów. więcej informacji 
można uzyskać pod  nr telefonu  
61 814 82 62  lub pisząc e-mail  
na adres: gosir@dopiewo.pl.

Gmina Dopiewo wspiera młodych 
sportowców, przyznając stypendia, 
od 2014 r. Dotychczas otrzymało je 
65 dziewczyn i 47 chłopaków.  
AM

WF z mistrzynią

Stypendia sportowe 

Fo
t.

 U
G

 D
o

Pi
e

w
o

 / 
M

iC
H

a
ł 

JU
sk

o
w

ia
k

, B
e

at
a

 s
Py

C
H

a
ła

, a
D

a
M

 M
e

N
D

r
a

la

Fo
t.

 a
D

a
M

 M
e

N
D

r
a

la

o gminie Dopiewo czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Po zmierzchu roz-
świetlone zostały 
na biało-czerwono 
budynki użyteczno-
ści publicznej
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skarby” te są niezwykle ciekawe nie 
tylko dla naukowych dociekań, ale 
również – a może przede wszyst-
kim – dla lokalnej społeczności. Dla 
części mieszkańców to historia ich 
rodzinnych okolic, wielu jednak od-
krywa dzięki nim nowe i fascynujące 
oblicze Dąbrówki. szczególny cha-
rakter dokonywanych tutaj odkryć 
pozwala sięgnąć do czasów znacz-
nie starszych niż najwcześniejsze 
przekazy pisane dotyczące miejsco-
wości, do czasów poprzedzających 
powstanie Polski.  

Najważniejszych odkryć dokona-
no w Dąbrówce w pasie ciągnącym 
się na wschodnim skraju zabudo-
wy wsi, wzdłuż łąk położonych nad 
wirynką. archeologom badającym 
ten teren udało się odkryć pozo-
stałości wczesnośredniowiecznego 
grodu oraz przylegających do niego 
osad, które tworzyły ogromny, kil-
kuhektarowy kompleks osadniczy. 
Jego trzon stanowiła warownia, 
a jej wnętrze (majdan) zajmowały 
budynki mieszkalne, różnego ro-
dzaju magazyny i budynki, które 
dziś nazwalibyśmy publicznymi. 
właśnie to miejsce stanowiło cen-
tralny punkt życia gospodarczego, 
politycznego, i jak się domyślamy 
– również religijnego dla wspólnot 
zamieszkujących te tereny przed ty-
siącem lat. wokół wałów rozciągała 
się osada przygrodowa, otoczona 
rowem o kolistym kształcie, która 
zajmowała powierzchnię około 6 ha. 
Na podstawie pozyskanych zabyt-
ków ustalono, że umocniony wałem 
i fosą gród powstał w drugiej poło-
wie iX w. i istniał do połowy X w. 

Najnowsze badania archeologicz-
ne przeprowadzono w listopadzie 
ub. roku, na jednej z działek znaj-
dujących się przy ul. Palisadowej, 
bezpośrednio przy łące. Po usunię-
ciu warstwy próchnicy, w dnie wy-
kopu zarysowały się pozostałości 
kilku domostw, które do naszych 
czasów zachowały się tylko w posta-
ci stosunkowo płytkich, czarnych 
zagłębień. wzniesiono je w nieco 
wyższych partiach terenu, tak by 
uniknąć podtopienia przy wyższym 
poziomie wody wypełniającej wów-
czas dno doliny wirynki (teren łąk 
począwszy od dworskiego parku aż 
na południe od torów kolejowych 
zajmowały wówczas rozlewiska wi-
rynki, które tworzyły jezioro). 

Największym zaskoczeniem 
było jednak odkrycie pozostałości 
dwóch studni, z których korzysta-
li mieszkańcy osady. Co ciekawe, 
znajdowały się obok siebie, w naj-
niżej położonym miejscu wykopu, 
które zapewniało łatwiejszy dostęp 
do wody. Z badań prowadzonych 
na innych stanowiskach z różnych 
epok wynika, że często kolejne 
miejsca czerpania wody sytuowa-
no w pobliżu starszych studni, ko-
rzystając ze sprawdzonych źródeł. 

studnie odkryte w Dąbrówce wko-
pane zostały na różną głębokość 
– pierwsza była zagłębiona na 2,4 
m, natomiast drugą wkopano na 
głębokość 3,3 m. w obydwu przy-
padkach natrafiliśmy na drewniane 
cembrowiny, które zabezpieczały 
ściany szybu przed zarywaniem 
i zanieczyszczaniem napływają-
cej wody. o budowie cembrowiny 
w płytszej studni – poza stwierdze-
niem, że była wykonana zapewne 
z drewna dębowego – nie mamy in-
formacji, ponieważ konstrukcja zo-
stała niemal doszczętnie rozebrana 
w czasie wznoszenia obok drugiej 
konstrukcji, osadzonej w głębszym 
wkopie. Możemy się domyślać, że 
pierwsze ujęcie wody nie spełniło 

oczekiwań użytkowników, dlatego 
postanowiono wykonać studnię sil-
niej zagłębioną i zaopatrzoną w so-
lidniejszą cembrowinę. w tym przy-
padku drewniana konstrukcja była 
zachowana w doskonałym stanie 
- kwadratowa w przekroju cembro-
wina miała wymiary w świetle 90 x 
90 cm i wykonano ją z dranic o dłu-
gości 130 cm, grubości do 10 cm, 
i szerokości ok. 20 cm. Poszczegól-
ne elementy tworzące ściany szybu 
łączone były na zrąb, przy zastoso-
waniu na końcach dranic specjalnie 
wykonanych zaciosów umożliwiają-
cych zespolenie konstrukcji. trzeba 
szczególnie podkreślić mistrzow-
skie opanowanie rzemiosła przez jej 
budowniczych. Już przygotowanie 

budulca wymagało nie lada umiejęt-
ności - najpierw grube dębowe pnie 
darto (stąd słowo „dranica”) przy 
pomocy klinów na mniejsze części, 
a te obrabiano siekierą wyrównując 
powierzchnię tak, by z poszczegól-
nych elementów łatwiej składać 
ściany domostw lub studni. Zasto-
sowanie techniki zrębowej wyma-
gało wykonania również przy uży-
ciu siekiery specjalnych zaciosów, 
umożliwiających zespolenie dranic 
lub belek. Cembrowina studni od-
krytej w Dąbrówce była tak pre-
cyzyjnie wykonana, że jej ścianki 
zapewniały szczelność i chroniły 
wodę przed zanieczyszczeniem. 
Dodatkowe zabezpieczenie sta-
nowiła podłoga ułożona ze ściśle 
przylegających do siebie dranic, co 
świadczy o niezwykłej pieczołowi-
tości budowniczych. woda dosta-
wała się do wnętrza cembrowiny od 
spodu przez szczelinę pozostawio-
ną w dnie, zabezpieczoną dodat-
kowo naturalnym „filtrem” w po-
staci ułożonych kamieni. Zarówno 
wykonanie wykopu, jaki i osadze-
nie w nim drewnianej konstrukcji 

wymagało nie lada umiejętności. 
Prace te były niewątpliwie bardzo 
uciążliwe, czego sami doświadczyli-
śmy, a pamiętać trzeba, że byliśmy 
wyposażeni w odpowiedni sprzęt do 
kopania, a wodę usuwaliśmy przy 
użyciu pompy. Dodatkowo grunt, 
w którym wykonano studnię jest 
bardzo niestabilny – wybijająca nie-
ustannie woda podmywała ścianki 
wkopu powodując ich osuwanie do 
wnętrza. wewnątrz studni znaleź-
liśmy doskonale zachowane wiadro 
drewniane wykonane z kilkunastu 
klepek spojonych dwiema drewnia-
nym obręczami oraz ułamki naczyń 
i kości zwierzęce. 

w trakcie prowadzonych prac 
odkryliśmy także inne przedmioty 
pochodzące z czasów funkcjonowa-
nia grodu i osady – jest to niewielka 
dekorowana tarczka z brązu oraz 
fragment topora żelaznego. ewene-
mentem jest brązowy grocik strzały, 
który łączymy z koczowniczym i wo-
jowniczym ludem scytów, którego 
pobyt na naszych terenach miał 
miejsce około 2700 lat temu. 

w końcu 2021 zostały przepro-
wadzone prace związane z oczysz-
czeniem i dokumentowaniem drew-
nianych elementów pochodzących 
z konstrukcji studni. wykonana  zo-
stanie konserwacja zarówno wiadra, 
jak i cembrowiny, która możliwe, że 
będzie  eksponowana w Dąbrów-
ce. Próby pobrane z dranic zostały 
przesłane do badań dendrochrono-
logicznych, które pozwolą ustalić 
dokładny czas budowy obu studni. 

ogromnej pomocy udzielił nam 
Urząd Gminy w Dopiewie i Zakład 
Usług komunalnych sp. z o.o. 
w Dopiewie, dzięki którym udało się 
bezpiecznie przewieźć i zabezpie-
czyć drewno.

Przeprowadzenie badań i uzyska-
nie tak wielu bezcennych informa-
cji nie byłoby możliwe bez pomocy 
i zaangażowania właściciela działki 
pana rafała rafałowicza. Był on 
stale obecny w czasie naszych prac, 
interesując się przeszłością miejsca, 
w którym powstanie jego dom.       
Ewa Pawlak, Paweł Pawlak

Dopiewo

Nie od dziś wiadomo, że niewielka jeszcze do niedawna Dąbrówka w gminie Dopiewo jest nieustającym 
placem budowy. wraz z powstającymi nowymi osiedlami, sukcesywnie zmienia się krajobraz miejscowości. 
Choć na powierzchni terenu widzimy jedynie powstające domy i towarzyszącą im infrastrukturę, pod 
ziemią znajdują się prawdziwe „skarby”, które ujawniają trwające od dekady badania wykopaliskowe

Dąbrówka zadziwia archeologów
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Drewniane wiadro wykonane z klepek, znalezione wewnątrz studni.Widok drewnianej cembrowiny z zewnątrz. 

Samorząd gminy Dopiewo postawił w 2019 r., obok szkoły w Dąbrówce, makietę grodu, który w IX-X w. był 
znaczącym ośrodkiem, do którego ciążyły okoliczne osady w promieniu kilkunastu kilometrów. Poznań 
powstał później. 

Najpierw dębowe pnie darto przy pomocy 
klinów na części. Potem siekierą wyrówny-
wano powierzchnię. Z tak przygotowanych 
elementów łatwiej było składać ściany 
domostw lub studni
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14 KoStrzyn

inwestor Urząd Miejski w kostrzy-
nie i generalny wykonawca inwe-
stycji drogowych Zakład Drogowo-
-transportowy sławomir Begier z 
siedzibą w Nekli 18 grudnia 2021 
roku uruchomił przejezdność całym 
układem drogowym dla ruchu lokal-
nego!

termin zakończenia wszystkich 
prac to 30 kwietnia 2022 roku. 
Przed wykonawcą ostatnia warstwa 
asfaltowa, oznakowanie poziome i 
pionowe, prace wykończeniowe. ale 
już od 20 grudnia z zachowaniem 
ostrożności można korzystać z dróg 
i chodników.

Na zdjęciu prezentujemy im-
ponujący widok po uruchomieniu 
oświetlenia na największej inwesty-
cji w historii gminy kostrzyn, która 

służyć będzie dziesiątki lat i zapewni 
jej rozwój. Marzenie pokoleń staje 
się faktem! UMK

kilka pokoleń mieszkańców miasta i gminy kostrzyn czekało 
na ten moment! Tunel i układ drogowy został uruchomiony 
dla ruchu lokalnego

Marzenie pokoleń

w Urzędzie Miejskim w kostrzynie 
podpisana została umowa na reali-
zację i etapu budowy bezpiecznego 
dojścia do dworca PkP Gułtowy. 
Powiat poznański powierzył gminie 
kostrzyn ten etap wykonania inwe-
stycji.  Do przetargu na realizację 

tego zadania stanęło 8 firm. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma 
Perfecta robert Gąsiorek z komor-
nik. wartość prac to 687 tysięcy zło-
tych brutto. 

Umowę podpisali burmistrz szy-
mon Matysek i przedstawiciel fir-

my Perfecta krzysztof Gamalczyk. 
w podpisaniu umowy uczestniczy-
li zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, radny Marek kowalski 
i kierownik wydziału rozwoju Da-
niel lewicki. 
UMK 

trwają prace związane z budową 
ścieżki pieszorowerowej łączącej 
ulicę estkowskiego z ulicą stawną 
i dalej z układem drogowym przy 
tunelu. Powstanie również oświe-
tlenie.

Zadanie dofinansowanie jest ze 
środków unijnych - Zintegrowa-
nych inwestycji terytorialnych - w 
ramach wielkopolskiego regional-
nego Programu operacyjnego.

inwestycje realizuje Zrw kubia-
czyk z siedzibą w kokoszkach, gmi-
na Nekla.

to kolejny etap prac związany 
z rewitalizacją terenów przy cieku 
strumień. Jeszcze z końcem 2021 
roku rozpoczną się prace związane 
z czyszczeniem zarośniętych trzci-
nami zbiorników wodnych. 
UMK

trwają prace związane z kolejnym 
etapem modernizacji świetlicy wiej-
skiej w Czerlejnku. Nadszedł czas 
na zagospodarowanie przestrzeni 
poddasza. w ubiegłym miesiącu 
postępom nad pracami przyglądali 
się burmistrz gminy kostrzyn szy-
mon Matysek wraz z zastępcą bur-
mistrza waldemarem Biskupskim 
oraz radną Beatą knopkiewicz i soł-
tysem waldemarem kukułą. 
ŁSz

Podpisana została umowa na re-
alizację długo oczekiwanej przez 
mieszkańców Czerlejna inwestycji: 
„Budowa świetlicy wiejskiej w Czer-
lejnie wraz z wiatą i infrastrukturą 
towarzyszącą”. inwestycja obejmu-
je budowę obiektu świetlicy wraz 
z zagospodarowaniem terenu oraz 
budową wiaty, która ma służyć or-
ganizacji spotkań w okresie wiosen-
no-letnim.

Zadanie realizowane jest z wnio-
sku radnej Beaty knopkiewicz 

i rady sołeckiej sołectwa Czerlej-
no. w przetargu na realizację tego 
zadania ofertę złożyły trzy firmy. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma Constructo sp. z o.o. sp.k. z lu-
bicza, a jej wartość to 1.168.500 
złotych brutto. inwestycja ta otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
400.000 złotych w ramach wspar-
cia dla gmin popegeerowskich 
z rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych. 
UMK

w trybie zapytania o cenę przepro-
wadzone zostało postępowanie na 
realizację zadania „Budowa skweru 
przy ulicy Jana Pawła ii w kostrzy-
nie”. Zapytanie zostało skierowane 
do siedmiu firm. Dwie złożyły ofer-
tę, a najkorzystniejszą firma Per-
fecta robert Gąsiorek z komornik. 
wartość zadania to 175 tysięcy zło-
tych brutto.

Zadanie obejmuje wybudowa-
nie ścieżek oraz utwardzenie po-
wierzchni części działki należącej 
do gminy, z przeznaczenie na urzą-

dzenie skweru i miejsca wypoczyn-
ku. Po zrealizowania prac budow-
lanych nasadzone zostaną drzewa 
i krzewy, zainstalowane oświetlenie 
oraz zamontowane ławki.

Umowę podpisali burmistrz szy-
mon Matysek i przedstawiciel fir-
my Perfecta krzysztof Gamalczyk. 
w podpisaniu umowy uczestniczy-
li zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, przewodniczący rady 
Miejskiej Grzegorz Banaszak oraz 
inspektor łukasz kruszona z wy-
działu rozwoju Gminy. UMK

Chodnik do stacji PKP Gułtowy

Rewitalizacja terenów przy cieku

Remont świetlicy 

Świetlica i wiata 

Budowa skweru 

Fo
t.

 M
. M

at
U

sZ
e

w
sk

i 
Fo

t.
 ł

. s
Z

a
ł 

Fo
t.

 U
M

 k
o

st
r

Z
y

N
 

Fo
t.

 U
M

 k
o

st
r

Z
y

N
Fo

t.
 U

M
 k

o
st

r
Z

y
N

Fo
t.

 M
. M

at
U

sZ
e

w
sk

i 

o gminie kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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Mija okrągłe 30 lat od czasu wyda-
nia debiutanckiej płyty „wilki”. Z 
tej okazji legendarny zespół rusza 
na ogólnopolską trasę koncertową, 
podczas której usłyszymy najwięk-
sze przeboje grupy w akustycznych 
aranżacjach. Dołącz do watahy 
i   weź udział w muzycznej uczcie 
zaprawionej najpiękniejszymi balla-
dami polskiego rocka! w Poznaniu 
grupa wystąpi 10 lutego w auli Uni-
wersyteckiej UaM. Patronat nad 
koncertem sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. 

Zima to tradycyjnie czas kiedy 
w swoje tour po kraju rusza ze-
spół wilki. wataha dowodzona 
przez roberta Gawlińskiego swój 
pierwszy album wydała równo 30 
lat temu! ich debiutancka pły-
ta przyniosła im wielki rozgłos i 
miano jednego z największych, 
polskich zespołów lat 90-tych. 
Przez ten czas przechodził on 
różne przeobrażenia, a obecnie 
jego skład jest bardziej rodzinny, 
niż kiedykolwiek. Na gitarze gra 
bowiem syn roberta - Beniamin, 
a na basie jego brat emmanuel. 
Jeśli dodamy do tego, że mana-
gerką zespołu jest żona roberta 
- Monika, wyjdzie na to, że to ro-
dzinny zespół, który na szczęście 
nie zatracił swojego ducha. Z mu-
zyków, którzy nagrywali pierwszą 
płytę wilków do dzisiaj w zespole 
są również gitarzyści Miki Ciupas 
i Maciek Gładysz. Na perkusji gra 
ponato nowy bębniarz adam kram 
(znany m.in. z zespołu Chemia), a 
dodatkowym gościem na trasie bę-

dzie Jakub Galiński - klawiszowiec 
i producent, który odpowiedzialny 
jest za sukcesy takich artystów jak 
sanah i Dawid Podsiadło. Zespół 
podczas swojego jubileuszowego 
koncertu zagra swoje największe 
utwory w nowych, akustycznych 
aranżacjach. 

Był rok 1992 i wszyscy w Polsce 
śpiewali piosenki z debiutanckiej 
płyty „wilki”: „son of the Blue 
sky”, „aborygen” lub „eli lama 
sabachtani”. album natychmiast 
okazał się bestsellerem i osiągnął 
status platynowej płyty. odnosząc 

ogromny sukces, zespół wyruszył 
w trasę koncertową, która trwała 
prawie trzy lata bez przerwy. tak in-
tensywny rockandrollowy tryb życia 
i zmęczenie spowodowane ostrym 
tempem, jakie narzucili sobie mu-
zycy, wpłynęło na decyzję o zawie-

szeniu działalności zespołu, która 
trwała kilka lat.

w 2002 roku zespół powrócił z 
nowym albumem „4”, sprzedanym 
w 100 000 egzemplarzy i osiągnął 
kolejny sukces. Piosenki takie jak 
„Baśka” czy „Urke” zdobyły szczyty 
list przebojów. kolejne dwa albu-
my studyjne wydane przez zespół 
osiągnęły status Gold i obfitowały 
w liczne hity, jak „Bohema”, „love 
story”, „słońce pokonał cień”, 
„Here i am”,czy „Na zawsze i na 
wieczność”. 

w 2016 wilki wydały swój ósmy 

album - „Przez dziewczyny”, pro-
mowany przez piosenkę o tym sa-
mym tytule. to najbardziej wesoły 
i rock’n’rollowy album w ich dysko-
grafii. Pod względem klimatu album 
zbliża się do największych przebo-
jów z płyty „4”. Niezaprzeczalny 
wpływ na twórczość albumu miało 
dołączenie do grupy nowego człon-
ka: syna frontmana, Beniamina 
Gawlińskiego, który gra na gitarze 
akustycznej oraz klawiszach.

w 2017 roku wilki świętowały 
25-lecie wydania swojego debiu-
tanckiego albumu, a 11 maja, do-
kładnie 26 lat po debiucie, ukazał 
się podwójny album „26/26”. Za-
wiera 25 największych przebojów i 
jedną nową piosenkę „Na krawędzi 
życia”, która promowała album.

w 2020 roku zespół udał się 
w „Niebieską trasę” po najwięk-
szych miastach w Polsce, na której 
usłyszeliśmy w całości debiutancki 
album „wilki” z 1992 roku. trasa 
okazała się dużym sukcesem, a ze-
spół udowodnił, że pomimo upływu 
lat nadal znajduje się w doskonałej 
formie. Red

w Poznaniu grupa wystąpi 10 lutego w Auli Uniwersyteckiej UAM 
Wilki akustycznie – 30-lecie
 NASZ PATRONAT
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aula Uniwersytecka UaM
ul. wieniawskiego 1, Poznań
10.02.2022 r.
otwarcie drzwi - 19:00
Początek koncertu - 20:00
organizator: 
agencja Perspektywy
www.agencjaperspektywy.pl
kontakt: biuro@agencjaper-
spektywy.pl.

Koncert w Poznaniu

Dla Czytelników mamy dwa 
dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? szukaj na 
naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety
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reprezentujący gminę kostrzyn 
rafał wagner na zawodach rangi 
mistrzowskiej w modelach form la-
tających i skrzydeł zaliczył kolejny 
udany sezon. rafał nie tylko obro-
nił drużynowo mistrzostwo Polski 
w klasie F1a-standard, ale także 
dołożył w tym roku mistrzostwo 
Polski F1k zdobyte indywidualnie. 

to jednak nie był koniec medali 
dla mieszkańca kostrzyna. w tych 
samych mistrzostwach Polski wy-
walczył on także brąz w kategorii 
F1a-standard w zawodach indywi-

dualnych. kolejne sukcesy przyszły 
wraz z zawodami Pucharu Polski. 
to właśnie tam rafał zdobył po-
dwójny brąz, pierwszy w kategorii 
F1a-standard kartelcup i drugi 
w klasie F1a-standard sPZG Cup. 

Przypomnijmy, że osiągnięcia 
rafała wagnera w ubiegłym roku 
zaprocentowały powołaniem do 
kadry narodowej w klasie F1a. Gra-
tulujemy wszystkich sukcesów i ży-
czymy kolejnych w nadchodzącym 
2022 r. 
ŁS  

Mieszkaniec siekierek (gm. ko-
strzyn) wojtek Niedziela w łodzi 
zajął drugie miejsce zarówno w 
swojej kategorii wiekowej - junior 
(do 18 roku życia), jak i w kategorii 

seniorskiej. warto dodać, że jest to 
wyjątkowe osiągnięcie, ponieważ 
szesnastoletni mieszkaniec gmi-
ny kostrzyn, podopieczny trenera 
Marka Pawlaczyka, reprezentujący 

Dynamic akademia karate jest naj-
młodszym zawodnikiem w historii, 
który wszedł do finału mistrzostw 
polski seniorów kata w karate! Gra-
tulujemy kolejnego sukcesu! ŁS

Udany rok Rafała WagneraPodwójny wicemistrz 

Rafał Wagner z burmistrzem Szymonem Matyskiem.
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