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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Poznańsko-swarzędzkie 
„Złotka”

Koszykarki z połączonych zespołów Enea AZS Poznań i UKS Lider Swarzędz, występujące 
pod nazwą Enea AZS - Lider Szkoła Gortata Poznań, zostały mistrzyniami Polski do lat 19!. STR. 16

Solidarni z Ukrainą. STR. 5, 8, 9, 11, 13
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Doceniamy tych, którzy 
realizują pasje. kultura 
z natury rzeczy wymyka 
się ocenom i jest w pew-
nym sensie niewymier-
na. inaczej w przypadku 
sportu, gdzie sprawą 
nadrzędną jest wynik 
końcowy. i tu, i tu, by 
odnieść sukces, trzeba 
być wybitnym. My ta-
kich nagradzamy – mówi 
starosta poznański, Jan 
Grabkowski. trwa nabór 
wniosków o przyznanie 
nagród powiatu poznań-
skiego w dziedzinie kul-
tury i sportu za rok 2021. 
Podania można składać 
w kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Pozna-
niu. wszelkie informacje 
są dostępne na stronie 
www.powiat.poznan.pl. 
TS

KrótKo z powiatu

– w tym roku rozpoczną się trzy 
wielkie inwestycje: budowa drogi 
Borówiec – krzesiny, która bę-
dzie kosztować około 80 mln zł, 
tunelu pod torami kolejowymi 
w kobylnicy, który pochłonie ponad  
50 mln zł oraz obwodnicy Swa-
rzędza o wartości ponad 25 mln zł  
– wylicza tomasz Łubiński, wice-
starosta poznański.

trasa Borówiec – krzesiny to 
8,5-kilometrowy odcinek. zostanie 
częściowo wyremontowany, a czę-
ściowo zbudowany od nowa. Po za-
kończeniu prac będzie to droga 
o najwyższym standardzie: 7-metro-

wej jezdni, wzmocnionej nawierzch-
ni, najwyższej klasie mostów i węźle 
nad torami w koninku, trzema lub 
czterema rondami, ścieżką rowero-
wą czy odwodnieniem.

wielkie wyzwanie stanowić bę-
dzie budowa tunelu pod przejazdem 
kolejowym w kobylnicy. 

– w planach mamy również 
rozpoczęcie budowy obwodnicy 
Swarzędza, która połączy wiadukt 
w Jasinie z nowym rondem w ra-
bowicach. Na odcinku o długości 
2,3 km powstaną droga, chodniki 
i ścieżka rowerowa – wyjaśnia to-
masz Łubiński. to wspólne przed-

sięwzięcie powiatu poznańskiego 
i gminy Swarzędz.

każde z nich to zadania wielolet-
nie, ale pierwsze łopaty mają zostać 
wbite już w tym roku. to najwięk-
sze wyzwania drogowe, jakie do tej 
pory stały przed naszym powiatem. 
oprócz tego zarząd Dróg Powiato-
wych w Poznaniu realizować będzie 
kilka mniejszych.  

– Należy do nich przebudowa szo-
sy rokietnica – Napachanie – mówi 
Marek Borowczak, dyrektor zDP 
w Poznaniu. – to 2,6 km między 
traktem Napoleońskim w rokietni-
cy a drogą wojewódzką nr 184. 

zakres prac za 11 mln zł obejmu-
je m.in. poszerzenie i remont jezdni, 
przebudowę przepustu, odwodnie-
nie, położenie ścieżki rowerowej 
i chodników. inwestycję dofinan-
sowuje Fundusz Dróg Samorządo-
wych i gmina rokietnica.

w planach jest również reorga-
nizacja skrzyżowania ulic Sucho-
leskiej i Perłowej w Suchym lesie. 
Powstanie tam rondo z „wyplota-
mi”. Szacunkowy koszt to 5 mln zł.

– około 8 mln zł pochłonie prze-
budowa dwóch mostów na drodze 
Buk – wiktorowo – dodaje Marek 
Borowczak. Powiat poznański pla-

nuje także budowę ścieżek rowero-
wych w gminach Stęszew i kleszcze-
wo. wszystkie są dofinansowywane 
z budżetu unijnego.

w 2022 r. poznański zDP bę-
dzie prowadził około 30 projektów 
dokumentacyjnych i przygotowaw-
czych. Największy dotyczy budowy 
mostu nad wartą na nowej drodze 
Poznań – Czapury. w planie są tak-
że remonty „powiatówek”, m.in. na 
odcinku Boduszewo – zielonka. Po-
wiat dofinansowuje też budowę tu-
nelu w Plewiskach. inwestycja, któ-
rą realizuje miasto Poznań, również 
rozpocznie się w tym roku. ZDP

108 mln zł wynosi plan finansowy zarządu Dróg Powiatowych, który będzie realizował remonty i inwestycje 
na „powiatówkach”. Jednak to nie ze względu na kwotę 2022 rok ma szansę przejść do historii naszego 
samorządu

Fundusze – powiat, nazwa – WOŚP
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Rondo u zbiegu ulic Pocztowej, Szamotulskiej i Obornickiej w Rokietnicy otrzymało imię 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ojcem chrzestnym został J. Owsiak.

Dziś średnio co 17 minut kierowcy są zatrzymywani na rogatkach w Kobylnicy. 

Wyścig po nagrody
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opalenica

18 lutego w urzędzie Miejskim 
w opalenicy nastąpiło podpisanie 
umowy najmu budynku przy ulicy 3 
Maja na potrzeby stworzenia bursy 
przez akademię Piłkarską reissa. 
w spotkaniu, podczas którego pa-
rafowano dokument, ze strony gmi-
ny uczestniczyli burmistrz tomasz 
Szulc, skarbnik agnieszka antko-
wiak-Żak i prezes firmy koMoPal 
Michał komorowski. Stronę inwe-
stora reprezentował prezes zarządu 
aP reissa Piotr Matecki.

intencją najemcy jest stworzenie 
bursy dla uczniów gminnych szkół, 
w tym dla zawodników SMS aPr 
opalenica, projektu działającego 
w ramach struktur akademii Pił-
karskiej reissa. klub deklaruje wy-
remontowanie obiektu ze środków 
własnych. Powstanie bursy zapewni 
opiekę i wychowanie dla uczniów, 
którzy w okresie pobierania nauki 
przebywają poza miejscem stałego 
zamieszkania. Powyższa inwestycja 
ściśle jest związana ze staraniami, 
aby w mieście - w ramach zespo-
łu Szkół w opalenicy - powstała 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 
Niewątpliwie sukces tych zabiegów 
przyniesie szereg korzyści zarówno 
dla samej placówki oświatowej, jak 
i dla całej opalenicy.  

– Działania wpisują się w strate-
gię rozwoju miasta poprzez sport. 
w projekt zaangażowani są miesz-
kańcy i przedsiębiorcy z naszej gmi-
ny, a dla naszej szkoły pojawia się 
szansa dalszego rozwoju. to rów-
nież ważny aspekt promocyjny dla 
opalenicy znanej nie tylko z gosz-
czenia reprezentacji Polski, ale tak-
że jednej z najsilniejszych akademii 
w naszym kraju – powiedział bur-
mistrz tomasz Szulc. 

akademia dla najmłodszych dzia-
ła w opalenicy od 10 lat, w tym od 
prawie trzech realizuje tzw. projekt 
Pro dla najbardziej utalentowa-
nych zawodników w wieku od 14 lat. 
obecnie uczestniczy w nim ponad 
siedemdziesięciu młodych zawodni-
ków, którzy uczą się w SP wojnowi-
ce i zS w opalenicy. Są wśród nich 
zarówno chłopcy z odległych miej-
scowości z całej Polski, jak i piłkarze 
z opalenickiej czy też ościennych 
gmin. Drużyny biorą udział w roz-
grywkach Centralnej ligi Juniorów, 
czyli najwyższym szczeblu rozgryw-
kowym dla młodzieży w Polsce.

– Ścisła współpraca z gminą, 
szkołami oraz hotelem remes, do-
bre skomunikowanie z Poznaniem, 
warunki do treningu na najwyższym 
europejskim poziomie, rozbudowa-
na kadra szkoleniowa sprawiły, że 
dołączyliśmy do czołówki najlepiej 
szkolących klubów w Polsce. Sta-
wiamy na wszechstronny rozwój 
sportowy i intelektualny zawodni-
ków oraz pomagamy wybrać opty-
malną ścieżkę kariery, a opalenica 
to świetna miejscowość dla rozwoju 
chłopaków w wieku dojrzewania – 
dodał Piotr Matecki, prezes akade-
mii Piłkarskiej reissa.

opalenica jest dla akademii 
Piłkarskiej reissa miastem, w któ-
rym sukcesywnie rozbudowuje swe 
struktury. od przyszłego roku 
szkolnego w projekcie ma uczestni-
czyć już ponad stu adeptów sztuki 
piłkarskiej. Co istotne, oprócz wy-
chowania sportowego, dla trenerów 
ważne jest kształtowanie właści-
wych postaw, aby chłopcy stali się 
nie tylko dobrymi piłkarzami, ale 
przede wszystkim dobrymi ludźmi. 
TM 

w opalenicy stworzona zostanie 
bursa dla uczniów gminnych szkół. 
Inwestycja jest związana ze staraniami, 
aby w mieście - w ramach Zespołu 
Szkół w Opalenicy - powstała Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego

Powstanie 
nowoczesna 
bursa

reklaMa
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4 KórniK 

od 9 do 13. lutego w Bukowinie 
tatrzańskiej odbył się 50. Jubile-
uszowy „Góralski karnawał”, czyli 
ogólnopolski konkurs grup kolędni-
czych, konkurs tańca zbójnickiego 
i popisy par tanecznych. karnawał 
Góralski jest największą tego typu 
imprezą folklorystyczną w  Polsce 
i podobnie, jak „Sabałowe Bajania” 
cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem i ma swoich stałych uczest-
ników i przyjaciół. w tym święcie 
folkloru, śpiewu, tańca, muzyki 
i sztuki ludowej od kilku lat uczest-
niczy gmina kórnika, jako gmina 
partnerska. 

z okazji jubileuszowego „Gó-
ralskiego karnawału” do Bukowi-
ny miała udać się liczna delegacja 
z gminy kórnik, ale z powodu za-
każeń koronawirusem i obowiązku 
odbycia kwarantanny do Bukowiny 
tatrzańskiej udały się dwie mniejsze 
delegacje. w rozpoczęciu karnawa-
łu uczestniczyła tegoroczna Biała 
Dama Martyna Piasecka, kierownik 
wydziału Promocji Gminy Magda-
lena Matelska-Bogajczyk, dwóch 
przedstawicieli kórnicko-Bnińskie-
go Bractwa kurkowego ze swoim 
kapelanem - księdzem probosz-
czem Grzegorzem zbączyniakiem. 
Po dwóch dniach dojechała delega-
cja radnych miast i gminy kórnik 
na czele z przewodniczącym rady 
Miast i Gminy w kórniku adamem 
lewandowskim.       

tradycyjnie karnawał rozpoczął 
się od parady kolędników, zbójni-

ków, muzykantów i zaproszonych 
gości, którzy przejechali w góral-
skich zaprzęgach przez Bukowinę 
tatrzańską. Następnie na scenie 
w Domu ludowym odbyło się ofi-
cjalne otwarcie imprezy, na którą 
przybyły osoby ze świata kultury, 
polityki, a także przyjaciele Domu 
ludowego i „Góralskiego karna-
wału”.

Natomiast wieczorem z okazji 
50. Jubileuszowego „Góralskiego 
karnawału” odbył się wielopokole-
niowy występ Bukowian pt. „z Bu-
kowiańskik wiyrchow, tatrzańskie 
widoki”. występ rozpoczęło naj-
starsze pokolenie bukowian pa-
miętające początki „Góralskiego 
karnawału” w Bukowinie tatrzań-
skiej. z wielką radością zatańczyli 
i zaśpiewali wywołując u wszystkich 
wzruszenie. Następnie wystąpiła 
tzw. grupa średnia, która z przy-
cupem ruszyła w taniec. Popłynął 
śpiew wiyrchowy, a nogi same rwały 
się im do tańca. takiego wykonania 
zbójnickiego jeszcze nie widziano. 
Ponad 20 chłopów z ciupagami sta-
nęło na scenie – to była niesamowi-
ta siła i moc. Program zakończyła 

młodzież czyli obecny zespół Góral-
ski „wiyrchowianie”. Publiczność 
oprócz pięknych strojów podha-
lańskich i zaprezentowanego pro-
gramu mogła zobaczyć jaką wielką 
wartością jest kultura góralska, toż-
samość oraz szacunek do przeszło-
ści, które budują współczesny świat. 

w kolejnych dniach przed połu-
dniem na scenie Domu ludowego 
odbywały się przesłuchania konkur-
sowe grup kolędniczych z całej Pol-
ski, które zostały zakwalifikowane 
do bukowińskiego finału w drodze 
regionalnych konkursów. wieczo-
rem na scenie trwały się konkursy 
tańca zbójnickiego, popisy par ta-
necznych, występy zespołów regio-
nalnych i przedstawienia prezentu-
jące dawne zwyczaje i obrzędy.  

tradycyjnie w ostatnim dniu 
„Góralskiego karnawału” odbyły 
się imprezy plenerowe: wystawa 
owczarków podhalańskich, zawo-
dy strzeleckie o „turoniowy róg” 
i wyścigi kumoterek. Dodatkową 
atrakcją „Góralskiego karnawału” 
były wystawy rękodzieła ludowego. 
Swój kunszt prezentowali twórcy 
specjalizujący się w snycerstwie, 
meblarstwie artystycznym, wyro-
bach z metalu i skóry, malarstwie na 
szkle, koronkarstwie i wielu innych 
dziedzinach. 
Magdalena Matelska-Bogajczyk

udział delegacji z gminy kórnik w 50. Jubileuszowym „Góralskim karnawale” w Bukowinie tatrzańskiej 

Góralski karnawał
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Ponad 90 interwencji podczas róż-
norakich niebezpiecznych sytu-
acji zanotowali strażacy jednostek 
ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie kórnik od 17 do 21 lutego.  
Podczas 51 zdarzeń interweniowali 
druhowie z oSP kórnik, działając 
na terenie gminy kórnik, ale także 
na obszarach gmin kleszczewo, 
Pobiedziska, Mosina, komorniki 
i w Poznaniu.

wiejący przez kilka dni z ol-
brzymią siłą wiatr powalał drzewa, 
niszczył dachy i konstrukcje bu-
dynków. zanotowano przerwy 
w dostawie prądu. w nowej i sta-
rej części arboretum w kórniku 
uszkodzeniom różnego rodzaju 
uległo około 30 drzew. kilka wy-
rwanych zostało z korzeniami. 

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda 
na zwierzyńcu, gdzie jest bardzo 
dużo wiatrołomów. Nadleśnictwo 

Babki zanotowało na swoim te-
renie straty szacowane na około  
4 tys. m³ drewna.

Dodatkowym problemem w nie-
których częściach lasów jest spora 
ilość różnorakich materiałów na-

wianych przez wichurę. Folie, ka-
wałki styropianu, źle zabezpieczone 
odpady frunęły z wiatrem i zatrzy-
mywały się wśród drzew.

apelujemy o ostrożność. 
Sprawdźmy stan poszycia dachowe-
go na naszych domach i budynkach 
gospodarczych. zgłaszajmy admi-
nistratorom posesji i służbom po-
rządkowym niebezpieczne sytuacje 
i potencjalne zagrożenia wynikające 
z uszkodzeń konstrukcji. uważaj-
my na zwisające gałęzie i uszko-
dzone drzewa podczas spacerów 
w terenach parkowych i leśnych. 
zabezpieczajmy przed wywianiem 
składowane na naszych posesjach 
lekkie materiały takie jak folie czy 
styropan. 
ŁG

Wiatr powalał drzewa, niszczył dachy…
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Karnawał Góralski 
jest największą tego 
typu imprezą folklo-
rystyczną w Polsce
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Noworoczny Koncert Wiedeński 2 

Jedyny taki projekt na świecie! 
orkiestra księżniczek toM-

Czyk art wystąpi w auli uaM 
w Poznaniu 5 marca! Gwiaz-
dorska obsada, soliści, mię-
dzynarodowy balet, przepiękne 

głosy oraz projekcje multimedialne. 
to wszystko do zobaczenia już wkrót-
ce podczas koncertu wiedeńskiego 2 
– Nowy ProGraM.

koncert wiedeński 2 – Nowy 
ProGraM to także zapierające dech 
w piersiach, bajkowe kostiumy, które 
przeniosą widzów do magicznego, wie-
deńskiego świata króla walca - Johan-
na Straussa. Nie zabraknie muzycz-
nych żartów, niespodzianek i skeczów. 
udowodnimy tym samym, że muzyka 
łączy pokolenia i nie zna granic! Nie-
kwestionowana, najbardziej rozpozna-

walna, jedyna na świecie orkiestra 
księżniczek tomczyk art wykonują-

ca wyłącznie muzykę króla walca 
- Johanna Straussa nieprzerwa-

nie od niemal dekady!  
Podczas koncertu wystą-

pią dla Państwa obdarzeni 
wspaniałymi głosami, 

fantastyczni soliści 

operowi oraz gwiazdy polskiego i mię-
dzynarodowego baletu. towarzyszyć im 
będą wybitni kameraliści występujący 
na co dzień z najlepszymi orkiestrami 
i dyrygentami w Polsce i na świecie. 
Na scenie pojawią się laureaci między-
narodowych konkursów muzycznych, 
wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspa-
niali soliści międzynarodowej estrady, 
artyści występujący w największych 
polskich i światowych salach koncer-
towych. 

wzruszają i bawią publikę od wie-
lu lat, za każdym razem przyjmowani 
owacjami na stojąco!  tradycją stały 
się już coroczne Noworoczne koncerty 
wiedeńskie w wykonaniu tej niezwykłej 
grupy wspaniałych artystów. to połą-
czenie klasycznej wiedeńskiej formy 
i kunsztu z młodością, wdziękiem, we-
rwą i niespotykaną muzykalnością arty-
stów wykonujących to jedyne w swoim 
rodzaju widowisko. 

zabrzmią największe, ponadczaso-
we i wiecznie bliskie sercom meloma-
nów przeboje króla walca - Johanna 
Straussa, nie zabraknie także popiso-
wych arii z najsłynniejszych operetek 
„zemsta nietoperza”, „Baron cygań-

ski”, „wesoła wdówka”, „księżniczka 
czardasza” oraz „kraina uśmiechu”. 
Publiczność usłyszy m.in.: walc „Nad 
pięknym modrym Dunajem”, arię Ba-
rinkaya „wielka sława to żart”, Duet 
wszech czasów „usta milczą dusza 
śpiewa”, polkę „tritsch- tratsch” oraz 
słynny „Marsz radeckiego”. w klimat 
magicznych bali wiedeńskich wprawią 
Państwa olśniewające kreacje artystów, 
przepiękne suknie balowe solistek oraz 
orkiestry księżniczek tomczyk art wy-
konującej to niezwykłe widowisko.

Przeniesiemy Państwa do bajko-
wego świata. tutaj każdy może bujać 
się w rytm muzyki oraz śpiewać wraz 
z solistami najpiękniejsze melodie jak 
choćby „wielka sława to żart”, czy 
„usta milczą dusza śpiewa” koncert 
wiedeński to przede wszystkim dosko-
nała zabawa. Chcemy śpiewać i bawić 
się na scenie razem z Państwem! u nas 
nie zabraknie muzycznych żartów, nie-
spodzianek i skeczów. udowodnimy 
tym samym, że muzyka nie zna granic. 
Jako pierwsi w Polsce na tak szeroką 
skalę promujemy wiedeńską muzykę 
operetkową, a także największe przebo-
je mistrza Johanna Straussa.

Nowy ProGraM już 5 marca w auli uaM! Jedyna na świecie 
Orkiestra Księżniczek przyjedzie do Poznania

księgarnia PwN - ul. Mielżyńskiego 27/29   /   księgarnia PwN - ul. Powstańców wlkp. 16 lok. 134
księgarnia książnica - al. Marcinkowskiego 21   /   Sklep Muzyczny riff - ul. zielona 8

Centrum informacji kulturalnej  - ul. F. ratajczaka 44   /   Bilety oNliNe: www.toMCzykart.Pl

BILETY: 

artykuŁ SPoNSorowaNy

utworzą go przedstawiciele trzech 
samorządów, a ich zadaniem będzie 
diagnozowanie potrzeb ukraińców 
i wskazywanie rozwiązań oraz dzia-
łań w odpowiedzi na bieżącą sytu-
ację w zakresie wsparcia edukacyj-
nego, bytowego czy też transportu 
rodzin z terenów objętych działania-
mi wojennymi. – współdziałamy, by 
reagować na rozwój wydarzeń – za-
pewniali samorządowcy na specjal-
nej konferencji prasowej w urzędzie 
Miasta Poznania.

– ukraińcy są istotną częścią Po-
znania, stanowią ok. 8 procent jego 
populacji – mówił Jacek Jaśkowiak. 
– Nie mamy zamiaru wchodzić 
w kompetencje rządu i wojewodów, 
natomiast nie możemy pozostać 
głusi na pytania stawiane przez 
naszych mieszkańców. Postano-
wiliśmy koordynować działania. 
Powołamy zespół, który będzie mo-
nitorował sytuację i który będzie 
w stałym kontakcie z ukraińcami. 
Mamy sygnały od przedsiębiorców 
oraz osób prywatnych deklarujący-

chwsparcie i zakwaterowanie przy-
byłych z ukrainy. wielu indywidu-
alnie ściąga swoje rodziny. Musimy 

o nich zadbać – dodał.
– Główna rola w tym kryzysie 

należy do rządu i jego struktur. 

Czekamy na szybkie przedstawie-
nie planu, który będzie realizowany 
– stwierdził Marek woźniak. – De-
klarujemy gotowość do współpracy 
o każdej porze dnia i nocy. Jest jed-
nak potrzeba uregulowania pew-
nych spraw, choćby finansowych 
– podkreślił.

Na ten sam problem zwrócił 
uwagę starosta poznański. – Jako 
samorząd wiele możemy zrobić, ale 
w granicach prawa. tym bardziej, 
że wkrótce możemy mieć na na-
szym terenie dziesiątki uchodźców 
– mówił. – Już teraz w aglomeracji 
mamy ok. 150 tysięcy mieszkańców 
ukrainy. wielu z nich pracuje, ich 
dzieci uczą się w naszych szkołach. 
oczekujemy jednoznacznej dekla-
racji ze strony rządowej, aby się do 
pomocy potrzebującymprzygoto-

wać. Łatwiej jej udzielać w ramach 
spójnego, sprawnie działającego 
organizmu – powiedział Jan Grab-
kowski, który uczestniczył także 
w specjalnym posiedzeniu komisji 
wspólnej rządu i Samorządu te-
rytorialnego oraz nadzwyczajnym 
zebraniu wójtów i burmistrzów po-
wiatu poznańskiego. 

Jednocześnie poznański MoPr 
zachęca do udziału w zbiórce soli-
darnościowej organizowanej przez 
PCk i apeluje do pracowników 
urzędów, instytucji samorządo-
wych, państwowych, a także do 
mieszkańców Poznania i powia-
tu poznańskiego o wsparcie ofiar 
wojny na ukrainie.zgromadzone-
środki zostaną przeznaczone m.in. 
na zakup żywności, materiałów 
opatrunkowych i zabezpieczenie 
innych, ważnych potrzeb.Pieniądze 
można wpłacać na konto Polskiego 
Czerwonego krzyża: 16 1160 2202 
0000 0002 7718 3060 z dopiskiem 
„ukraiNa”.
TS

Starosta poznański, Jan Grabkowski, prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak wraz z marszałkiem 
województwa wielkopolskiego, Markiem woźniakiem powołują zespół koordynujący pomoc 
dla obywateli Ukrainy 

Samorządy pomogą uchodźcom
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Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawieszono 
flagę Ukrainy.

Współdziałamy, 
by reagować 
na rozwój wydarzeń 



nr 222 / 28 lutego 2022

6

24 lutego w hali Gminnego ośrodka 
Sportu i rekreacji przy ul. Polnej 1a 
w Dopiewie odbyła się gala, podczas 
której wójt gminy Dopiewo – Paweł 
Przepióra i dyrektor GoSir – Mar-
cin Napierała wręczyli im symbo-
liczne czeki i pakiety upominków. 
Na uroczystości obecni byli także 
przedstawiciele ich rodzin, trenerzy, 
kibice. to wydarzenie z kilkuletnią 
tradycją. Po raz pierwszy stypendia 
sportowe wręczono w gminie Do-
piewo w 2014 r. 

Stypendia będą wypłacane przez 
10 miesięcy – od marca do grudnia 
w równych kwotach. ich wysokość 
zależy od osiągnięć i wynosi w 2022 
r. od 250 do 400 zł. kandydatury 
rokrocznie ocenia kapituła Stypen-
dium Sportowego Gminy Dopie-
wo, która decyduje o przyznaniu 
i kwocie wsparcia. Miesięczna pula 
5 tys. zł będzie dzielona na 16 re-
prezentantów różnych dyscyplin 
sportowych, mieszkających w gmi-
nie Dopiewo. Są to przedstawiciele 
sportów drużynowych (koszyków-

ka, piłka nożna, piłka ręczna) i indy-
widualnych (tenis, taekwondo, ka-
rate, triathlon, żeglarstwo, skoki na 
trampolinie). Czterem sportowcom 
przyznano po 400 zł, jednemu 350 
zł, sześciorgu – po 300 zł i pięciorgu 
– po 250 zł. Najwięcej razy po od-
biór stypendiów na scenę wchodzili 
mieszkańcy Dąbrówki (7 osób), 3 
razy – Skórzewa, 2 razy – Palędzia, 
po jednym przedstawicielu wśród 
stypendystów mają: Dopiewiec, Dą-
browa, Pokrzywnica i zborowo.  

Stypendystami sportowymi gmi-
ny Dopiewo 2022 zostali: Jagoda 
Cyraniak z Dąbrówki (piłka nożna), 
Dominika Hoffmann z Palędzia 
(piłka ręczna), kajetan kaczyński 
z Dąbrówki (koszykówka), antoni 
krawiecki ze Skórzewa (koszyków-
ka), Mateusz lange z Pokrzywnicy 
(tenis ziemny), oliwia Malchrowicz 
z Palędzia (koszykówka), igor Ma-
stalerz ze Skórzewa (koszykówka), 
oliwia i oliwier Muzsik - rodzeń-
stwo z Dąbrówki (taekwondo olim-
pijskie), Michał Pisanko z Dąbrowy 

(triathlon), zofia Pospieszna z Dą-
brówki (żeglarstwo), zofia Siedlik 
ze Skórzewa (piłka ręczna), eryk 
i tymon Stec - rodzeństwo z Dą-
brówki (skoki na trampolinie), Filip 
tierling ze zborowa (karate olim-
pijskie wkF), zofia wojtkowiak 
z Dopiewca.

- wszystkim stypendystom, ich 
rodzicom oraz trenerom gratulu-
jemy! Będziemy śledzić wasze ka-
riery sportowe. trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy!  - zapewnił pod-
czas gali wójt gminy Dopiewo Paweł 
Przepióra. wśród młodych miesz-
kańców gminy, uhonorowanych 
w tym roku za wybitne osiągnięcia 
sportowe, nie brakuje takich, któ-
rzy odbierać będą stypendium już 
kolejny rok. Dobra passa w 2022 r. 
daje więc szansę na „przedłużenie” 
okresu stypendialnego. GOSiR, AM

Dopiewo

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, 
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo  
• redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

Gmina Dopiewo znalazła się na li-
ście gmin wybranych do dofinanso-
wania w konkursie „Granty PPGr”, 
ogłoszonej w połowie lutego. Przy-
znany jej grant to 252,5 tys. zł na 
zakup 104 urządzeń - komputerów 
stacjonarnych, laptopów i tabletów, 
które mają służyć uczniom z rodzin 
byłych pracowników PPGr. 

wcześniej urząd Gminy Dopie-
wo przeprowadził nabór zgłoszeń 
wśród mieszkańców. 80 pozytywnie 
zweryfikowanych zgłoszeń dotyczy-
ło uczniów szkół podstawowych, 24 
- uczniów szkół średnich. wspar-
cie otrzymają młodzi mieszkańcy 
różnych miejscowości. Najwięcej 
z konarzewa (18), Dopiewa (15), 
więckowic (13), Skórzewa (12) 
i Dopiewca (11) i Palędzia (10). Po 
podpisaniu umowy o powierzenie 
grantu z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa gmina Dopiewo otrzyma 
środki finansowe i przeprowadzi 
przetarg na zakup sprzętu wskaza-
nego we wniosku. Na realizację pro-
jektu ma 10 miesięcy.

ostatecznymi beneficjentami 
projektu są uczniowie szkół podsta-

wowych i uczniowie szkół średnich 
(także pełnoletni). każda z takich 
osób powinna spełniać następu-
jące warunki  udziału w programie 
(wszystkie z wymienionych):

• zamieszkiwać miejscowość lub 
gminę, w której funkcjonowało 
niegdyś zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• być członkiem rodziny osoby 
która pracowała niegdyś w zlikwi-
dowanym państwowym przedsię-
biorstwie gospodarki rolnej i za-
mieszkiwała w miejscowości objętej 
PPGr, (pokrewieństwo w linii pro-
stej, tj. rodzicie, dziadkowie, pra-
dziadkowie / opiekun prawny), 

• nie otrzymała na własność lub 
w drodze użyczenia, w ostatnim 
roku i roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku (2020 i 2021), 
komputera stacjonarnego lub 
przenośnego będącego laptopem 
zakupionego ze środków publicz-
nych lub środków organizacji po-
zarządowych lub zwrotu kosztów 
lub dofinansowania zakupu tych 
rzeczy.
Milena Wolna

Granty PPGR

Gmina Dopiewo otrzyma  dofinan-
sowanie na przewozy autobusowe 
o charakterze użyteczności publicz-
nej na 2022 r.  wyniesie ono prawie 
285 tys. zł (85% wartości zadania) 
i pochodzić będzie z Funduszu roz-
woju Przewozów  autobusowych. 
Podpisanie umowy miało miejsce 
w końcu stycznia w wielkopolskim 
urzędzie wojewódzkim.

zadanie polega na organizacji 
przewozów na liniach  wewnątrzg-
minnych 797 i 798.

• 797  - Dopiewo/Dworzec Kole-
jowy – Skórzewo/Malwowa. linia 

797 jest uzupełnieniem kursów linii 
nr 729, zapewniając pasażerom do-
datkowe połączenia z  Dopiewa do 
Skórzewa oraz pośredni kurs do Po-
znania (z przesiadką w  Skórzewie 
na autobus linii nr 177).

• 798 Skórzewo/Malwowa – Skó-
rzewo/wiosenna (planowane uru-
chomienie od 01.09.2022 r.). linia 
798 jest ofertą połączenia komuni-
kacyjnego dla mieszkańców Skó-
rzewa w  okolicy ul. Batorowskiej 
w  kierunku ul. Malwowej, gdzie 
można przesiąść się na linie: 177, 
727, 729, 797. BS

Przewozy z dotacją
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reklaMa

Tu mOGLA  
być TWOjA  
reKLAmA

ZADZWOŃ  
 691-895-296

16 młodych sportowców gminy Dopiewo będzie otrzymywało 
w 2022 r. stypendia sportowe

Stypendyści sportowi

o gminie Dopiewo 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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Dopiewo

reklaMa

olena mieszka w gminie Dopiewo 
od 21 lat. Jest ukrainką, uczy an-
gielskiego. Mogłaby uczyć również 
rosyjskiego, ale od wielu lat nie 
ma zapotrzebowania na ten język. 
zresztą teraz, po wybuchu wojny, to 
„język wroga” – śmieje się przez łzy. 
Pochodzi ze środkowej ukrainy. Ma 
tam rodzinę i przyjaciół - jest z nimi 
w kontakcie. Jej syn ma 24 lata. 
większość życia przeżył w Polsce, 
bo aż 21 z 24 lat. Czuje się jednak 
ukraińcem. Chce wracać do ojczy-
zny rodziców i swojej, by walczyć. 
tak jak potrafi. Jest informatykiem, 
więc chciałby włączyć się w wojnę 
cybernetyczną. olena mówi, że je-
śli się zdecyduje, nie może mu tego 
zabronić.

– widziałem w piątek na stacji 
paliw w Dąbrówce kilka ukraiń-
skich samochodów, pełnych męż-
czyzn – mówi tomasz. – Mówili, 
że wracają, by walczyć z rosyjskim 
najeźdźcą. tankowali do pełna. zo-
stawili spokojne życie, żony i dzieci, 
bo w obliczu tego, co się stało, nie 
potrafili pozostawać bierni. tomasz 
też chce coś zrobić - nie chce jedy-
nie się przyglądać, chce pomagać. 
Skontaktował się w tej sprawie 
z urzędem Gminy Dopiewo. 

– z ewidencji wynika, że w gminie 

zameldowanych jest 130 obywateli 
ukrainy, ale szacujemy, że mieszka 
ich u nas cztery razy więcej – mówi 
renata Szwarc, kierownik referatu 
ewidencji i Spraw obywatelskich 
urzędu Gminy Dopiewo. 

wśród ponad 30 tys. mieszkań-
ców gminy Dopiewo ok. 500 to 

ukraińcy. Podobnie jest w sąsied-
nich gminach. w Poznaniu nawet 
do 10 procent mieszkańców może 
pochodzić z ukrainy. to nasi sąsie-
dzi, nie tylko gdzieś na wschodzie, 
ale i tu, blisko. Gdyby do każdego 
ktoś z ukrainy przyjechał, to po-
moc uchodźcom może być sporym 

wyzwaniem dla państwa i samorzą-
dów. wyzwaniem, z którym trzeba 
będzie się zmierzyć, już za chwilę. 

oddolnie powstało w gminie 
Dopiewo kilka grup pomocowych. 
organizują się na Fb. zbierają 
różne rzeczy dla spodziewanej fali 
uchodźców. 

w dniu wybuchu wojny na masz-
cie urzędu Gminy Dopiewo, w ge-
ście solidarności obok flagi polskiej 
i unijnej, zawisła flaga ukraińska. 
urzędnicy mieli ją w szafie, bo do 
gminy przyjeżdżały na wymianę 
grupy z ukrainy – uczniów i chórzy-
stów. wójt gminy Dopiewo zwołał 
w piątek gminny sztab pomocowy. 
wcześniej odbył konsultacje z sa-
morządami metropolii Poznań. Po-
moc koordynować będzie w gminie 
ośrodek Pomocy Społecznej. roz-
poczęły się przygotowania. Gmina 
uruchomiła infolinię dla potrzebu-
jących pomocy +48 61  814 80 20 
i adres pomocowy e-mail ukraina@
dopiewo.pl . udostępniła również  
numer konta pomocowego  Polskie-
go Czerwonego krzyża: 16 1160 
2202 0000 0002 7718 3060. Bieżą-
ce informacje udostępniać będzie za 
pośrednictwem strony dopiewo.pl.

w niedzielę, tuż przed zamknię-
ciem numeru, samorządowcy spo-
tkali się z wojewodą wielkopolskim 
w sprawie dalszych działań.

wśród ponad 30 tys. mieszkańców gminy Dopiewo ok. 500 to ukraińcy. Podobnie jest w sąsiednich gminach

Pomagajmy sąsiadom z Ukrainy!
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Choroby układu ruchu i krążenia 
często są jednym z najczęściej wy-
stępujących schorzeń u seniorów. 
wraz z upływającym czasem, poja-
wiają się niedomagania w  funkcjo-
nowaniu poszczególnych narządów 
i  całych układów organizmu naj-
powszechniejsze z nich to choroby 
układu sercowo-naczyniowego, 
osteoporoza i  choroby zwyrod-
nieniowe stawów oraz zaburzenia 
pamięci. zmiany zachodzące w or-
ganizmie wynikające ze schorzeń, 
powodują pogorszenie ogólnej 
sprawności, prowadząc często do 
utraty samodzielności. aby świa-
domie zmierzyć się z problemami, 
które najczęściej dotykają seniorów. 

zapraszamy na spotkanie połączo-
ne z warsztatami, które poprowadzi 
wieloletni ratownik medyczny Pa-
weł kornacki, przybliżając tematykę 
zapobiegania, profilaktyki, a także 
rozpoznawania objawów najpopu-
larniejszych chorób w starości.

Podczas pierwszego spotkania 
5 marca w godzinach 14.00-17.00 
zostaną omówione tematy zwią-
zane z cukrzycą oraz osteoporozą. 
kolejne spotkanie, które odbędzie 
się 12 marca, również w godzinach 
14.00-17.00, będzie dotyczyło 
chorób Parkinsona i alzheime-
ra, a także nadciśnienia tętnicze-
go, miażdżycy, udarów i zawałów. 
ważnym elementem obu spotkań 

będą warsztaty z resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej i jakże klu-
czowej w wielu wypadkach pozycji 
bezpiecznej. Spotkania, obejmują-
ce część wykładową i szkoleniową 
wraz z przerwą kawową, odbędą się 
w Pałacu Jankowice (gm. tarnowo 
Podgórne). liczba miejsc jest ogra-
niczona; rezerwacja telefoniczna 
bezpłatnych wejściówek pod nume-
rem telefonu: 61 10 10 400 (ponie-
działek – piątek w godzinach 8.00 
– 20.00, sobota – niedziela w go-
dzinach 12.00 – 20.00). Procedura 
uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl. 
Źródło Pałac Jankowice

za nami pierwsza edycja gminnego 
programu in vitro dla mieszkańców 
gminy tarnowo Podgórne. Dziś 
wiadomo już, że dzięki programo-
wi na świat przyszło czworo dzieci, 
a kolejne trzy mieszkanki oczekują 
przyjścia na świat swoich pociech.

wójt gminy tarnowo Podgórne 
zaprasza mieszkańców do udziału 
w kolejnej edycji programu „lecze-
nie niepłodności metodą zapład-
niania pozaustrojowego in vitro dla 
mieszkańców gminy tarnowo Pod-
górne” na lata 2022-2024. 

uczestnikom programu przysłu-
guje możliwość  dofinansowania do 

zabiegu zapłodnienia pozaustrojo-
wego  w wysokości do 5 000 zł pod 
warunkiem przeprowadzenia co 
najmniej jednej procedury, maksy-
malnie dwóch procedur. Pozostałe 
koszty procedury ponoszą pacjenci. 

wnioski można składać i realiza-
tora programu, którym jest Gineko-
logiczno-Położniczy Szpital klinicz-
ny uniwersytetu Medycznego im. 
karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu (decyduje kolejność zgłoszeń).

wszelkie informacje dostępne są 
w wydziale Spraw obywatelskich 
urzędu Gminy tarnowo Podgórne 
(tel. 61 89 59 209). ARz

tuż po rozpoczęciu się rosyjskiej 
agresji na ukrainę wójt tarnowa 
Podgórnego tadeusz Czajka skon-
taktował się z wasylem Sukaczem, 
wicemerem kamieńca Podolskie-
go, miasta partnerskiego gminy 
i zaoferował pomoc. 

– zadeklarowałem naszą goto-
wość do zorganizowania i przeka-
zania pomocy rzeczowej, czekamy 
na listę konkretnych potrzeb od 
naszych ukraińskich przyjaciół – 
mówi wójt. 

oczywiście pomagać chce cała 
społeczność gminy, zarówno oso-

bom, które zostały w kamieńcu, 
jak i uchodźcom. Dlatego, aby 
ułatwić kontakt osób oferujących 
pomoc z potrzebującymi, gmi-
na prowadzi Bank Solidarności 
z ukrainą. oferty można zgłaszać 
za pomocą specjalnego formula-
rza. Na potrzeby akcji pomocy uru-
chomiliśmy również adres mailo-
wy ukraina@tarnowo-podgorne.
pl. wszystkie informacje znajdują 
się na www.tarnowo-podgorne.pl/
ukraina/. 

– Jestem bardzo wzruszony 
i zbudowany deklaracjami wspar-

cia, jakie płyną od mieszkańców 
i przedsiębiorców gminy tarnowo 
Podgórne dla narodu ukraińskie-
go – mówi wójt tadeusz Czajka. 
– w ciągu kilkunastu godzin wpły-
nęło ponad 150 ofert konkretnego 
wsparcia i cały czas wpływają ko-
lejne. za tę wrażliwość i bezintere-
sowność serdecznie dziękuję.

Ponieważ sytuacja zmienia się 
z minuty na minutę, to zachęcamy 
do śledzenia informacji na gmin-
nej stronie internetowej i w me-
diach społecznościowych gminy 
tarnowo Podgórne. ARz

tarnowo poDgórne

Solidarni z Ukrainą!
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Oko na seniora: zapobieganie 
zawałom i udarom

Nowa edycja programu in vitro

Najpierw przegłosować i zrealizo-
wać trzeba projekty w ramach tej 
edycji Budżetu inicjatyw Społecz-
nych, którą w 2020 roku zawiesiła 
pandemia. wybrane wówczas pro-
jekty automatycznie przechodzą do 
etapu głosowania w i edycji 2022 
r. obecnie trwa etap prezentacji 
inicjatyw, a głosowanie odbywać 
się będzie w dniach 14 – 27 marca 
2022 r.

Natomiast z drugą edycją BiS 
2022 gmina tarnowo Podgórne ru-
sza już w marcu. od 1 do 31 marca 
można składać projekty na papie-
rowych formularzach zgłoszenia 
projektu do realizacji w 2022 roku. 
warto zapoznać się z regulaminem, 
który dostępny jest na gminnej 
stronie internetowej www.tarnowo-
-podgorne.pl. kwota przewidziana 
na realizację projektów w 2022 r. to  
48 000 zł (podzielona po równo na 
dwa półrocza).

w ramach Budżetu inicjatyw 
Społecznych mogą być zgłoszone 
projekty prospołeczne, realizują-
ce zadania własne gminy, których 
realizacja odbywa się wyłącznie na 
terenie gminy tarnowo Podgórne 
i są zgodne z prawem. Projekty mają 

dotyczyć działań o charakterze kul-
turalnym, sportowym, prorodzin-
nym oraz promującym gminę (nie 
mogą dotyczyć inwestycji). war-

tość maksymalna zgłoszonego pro-
jektu nie może przekraczać kwoty  
8 000 zł brutto. 
ARz

Budżet Inicjatyw Społecznych
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Operator maszyny do produkcji folii / 
Niepruszewo / Praca  

• Pełny etat  
• Typ umowy: Umowa o pracę  

Nasza firma działa na rynku opakowań od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w 
kompleksowej obsłudze firm produkcyjnych w zakresie opakowań na terenie całego kraju. 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
Operator maszyny do produkcji folii. 
 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- produkcja folii wg otrzymanych zleceń i ustalonych parametrów maszyn, 
- uzupełnianie wymaganej dokumentacji, 
- dbanie o stabilną i płynną pracę maszyn linii produkcyjnej oraz o wysoką jakość produkowanej folii, 
- współpraca z magazynierem podczas przekazania towaru do wysyłki, 
- utrzymywanie porządku i czystości na linii, 
- wykonywanie poleceń przełożonych zgodnych z obowiązującym prawem. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie średnie lub zawodowe, 
- doświadczenie w pracy na produkcji, 
- zdolności mechaniczne, 
- dostosowanie się do norm oraz procedur BHP i jakości, 
- sumienność i umiejętność organizacji pracy, 
- umiejętność współpracy. 
 
Oferta: 
- umowa o prace na czas nieokreślony po okresie próbnym, 
- atrakcyjne comiesięczne wynagrodzenie, 
- praca w systemie dwuzmianowym, 
- opieka medyczna PZU KOMFORT, 
- grupowe ubezpieczenie na życie, 
- dofinansowanie do wakacji, 
- praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy elcom@elcom.poznan.pl w tytule 
wpisując: Podanie o pracę - Operator maszyny do produkcji folii. 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )"  
 
 
 

Ze środków Budżetu Inicjatyw Społecznych współfinansowany był 
m.in. piknik rodzinny Retro Traktor Show w Sadach.

Umowa partnerska między Tarnowem Podgórnym a ukraińskim Ka-
mieńcem Podolskim została podpisana w czerwcu 2018 r. Dziś dmina 
przygotowuje pomoc dla ukraińskich przyjaciół. 

Pomagać chce cała społeczność gminy Tarnowo Podgórne, 
zarówno osobom, które zostały w kamieńcu Podolskim, jak  
i uchodźcom

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl



9
nr 222 / 28 lutego 2022

tarnowo poDgórne

reklaMa

Daniem głównym pod tytułową 
nazwą imprezy, nad którą patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
będzie półmaraton. aby wyjść na-
przeciw biegaczom w ostatniej edy-
cji imprezy organizatorzy przenieśli 
ściganie na porę wieczorną. Start 
biegu o godz. 20 okazał się strza-
łem w dziesiątkę! udało się zmini-
malizować wszelkie niedogodności 
wynikające z wysokich, majowych 
temperatur. Poza tym biegi nocne 
to wciąż „towar deficytowy”, poszu-
kiwany przez biegaczy chociażby 
ze względu na zupełnie inną este-
tykę trasy, okolicy i samego ruchu.  
Bieg lwa jest jednym z ostatnich, 
wiosennych  półmaratonów gdzie 
dogodna trasa, pora dnia oraz fre-
kwencja pozwalają uczestnikom po-
walczyć o rekordy życiowe. 

osoby, które jeszcze nie czują się 
na siłach aby sprostać dystansowi 
liczącemu 21 km i 97,5 m, albo chcą 
sprawdzić się na krótszym dystan-
sie mogą wybrać Pogoń za lwem. 
Dystans rozgrywanej dwie godziny 

wcześniej konkurencji liczy 10 km. 
równie ważnym elementem lwiej 

układanki są biegi dzieci i młodzie-

ży, które rozpoczną całodzienny 
festiwal biegania. Biegi lwiątek 
poświęcone młodszym i najmłod-

szym uczestnikom  co roku cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Podczas ostatniej odsłony wydarze-
nia linię mety mijało ponad tysiąc 
adeptów biegania! 

Na półmetku imprezy do rywali-
zacji przystąpią zespoły sztafetowe, 
których zmagania cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród kibi-
ców. Polem do popisu będzie oczy-
wiście stadion tarnovii. w latach 
ubiegłych trybuna główna zapełniła 
się po brzegi, a zupełnie bez cienia 
przesady można powiedzieć, że 
tarnowo Podgórne posiada praw-
dopodobnie najlepszych kibiców 
w kraju! Miejscowość żyje Biegiem 
lwa. to jedna z nielicznych społecz-
ności w Polsce, której członkowie 
nie narzekają z powodu zamknięcia 
ulic na czas sportowego święta. wy-
chodzą z domu, sami tworzą punkty 
kibicowania, sami organizują punk-
ty odżywcze mimo iż w takowe cała 
trasa jest zabezpieczona. ale wła-
śnie ta oddolna inicjatywa wyróżnia 
kibiców, czyli niezwykle gościnnych 
mieszkańców tarnowa Podgórne-
go.

impreza jest wielowymiarowym 
wydarzeniem gdzie w jednym punk-
cie styka się świat sportu, rekreacji, 
rozrywki i kultury. tradycyjnie dla 
wszystkich dostępne będzie przebo-
gate i kolorowe eXPo lwa. Strefa, 
w której można zjeść pyszny posi-
łek, czy to w którymś z food tracków, 
czy w innej strefie gastronomicznej 
pozwoli na dalsze aktywności już na 
terenie jej samej. w tych niełatwych 
czasach organizatorzy postawili 
również na profilaktykę zdrowotną. 
Swój udział zapowiedziało aż 5 firm 
medycznych, których przedstawi-
ciele będą podnosić świadomość za-
interesowanych. Ponadto  konkursy 
dla najmłodszych, porady i konsul-
tacje dla starszych w punktach zor-
ganizowanych przez partnerów im-
prezy, pozwolą  spędzić kilka godzin 
bez wytchnienia całym rodzinom 
w świetnej atmosferze! 

Nieodłącznym elementem jest 
koncert. o strefę duchową zadba 
znana, wręcz kultowa po 35 latach 
istnienia grupa rockowa „Farben 
lehre”. koncert jest bezpłatny. tar-
nowo Podgórne zaprasza! Red

Po dwóch latach przerwy największe wydarzenie w tarnowie Podgórnym wraca 21 maja! Bieg lwa, który 
10 lat temu stał się przebojem na biegowym rynku po raz dziewiąty przyjmie na swoje trasy uczestników 
w każdym wieku i różnym stopniu zaawansowania

Bieg Lwa wraca 
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10 czerwonaK

w gminie Czerwonak Powstanie 
wielkopolskie przywoływane jest 
w pamięci dwukrotnie: 27 grudnia 
oraz w lutym, na wspomnienie wy-
darzeń w trewirze, przedłużających 
rozejm pomiędzy państwami enten-
ty a Niemcami, który objął również 
front wielkopolski. obchody w lu-
tym są jednak szczególne bowiem 
dedykowane rodzinom Powstańców 
związanych z gminą Czerwonak.

w 2019 roku odsłonięty został 
głaz pamiątkowy, którego „strze-
gą” ręcznie wykonane przez Ma-
riana klessę repliki karabinów po-
wstańczych. Na mosiężnej płycie 
przytwierdzonej do głazu co roku 
dopisywane są kolejne nazwiska 
Powstańców wielkopolskich, któ-
rzy w jakiś sposób związani byli 
z gminą Czerwonak – mieszkali tu, 
pracowali bądź spoczęli na jednym 
z gminnych cmentarzy.

16 lutego 2022 r. kolejny raz 
uczczona została ich pamięć. tego-
roczna uroczystość po raz pierwszy 
odbyła się przy udziale wojskowej 
asysty honorowej, a jej dowódcą 
oraz dowódcą kompanii Honoro-
wej był kpt. Łukasz orzechowski. 
Skład Pocztu Sztandarowego wy-
glądał następująco: dowódca: kpt. 
artur Szlachta, sztandarowy: plut. 
tomasz krupiński, asystujący: st. 
kpr. leszek trawiński. wartę hono-
rową pełnili: żołnierze batalionu za-
bezpieczenia z Biedruska i funkcjo-

nariusze oddziału zewnętrznego 
w koziegłowach aresztu Śledczego 
w Poznaniu. oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniła orkiestra 
reprezentacyjna Sił Powietrznych 
w Poznaniu.

w uroczystości udział wzięli, 
m.in.: starosta powiatu poznań-
skiego Jan Grabkowski, przewod-
niczący rady Gminy Czerwonak 
wojciech Skrzekut, i zastępca wój-
ta gminy Czerwonak Paweł Glaser, 

przedstawiciele ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czerwonaku i Prom-
nicach, przedstawiciele związku 
Harcerstwa Polskiego Hufiec Czer-
wonak oraz poczty sztandarowe 

i przedstawiciele szkół podstawo-
wych z terenu gminy Czerwonak 
oraz zespołu Szkół im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie.

Po odśpiewaniu hymnu naro-

dowego modlitwę za poległych 
poprowadził dziekan dekanatu 
czerwonackiego ksiądz Jerzy ran-
ke a wielu wzruszeń rodzinom po-
wstańczym dostarczył odczytywany 
apel Pamięci, w którym wymienio-
no wszystkie nazwiska Powstańców 
wielkopolskich związanych z tere-
nem gminy Czerwonak:

• Andrzej Antoniak
• Wincenty Banach
• Wincenty Dera
• Franciszek Eryński
• Jan Gajewski
• Marcin Glapa
• Edward Gąsiorek
• Piotr Jackowiak
• Wacław Kaliszan
• Stanisław Kmieciak
• Stanisław Konieczny
• Antoni Kortus
• Konstanty Kubicki
• Leon Lewandowski
• Jan Lis
• Kazimierz Meyer
• Władysław Oporowski
• Antoni Piotrowski
• Władysław Przybyłowicz
• Michał Ratajczak
• Michał Rączkiewicz
• Stefan Sekretarczyk
• Stanisław Sobkowiak
• Walenty Stachowiak
• Wojciech Stachowiak
• Stanisława Stelmach
• Rajmund Terczewski
• Jan Wieńć
• Franciszek Wolniewicz
• Antoni Łabęda.
apel Pamięci zwieńczyła sal-

wa honorowa a po niej przy głazie 
pamiątkowym,  wśród dźwięków 
werbli złożone zostały wiązanki 
kwiatów i zapalone znicze. orkie-
stra wojskowa odegrała utwór „Ci-
sza” oraz Pieśń reprezentacyj-
ną wojska Polskiego. Na koniec 
uczestnicy uroczystości pozowali 
do wspólnego zdjęcia i wzięli udział 
w wykładzie poprowadzonym przez 
pracownika Muzeum Powstania 
wielkopolskiego wojciecha lorka 
na temat broni i umundurowania 
z okresu powstania. Red

tegoroczna uroczystość dedykowana rodzinom Powstańców wielkopolskich związanych z gminą 
Czerwonak po raz pierwszy odbyła się przy udziale wojskowej asysty honorowej

Wojsko i łzy, czyli hucznie i z dumą
„16 lutego 2022 r. na wspomnienie 

wydarzeń w Trewirze,
przedłużających rozejm pomiędzy 
państwami Ententy a Niemcami,
które formalnie zakończyły walki 

o przyłączenie Wielkopolski do II RP,
stajemy przy Głazie Powstańców 

Wielkopolskich
z terenu gminy Czerwonak 
w miejscowości Czerwonak,

symbolu walki i poświęcenia, 
dla Ojczyzny,

aby przywołać bohaterów 
powstańczego zrywu,

którzy ofiarą krwi i życia potwierdzili, 
że ,,Jeszcze Polska nie zginęła…”

(fragment Apelu Pamięci odczytanego 
przez majora Krzysztofa Sałatę)

„Powstanie Wielkopolskie, choć w swej nazwie wskazuje jeden region Polski,
jest tak naprawdę świętem nas wszystkich.

To dzięki bohaterskiej postawie  Powstańców Wielkopolskich, Polska mogła odrodzić 
się jako niepodległe państwo.

Niech to święto stanie się dla nas wszystkich momentem wspólnej radości
i celebrowania pamięci o bohaterach tych wydarzeń.”

o gminie Czerwonak 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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KomorniKi, StęSzew

Natura dała nam niekwestionowane 
bogactwo w postaci wody. korzysta-
my z jej zasobów każdego dnia. Jest 
niezbędna do naszego prawidłowe-
go funkcjonowania. 

Gmina Stęszew systematycznie 
inwestuje w infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną. w grudniu 2020 r. 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
ze środków rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych na realizację 
zadania pt. „ Budowa stacji ujęcia 
wody z infrastrukturą towarzyszącą 
w Jeziorkach”. Przedsięwzięcie to 

znalazło się na liście zadań wybra-
nych do dofinasowania. 

Na jego realizację gmina Stęszew 
otrzymała 2 000 000 zł. Całkowita 
wartość zadania to 3 539 940,00 zł. 
Przedmiotem inwestycji była budo-
wa stacji ujęcia wody z infrastruk-
turą towarzyszącą w Jeziorkach. 
Stacja ta ma za zadanie uzdatniać  
i transportować wodę do sieci wo-
dociągowej. 

w kwietniu 2021 roku została 
podpisana umowa z wykonawcą in-
westycji firmą HyDro – Marko 

Sp. z o.o. na powyższe zadanie. 
21 lutego br. odbył się oficjalny 

odbiór prac budowlanych stacji uję-
cia wody z infrastrukturą towarzy-
szącą w Jeziorkach. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej in-
westycji mieszkańcy będą mogli 
korzystać z wody jeszcze lepszej ja-
kości. RED

Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą 
towarzyszącą w Jeziorkach (gmina Stęszew)

Dwa miliony 
dofinansowania
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o gminie Stęszew 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

o gminie komorniki 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

1 marca rozpocznie się czwarty już 
w gminie komorniki sezon rowerów 
miejskich. Podczas przerwy zimo-
wej wszystkie jednoślady przeszły 
niezbędne przeglądy techniczne 
oraz naprawy i wymianę uszkodzo-
nych elementów. wracają na nasze 
ulice w dobrym stanie.

komornicki System rowerowy 
obsługiwany przez firmę Nextbi-
ke Polska, gości w komornikach 
od lipca 2019 roku i cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. 
w systemie zarejestrowało się już 
ponad 450 użytkowników. 

w ramach komornickiego Syste-
mu rowerowego mieszkańcy mogą 
korzystać z sieci wypożyczalni, obej-
mującej 2 stacje i 20 standardowych 
rowerów zlokalizowanych w  Plewi-
skach. Stacje mieszczą się przy ul. 
Miętowej oraz koło Domu kultury 

remiza przy ul. Stawnej. 
Podobnie jak w poprzednich la-

tach, rowery będzie można wypoży-
czać za pomocą aplikacji mobilnej, 
terminala (wystarczy postępować 
zgodnie z instrukcjami) lub kontak-
tując się z Biurem obsługi klienta. 
wystarczy mieć aktywne konto 
w systemie. Pierwsze 20 minut każ-
dego wypożyczenia jest bezpłatne, 
potem naliczane będą opłaty zgod-
nie z cennikiem.

Sezon roweru miejskiego potrwa 
dziewięć miesięcy – do końca listo-
pada. 

wejdź na stronę komornickiro-
wer.pl i sprawdź jakie to proste! Red 

komisariatem Policji w  komorni-
kach od 21 lutego szefuje aspirant 
lucjan Piwosz, zastępując odcho-
dzącego na inne stanowisko do-
tychczasowego komendanta pod-
komisarza Dariusza Nowaka, który 
sprawował tę funkcję od 8 września 
2014 roku.

– Dzięki pracy w  komornikach 
i  dzięki współpracy z  gminą awan-
sowałem i  się rozwinąłem. Skoń-
czyłem w tym czasie studia i szkołę 

oficerską. Dużo tej gminie i  tym 
ludziom zawdzięczam – mówi że-
gnający się z  gminą podkomisarz 
Nowak.

Nowy komendant wcześniej pra-
cował w komisariacie Policji w tar-
nowie Podgórnym na stanowisku 
kierownika referatu kryminalnego. 
Służbę w policji pełni od maja 2006 
roku.

– Funkcję komendanta w komor-
nikach, którą właśnie obejmuję, 
traktuję jako wyróżnienie za swoją 
dotychczasową pracę. to dla mnie 
też wyzwanie w  dalszej policyjnej 
służbie. zamierzam kontynuować 
dobrą pracę komendanta Nowaka. 
Jeśli będzie mi to dane, chciałbym 
pójść tą samą drogą – twierdzi aspi-
rant Piwosz.

Nowemu komendantowi gratulu-
jemy i  życzymy dalszych sukcesów 
w  pracy zawodowej oraz wielu od-
danych służbie policjantów. 
Red

Powrót rowerów miejskich

Nowy szef policji
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Zamierzam konty-
nuować dobrą pracę 
komendanta 
Nowaka

z uwagi na obecną, krytyczną sy-
tuację na ukrainie jak i na granicy 
z Polską, władze gminy Stęszew 
zwracają się z prośbą o wsparcie. 
ochotnicza Straż Pożarna w Stę-
szewie, ochotnicza Straż Pożarna 
w Strykowie oraz ochotnicza Straż 
Pożarna w Słupi łączą siły i orga-
nizują zbiórkę na rzecz poszkodo-
wanych mieszkańców ukrainy. Po-
trzebne są przede wszystkim środki 
pierwszej pomocy tj. produkty opa-
trunkowe, środki odkażające, koce, 
śpiwory itd.

wszyscy chętni, którzy chcą po-
móc, mogą przynosić potrzebne 
rzeczy do poszczególnych jedno-
stek: 

 - oSP Stęszew (ul. Poznańska 
11a) – dary można przynosić co-
dziennie w godz. 16:00 – 20:00 

 - oSP Strykowo (ul. Bukowska 2, 
salka sołecka) – dary można przyno-
sić codziennie w godz. 12:00-20:00

-  oSP Słupia ( ul. Słoneczna 10) 
- dary można przynosić  bezpośred-
nio do naczelnika straży pożarnej 
w Słupi (sołtys). Red

od 14 lutego komornicka Straż 
Gminna ma nową szefową. 
w związku z rezygnacją Stefana Sil-
skiego z  funkcji komendanta, wójt 
powołał na to stanowisko Sylwię 
lokke.

Pani Sylwia jest strażniczką w ko-
mornickiej gminnej komendzie od 
maja 2021 r. zawód strażnika wy-
konuje od 2007 r. zanim rozpoczęła 
pracę w komornikach, wykonywała 
służbę w Straży Miejskiej w Pozna-
niu, najpierw w referacie Grunwald, 
później na Nowym Mieście.

Sylwia lokke jest pierwszą ko-
bietą na stanowisku komendanta 
komornickiej straży. Życzymy za-
wodowych sukcesów i  powodzenia 
w  realizacji nowych obowiązków. 

Panu Stefanowi, który zostaje 
w  szeregach straży dziękujemy za 
dotychczasową służbę. Red

Zbiórka dla Ukrainy

Nowa komendant
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Prezes rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki zatwierdził listy zadań 
powiatowych i gminnych do dofi-
nansowania ze środków rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg w ramach 
naboru wniosków na 2022 rok. 

Na liście znalazł się wniosek Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu na 
zadanie: „rozbudowa dróg powia-
towych nr 2429P i 2439P w miej-
scowości Siekierki wielkie, gmina 
kostrzyn”.

wartość projektu to 4.460.224 
złotych z czego dofinansowanie ma 
wynieść 2.230.112 złotych! 

Gmina kostrzyn zadeklarowała 
udział finansowy w realizacji tego 
zadania do 2.000.000 złotych!

inicjatorem zadania związane-
go z poprawą komunikacji i bez-
pieczeństwa w ulicy tuleckiej jest 
były sołtys sołectwa Siekierki 
adam Szyszka. z jego inicjatywy 
zorganizowane zostało spotka-
nie w Starostwie Powiatowym, 
w którym uczestniczyli starosta Jan 
Grabkowski, wicestarosta tomasz 
Łubiński i Piotr zalewski - członek 
zarządu powiatu. 

Samorząd gminy kostrzyn bar-
dzo zabiegał o realizację tego za-
dania i efektem tych spotkań była 
przychylność powiatu poznańskie-
go do tej inicjatywy. ustalono wów-
czas harmonogram działań, który 
jest konsekwentnie realizowany. 
kolejne działania kontynuowane 
były przy ogromnym zaangażowa-
niu obecnego sołtysa włodzimierza 
Musielaka. 

Na potrzeby tego zadania gmina 
zakupiła w 2018 roku nierucho-
mość w obrębie tego skrzyżowania 
oraz zabezpieczyła środki w wyso-
kości 40.000 złotych jako udział 
gminy w opracowaniu dokumenta-

cji projektowej. 
zgoda na realizację inwestycji 

drogowej na rzecz powiatu poznań-
skiego wydana została w 2020 roku. 
Przypomnę, że projekt zakłada 
przebudowę skrzyżowania, zmianę 
organizacji ruchu, budowę chodni-
ków w ulicy kórnickiej i tuleckiej 
(do ulicy Jagodowej) oraz przebu-
dowę infrastruktury podziemnej. 

Podziękowania dla starosty Jana 
Grabkowskiego i zarządu powiatu 
poznańskiego za decyzję o złożo-
nym wniosku do Funduszu rozwo-
ju Dróg oraz radnych powiatowych 
kazimierza Dworczaka i Mariana 
Markiewicza za zaangażowanie.

Na liście znalazł się także wnio-
sek złożony przez gminę kostrzyn: 
„Przebudowa ulicy Słowackiego 

w kostrzynie”. wartość kosztory-
sowa zadania to 1 631 701 złotych, 
a gmina kostrzyn otrzymała maksy-
malne dofinansowanie wynoszące 
50% realizacji zadania, czyli aż 815 
850 złotych!

inwestycja obejmuje moderniza-
cję drogi gminnej kostrzyn – Glinka 
Duchowna – ulicy Słowackiego –  
na odcinku od ulicy Mickiewicza do 
zrealizowanego w 2019 odcinka tej 
drogi. Powstanie nowa nawierzch-
nia oraz zostaną wybudowane 
i zmodernizowane chodniki.

Podziękowania także dla poseł Ja-
dwigi emilewicz i posła Bartłomieja 
wróblewskiego za wsparcie i popar-
cie dla konieczności realizacji tej 
inwestycji. 
ŁS

KoStrzyn

założenia projektu jakimi jest jego 
interdyscyplinarność i międzyna-
rodowy charakter stanowią o jego 
dużej aplikacyjności, wysokim po-
ziomie realizacji co jest podkreślane 
na krajowych i międzynarodowych 
konferencjach, a także znalazło 
swoje odzwierciedlenie w nagro-
dach i wyróżnieniu otrzymanym 
w konkursie Studenckiego ruchu 
Naukowego na najlepszą wyprawę 
roku (2016, 2017, 2018 i 2019).

w ramach projektu studenci 
i doktoranci opracowali indywidu-
alny program badawczy uwzględ-
niający zarówno samodzielne jak 
i grupowe prowadzenie badań na-
ukowych, koncentrujących się wo-
kół obszaru ekspedycji. 

wśród głównych celów tego-
rocznej już Vii edycji projektu 
Geopraktyki pt. „w pacyficznym 
pierścieniu ognia” jest terenowe 

rozpoznanie komponentów składa-
jących się na olbrzymią różnorod-
ność indonezji pod kątem oferty 
turystycznej. Ponadto w ramach 
wyjazdu będzie realizowany pro-
jekt badawczy, który będzie opie-
rać się na opracowaniu stanowisk 
badawczych, w których występują 
geologiczne zapisy współczesnych 
trzęsień ziemi. zostanie także zi-
dentyfikowane ryzyko wystąpienia 
katastrof naturalnych oraz ich wpły-
wu na tutejszą ludność.

w planach jest również oce-
na tempa denudacji antropoge-
nicznej na wybranych szlakach 
turystycznych w indonezji przy 
wykorzystaniu analizy dendroge-
omorfologicznej korzeni typowych 
drzew, odsłoniętych w wyniku wy-
deptywania nawierzchni szlaków 
turystycznych.  

Należy wspomnieć również, że 

studenci popularyzują naukę (wy-
niki badań) poprzez szereg prelekcji 
popularno-naukowych organizowa-
nych w szkołach, ośrodkach kultu-
ry, na uczelni oraz wystąpieniach 
w mediach czy podczas festiwali 
podróżniczych. w trakcie wyjazdu 
stają się dumnymi ambasadorami 
alma Mater nawiązując kontakty 
z zagranicznymi ośrodkami uniwer-
syteckim, studentami, przedsiębior-
cami realizując przy tym badania 
terenowe. Najbliższe wystąpienie 
już 21 marca podczas Festiwalu Dni 
turystyki (online).

Gmina kostrzyn kolejny raz obję-
ła swoim patronatem ten studencki 
projekt. MK

GEOpraktyki to interdyscyplinarny projekt naukowy 
zrzeszający młodych, ambitnych studentów i doktorantów 
wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych uniwersytetu 
im. adama Mickiewicza w Poznaniu 

7. edycja GEOpraktyk

informacji z gminy kostrzyn 
szukaj na

naszglospoznanski.pl

21 lutego komitet organizacyjny 
obchodów 770-lecia kostrzyna spo-
tkał się, by podsumować działal-
ność. Była to okazja do wspomnień 
i podziękowań. omówiono dotych-
czasowe najpopularniejsze wyda-
rzenia, które cieszyły się największą 
popularnością w ramach obchodów 
770-lecia, takie jak kurdeszowy 
rajd Samochodowy, Festiwal ku-
linarny, otwarcie kostrzyńskiego 
kina za rogiem czy Stacji książki.  

ku upamiętnieniu obchodów 
770-lecia, komitet zainicjował po-
mysł stworzenia figurki rycerza 
kostro, symbolu Gminy kostrzyn,  
a sama akcja była wzorowana na 
wrocławskich krasnalach. Sama 
figurka będzie umiejscowiona pod 
miejskim ratuszem do końca kwiet-
nia br. z kolei społecznym efektem 
działań w ramach obchodów było 
powołanie towarzystwa Miłośni-
ków ziemi kostrzyńskiej. PL

Dofinansowanie na dwa wnioski770-lecie Kostrzyna
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BuK

w ramach rządowego Funduszu 
rozwoju Dróg gmina Buk otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
3.154.335 zł na drugi etap przebu-
dowy i budowy drogi gminnej Szew-
ce Dobieżyn.

16 lutego premier Mateusz Mo-
rawiecki zatwierdził listę zadań 
powiatowych i gminnych do dofi-
nansowania ze środków rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg w ramach 
naboru wniosków na 2022 rok. 
wsparcie rządowe uzyska 2328 za-
dań, w tym 630 powiatowych i 1698 
gminnych. w tej grupie znalazła się 
też inwestycja związana z ii etapem 
przebudowy i budowy drogi gmin-

nej Szewce – Dobieżyn. kwota do-
finansowania wynosi 3.154.335 zł, 
czyli połowę zaplanowanych kosz-
tów realizacji inwestycji: 6.308.671 
zł.

w 2019 roku, też z rFrD gmi-
na Buk pozyskała dofinansowania 
w wysokości 808.231 zł na pierw-
szy etap tej inwestycji. w ramach 
tego zadania przebudowaliśmy 509 
metrów drogi. wybudowana droga 
posiada nawierzchnię bitumicz-
ną, kolejny etap również zostanie 
przeprowadziny w tej technologii. 
wykonane zostały także zjazdy do 
posesji oraz odtworzony został rów 
usytuowany wzdłuż drogi. EWA

Miasto i Gmina Buk utworzyło 
Bank Solidarności z ukrainą, dzięki 
któremu będzie można przekazać 
oferowaną pomoc potrzebującym 
obywatelom ukrainy.

za pomocą formularza dostęp-
nego na stronie www.buk.gmina.
pl można zgłaszać oferty pomocy. 
w celu uporządkowania informacji, 
stworzone zostały konkretne kate-
gorie wsparcia (do wyboru w for-
mularzu).

Do dyspozycji mieszkańców jest 
również specjalna skrzynka mailo-
wa oraz telefon kontaktowy, za po-
mocą których osoby zainteresowane 

również mogą zgłaszać chęć wspar-
cia i rodzaj oferowanej przez siebie 
pomocy:

- ukraina.buk@buk.gmina.pl
- 722 323 293 w godzinach 8-20.

Z. Skibińska

Dwa lata temu otrzymał Pan 
Nagrodę Burmistrza Miasta 
i Gminy Buk za wybitne osiągnię-
cia sportowe, które jednocześnie 
promują gminę Buk w Polsce i na 
świecie. Czy pamięta Pan, na co 
przeznaczył tę nagrodę?

– oczywiście, że pamiętam i przy 
tej okazji składam ponowne 
podziękowania panu Burmistrzowi 
oraz radzie Miasta i Gminy Buk za 
wyróżnienie. od kilkudziesięciu lat 
każdy pieniądz inwestuję w sprzęt. 
w sporcie technicznym ciągle 
pojawiają się nowe potrzeby, ponie-
waż nieprzerwanie pracujemy nad 
ulepszaniem sprzętu, na których się 
ścigamy. Może pani śmiało napisać, 
że gdybym mógł, to i cały budżet 
gminy przepuściłbym na sport.

Jest pan wielokrotnym motoro-

wodnym mistrzem Europy i świa-
ta, ale zaczynał Pan od ścigania 
się na motocyklach. Ściganie 
pozostało, konie mechaniczne 
też, ale skąd ta zmiana, z asfaltu 
na wodę?

– zaczynałem od motocykli jako 
reprezentant unii Poznań. Byłem 
mistrzem Polski i osiągnąłem tyle, 
ile byłem w stanie. Nie było szans 
na dalszy rozwój. Sport motocyklo-
wy na pewnym poziomie wymaga 
ogromnych nakładów finansowych. 
Sprzęt to jedno, ale trzeba brać 
udział w kolejnych eliminacjach, 
podróżować po całym świece. tym-
czasem okazało się, że sprzęt mo-
torowodny nie wymaga aż takich 
nakładów, do tego wiele potrafimy 
zrobić sami. to nieżyjący już dziś 
Bogdan Gapski, motorowodniak 
i działacz sportowy, namówił mnie 

do ścigania się na wodzie. to on 
zrobił ze mnie zawodnika, a prze-
flancować motocyklistę na łódkę 
nie było wcale tak prosto. ale się 
wciągnąłem.

W tym roku kończy Pan 75 lat. 
Jest Pan w świetnej kondycji, 
której pozazdrościć może Panu 
wielu młodszych kolegów i… na-
wet nie myśli Pan o zakończeniu 
kariery.

– Nie myślę, bo czuję się świetnie. 
a kiedy powiem stop? kiedy poczu-
ję, że się boję, że refleks już nie ten. 
wtedy powiem sobie: koniec. ale 
jeszcze nie teraz... Szykujemy nowy 
sprzęt!

z Henrykiem Synorackim, motorowodniakiem, wielokrotnym 
medalistą mistrzostwa świata i europy, rozmawia izabela 
Dachtera-walędziak

Cały budżet gminy 
przepuściłbym na sport
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naszglospoznanski.pl

Dofinansowanie na drogę 

Bank Solidarności 
z Ukrainą
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Bukowska kawiarnia Cafe reszka 
za pączka z konfiturą malinową 
zdobyła iii miejsce w konkursie 
„Smak Pączka 2022” w kategorii 
pączków tradycyjnych.

Ponad 40 pączków z Poznania 
i powiatu poznańskiego: tradycyj-
nych (z konfiturą, marmoladą) oraz 
z innymi nadzieniami i polewami 
zdegustowała kapituła konkursu 
„Smak Pączka 2022”, którego orga-
nizatorem był instytut Dokumenta-
cji, rozwoju i Promocji Dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego Powiatu 
Poznańskiego. wśród zgłoszonych 
pączków znalazły się m.in. z nadzie-
niem pomarańczowo-dyniowym czy 
z pyrą. 

Cafe reszka otrzymała też certy-

fikat za „Najlepszy Smak Powiatu 
Poznańskiego 2022 – Smak Pącz-
ka”, tym razem za pączka z powi-
dłami. EWA

trwa nabór wniosków o przyznanie 
nagród oraz wyróżnień burmistrza 
miasta i gminy Buk dla zawodni-
ków, trenerów reprezentujących 
kluby sportowe lub stowarzyszenia 
sportowe oraz dla osób wyróżniają-
cych się osiągnięciami w działalno-
ści sportowej działających na tere-
nie miasta i gminy Buk. 

Burmistrz przyznaje nagrody lub 
wyróżnienia z inicjatywy własnej 
lub na wniosek: przewodniczącego 
rady MiG Buk, grupy co najmniej 
5 radnych, klubu lub stowarzysze-
nia sportowego, dyrektora szkoły, 
które mają swoją siedzibę na terenie 
miasta i gminy Buk. wnioski moż-
na składać do 31 marca. Szczegóły 
i wzór wniosku: www.buk.gmina.pl 
w dziale aktualności. EWA 

Smak pączków z Cafe Reszka Nagrody sportowe
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Pierwszą z nich jest osoba toma-
sza Bajerskiego.  Dla wychowanka 
toruńskiego apatora jest to po-
wrót do stolicy wielkopolski w roli 
menadżera po kilkuletniej prze-
rwie. Popularny „Bajer” w 2019 
roku był o krok od awansu z po-
znaniakami do pierwszej ligi. te-
raz za punkt honoru przyjął walkę 
o awans, ale tym razem okraszoną 
sukcesem.

o ile powrót tomasza Bajerskie-
go do Poznania nie był dla wielu 
wielkim zaskoczeniem, to angaż do 
zespołu drugiej „lutowej niespo-
dzianki” już na pewno tak. Mowa 
tutaj o Łotyszu Francisie Gustsie. 

Mieszkaniec stołecznej rygi jesz-
cze w połowie minionego sezonu 
był łakomym kąskiem dla wielu 
ekstraligowych ekip. Nie ma się 
temu co dziwić, bowiem dziewięt-
nastolatek miał świetny 2021 rok. 
indywidualne Mistrzostwo europy 
Juniorów oraz szóste miejsce w fi-
nałach indywidulanych Mistrzostw 
Świata Juniorów „bronią się same” 
i stanowią prawdziwą reklamę dla 
talentu młodego Łotysza. osta-
tecznie Gusts podpisał jeszcze 
w 2021 roku kontrakt ze wtS 
Spartą wrocław, a stamtąd trafił na 
Golęcin na zasadzie wypożyczenia 
do końca sezonu.

Czynnikiem, który z pewnością 
miał wpływ na decyzję o wypoży-
czeniu talentu z rygi, były wyni-
ki uzyskiwane przez Francisa na 
golęcińskim owalu. Łotysz w mi-
nionym sezonie podczas ligowego 
spotkania „Skorpionów” z loko-
motivem  Daugavpils „wykręcił” aż 
17 punktów i to startując z pozycji 
młodzieżowca! to nie mogło zostać 
niezauważone i docenione. Przez 
wielu ekspertów. 

wszyscy mamy nadzieję, iż takie 
same wyniki Gusts będzie zdobywał 
w zbliżającym się wielkimi krokami 
sezonie, na który wszystkich gorąco 
zapraszamy. Patronat nad „Skor-
pionami” sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.  

Wielkie wzmocnienia „Skorpionów”!
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Chociaż okienko transferowe w polskim żużlu skończyło się jeszcze w listopadzie, minione kilkanaście dni 
przyniosło kibicom SpecHouse PSŻ Poznań dwie spore niespodzianki, które przez wielu upatrywane są 
jako bardzo istotne wzmocnienia klubu z ulicy Warmińskiej

Jan 
Stepiczew  
kontakt@naszglospoznanski.pl

trwa 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 

ProMoCJa
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to był jeden z najlepszych i najbar-
dziej zaciętych żeńskich młodzieżo-
wych turniejów od lat. Sporo zwro-
tów akcji, zaciętych spotkań, o czym 
świadczy liczba porażek poszcze-
gólnych drużyn. Żaden z klubów 
nie zakończył turnieju finałowego 
bez porażki. Co więcej, obaj finaliści 
zajęli w swoich grupach… drugie 
miejsca.

zacznijmy jednak od początku. 
zespół enea azS - lider Szko-
ła Gortata Poznań – prowadzony 
przez trenerkę annę talarczyk, 
którą wspierali Grzegorz zieliński 
i Magdalena Dedio –  rozpoczął 
fazę centralną od półfinału Mło-
dzieżowego Pucharu Polski, ale 
tam niestety z bilansem 1-2 odpadł 
z tych rozgrywek i zagrał w turnie-
ju półfinałowym mistrzostw Polski 
w Piasecznie. Podopieczne anny 
talarczyk przeszły go jak burza wy-
grywając wysoko każde spotkanie. 
Dało to upragniony awans do finału 
MP u19k w Gdańsku.   

w turnieju finałowym poznań-
sko-swarzędzki team zagrał w gru-
pie a. w pierwszym meczu zmierzył 
się z lokalnym rywalem MukS-em 
Poznań. Po bardzo dobrym spotka-
niu zwyciężył   71:57, co odebrane 
zostało jako niespodzianka. w dru-
gim pojedynku pokonany został wi-
dzew Łódź 72:48. Niestety, te dwa 
zwycięstwa nie zapewniły awansu 
do półfinału, gdyż po zwycięstwie 
MukS nad azS Gorzów sytuacja 
w grupie mocno się skomplikowała. 
w ostatnim meczu team enea azS 
- lider Szkoła Gortata nie mógł 
przegrać z enea azS aJP Gorzów 
wlkp. więcej niż 16. punktami, 
żeby zagrać w fazie finałowej. Po 
fantastycznym początku to niestety 
Gorzów doszedł do głosu i mozolnie 
powiększał przewagę. ostatecznie 
rywalki zwyciężyły 61:47, ale była 
to zwycięska porażka. w półfinale 
team enea azS - lider Szkoła Gor-
tata musiał zmierzyć się z faworyzo-

wanym zespołem ukS Basket SMS 
aleksandrów Łódzki, który wygrał 
grupę B z bilansem 3-0. kapitalny 
mecz rozegrała 16-letnia Bianka 
Napierała, która była nie do zatrzy-
mania. zdobyła 30 punktów, co było 
rekordem turnieju. trafiła aż 5 z 9 
rzutów za 3 punkty. taki występ po-
zwolił pokonać rywalki 67:57 i za-
pewnić minimum srebrne medale.   

radości nie było końca, ale po-
został jeden ostatni mecz. w nim 
koszykarki enea azS - lider Szkoła 
Gortata miały zmierzyć się dość nie-
spodziewanie z gospodyniami tur-
nieju Szkołą Gortata Politechniką 
Gdańsk, która w drugim półfinale 
po dramatycznym boju pokonała 
faworyta z Gorzowa 52:50. Prak-
tycznie cały turniej zespół trenerki 
anny talarczyk grał siódemką za-
wodniczek i największe obawy były 
o kondycję w ostatnim meczu. 

Finałowe starcie w wypełnio-
nej po brzegi hali Centrum Sportu 
akademickiego w Gdańsku do-
starczyło ogromnych emocji. Mecz 
fantastycznie rozpoczęła Malina 

Piasecka, która w pierwszej kwar-
cie zdobyła aż 16 punktów. zespół 
enea azS - lider Szkoła Gortata 
prowadził całe spotkanie – najwy-
żej 12 punktów (31:19) w 12 minu-
cie. Potem gdańszczanki mozolnie 
odrabiały straty. Do przerwy pro-
wadzenie wynosiło już tylko sześć 
punktów - 36:30. trzecia i czwarta 
kwarta to już zacięty i wyrówna-
ny bój, obserwowany przez nad-
komplet żywiołowo reagujących 
kibiców. Mecz był godny finału. 
Gdańsk zbliżył się nawet na 1 punkt 
(61:60) w 37 minucie. ostatnie 
dwie minuty to celna trójka Bianki 
Napierały i fantastyczna dobitka 
wiktorii Plackowskiej, które wypra-
cowały pięciopunktową przewagę. 
zwycięstwo i mistrzostwo Polski 
przypieczętowała rzutami wolnymi 
ola Żukowska. zespół enea azS 
- lider Szkoła Gortata zwyciężył 
73:65 (27:16, 9:14, 17:19, 20:16) 
i dziewczyny oraz trenerki mogły 
rozpocząć wielką fiestę. 

Punkty dla enea azS - lider 
Szkoła Gortata Poznań w finale 

zdobywały: Piasecka 21, Napiera-
ła 16, Plackowska 13, Pawlak 13, 
Żukowska 10, Majchrzak 0, Maj 0, 
Fabianowska 0.

– Chcieliśmy bardzo dobrze wejść 
w mecz i to się udało, głównie za 
sprawą dobrej gry Maliny Piaseckiej 
– powiedziała po meczu anna talar-
czyk. – Później jej zabrakło, jednak 
inne zawodniczki wiedziały co miały 
robić i doskonale się wywiązały z tej 
roli. Politechnika postawiła trudne 
warunki, jednak ważne „trójki” dały 
nam ostatecznie sukces!

ostateczna klasyfikacja przesta-
wia się następująco: 1. enea azS - 
lider Szkoła Gortata Poznań, 2. SG 
Gdańsk, 3. Gorzów, 4. aleksandrów 
Łódzki, 5. Gtk Gdynia, 6. widzew 
Łódź, 7. MukS Poznań, 8. wisła 
kraków. 

zawodniczki enea azS - lider 
Szkoła Gortata doceniono również 
indywidualnie: wiktoria Plackow-
ska została MVP turnieju, kapitan 
zespołu Malinę Piasecką wybrano 
do najlepszej piątki turnieju, a na 
najlepszą zawodniczkę zespołu wy-
brano aleksandrę Żukowską. 

Nowo kreowane mistrzynie Pol-
ski do lat 19 okazały puchar za-
prezentowały 15 lutego podczas 
śniadania prasowego w Novotelu 
Poznań Centrum.   

– Sport jest piękny i przed roz-
grywkami mało kto marzył, że się 
tu spotkamy i będziemy świętowali 
mistrzostwo Polski w u19 – po-
wiedział Łukasz zarzycki, prezes 
wielkopolskiego związku koszy-
kówki, dyrektor sportowy enea 
azS Poznań. – to ogromny sukces. 
w ubiegłym roku azS był trzeci, 
a lider – piąty. teraz oczywiście 
składy drużyn zmieniły się, ale po-
łączenie sił okazało się strzałem 
w dziesiątkę. zaprocentowała pra-
ca trenerów, czyli anny talarczyk 
i Grzegorza zielińskiego. No i oczy-
wiście mądrość w grze samych 
zawodniczek.  Nasze dziewczyny 

wszystko zniosły – presję, nieprzy-
chylność kibiców i gorsze notowa-
nia fachowców. za postawę pod-
czas całego turnieju należą się im 
wielkie słowa uznania.

– Gratulacje dla zawodniczek 
i sztabu szkoleniowego – dodała 
ewa Bąk, dyrektor wydziału Sportu 
urzędu Miasta w Poznaniu. – Cie-
szy, że kluby z metropolii Poznań 
przyjęły taki model współpracy, któ-
ry przyniósł sukces. trzymam kciu-
ki, by było lepiej „piętro wyżej”.   

– Bardzo się cieszę z tego sukce-
su – stwierdził Marian Szkudlarek, 
burmistrz Swarzędza. – Gratuluję 
wspaniałym koszykarkom, trene-
rom, działaczom. Ciężka praca wy-
konana na treningach w ostatnich 
miesiącach przyniosła sukces w po-
staci mistrzostwa Polski w kategorii 
MMP u-19. Mamy w tym sukcesie 
swój udział jako lider Swarzędz. 
Dziękuję za emocje, jakie były pod-
czas rozgrywanego turnieju finało-
wego w Gdańsku. wielkie brawa!

– to moje piąte złoto w roli pre-
zesa enei azS i najbardziej zaska-
kujące – mówił prezes enea azS 
Poznań Paweł leszek klepka. – 
z pełnym podziwem patrzyłem na 
sztab szkoleniowy. Cieszę się, że 
niektóre z zawodniczek już w naj-
bliższym czasie zasilą ekstraklaso-
wy zespół trenera Grzegorza zieliń-
skiego. 

Poznań i Swarzędz pokazały siłę 
współpracy koszykarskich ośrod-
ków i to jak skorzystać mogą na 
tym młode koszykarki, nie tylko na 
poziomie u19, ale również w 1lk 
i ekstraklasie.  

– ekstraklasa jest też dla nas waż-
na, ale tam grają pieniądze – dodał 
Łukasz zarzycki. – Nam wśród se-
niorek wiedzie się różnie, ale w mło-
dzieżowej koszykówce Poznań jest 
potęgą, bo przecież MukS też regu-
larnie odnosi sukcesy i wychowuje, 
tak jak my, przyszłe reprezentantki. 
Sławomir Lechna

koszykarki z połączonych zespołów enea azS Poznań i ukS lider Swarzędz, występujące pod nazwą Enea 
AZS - Lider Szkoła Gortata Poznań, zostały mistrzyniami Polski do lat 19! To ogromny sukces!!! 

Poznańsko-swarzędzkie „Złotka”
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Mistrzynie Polski do lat 19 okazały puchar zaprezentowały 15 lutego w Novotelu Poznań Centrum.   

Wiktoria Plackowska - MVP turnieju, Kazimierz Mikołajec (z lewej) 
– dyrektor sportowy PZKosz i Łukasz Zarzycki, prezes WZKosz. 
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