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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

Fo
t.

 p
iM

 

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!

Na początek utrudnienia

Rozpoczynają się prace na ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. Na granicy Poznania i gminy Komorniki 
powstanie węzeł komunikacyjny i przesiadkowy. STR. 2

Rondo WOŚP w Kórniku. STR. 5
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Mieszkańcy, organizacje społeczne, lokalni i globalni przedsię-
biorcy, ochotnicy – wszyscy jednoczą siły, aby pomóc obywa-
telom Ukrainy, którzy w naszym kraju chronią się przed wojną. 
Nie inaczej samorządowcy. Powiat poznański oferuje bezpłatną 
pomoc prawną, a Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga 
zorientować się w realiach rynku zatrudnienia. 
a Nieodpłatne porady prawne dostępne są także telefonicznie 
oraz online. W przypadku takiej konsultacji, jak i osobistej moż-
na skorzystać z usług tłumacza. Umawiać się można pod nume-
rami telefonów: 61 8410 797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 
9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30) lub za pośrednic-
twem e-maila: pomocprawna@powiat.poznan.pl. 

a W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Czarniec-
kiego 9 funkcjonuje punkt, w którym doradcy udzielają osobom 
przybywającym z Ukrainy wszelkich informacji związanych z za-
trudnieniem, w tym prezentację dostępnych ofert pracy w Po-
znaniu i powiecie poznańskim. Czynny jest w godz. 8.00 – 14.30. 
W tych godzinach funkcjonuje również infolinia dla obywateli 
Ukrainy pod nr tel. 512 360 258 (obsługa w języku polskim).
a PUP zbiera także deklaracje od pracodawców dotyczące zain-
teresowania zatrudnieniem uchodźców. Dane te będą dostęp-
ne w punkcie informacyjnym oraz telefonicznie. Wolne miejsca 
pracy należy zgłaszać na adres pracadlaukrainy@poznan.praca.
gov.pl wraz z podaniem danych kontaktowych firmy, rodzaju 

stanowiska, wymagań stawianych kandydatom oraz możliwo-
ści ewentualnego zakwaterowania. 
a Wójtowie i burmistrzowie 17 gmin uruchomili zbiórki darów 
oraz skoordynowany system dla tych, którzy w obawie o własne 
życie szukają schronienia na terenie naszego powiatu. Każdy 
samorząd udostępnia mieszkańcom specjalną skrzynkę mailo-
wą, na którą zgłaszać można rodzaj oferowanej pomocy. Adres 
powiatowy to: ukraina@powiat.poznan.pl

Wszelkie szczegóły, także w języku ukraińskim, znaleźć można na 
www.powiat.poznan.pl/wsparcie-dla-ukraincow/

KW

KrótKo z powiatu

Na granicy poznania i gminy Ko-
morniki rozpoczyna się budowa 
tunelu pod torami kolejowymi. 
Mieszkańców czekają utrudnienia, 
bowiem realizacja tej wyczekiwanej 
inwestycji wiąże się ze zmianami 
organizacji ruchu. szczegóły doty-
czące m.in. objazdów dostępne są 
na www.pim.poznan.pl.

skrzyżowanie z torami zamknię-
te zostanie całkowicie na ok. trzy 
tygodnie, wtedy wykonawca m.in. 
przeniesie urządzenia kolejowe za-
rządzające systemem zamykania 
rogatek. Linię przekroczą tylko 
piesi i rowerzyści. Możliwa będzie 
przesiadka między autobusami 
kursującymi po obu stronach dzię-
ki tymczasowym pętlom, a także 
w dalszym ciągu, choć w ograniczo-
nym zakresie, dostępne będą połą-
czenia kolejowe.

– Docelowo węzeł Grunwaldz-
ka połączy różne środki transpor-
tu, w szczególności wzrośnie rola 
przystanku kolejowego poznań-
-Junikowo. Zależy nam, by miesz-
kańcy mieli wygodną alternatywę 
dla samochodów. podróżni będą 
mogli dojechać autem lub autobu-
sem i przesiąść się do pociągu. to 
inwestycja bardzo ważna nie tylko 
z perspektywy naszego miasta, ale 
całej aglomeracji poznańskiej – do-
daje Jacek Jaśkowiak, prezydent 
poznania.

po stronie plewisk przy stacji 
poznań-Junikowo powstanie pętla 
autobusowa. Jednocześnie przysta-
nek autobusowo-kolejowy pozwoli 
przesiadać się w formule „drzwi 
w drzwi” (peron w kierunku pozna-
nia Głównego). Dzięki wiaduktowi 
kierowcy, piesi, rowerzyści i pa-
sażerowie komunikacji zbiorowej 
nie będą już czekać przed często 
zamykanym przejazdem na mocno 
obciążonej magistrali e20 łączącej 
warszawę z Berlinem. 

– to efekt wspólnych starań mia-
sta poznań, gminy Komorniki i po-
wiatu poznańskiego. od początku, 
jako inicjator tego zadania, zabie-
galiśmy o jego rozpoczęcie. Czuję 
ogromną satysfakcję, że ruszamy 
z inwestycją po tylu latach. Do reali-
zacji przyczyniła się sprawna współ-
praca między trzema partnerami 
oraz wzajemne wsparcie poszcze-
gólnych jednostek samorządowych. 
wszystko z myślą o mieszkańcach 
regionu, by zyskali możliwość wy-

godnych przesiadek, a zamknięty 
przejazd kolejowy przeszedł do hi-
storii – mówi Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański.

przewidziane są również parking 
typu park&ride oraz miejsca posto-
jowe dla rowerów. powstanie nowa 

infrastruktura dla pieszych i cykli-
stów, w tym kładka nad ul. Grun-
waldzką. Całość uzupełnią mała 
architektura, tablice informacyjne, 
ładowarki dla pojazdów elektrycz-
nych oraz zieleń.

– po wielu latach oczekiwania 

przed zamkniętym przejazdem ko-
lejowym, kierowcy i pasażerowie zy-
skają węzeł z prawdziwego zdarze-
nia i możliwość sprawnego dojazdu 
do poznania. widok pracujących 
maszyn budowlanych z pewnością 
wynagrodzi niedogodności wyni-

kające ze zmian organizacji ruchu  
– przekonuje Jan Broda, wójt gmi-
ny Komorniki.

po przekazaniu placu budowy 
wykonawca przystąpi do pierw-
szych prac przygotowawczych, 
m.in. w zakresie sieci trakcyjnej 
oraz postawienia zastępczej pętli 
autobusowej po stronie plewisk. 
Czasowo niedostępny będzie prze-
jazd.

– wiemy, jak ważna jest Grun-
waldzka w codziennych podróżach 
mieszkańców, dlatego chcemy ogra-
niczyć utrudnienia. w pierwszej ko-
lejności uruchomimy tymczasowy 
przejazd kolejowy. Następnie pla-
nowane są m.in. prace rozbiórkowe 
oraz ziemne, bo inwestycja to także 
przebudowa sieci infrastruktury. 
powstanie również nowy zbiornik 
retencyjny – wylicza Justyna Litka, 
prezes spółki poznańskie inwesty-
cje Miejskie.

w czasie budowy przejazdu tym-
czasowego zachowany zostanie 
dojazd do posesji, jednak obowią-
zywać będą objazdy. informacje 
na temat zmian funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej dostępne 
będą na stronie www.ztm.poznan.
pl. realizacja całości przewidzia-
na jest na lata 2022-2023. projekt 
dofinansowywany jest ze środków 
Ue w ramach wrpo na lata 2014-
2020, pozostałe koszty podzielone 
są na miasto, powiat i gminę. 
RED
Na podstawie materiału PIM

ruszają prace na ulicy Grunwaldzkiej w plewiskach. powstanie węzeł komunikacyjny i przesiadkowy

Na początek będą utrudnienia

pi
M

Ukraińcy, jesteśmy z Wami

Jan 
Grabkowski, 
starosta 
poznański

– od momentu pojawiania się 
pomysłu modernizacji tego 
układu komunikacyjnego, 
na każdym etapie, byliśmy 
ogromnymi zwolennikami tego 
zadania. Na jego realizację 
czeka półtora miliona ludzi. 
to też naturalna kontynuacja 
przeprowadzonej kompleksowej 
przebudowy Grunwaldzkiej. 
Zakończona w 2017 roku inwe-
stycja kosztowała nas 12 mln zł.

Czeka 1,5 mln osób

Tak ma wyglądać węzeł Grunwaldzka. 

Widok przed remontem.
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poznań

próbne przejazdy prowadzone były 
na odcinku między ulicami włodar-
ską a Błażeja, gdzie gotowe jest już 
nowe torowisko z siecią trakcyjną.

- tramwaj na Naramowice to 
jedna z najważniejszych i najwięk-
szych inwestycji w naszym mieście. 
Nie minęły dwa lata od rozpoczęcia 
zasadniczych robót budowlanych, 
a postępy są tak zaawansowane, 
że możemy przetestować już teraz 
całą trasę  - mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent poznania. - Komunikacja 
publiczna jest dla nas priorytetem, 
dlatego tak bardzo zależało nam 
na wcześniejszym uruchomieniu 
tramwaju, najpierw częściowo do 
ul. włodarskiej, a później ul. Le-
chickiej. Już wkrótce pasażerowie 
dojadą do ul. Błażeja czyli końcowe-
go przystanku trasy - dodaje prezy-
dent.

- Mimo że obecnie główne wysił-
ki skierowane są na pomoc Ukra-
inie i uciekającym przed wojną jej 
mieszkańcom, to jednak trwające 
w poznaniu inwestycje przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. testy 
i dobre funkcjonowanie powstają-
cej na Naramowicach trasy są bar-
dzo ważne, ponieważ właśnie do 
korzystania w codziennych podró-
żach z tramwajów chcemy zachę-
cić okolicznych mieszkańców. po 
uruchomieniu całej trasy będzie to 
najszybszy sposób by dostać się do 
centrum miasta - zaznacza Mariusz 
wiśniewski, zastępca prezydenta 
poznania.

w piątkowych testach brały 
udział tramwaje dwukierunkowe 
z floty poznańskiego MpK, które 
docelowo będą obsługiwać trasę 
do przystanku końcowego przy ul. 
Błażeja. podczas prób tramwaje 
przejeżdżały torowiskiem od ul. 
włodarskiej i sprawdzały także dru-
gi tor odcinka między ul. włodarską 
a Lechicką, gdzie aktualnie kursy 
z pasażerami odbywają się jednoto-
rowo. ponownie przejechały także 
wiaduktem nad ul. Lechicką, który 
w styczniu został już sprawdzony 
podczas prób obciążeniowych. od 
tego czasu trwały także testy zasila-
nia oraz prace finalizujące przejezd-
ność trasy.

- Dzięki wysiłkowi wielu osób 
tramwaje pojadą do ul. Błażeja 
przed zakończeniem wszystkich 
robót drogowych, bo zależy nam 
na jak najszybszym oddaniu trasy 
mieszkańcom. po testach technicz-
nych prowadzone będą jeszcze pra-
ce wykończeniowe wokół torowiska, 
a kolejny krok to procedura odbio-
rowa ukończonego odcinka. wkrót-
ce będzie można również przystą-
pić do formalności związanych 
z pozwoleniem na użytkowanie. 
Uruchomienie regularnych kursów 
z pasażerami na całej trasie nastąpi 

najpóźniej do końca maja, a do je-
sieni prowadzone będą jeszcze pra-
ce wykończeniowe w zakresie ukła-
du drogowego - zapowiada Justyna 
Litka, prezes spółki poznańskie in-
westycje Miejskie.

termin wprowadzenia nowych 
połączeń do rozkładu jazdy zosta-
nie ustalony wspólnie z Zarządem 
transportu Miejskiego i Miejskim 
przedsiębiorstwem Komunikacyj-
nym.

odcinek trasy między pętlą wil-
czak a ul. Lechicką jest już od ubie-
głego roku dostępny dla pasażerów. 
Za tymczasowym przystankiem 
końcowym Lechicka/Naramowic-
ka powstaje dwupoziomowy węzeł, 
którym tramwaje pojadą nad ul. 
Lechicką. Dalej trasa biegnie za-
chodnią stroną al. praw Kobiet, czy-
li nowej drogi powstałej w ramach 
tej inwestycji. wzdłuż niej powstały 
cztery kolejne przystanki w rejonie: 
ul. sarmackiej, łużyckiej, Hilczer-
-Kurnatowskiej oraz Błażeja. Mię-
dzy ulicami sarmacką i łużycką na 
torowisko będą wjeżdżać także au-
tobusy, co ułatwi pasażerom prze-
siadki. podobnie jak na oddanym 
już do użytku odcinku, większość 
torowiska będzie zielona za sprawą 
rozchodnika, czyli wytrzymałej ro-
śliny, odpornej na suszę.

Nie brakuje także nowych roz-
wiązań technicznych. Z myślą 
o motorniczych przewidziano sys-
tem awaryjnego sterowania zwrot-
nicami. Gdy nie zadziała normalnie 
wykorzystywany system sterowany 
z kabiny prowadzącego, to nowe 
rozwiązanie umożliwi przełącze-
nie położenia zwrotnicy za pomocą 
specjalnego pulpitu - bez koniecz-
ności wykorzystania tradycyjnego 
zwrotnika. wykorzystywany będzie 
również system monitoringu odbie-
raków oraz tester zwarcia osiowego.

inwestycja obejmuje również 
budowę lub przebudowę dróg, tras 
rowerowych i chodników. al. praw 
Kobiet, wraz z przyległymi ulica-
mi, docelowy wygląd zyska jesienią 
tego roku. w zależności od stopnia 
zaawansowania wszystkich prac 
drogowych, przed zakończeniem 
inwestycji uruchamiane będą - tak 
jak do tej pory - kolejne fragmenty 
układu drogowego. Kluczowe ro-
boty toczą się na skrzyżowaniu ul. 
Lechickiej i Naramowickiej, gdzie 
powstaje dwupoziomowy węzeł. 
postęp tych robót pozwolił na po-
prowadzenie ruchu pod wiadukta-
mi, aktualnie kontynuowane są tam 
prace wykończeniowe. wraz z trasą 
tramwajową i drogami powstają 
także chodniki i drogi rowerowe, 
a całość uzupełni zieleń oraz mała 
architektura, taka jak ławki i kosze 
na śmieci. 
RB, PIM

11 marca - na razie w ramach testów - 
tramwaje pierwszy raz dojechały do ul. 
Błażeja na Naramowicach. Najpóźniej 
do końca maja cała trasa będzie 
dostępna dla pasażerów

Tramwaje jadą na Naramowice

reKLaMa
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Dzięki Bankowi solidarności 
z Ukrainą można przekazywać po-
moc obywatelom Ukrainy. obecnie 
najbardziej potrzebne jest zakwa-
terowanie, bo uchodźców przy-
bywa i trzeba im zapewnić dach 
nad głową. Za pomocą formularza 
znajdującego się na stronie gmi-
ny można zgłaszać oferty pomocy. 
Udostępniono także mieszkańcom 
specjalną skrzynkę mailową oraz 
telefon kontaktowy, za pomocą któ-
rych osoby zainteresowane wspar-
ciem również mogą zgłaszać chęć 
i rodzaj oferowanej przez siebie 
pomocy: ukraina.buk@buk.gmina.
pl, 722 323 293 w godzinach 8-20. 

od 7 marca została wznowio-
na zbiórka darów dla uchodźców. 
Do siedziby osp w Buku (ul. 
Grodziska 13) aktualnie można 
dostarczać: żywność długotermi-
nową, środki czyszczące do kuchni 
i łazienki, szampony do włosów, 
proszki i płyny do prania, papier 
toaletowy, krem do rąk. Do harców-
ki w Buku (ul. Dobieżyńska 27) są 
zbierane: karimaty, namioty, śpiwo-
ry, bielizna termiczna oraz zestawy 
pierwszej pomocy (koce termiczne, 
środki dezynfekujące i odkażające, 
opaski uciskowe, bandaże elastycz-
ne i zwykłe). Można je dostarczać 
od poniedziałku do piątku w godz. 
17-20 oraz w soboty w godz. 10-14.

Uchodźców przybywających 
z terenów Ukrainy Miejsko-Gminny 
ośrodek Kultury w Buku zaprasza 

na bezpłatne lekcje nauki języka 
polskiego. szczegóły i zapisy oso-
biście lub telefonicznie (61 814 
01 21) w MGoK w Buku (ul. Do-
bieżyńska 27), od poniedziałku do 

piątku, w godz. 8.00-15.00. Liczba 
miejsc ograniczona. 

Karol tuliszka, bukowian, jest 
autorem grafiki – portretu wołody-
myra Zełenskiego, który aktualnie 

na jego profilu zobaczyło ponad 2 
miliony ludzi (instagram: rysowa-
ny.pl). 

– postanowiłem wesprzeć w ten 
sposób i podnieść na duchu spo-

łeczność, wyrażając również mój 
szacunek do prezydenta Ukrainy – 
mówi artysta. Grafika promuje pro-
wadzony przez gminę internetowy 
Bank solidarności z Ukrainą.

informacje o działaniach i za-
angażowaniu mieszkańców gmi-
ny Buk dotarły do holenderskiej 
gminy partnerskiej sint-Michiels-
gestel. Jej burmistrz sint-Michie-
slgestel, Han Looijen postanowił 
przekazać 4400 euro z przezna-
czeniem na pomoc przebywającym 
w gminie mieszkańcom Ukrainy. 
Kwota ta nawiązuje do 44 lat wza-
jemnych relacji z gminą, które 
rozpoczęły się na długo przed tym, 
gdy podpisane zostało oficjalne 
porozumienie. to niezwykły gest 
solidarności, za który gmina jest 
ogromnie wdzięczna.

w najbliższym czasie gmina za-
propoonuje nowe inicjatywy i wyda-
rzania. Nauka języka ukraińskiego 
najpierw dla nauczycieli, a potem 
dla mieszkańców gminy; spotkania 
z doradcą zawodowym dla uchodź-
ców z Ukrainy, zajęcia integracyjne 
z lokalną społecznością, spotkania 
z pracodawcami czekają na uchodź-
ców przybyłych z kraju ogarniętego 
wojną. 
Edyta Wasielewska

Dla uchodźców przez cały czas działa Bank solidarności z Ukrainą, wznowiona została zbiórka darów, 
ruszają lekcje języka polskiego. praca bukowskiego artysty Karola tuliszki okazująca solidarność z Ukrainą 
podbija internet. Holenderska gmina partnerska sint-Michielsgestel zaproponowała pomoc finansową. To 
tylko niektóre działania na rzecz Ukrainy, które prowadzone są na terenie gminy Buk

Gmina Buk z pomocą dla Ukrainy
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Grafika autorstwa Karola Tuliszki została umieszczona na frontowej ścianie kina Wielkopolanin w Buku.

Do końca kwietnia trwa okres rozli-
czeń podatkowych. podatek pit to 
dla samorządu lokalnego znaczna 
część dochodów, która ma wpływ 
na nasze otoczenie i dofinansowanie 
kolejnych inwestycji. Dlatego  tak 
ważne jest, aby każda złotówka z 
pit wspierała inwestycje w miejscu 
zamieszkania. 

Zdarza się, że mylą się te dwa po-
jęcia i nie pamiętamy, że obowiązek 
meldunkowy stracił na znaczeniu, 
a przede wszystkim nie jest istotny 
dla celów podatków. Jeżeli gmina 
Buk jest miejscem, gdzie faktycznie 
mieszkasz, gdzie uczą się dzieci, 
gdzie spędza się swój wolny czas, a 
przy tym chce się żyć coraz lepiej, 
wygodniej i bezpieczniej, namawia-
ny, aby rozliczyć pit w swojej gmi-
nie. w  ten sposób jest możliwość 
przekazania części podatku na  jej 
rozwój i pieniądze mieszkańców 
wrócą do nich w postaci nowych in-
westycji.  

Dochody gminy Buk w 2022 roku 
to ponad 75 mln zł. Na tę kwotę 
składa się właśnie część podatku do-
chodowego od osób fizycznych, jak 
również dotacje, subwencje, wpływy 
z podatków i opłat lokalnych.

– w 2019 r. do gminnego budże-
tu wróciło 38,08 procent, w 2020 r. 
– 38,16 procent, w 2021 r. – 38,23 
procent z tytułu odprowadzonego 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, a w tym roku wróci 39,34 
procent. Dlatego im więcej miesz-
kańców – w uproszczeniu – rozliczy 
się w naszej gminie, tym więcej pie-
niędzy trafi do gminnego budżetu. 
Środki te są przeznaczone między 
innymi na  rozbudowę infrastruk-
tury technicznej i  drogowej, oświa-

towej, komunikacyjnej czy rozwój 
kultury, sportu i  rekreacji – mówi 
aleksandra szajek, skarbnik MiG 
Buk.

Jak zapłacić podatek w  gminie? 
wystarczy na  pierwszej stronie ze-
znania podatkowego wpisać fak-
tyczny, aktualny adres zamieszka-
nia oraz właściwy urząd skarbowy, 
a  podatki popłyną do  kasy gminy, 
w której mieszkasz. Nie trzeba skła-
dać żadnych dodatkowych doku-
mentów. EWA

przez wzgląd na planowane działa-
nia, samorząd województwa wiel-
kopolskiego informuje o dużych 
zmianach w rozkładzie jazdy na 
zachodnim odcinku magistrali e20. 
wynikają one z zamknięć torowych, 
jakie trzeba wprowadzić na czas 
budowy nowego węzła transporto-
wego na terenie poznania. Ubędzie 
zarówno kursów polregio, jak i Ko-
lei wielkopolskich.

13 marca wprowadzona zosta-
ła pierwsza tzw. korekta rozkładu 
jazdy pociągów. oznacza to spore 
zmiany w ruchu pasażerskim, głów-
nie podyktowane koniecznością do-
stosowania grafiku do toczących się 
prac w rejonie przystanku kolejowe-
go poznań Junikowo. Ze znacznymi 
utrudnieniami będą musieli liczyć 
się korzystający z pociągów regio-
nalnych na trasie z poznania do 
Zbąszynka funkcjonujących w ra-
mach poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej (pKM).

– powodem zmian jest ograni-
czenie przepustowości związane 
z realizowaną przez miasto poznań 
inwestycją „Zintegrowany węzeł 

transportowy Grunwaldzka wraz 
z budową bezkolizyjnego przejaz-
du oraz przejścia nad linią kolejo-
wą e20” – tłumaczy włodzimierz 
Finke, zastępca dyrektora Departa-
mentu transportu w Urzędzie Mar-
szałkowskim województwa wielko-
polskiego. informuje, iż ze względu 
na prowadzone prace koniecznym 
są zamknięcia torowe, które prowa-
dzone są na odcinku poznań Głów-
ny – palędzie. – ograniczenia te są 
obecnie planowane na ponad sześć 
miesięcy – dodaje.

Zarządca infrastruktury, pKp 
pLK, odwołał w związku z tym pięć 
par finansowanych przez UMww 
kursów, które dotychczas obsłu-
giwało polregio. – sytuacja ta wy-
maga tym samym zapewnienia 
przez spółkę Koleje wielkopolskie 
skomunikowania z komunikacją 
zastępczą za odwołane pociągi 
w kierunku Zielonej Góry – poin-
formował przedstawiciel wojewódz-
twa. oferta operatora poznańskiej 
Kolei Metropolitarnej, czyli Kolei 
wielkopolskich również została 
ograniczona. EWA

Podatek w Buku – wesprzyj rozwój gminy Mniej pociągów z Poznania 
do Zbąszynka
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KórniK

wizyta pierwszego Dyrygenta naj-
większej orkiestry Świata odbyła 
się 24 lutego. Jurek owsiak, bo 
o nim oczywiście mowa, przyjechał 
do Kórnika na zaproszenie miejsco-
wego sztabu woŚp i władz samo-
rządowych. tego dnia, w towarzy-
stwie burmistrzów, wolontariuszy 
i mieszkańców gminy Kórnik od-

słonił tablicę z  nazwą ronda, które 
od tej chwili  nosi oficjalną  nazwę 
„Fundacji wielkiej orkiestry Świą-
tecznej pomocy.” 

po krótkiej uroczystości  na ron-
dzie Jurek owsiak przesiadł się do 
Fiata 126p i popędził przez kórnic-
kie Błonia na rynek. tam czekali 
już na niego wolontariusze woŚp 

i mieszkańcy. wiwatom i okrzykom 
nie było końca. potem była krótka 
rozmowa i wspólna fotka.

Dziękujemy  wszystkim za udział 
w tym niecodziennym wydarzeniu.

Dodajmy, że podczas 30. Fi-
nału woŚp w Kórniku zebrano 
158.720,19 zł. 
Krystyna Janicka

Na mapie oficjalnie znajduje się już kilkadziesiąt miejsc, które swoją nazwą nawiązują do działalności 
Fundacji wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. Jest wśród nich też gmina Kórnik 

Rondo Fundacji WOŚP w Kórniku
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rada Gminy Komorniki wyraziła 
stanowczy sprzeciw wobec agresji 
rosji na Ukrainę i zapewniła o peł-
nej solidarności z narodem ukraiń-
skim. Na sesji 10 marca radni przy-
jęli jednogłośnie rezolucję, w której 
potępili haniebne działania skiero-
wane przeciwko niepodległej Ukra-
inie i jej ludności cywilnej. „Ukraina 
jest państwem niepodległym i su-
werennym, wolnym i demokratycz-
nym. integralność jej terytorium, 
nienaruszalność granic i prawo do 
samostanowienia Narodu Ukraiń-
skiego nie mogą być w żaden spo-
sób łamane”. od 2012 roku part-
nerskim miastem gminy Komorniki 
jest winnica, położona w środkowej 
części kraju. współpraca obu sa-
morządów zawsze była nastawiona 
na integrację narodów polskiego 
i ukraińskiego, wymianę młodzieży, 
wspólne sportowe zmagania czy let-
nie kursy języka polskiego dla ukra-
ińskich nauczycieli. tym bardziej 
komorniccy radni wysyłają  Ukra-
inie i winnicy zapewnienie o soli-
darności i chęci niesienia pomocy. 
w imieniu samorządu gminy Ko-
morniki radni zadeklarowali niesie-
nie możliwej pomocy i zaapelowali 
o dalsze podejmowanie wszelkich 
inicjatyw pomocowych dla uchodź-

ców z Ukrainy, doceniając wszystkie 
dotychczasowe inicjatywy oddolne 
mieszkańców.

Poniżej tekst przyjętej rezolucji: 
rada Gminy Komorniki z całą 

mocą potępia agresję Federacji ro-
syjskiej na Ukrainę. 

w obliczu działań wojennych 
rozpoczętych 24 lutego 2022 r. wy-
mierzonych 

w suwerenność Ukrainy, wyra-
żamy nasze poparcie dla Narodu 
Ukraińskiego oraz deklarujemy 
wszelką pomoc, jaka leży w naszej 
mocy. szczególne słowa wsparcia 
kierujemy do mieszkańców winni-
cy, przyjaciół z naszego miasta part-
nerskiego. 

Ukraina jest państwem niepod-
ległym i suwerennym, wolnym 
i demokratycznym. integralność jej 
terytorium, nienaruszalność granic 
i prawo do samostanowienia Na-
rodu Ukraińskiego nie mogą być 
w żaden sposób łamane. Brutalne 
naruszenie tych zasad budzi nasz 
głęboki niepokój, oburzenie i sprze-
ciw, którego symboliczny wyraz sta-
nowi niniejsze stanowisko. wobec 
tej tragicznej agresji, zagrażającej 
bezpieczeństwu europejskiemu sta-
jemy przed wielkim wyzwaniem, 

bowiem atak rosji na Ukrainę bu-
rzy ład i pokój w europie. solidarnie 
stajemy po stronie wolności i pra-
wa Narodu Ukraińskiego do życia 
w niepodległym państwie.  

poprzez dotychczasowe i przyszłe 
działania poszczególnych szczebli 
samorządu, z masowym udziałem 
mieszkańców, organizacji społecz-
nych, szkół, wolontariuszy, służby 
publicznej 

i wszystkich ludzi dobrej woli pra-
gniemy wyrazić pełną solidarność, 
przekonanie oraz ogromną nadzie-
ję, że dramatyczna sytuacja ziemi 
ukraińskiej zostanie wkrótce zaże-
gnana, a Naród Ukraiński, ramię 
w ramię z wolnymi krajami wspól-
noty międzynarodowej przystąpi 
do odbudowy i modernizacji swo-
jej ojczyzny. apelujemy o podjęcie 
wszelkich inicjatyw zmierzających 
do wsparcia Ukrainy. 

apelujemy do narodu rosyjskiego 
o solidarność z cierpiącym narodem 
ukraińskim i obywatelski sprzeciw 
dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. 
Ufamy w siłę i rozsądek narodu ro-
syjskiego, które mogą powstrzymać 
okrucieństwa wojny za które jest 
odpowiedzialna wąska grupa dzier-
żąca władzę w rosji. 
Red

strażacy osp plewiska zapakowali 
62 kartony z materiałami opatrun-
kowymi, lekami, antyseptykami, 
kocami i  pościelami do transpor-
tu, który w czwartek, 10 marca 
wyruszył do Ukrainy. Dary trafią 

do szpitala wojskowego w  zaprzy-
jaźnionym mieście winnica. pani 
swietlana, szefowa Fundacji 
otwarte serca z  winnicy, która 
przyjechała do polski z grupą osób 
niepełnosprawnych, dzięki wysił-

kom Fundacji Królowej Jadwigi 
z  puszczykowa ze  wzruszeniem 
dziękowała za pomoc i dary, które 
zawiezie do szpitala.

Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom za ofiarność, a straża-

kom z  osp plewiska i  harcerzom 
z  ZHp Komorniki „róża wia-
trów” za prowadzenie zbiórek. 
Zbiórki trwają nadal. – Chcemy 
nadal pomagać szpitalowi w win-
nicy oraz Ukraińcom, którzy za-

trzymują się na terenie naszej 
gminy. Dlatego zachęcamy do 
udziału w  zbiórkach. Liczy się 
każda pomoc – informują organi-
zatorzy zbiórek. 
Red

KomorniKi

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. 

Jednomyślna rezolucja

reKLaMa

pierwsza część darów ze zbiórek od mieszkańców gminy Komorniki jedzie na Ukrainę 

Transport darów dla Winnicy

o gminie Komorniki
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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w tarnowie podgórnym oraz w 
przeźmierowie uruchomione zosta-
ły magazyny zbiórki pomocy huma-
nitarnej dla uchodźców z Ukrainy. 
punkty otwarte są od poniedziałku 
do piątku w godz. 16.00 – 19.00. 

Magazyn zbiórki pomocy huma-
nitarnej w tarnowie podgórnym (ul. 
Nowa 60, szatnie zewnętrzne hali 
sportowej osir przy Zespole szkół 
technicznych)

Magazyn zbiórki pomocy hu-
manitarnej w przeźmierowie (ul. 
Kościelna 46/48, sala zerówek przy 
szkole podstawowej).

Відкриті 2 гмінні склади – 
пункти для збирання гуманітарної 

допомоги для біженців з України.    
Пункти відкриті з понеділка  
включно по п’ятницю в годинах 
16.00- 19.00. 

Пункт збирання гуманітарної 
допомоги в Тарново Подгурному 
за адресою: ul.Nowa, 60, Tar-
nowo Podgorne ( вул. Нова, 60, 
Тарново Подгурне) в  зовнішній 
роздягальні спортивного залу 
OSIR в Команді Шкіл Технічних).

Пункт збирання гуманітарної 
допомоги в Пшезьмєрові  за 
адресою: ul. Koscielna, 46/48, 
Przezmierowo ( вул. Косьцєльна, 
46/48, Пшезьмєрово) в залі 
лампочок в початковій школі. ARz

tarnowo podgórne

Magazyny Zbiórki Humanitarnej

Święto gminnego sportu w tak 
uroczystej formule odbyło się po 
raz pierwszy 24 lutego w Centrum 
Kultury przeźmierowo. wydarzenie 
uświetniły występy tancerzy z osir 
Dance studio tarnowo podgórne 
oraz wokalistów ze studia piosenki 
Gminnego ośrodka Kultury se-
ZaM.

Nagrody za medale zdobyte w im-
prezach krajowych rangi międzywo-
jewódzkich mistrzostw młodzików, 
mistrzostw polski, ogólnopolskiej 
olimpiady młodzieży oraz zagra-
nicznych otrzymali:

- brazylijskie jiu-jitsu: Jakub 
trawka i trener sergei selivonets 
z GKs tarvovia Fight Club oraz 
ignacy Nowakowski, Jakub Jarmar-
czyk, igor szczęsny, Kacper wosz-
czek, Kamil Żuchowski i trener Le-
szek Kellner z osady JiuJitsu Judo 
tarnowo podgórne,

- karate tradycyjne: wojciech 
Furmaga, Michał Gałęski, Franci-
szek plichta, oliwier tórz, Klaudia 
rosiak, Barbara Świątkowska, Ma-
teusz plichta oraz trener Mariusz 
Jewdokimow z Klubu Karate samu-
raj przeźmierowo,

- golf: Natasza Klimko z Black 
water Links Golf Club tarnowo 
podgórne,

- kręglarstwo klasyczne: Marta 
stachowiak, iwona Dziamska, we-
ronika torka, aleksandra Bonk, Ja-
goda Dziamska, patryk Dworczyk, 
Jakub Cwojdziński, tomasz Byliń-
ski, Jędrzej Dmowski oraz trenerzy 
Joanna Bonk i Dawid strzelczak 
z Ks alfa-Vector tarnowo podgór-
ne, 

- kolarstwo: Gabriela Nowakow-
ska, Maciej Banaszak, szymon po-
tasznik, radosław Frątczak, łukasz 
Kowal, Konrad trzęsowski, Mate-
usz Kostański, Jakub Musialik oraz 
trenerzy Zbigniew szymański, piotr 
Broński i Konrad olejniczak z Klu-
bu Kolarskiego tarnovia tarnowo 
podgórne,

- lekka atletyka: Bartosz Zieliński 
i robert Maćkowiak z GKs tarno-
via tarnowo podgórne, 

- taekwondo olimpijskie: Martyna 
Konieczna, sandra Góral, Jan Li-
twiejko oraz trener tomasz Gorwa 
z UKs atLas tarnowo podgórne,

- taniec: oskar Kudlaszyk i we-
ronika Gawelska ze szkoły tańca 
DreaM poznań,

- tenis ziemny: sonia pieczyńska 
z wKs Grunwald poznań,

- triathlon: Jakub Grzechowiak 

z Klubu sportowego posnania oraz 
alicja Gurdziołek, Zofia rosin, Ma-
ria Dudek, Marta Dzieciątkowska, 
Bogumił Dybowski, wiktor smo-
czyk, wojciech Jaskólski, wiktor 
Jankowiak, Franciszek pisanko 
i trener Borys Monastyrskyy z UKs 
Lusowo,  

- windsurfing: Leon Jankowski 
z aZs sailing team poznań,

- żeglarstwo: Jan sibilski oraz 
trener piotr Mańczak z wielkopol-
skiego okręgowego Związku Że-
glarskiego.

poza nagrodami wręczono sty-
pendia sportowe na 2022 r., któ-
re w następujących dyscyplinach 
otrzymało 26. sportowców:

- akrobatyka sportowa: anna Ko-
narzewska z aZs awF poznań,

- badminton: Magdalena Świer-
czyńska z UKs Baranowo/aZs 

awF warszawa,
- golf: Natasza Klimko ze stowa-

rzyszenia Black water Links Golf 
Club tarnowo podgórne,

- judo: aleksandra wenzel z aZs 
Uniwersytetu warszawskiego,

- kajakarstwo: patrycja Mendel-
ska z aZs awF poznań,

- kolarstwo: Maciej Banaszak, 
radosław Frątczak, łukasz Kowal, 
Jakub Musialik, szymon potasznik, 
Konrad trzęsowski z Klubu Kolar-
skiego tarnovia tarnowo podgórne,

- kręgle klasyczne: iwona Dziam-
ska, Jagoda Dziamska, Marta sta-
chowiak, Michał Bonk, 

tomasz Byliński, Jakub Cwoj-
dziński, artur Dziamski i patryk 
Dworczyk z Ks alfa Vector tarnowo 
podgórne,

- łucznictwo: Konrad Kasprzak 
z aZs surma poznań,

- paratiathlon: Marta Dzieciąt-
kowska z UKs Lusowo,

- triathlon: Mateusz Głuszkowski 
– UKs Cityzen poznań,

- piłka ręczna plażowa: Hanka 
weichert z Ks pyrki poznań,

- szermierka: antonina Lachman 
z aZs awF poznań,

- taekwondo olimpijskie: Martyna 
Konieczna z UKs atLas tarnowo 
podgórne,

- windsurfing: Leon Jankowski 
z oŚ aZs poznań.

wójt wręczył również nagrodę 
dla najlepszego sportowca, którym 
została Jolanta witczak i trenera - 
Borysa Monastyrskiego (UKs Lu-
sowo).

w gronie nagrodzonych zna-
leźli się również przedstawiciele 
zwycięskich sołectw startujących 
w 17. edycji rankingu sołectw 
Gminy tarnowo podgórne. rywa-
lizację w sezonie 2021/2022 wy-
grało sołectwo Lusowo i w nagrodę 
otrzymało 2500 zł. Drugie miej-
sce zajęło sołectwo przeźmierowo 
i w nagrodę otrzymało 2000 zł, 
a trzecie sołectwo tarnowo pod-
górne – 1500 zł. Miejsca 4-7 zajęły 
kolejno sołectwa: sierosław – 1000 
zł, Jankowice – 800, Lusówko – 
700 oraz rumianek – 600 zł. Na-
grody za udział w wysokości 300 
zł otrzymały sołectwa: sady, wy-
sogotowo, Góra, Ceradz Kościelny 
i Baranowo.   
Ania Lis

Najlepsi sportowcy, ich trenerzy oraz sołectwa zostali nagrodzeni przez wójta gminy tarnowo podgórne 
tadeusza Czajkę podczas Gali sportu

Gminna Gala Sportu 

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 11 marca 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.

tarnowo podgórne zbiera pieniądze 
na karetki dla Kamieńca podolskie-
go. pierwsza pojechała do Ukrainy 6 
marca. to z tym miastem gmina od 
lat współpracuje (w 2018 r. podpi-
sano oficjalną umowę partnerską). 

– od pierwszych chwil woj-
ny jesteśmy w stałym kontakcie 
z naszymi ukraińskimi przyjaciół-
mi, w szczególności z wicemerem 
Kamieńca wasylem sukaczem – 
mówi wójt tarnowa podgórnego 
tadeusz Czajka. – otrzymaliśmy 
sygnał, że najważniejszą i najpilniej-
szą ich potrzebą jest obecnie sprzęt 
ratujący zdrowie i życie. Dzięki hoj-
ności i błyskawicznej reakcji człon-
ków tarnowskiego stowarzyszenia 
przedsiębiorców pozyskaliśmy 
pierwszą karetkę. i wspólnie kon-
tynuujemy zbieranie środków na 
kolejne. 

aby przekazać samorządowi 
Kamieńca karetkę wyposażoną 
w profesjonalny sprzęt medyczny 
i wypakowaną pomocą rzeczową, 
na przejście graniczne w Medyce 
pojechał wójt tadeusz Czajka i pre-
zes stowarzyszenia ryszard Balcer-
kiewicz. Krótkie spotkanie z ukraiń-
skimi samorządowcami było bardzo 

wzruszające, ale też mobilizujące do 
dalszego pomagania.  

Dlatego cały czas tsp zachęca 
do wpłat na specjalnie na ten cel 
uruchomione konto. Kontynuowa-
na jest zbiórka na portalu zrzutka.
pl. Na zebranie środków na drugą 
karetkę społeczność tarnowa pod-
górnego potrzebowała niespełna 
tygodnia. 

– to pokazuje, że mieszkańcy 

i przedsiębiorcy naszej gminy mają 
otwarte i wrażliwe serca – podkre-
śla wójt tadeusz Czajka. – ale wie-
my, że potrzeby są nadal ogromne! 
Dlatego kontynuujemy wspólne 
pomaganie, bo chcemy uzbierać na 
kolejną karetkę, ratującą zdrowie 
i życie naszych ukraińskich przyja-
ciół! to duży wydatek, ale wierzymy, 
że wspólnie damy radę. 
ARz

Karetki dla Kamieńca Podolskiego
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Przekazanie karetki na polsko-ukraińskiej granicy. Od lewej: wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, Denys Shevchuk z samorządu 
Kamieńca Podolskiego i prezes TSP Ryszard Balcerkiewicz.

Trenerem roku został Borys Mo-
nastyrski z UKS Lusowo (pierw-
szy z prawej). 

Podczas Gali Sportu zawodnicy otrzymali nagrody i stypendia za 
wybitne osiągnięcia sportowe.
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o gminie tarnowo podgórne

czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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wciąż są niewielką miejscowością, 
nie mają zabudowy szeregowej. po-
wstają u nas domy jednorodzinne, 
ale nie takie osiedla, jak na przy-
kład w Dąbrówce, Dopiewcu, skó-
rzewie. i  tak nie znam wszystkich, 
którzy się tu osiedlają, co kiedyś 
było normą. Nie każdy się do sołty-
sa odzywa. Bycie sołtysem mocno 
się zmieniło, nawet w  tak małym 
sołectwie jak moje. współcześnie 
najważniejsze są: integracja miesz-
kańców, zarządzanie mieniem, 
dbałość o estetykę i podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju. taka in-
tegracja ma miejsce wokół świetlicy 
i projektów Dopiewskiego Budżetu 
obywatelskiego. Udało nam się już 
trzykrotnie wygrać DBo i zagospo-
darować park.

Marian Czekalski, sołtys Za-
krzewa, prezes Koła Gminnego 
stowarzyszenia sołtysów woje-
wództwa wielkopolskiego, naj-
dłużej piastujący funkcję sołtysa 
spośród obecnych sołtysów Gmi-
ny Dopiewo: – sołtysem jestem 
już 42 lata. Zostałem nim niejako 
„z automatu”, po śmierci mojego 
poprzednika. przez dwie kadencje 
byłem wcześniej też podsołtysem, 
bo kiedyś istniała i taka funkcja. tak 
mi się to sołtysowanie spodobało, 
że jestem sołtysem do dziś. pewnie 
będę nim do końca kadencji, ale 
nie dłużej bo mam już swoje lata 
i  czuję, że czas przekazać pałeczkę 
następcy. Zresztą podobna sytuacja 
jest w 5 innych sołectwach, które za 

dwa lata czeka najprawdopodob-
niej zmiana warty. sołtysowanie 
dziś to już nie to samo, co kiedyś. 
wszystko się zmieniło. Kiedyś by-
liśmy bardziej zintegrowani, może 
dlatego, że było mniej mieszkań-
ców i przeważały kontakty osobiste. 
obserwuję te zmiany już pół wieku, 
wliczając bycie zastępcą sołtysa. 
Dawniej każdego dnia spotykałem 
się z  mieszkańcami, oni szukali 
kontaktu ze mną, współpracowa-
liśmy na rzecz sołectwa. Najwięk-
sze zmiany przyszły ostatnio, wraz 
z koronawirusem. Dziś to, co moż-
liwe, załatwiane jest elektronicznie 
w związku z pandemią. trochę nad 
tym ubolewam, bo tym, co najbar-
dziej lubię w pracy sołtysa jest kon-
takt osobisty, rozmowa z  drugim 
człowiekiem, pomaganie i  rozwią-
zywanie ludzkich i  sołeckich  pro-
blemów.

sołtysi w  Gminie Dopiewo ka-
dencji 2019 - 2024 (rG w nawiasie 
oznacza, że sołtys jest jednocześnie 
radnym gminy Dopiewo):
• Dąbrowa 
– Krzysztof Dorna (rG),
• Dąbrówka - Barbara Plewińska,
• Dopiewiec 
– Mariola Nowak (rG),
• Dopiewo 
– tadeusz Bartkowiak (rG),
• Gołuski – Tadeusz Plenzler,
• Konarzewo 
– Hanka antkowiak - Janaszak,
• Palędzie 
– agnieszka Grześkowiak (rG),
• Skórzewo 
– walenty Moskalik (rG),
• Trzcielin – Alojzy Sammler,
• Więckowice 
– anna Kwaśnik (rG),
• Zakrzewo 
- albin Marian Czekalski.

dopiewo

w polsce mamy ok. 40,5 tys. sołty-
sów. Zakres obowiązków sołtysa na 
przestrzeni lat ulegał zmianom, ale 
dziś, tak jak dawniej jest on przede 
wszystkim pośrednikiem między 
mieszkańcami a samorządem gmin-
nym, pomaga w  załatwianiu róż-
nych spraw i  rozwiązywaniu lokal-
nych problemów.

30-tysięczna gmina Dopiewo 
jest gminą wiejską, ma rolnicze ko-
rzenie i 11 sołtysów. w gronie tym 
istnieje prawie parytet – jest 5 pań 
i  6 panów. aż 6 sołtysów zasiada 
jednocześnie w 21-osobowej radzie 
Gminy Dopiewo. 

Niektóre sołectwa gminy Dopie-
wo współcześnie bardziej przypomi-
nają osiedla podmiejskie niż wsie. 
Na jej terenie znajdują się sołectwa 
liczące po kilka tysięcy mieszkań-
ców (skórzewo ma ponad 8,3 tys., 
Dąbrówka – 4,3 tys., Dopiewo – 3,6 
tys.), ale są i  takie, które zamiesz-
kuje kilkaset osób (trzcielin – 560, 
Gołuski – 700). 

Najdłużej sprawującymi funkcję 
sołtysa w gminie Dopiewo są: albin 
Marian Czekalski (Zakrzewo) – 
nieprzerwanie od lutego 1980 r. do 
dziś, walenty Moskalik (skórzewo) 
– od 1981 do 1995 i  od 1999 r. do 
dziś, tadeusz Bartkowiak (Dopie-
wo) – od 1995 r. do dziś.  

o to jak jest być sołtysem – zapy-
taliśmy sołtysów więckowic, Gołu-
sek i Zakrzewa.  

Anna Kwaśnik, sołtys więcko-
wic od trzech kadencji: – Zawsze 
w  pracy społecznej motorem do 
działania była dla mnie praca dla 
ludzi, wśród ludzi i z ludźmi. sołty-

sowi dużo łatwiej jest działać, gdy 
są wokół niego mieszkańcy chętni 
do pracy dla dobra wspólnego. Na 
tym polega samorząd, że bierzemy 
sprawy w swoje ręce, nie oglądając 
się na innych. podobne znaczenie 
mają zebrania wiejskie, będące 
przejawem demokracji, podczas 
których głosujemy, dyskutujemy, 
prezentujemy pomysły dotyczące 
rozwiązań w  sprawach nam naj-
bliższych, bo dotyczących sołectwa, 
i  podejmujemy decyzje. Dają one 
również możliwość zwrócenia uwa-
gi sołtysa na problemy, w  których 
rozwiązaniu sołtys może pomóc. 
Martwi mnie spadająca podczas 
tych zebrań frekwencja, liczba chęt-
nych do współdziałania we wspól-
nym interesie, mieszkańców, którzy 
zwracają się do mnie jako sołtysa, 
by wspólnie coś zrobić. Moje so-
łectwo może nie jest najliczniejsze 
pod względem mieszkańców, ale 
jest największe obszarowo. pod 
wspólnym szyldem łączy 5 miejsco-

wości. odległości między nimi są 
znaczące, w  gruncie rzeczy każda 
ma inne problemy i  oczekiwania. 
trudno jest ich interesy pogodzić. 
Życzyłabym sobie i  innym pokoju 
na świecie, a w sołectwie większego 
zaangażowania mieszkańców, choć 
zdaję sobie sprawę, że tamte „złote 
czasy”  już do nas nie wrócą.

Tadeusz Plenzler, sołtys Go-
łusek,   pełniący tę funkcję drugą 
kadencję: – trudno jest świętować 
„Dzień sołtysa”, gdy za miedzą, na 
Ukrainie, jest wojna. Z tego względu 
zrezygnowaliśmy w tym roku z ofi-
cjalnych obchodów, jakie organizo-
wane były zawsze w Urzędzie Gmi-
ny Dopiewo. w połowie lat 80., gdy 
zamieszkałem w Gołuskach, liczyły 
one 170 mieszkańców, teraz mają 
ponad 700. Mimo napływu miesz-
kańców i  rozbudowy, w  znacznym 
stopniu zachowały swój charakter. 
Gołuski są sołectwem, w  którym 
mieszka stosunkowo dużo rolni-
ków, rodzin żyjących z  rolnictwa. 

Niedawno, bo 11 marca, obchodziliśmy Dzień sołtysa. Z tej 
okazji życzymy wszystkim sołtysom satysfakcji z pełnienia 
tej zaszczytnej i utrwalonej tradycją funkcji, zaufania 
społecznego, skuteczności w działaniu i spełnienia marzeń

Dzień Sołtysa 

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Fo
t.

 a
. M

e
N

D
r

a
La

o gminie Dopiewo czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Sołectwo
Jest jednostką pomocniczą gminy, 
charakterystyczną dla obsza-
rów wiejskich. obszar, zakres 
działania sołectwa i jego organów 
określa rada Gminy w statucie so-
łectwa. 

Sołtys
stoi na czele sołectwa, ma prawo 
do udziału i występowania na fo-
rum rady Gminy. Jest przedsta-
wicielem społeczności wiejskiej. 

Jest organem wykonawczym 
sołectwa. Działalność sołtysa 
wspomaga rada sołecka, która 
jest organem doradczym. Kiedyś 
co 4 lata, a obecnie co 5 stali 
mieszkańcy danego sołectwa 
na zebraniu wiejskim wyłaniają 
w tajnym i bezpośrednim głoso-
waniu sołtysa oraz radę sołec-
ką. Zebranie wiejskie miesz-
kańców sołectwa jest organem 
uchwałodawczym, stanowiącym 
i kontrolnym.
Kompetencje i obowiązki sołtysa:

• reprezentuje sołectwo na ze-
wnątrz,
• zwołuje zebranie wiejskie;
• realizuje uchwały Rady Gminy 
dotyczące sołectwa,
• dokonuje poboru podatków, 
rolnego i leśnego jako inkasent 
organu podatkowego,
• uczestniczy w sesjach Rady Gmi-
ny,
• zobowiązany jest brać udział 
w posiedzeniach komisji rady 
Gminy, jeśli rozpatrywane są 
sprawy sołeckie.
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Najlepsze firmy w regionie mogą 
zdobyć prestiżowy tytuł „poznań-
skiego Lidera przedsiębiorczości”. 
Do kolejnej edycji konkursu, któ-
rego organizatorem jest powiat po-
znański, zapraszamy średnie, małe 
i mikroprzedsiębiorstwa oraz start-
-upy z terenu Metropolii poznań 
(miasta poznania, powiatu poznań-
skiego oraz gmin oborniki, skoki, 
szamotuły i Śrem).  Udział jest cał-
kowicie bezpłatny, a na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. startu-
jących oceni partner merytoryczny, 
spółka Grant thornton Frąckowiak, 
a pod uwagę będą brane przedsię-
biorczość, rzetelność, sukcesy na 
rynku, działalność społeczna, a tak-
że ciekawa oferta firmy.

wnioski wraz z załącznikami na-

leży przesyłać do 15 kwietnia na ad-
res: starostwo powiatowe w pozna-
niu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
poznań w zamkniętej kopercie z do-
piskiem: Konkurs o tytuł „poznań-
skiego Lidera przedsiębiorczości”. 
Jest także możliwość przekazania 
dokumentów drogą mailową na li-
dermsp@powiat.poznan.pl z wy-
jątkiem „oświadczenia kandydata 
do tytułu poznański Lider przedsię-
biorczości”. Musi ono zawierać ory-
ginalny podpis osoby uprawnionej, 
dlatego trzeba przesłać je pocztą 
tradycyjną lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej 
epUap. szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 61 84 18  826 oraz na stronie 
www.pfpp.com.pl/lidermsp. KK

wydarzenia

Złóż wniosek i zostań liderem przedsiębiorczości
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Już w piątek, 25 lutego, wójt  paweł 
przepióra powołał sztab gminny, w 
skład którego weszli przedstawicie-
le urzędu i jednostek samorządo-
wych. informacje dotyczące week-
endowych uzgodnień z wojewodą 
i starostą przekazał urzędnikom, 
radnym i sołtysom w poniedziałek. 
organizowali się również oddolnie, 
z potrzeby serca, mieszkańcy gminy 
Dopiewo – w skórzewie (przy para-
fii), w Zakrzewie (przy ochotniczej 
straży pożarnej) i w innych miej-
scowościach.  

w ramach działań samorządo-
wych pierwszy ruszył Bank pomo-
cy, zbierający oferty pomocy od 
mieszkańców i przedsiębiorców, 
dotyczące zakwaterowania, zatrud-
nienia, wsparcia materialnego lub 
rzeczowego i tłumaczeń. Na stronie 
gminnej dopiewo.pl uruchomiony 
został formularz kontaktowy, za po-
średnictwem którego wpłynęło już 
kilkaset takich ofert. Zasobami tymi 
zarządza ośrodek pomocy społecz-
nej w Dopiewie. są one na bieżąco 
wykorzystywane. informacje prze-
kazywane są tym, którzy mogą sko-
rzystać z tych zebranych wcześniej 
deklaracji pomocy. Gminny samo-
rząd udostępnił ponadto skrzynkę 
e-mailową ukraina@dopiewo.pl, na 
którą można kierować wszelkie py-
tania, dotyczące spraw związanych 
z uchodźcami. w ośrodku pomocy 
społecznej w Dopiewie, mieszczą-
cym się przy ul. Konarzewskiej 12, 
funkcjonuje od 28 lutego punkt 
Konsultacyjny, czynny w godz. 7.30 
– 18.00, do którego można się zwró-
cić bezpośrednio lub przez infolinię 
o nr tel. tel. 61 814 80 20. 

– Koordynujemy sprawy związa-
ne z udzielaniem pomocy. Każdy, 
kto do nas trafi, dostaje osobistego 
opiekuna. współpracujemy z tłu-
maczami i psychologami. wiemy, 
że są u nas w gminie, u 86 gospo-
darzy (właścicieli domów i miesz-
kań), zakwaterowane 334 osoby. 

większość przybyszów to kobiety 
z dziećmi, seniorów jest mniej. ale 
dochodzą do nas słuchy, że dotarły 
do gminy i inne osoby. Nie wiemy, 
czy „na chwilę”, czy na dłużej. Je-
śli na dłużej, to powinniśmy o nich 
wiedzieć. Każdy powinien otrzymać 
peseL, a młodociani opiekuna 
tymczasowego. odpowiednie infor-
macje powinny też trafić do gmin-
nych służb oświatowych – mówi 
Magdalena popłońska-Kowalska, 
dyrektor ops w Dopiewie. 

Na terenie Centrum rehabili-
tacyjno – Kulturalnego w Kona-
rzewie, mieszczącego się przy ul. 
poznańskiej 19a, funkcjonuje od 
marca gminny punkt Zbiórki, ob-

sługiwany przez dopiewski ops 
oraz Gminną Bibliotekę publiczną 
i Centrum Kultury w Dopiewie, przy 
wsparciu wolontariuszy i Urzę-
du Gminy Dopiewo. Mieszkańcy 
przynoszą do niego dary, które 
przydatne będą na Ukrainie, ale 
i dla uchodźców zakwaterowanych 
w gminie. poza granice polski dary 
trafiają za pośrednictwem służb 
powiatowych i wojewody, ale i prze-
woźnika z gminy, którego zorgani-
zowała ukraińsko – polska grupa 
mieszkańców, zawożącego je na 
Ukrainę. 

– priorytety, co do najpotrzeb-
niejszych rzeczy, które zbieramy, się 
zmieniają. obecnie, w gminie Do-

piewo potrzebne są łóżka polowe, 
materace, śpiwory, kołdry i pościel, 
pozwalające na organizację miejsc 
okresowego kwaterunku – mówi 
Magdalena popłońska-Kowalska.  
– Chodzi o rzeczy nowe lub nie no-
szące śladów użytkowania, takie, 
które sami chcielibyśmy zastać, 
znajdując się w podobnej sytuacji – 
tłumaczy.   

Do przekazania na Ukrainę, przy-
dadzą się naładowane powerbanki, 
latarki z bateriami, środki opatrun-
kowe, na oparzenia i przeciwbó-
lowe, karimaty i śpiwory, żywność 
w puszkach i typu instant, z długim 
terminem przydatności do spoży-
cia, w opakowaniach odpornych na 

uszkodzenia. Nie są zbierane ubra-
nia, militaria,  woda i pieniądze. 
tym, którzy chcą wesprzeć Ukrainę 
finansowo samorząd w Dopiewie 
zachęca do wpłat na specjalne konto 
polskiego Czerwonego Krzyża, któ-
ry wykorzysta datki zgodnie z po-
trzebami zgłoszonymi przez stronę 
ukraińską: 16 1160 2202 0000 0002 
7718 3060   – wypełniając przelew 
należy pamiętać o dopisku „UKra-
iNa”.  

Gmina Dopiewo przystąpiła do organizacji pomocy dla Ukrainy i uchodźców z Ukrainy zaraz po wybuchu 
wojny, kiedy wiadomo było, że potrzebne będzie wsparcie, zarówno za naszą wschodnią granicą, jak 
i na miejscu, dla tych którzy do gminy przyjadą, uciekając przed skutkami wojny

Niebiesko-żółte Dopiewo
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Segregowanie darów od mieszkańców w gminnym Punkcie Zbiórki w CRK Konarzewo.

Okładka wydanego na początku marca 
„Czasu Dopiewa” przybrała barwy 
ukraińskie. 

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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5 marca w gminie stęszew odbyła 
się zbiórka krwi z przeznaczeniem 
dla naszych sąsiadów z Ukrainy. 
ambulans do pobrania krwi stanął 
na parkingu miejscowej hali wido-
wiskowo – sportowej.

Mieszkańcy stęszewskiej gminy 
nie okazali się obojętni i ochoczo 

wsparli inicjatywę.  Z zamiarem 
oddania krwi zgłosiło się 55 osób, 
mogły ją oddać natomiast 32 osoby.

tym gestem, stęszewska społecz-
ność udowodniła że „pomaganie ma 
we krwi”.

Dziękujemy wszystkim darczyń-
com za ten bezcenny dar.

organizatorem zbiórki był pol-
ski Czerwony Krzyż, koło terenowe 
w stęszewie oraz Urząd Miejski 
Gminy stęszew. Red

StęSzew, BuK

„I Ty możesz uratować życie” – pod takim hasłem w stęszewie 
odbyła się zbiórka krwi

Zbiórka krwi

Klocków Lego nie trzeba nikomu 
reklamować, ale nie każdy wie, że 
można je wykorzystać do rozwijania 
kompetencji naukowych, technolo-
gicznych, umiejętności planowania 
i monitorowania procesów, myśle-
nia matematycznego i artystycznej 
ekspresji. w Świetlicy Środowisko-
wej „strefa wyobraźni” w Buku 
od kilku dni odbywają się zajęcia w 
ramach projektu Lego education, 
dzięki któremu dzieci i młodzież od 
7 roku życia mogą doskonalić swoje 
umiejętności i zdobywać kompeten-
cje.

– Uczestnicy zajęć mogą zbu-
dować własne konstrukcje, któ-
re dzięki specjalnym elementom 
funkcyjnym (huby, silniki, czujniki 
ruchu i światła) oraz intuicyjnej 
aplikacji do programowania mogą 
wprawić w ruch. w ten sposób 
poznając jednocześnie podstawo-
we prawa fizyki, doskonaląc my-
ślenie matematyczne, rozwijając 
umiejętność współpracy w grupie, 
a przede wszystkim świetnie się 
bawiąc. innowacyjność projektu 
Lego polega również na tym, że 
dzięki niemu uczestnicy zmienia-
ją swoje podejście do błędu – błąd 
przestaje być porażką, a staje się 
impulsem do rozwoju i zmiany. im 
więcej błędów popełnisz, tym lep-
szy będzie twój projekt, ponieważ 
każdy błąd pozwoli ci go udosko-
nalić – mówi anna Krzemińska, 
koordynatorka świetlicy „strefa 
wyobraźni”. 

ile emocji i śmiechu towarzyszy 
zajęciom, przekonali się wycho-
wawcy „strefy wyobraźni”, którzy 
przez ostatnie tygodnie brali udział 
w szkoleniach, poznając tajniki kon-
struowania, kodowania i programo-
wania. Zbudowali tor przeszkód 

dla psów, wyrzutnię piłki do kosza, 
inteligentny pojazd do przenosze-
nia załadunków i mnóstwo innych 
ciekawych rzeczy.

Całkowity koszt Lego education 
w świetlicy: zakup narzędzi (pra-
cowni), laptopów oraz wdrożenie 
systemu poprzez szkolenia wynosi 
121.494 zł, w tym gmina pozyska-

ła dofinansowanie w wysokości 
60.000 zł ze środków samorządu 
województwa wielkopolskiego. 

– Świetlica „strefa wyobraźni” 
w Buku przy ul. wegnera 10 (w bu-
dynku przedszkola Krasnala Hała-
bały) jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 15.00-18.00. oprócz 
zajęć z Lego, które odbywają w po-
niedziałki w godz. 16.30-18.00 oraz 
w czwartki w godz. 16.30-18.00, 

oferujemy pomoc w odrabianiu 
lekcji i nadrabianiu zaległości szkol-
nych, wspólne zajęcia kulinarne, 
plastyczne i ruchowe. Codziennie 
przygotowujemy także pyszny pod-
wieczorek. Drzwi i serca są otwarte 
dla dzieci z Ukrainy! – mówi anna 
Krzemińska. 
Edyta Wasielewska

Lego Education w Strefie Wyobraźni
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OGŁOSZENIE 

I. Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie 62-040  Puszczykowo,  
ul. Adama Wodziczki 3 ogłasza publiczny przetarg pisemny (zbieranie ofert) na 
sprzedaż samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara 1,6 MR ’08, rok produkcji 
2011, pojemność 1586 cm3, liczba miejsc 4, moc silnika 78kW (106KM), przebieg 
130 658 km, rodzaj paliwa – Benzyna, nr podwozia JSAJTA74V00630239.
II. Miejsce przetargu: Siedziba Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie: 
62-040  Puszczykowo, ul. Adama Wodziczki 3.
III. Samochód można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 13.30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym : 61 81 94 647 pod 
wyżej wskazanym adresem.
IV. Wysokość ceny wywoławczej, termin i sposób składania ofert:
1. Cena wywoławcza: 22 600,00 zł (brutto)
2. Termin składania ofert na zakup samochodu upływa w dniu 18.03.2022 r. 
o godzinie 10:00. Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 
w recepcji Leśnego Ośrodka Szkoleniowego 
w Puszczykowie: 62-040  Puszczykowo,  ul. Adama Wodziczki 3 w zamkniętych 
kopertach z napisem „Oferta na zakup samochodu”
3. Otwarcie ofert: 18.03.2022 r. o godz. 10.15.
V. Wadium :
1. wadium w wysokości 2 260,00 zł powinno być wpłacone na rachunek 
bankowy w banku GBS Mosina nr: 53 9048 0007 0000 7490 2000 0001 
z dopiskiem w „wadium Suzuki” lub w Kasie Ośrodka. Kwota wadium musi być 
uznana na rachunku do dnia 18.03.2022 r. do godz.: 10:00           
2.wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 
zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi 
którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium 
wpłacone po terminie zostanie zwrócone oferentowi.
3.wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została 
przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
VI. Pozostałe informacje: www.puszczykowo.lasy.gov.pl    

o gminie stęszew 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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BurmIStrZ GmINy StęSZEw 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został w 
siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 331 Burmistrza Gminy Stęszew z  7 
marca 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
na II przetarg ustny  sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Łodzi  przy ul. Podgórnej nr 6, gm. Stęszew, 
Nr KW PO1S/00038195/4

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz. Nr 
działki

Powierzchnia 
w ha Data przetargu Godzina 

przetargu
Cena wywoławcza 

netto Wadium Postąpienie

1 160/11 0.0279 21.04.2022 8:30 47.000,00zł 4.700,00 zł 470,00 zł

2 160/12 0.0306 21.04.2022 9:00 51.000,00 zł 5.100,00 zł 510,00 zł

3 160/13 0.0312 21.04.2022 9:30 52.000,00 zł 5.200,00 zł 520,00 zł

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

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość  niezabudowana, niezagospodarowana,  położona we wsi Łódź, teren lekko nachylony, 
ze znacznym spadkiem od strony zachodniej, dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ozn.  
nr ewidencyjnym 160/19, stanowiącą nieurządzoną drogę wewnętrzną. Brak dostępu do sieci infrastruktury 
technicznej; bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy 
plan zagospodarowania - brak. 

Dla tego terenu wydane zostały  Decyzje z 25.10.2021r. Burmistrza Gminy Stęszew o warunkach zabudowy - 
rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, 
- działka nr 160/11 - Decyzja Nr 107/21,  
- działka nr 160/12 - Decyzja Nr 108/21,   
- działka nr 160/13 - Decyzja Nr 109/21.

Miejsce przetargu: sala ślubów Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. 
Termin wniesienia wadium: do 15.04.2022r.  na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS 
w Mosinie O/Stęszew. 
Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,  tel.  61 819 71 49,  
adres e- mail  geodeta@steszew.pl  
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, wywieszone  
na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew.

oGłosZeNia

Całkowity 
koszt wynosi 
121.494 zł
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Marcin rożniakowski - swarzędz-
ki strażnik miejski, w czasie pry-
watnym, nie będąc na służbie, za-
trzymał pasażera autobusu, który 
w agresywny sposób potraktował 
kontrolerkę biletów. Zajście na-
stąpiło w jednym z pojazdów swa-
rzędzkiej Komunikacji autobuso-

wej, na szczęście nikomu nic złego 
się nie stało. Zachowanie pana Mar-
cina jest postawą godną naśladowa-
nia, za co serdecznie dziękujemy. 
21 lutego w swarzędzkim ratuszu 
burmistrz Marian szkudlarek spo-
tkał się z bohaterskim strażnikiem 
i osobiście mu pogratulował. MW

pandemia CoViD-19 pokazała, że 
sprawne wykorzystywanie techno-
logii cyfrowych przez samorządy 
ma kluczowe znaczenie dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców. 
Gmina swarzędz chcąc realizować 
zadania związane z tymi potrzebami 
postanowiła poszerzyć kompetencje 
cyfrowe urzędników oraz uzupełnić 
braki sprzętowe urzędu i szkół na jej 
terenie. Dlatego też złożyła wniosek 
o dofinansowanie procesu wdroże-
nia zabezpieczeń systemów infor-
matycznych poprzez modernizację 
systemu backup-u, archiwizacji 
i odzyskiwania utraconych danych. 
wniosek został pozytywnie ocenio-
ny i gmina uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 100 tys. zł. 

w ramach realizowanego grantu 
przeprowadzona zostanie diagnoza 

cyberbezpieczeństwa oraz podatno-
ści systemów i sieci informatycznej 
urzędu na ataki. Zastosowane za-
bezpieczenia będą chronić zaso-
by informacyjne gminy swarzędz 
przed coraz częściej pojawiającymi 
się w polsce atakami wirusami szy-
frującymi pliki na dyskach kompu-
terów i serwerów urzędu. 

Dodatkowo w ramach grantu 
pracownicy UMiG zostaną prze-
szkoleni z bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego, a także rozbudowana 
zostanie wewnętrzna sieć teleinfor-

matyczna szkół na terenie naszej 
gminy poprzez zakup i wdrożenie 
nowych urządzeń sieciowych w celu 
poprawy bezpieczeństwa i efektyw-
ności prowadzenia zajęć lekcyjnych, 
w tym pracy i nauki zdalnej. Do-
datkowo serwerownie szkół zosta-
ną doposażone w urządzania Ups 
w technologii on-Line. TL

Swarzędz

100 tys. zł ze środków UE na cyberbezpieczeństwo

Cyfrowa gmina

o gminie swarzędz 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

przy świetlicy wiejskiej w rabowi-
cach powstaje innowacyjna zielona 
infrastruktura, służąca kształto-
waniu proekologicznych postaw 
mieszkańców swarzędzkiej gminy. 
Na ukończeniu jest już ogród edu-
kacji ekologicznej. wykonano in-
stalację doprowadzającą wodę desz-
czową z budynku świetlicy na teren 
ogrodu, zamontowano małą archi-
tekturę związaną m.in. z ekologią 
i retencją wody, powstała ścieżka 
sensoryczna, nasadzono rośliny.

Dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Ue na terenie obiektu znajdą 
się m.in. takie urządzenia, jak: ze-
staw „Zabawa z wodą”, „kuchnia 
błotna”, wierzbowy szałas, stacja 
meteorologiczna 

czy sensoryczna ścieżka z natu-
ralnych materiałów. obiekt będzie 
pełnił funkcję edukacyjnego ogól-
nodostępnego placu zabaw, o cha-
rakterze niekomercyjnym, dla dzieci 
w różnym wieku. 

Zostanie oddany do użytku wraz 

z początkiem wiosny.
operacja realizowana w ramach 

poddziałania 19.2 „wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w ramach 

działania: 
„wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LeaDer” ob-
jętego programem rozwoju obsza-
rów wiejskich na lata 2014-2020. 
WPR 

w wyniku rozstrzygniętego konkur-
su dot. wsparcia lokalnych inwesty-
cji drogowych w ramach rządowe-
go Funduszu rozwoju Dróg (edycja 
2022) gmina swarzędz otrzymała 
dofinansowanie na budowę ulicy 
polskiej w Zalasewie (ii etap obej-
mujący połączenie ul. Kórnickiej 
z ul. Średzką). Na ten cel przyznano 
ponad 8,2 mln zł i jest to najwyższe 
dofinansowanie w tegorocznej edy-
cji w województwie wielkopolskim. 

Zadanie będzie obejmowało m.in. 
budowę jezdni o szerokości 7,0 m 
wraz ze ścieżką rowerową o szeroko-
ści 2,0 m, obustronnym chodnikiem 
oraz 4 przystankami komunikacji 
miejskiej. powstaną również skrzy-
żowania zwykłe z ulicą Niemiecką, 
szwajcarską i węgierska, a skrzy-
żowanie ul. polskiej z ul. Średzką 

(2410p) zaprojektowano jako ron-
do. inwestycja jest kontynuacją za-
kończonego etapu i pomiędzy ulicą 
planetarną a Kórnicką. 

w przetargu na wykonaw-
stwo wpłynęło 5 ofert - najtańszą 
(11.878.308,12 zł) złożyła firma 
Budownictwo Drogowe KrUG sp. 
z o.o.

Drugie zadanie, na które gmina 
swarzędz uzyskała dofinansowanie 
to ulica wiosenna w paczkowie. 
wsparcie w wysokości ponad 1 mln 
zł zostanie przeznaczone na budo-
wę 0,5 km ulicy o szerokości 5,3 m 
z jednostronnym chodnikiem. prze-
targ mający wyłonić wykonawcę tej 
inwestycji został już ogłoszony. in-
westycja ma być wykonana jeszcze 
w tym roku. tL. 
MW 

Strażnik na medal!

Nowe proekologiczne miejsce

Ponad 9 mln zł na ulice
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Szanowni Państwo! Rosyjska na-
paść na Ukrainę wstrząsnęła całym 
światem, a bohaterska postawa jej 
obrońców budzi powszechny szacu-
nek. Uważam, że pomagając Ukra-
ińcom na wszelkie sposoby, należy 
także sięgnąć po gesty symboliczne. 
Wraz z przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Swarzędzu Barbarą Czachu-
rą oraz sołtysem Zalasewa, radnym 
Adrianem Senykiem zwróciłem się do 
Zespołu ds. nazw ulic i placów w gmi-
nie z wnioskiem o nadanie nazwy 
„Bohaterskich obrońców Ukrainy 
2022” rondu na skrzyżowaniu ulic 
Kórnickiej, Tuleckiej i Transportowej 
w Zalasewie. Niech w ten symbolicz-
ny sposób utrwalona zostanie w Swa-
rzędzu pamięć o tragicznych wyda-
rzeniach tych dni i heroicznej walce 
toczonej przez naszych sąsiadów...

Jestem przekonany, że wniosek ten 
spotka się z przychylnością radnych 
i całej społeczności naszej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek

Korzystając z możliwości ubiega-
nia się o znaczne dofinansowania 
inwestycji w ramach w ramach ii i 
iii edycji rządowego programu in-
westycji strategicznych (tzw. polski 
ład) gmina swarzędz złożyła kolej-
ne wnioski o dofinansowanie strate-
gicznych swarzędzkich zadań:

• rozbudowa ul. Z. Grudzińskie-
go w swarzędzu i Jasinie oraz ul. 
pszennej w łowęcinie – kwota wnio-
skowanych środków: 17.500.000 zł;

• budowa integracyjnego Ośrod-
ka rehabilitacji i terapii dla dzieci 
niepełnosprawnych w swarzędzu 
– kwota wnioskowanych środków: 

12.500.000 zł;
• przebudowa ul. Botanicznej 

i Hebanowej w Zalasewie – kwo-
ta wnioskowanych środków: 
5.000.000 zł;

• rewitalizacja popegeerowskie-
go terenu w Uzarzewie dla potrzeb 
społecznych, kulturalnych i spor-
towych mieszkańców poprzez bu-
dowę Centrum integracji wiejskiej 
– kwota wnioskowanych środków: 
5.000.000 zł; 

• budowa chodników w Wierzon-
ce i wierzenicy – kwota wnioskowa-
nych środków: 2.000.000 zł. 
MW

Rondo „Bohaterskich obrońców Ukrainy 2022”

Polski Ład – kolejne wnioski
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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RE-
ACT-EU” działania 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Integracyjny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Swarzędzu.
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12 KoStrzyn

Kolejne ulice w centralnej czę-
ści Kostrzyna doczekają się no-
wej nawierzchni. w zakresie prac 
wykonywanych przez wyłonione 
w postępowaniu przetargowym 
przedsiębiorstwo perfecta z siedzi-
bą w Komornikach zostało zawarte 
wykonanie nawierzchni pieszo-
-jezdnej oraz zjazdów z betonowej 
kostki brukowej wraz z podbudową 
oraz wykonanie ścieku z kostki be-
tonowej odprowadzającego wody 
opadowe i roztopowe z powierzchni 
utwardzonych wraz z włączeniem 
do istniejącej kanalizacji deszczo-

wej poprzez wpusty i przykanaliki. 
Firma po pracach rozbiórkowych 
przystąpiła już do głównych praz 

związanych z wykonaniem na-
wierzchni. Całkowita wartość zada-
nia to 815 120,54 złotych. ŁS

trwają prace związane z  ostatnim 
etapem modernizacji ulicy Gnieź-
nieńskiej w  iwnie (gm. Kostrzyn). 
powstaje wyczekiwany od dziesię-
cioleci chodnik do cmentarza!

Będzie także nowa zatoka au-
tobusowa i  przejście dla pieszych 
w  formie azylu bezpieczeństwa. 
Cała remontowana droga zyska 
nową nawierzchnię asfaltową aż do 
drogi serwisowej.

Zadanie współfinansowane 
z  rządowego Funduszu Dróg sa-
morządowych w  maksymalnej wy-
sokości 50%. wartość zadania to 
1.157.000 złotych. ŁS

Pasowanie na żłobkowicza w Kostrzynie i Siekierkach

Nowe nawierzchnie ulic

Modernizacja Gnieźnieńskiej
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Ul. Gnieźnieńska w Iwnie. 

Ul. Miklaszewskiego.

w Kostrzynie oraz w siekierkach w nowo powstałych żłobkach nastąpiło 11 marca 2022 uroczyste pasowanie na żłobkowicza. Zobacz zdjęcia.
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KórniK

wielu polaków z zapałem pomaga 
jak może przybywającym sąsiadom. 
Do gminy Kórnik w pierwszej ko-
lejności dotarli członkowie rodzin 
Ukraińców, którzy na jej terenie 
pracują. w wielu przypadkach męż-
czyźni ściągali do siebie żony i dzie-
ci, a sami wracali bronić ojczyzny. 
wielu też polskich przedsiębiorców 
zaangażowało się w pomoc rodzi-
nom swoich pracowników. aktual-
nie przybywają coraz częściej osoby, 
które nie mają związków z naszym 
regionem.

Nominalnie przydziałem kwate-
runku i pomocy dla uchodźców zaj-
mują się organy wojewódzkie. Na 
terenie Międzynarodowych targów 
poznańskich znajduje się działający 
całą dobę „punkt recepcyjny” (tel. 
61 850 87 77, cudzoziemcy@po-
znan.uw.gov.pl).

w praktyce jednak wielu zwy-
kłych (niezwykłych) ludzi otworzyło 
swoje prywatne domy dla potrzebu-
jących sąsiadów.  Uciekający przed 
wojną na własną rękę docierają do 
mniejszych miast i wiosek. Jest ich 
już w naszym kraju około 1,5 mi-
liona, a większość stanowią kobiety 
i dzieci. a to dopiero początek exo-
dusu.

Nie sposób wymienić wszystkich 
instytucji i osób, które angażują się 
w pomoc. Mieszkańcy udostępniają 
swoje mieszkania, przekazują pie-

niądze lub potrzebne materiały i wy-
posażenie. w wielu punktach orga-
nizuje się zbiórki. Główna zbiórka 
darów prowadzona jest w strażnicy 
osp w Kórniku, gdzie znajduje się 
też magazyn. tam też mogą zgła-
szać się uchodźcy, którzy otrzymają 
dostęp do zebranych od mieszkań-
ców dóbr (żywności, środków czy-
stości, odzieży itd.).

osoba, która przekroczyła gra-
nice powinna mieć dokument 
potwierdzający ten fakt. Jeśli nie 
posiada takiego potwierdzenia 
(np. stempla w paszporcie) winna 
udać się do najbliższego posterun-
ku straży Granicznej (poznań, ul. 
Bukowska 285), by taki dokument 
otrzymać.

to wystarczy, by w przypadku 

potrzeby otrzymać pomoc lekarza 
rodzinnego lub opiekę szpitalną. 
Dzieci w wieku szkolnym mogą zo-
stać przyjęte do placówki oświato-
wej i rozpocząć naukę od lekcji przy-
gotowawczych z języka polskiego.

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, 
dzięki wolontariuszom, uruchomił 
już pierwszy kurs języka polskiego 
dla dorosłych uchodźców. Kilkana-

ście pań poznawało naszą mowę pod 
kierunkiem mieszkającej w Kórniku 
Urszuli Zakrawacz, która wcześniej 
uczyła polskiego w Kazachstanie, 
Mołdawii i Ukrainie. Jest szansa, że 
przy współpracy z Fundacją Zakła-
dy Kórnickie uruchomione zostaną 
kolejne grupy. ops doraźnie koor-
dynuje pomoc psychologiczną.

Na pewno konieczne będzie zor-
ganizowanie oddziałów przedszkol-
nych oraz wsparcie dla szkół. Do 
podstawówek zgłosiło się już około 
setki nowych uczniów.

Nie sposób określić ilu uchodź-
ców dotarło już do kórnickiej gmi-
ny. Nie wiemy też ilu w najbliższych 
dniach napłynie. pewne jest jednak, 
że sytuacja wymagała będzie sku-
tecznego działania, koordynacji 
oraz poświęceń i cierpliwości. Zda-
jemy jako społeczeństwo egzamin 
z solidarności.

Ukrainki, z którymi rozmawiałem 
deklarują często, że za tydzień lub 
dwa wrócą do swoich domów. są 
pewne, że siłom zbrojnym uda się 
zatrzymać rosyjska agresję. są też 
osoby, które nie mają do czego wra-
cać. ich domy zostały zbombardo-
wane, a bliscy zginęli. wiele wska-
zuje na to, ze sytuacja, w jakiej się 
wspólnie znaleźliśmy potrwa dłużej 
niż kilka tygodni. Musimy być go-
towi raczej na pomocowy maraton, 
niż na sprint. ŁG

od ponad 2 tygodni trwa wywołana agresją wojsk rosyjskich wojna na terenie Ukrainy. Już niemal 1,5 
miliona uchodźców dotarło do Polski

Lekcje polskiego w Kórniku
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Dawno zapowiadany, kilkukrotnie 
przenoszony na inny termin, wy-
stęp emilii Krakowskiej w ramach 
salonu poezji anny Dymnej odbył 
się nareszcie 26 lutego w Zamku 
Kórnickim. 

Ceniona aktorka potraktowała 
zaproszenie do salonu poezji anny 
Dymnej wyjątkowo, przygotowując 
specjalny program, który był za ra-
zem jej benefisem. 

Mistrzowskie recytacje wybra-

nych przez panią emilię utworów 
przeplatane były opowieściami 
i anegdotami z życia urodzonej na 
poznańskich Jeżycach aktorki. Nie 
zabrakło nawiązań do aktualnej 
sytuacji międzynarodowej. a po 
występie był czas na sympatyczne 
rozmowy, zdjęcia i autografy.

o oprawę muzyczną zadbała Kin-
ga tarnowska, altowiolistka orkie-
stry teatru Muzycznego w pozna-
niu. ŁG

- U naszych sąsiadów trwa woj-
na – napisał w piątek wieczorem 
na facebooku burmistrz Kórni-
ka przemysław pacholski. - Choć 
działania zbrojne nie dotykają nas 
bezpośrednio, ich echa docierają 
za pośrednictwem mediów i razem 
z coraz liczniej przybywającymi 

do nas uchodźcami. spadające na 
szpitale i szkoły bomby, ginące dzie-
ci i bezbronni cywile budzą w nas 
zrozumiały strach, ale też wzmagają 
solidarność z niewinnymi ofiara-
mi oraz sprzeciw wobec sprawców. 
Dziś mieszkańcy Kórnika spotkali 
się na rynku by zamanifestować tę 

solidarność i ten sprzeciw. Bardzo 
dziękuję inicjatorom tego zgroma-
dzenia i uczestnikom. Czuję też ol-
brzymią wdzięczność wobec tych, 
którzy manifestują swoją solidar-
ność z Ukraińcami udostępniając 
im swoje domy i przekazując możli-
wą pomoc w różnych formach. Red

Benefis w Zamku Solidarność i sprzeciw

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

 

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, dzięki wolontariuszom, uruchomił już pierwszy kurs języka polskiego dla 
dorosłych uchodźców. 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIeSZ...
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rodzina addamsów w koproduk-
cji teatru Muzycznego w poznaniu 
i teatru syrena w warszawie to 
przebojowy musical, którego pre-
miera odbyła się na Broadwayu w 
2010 roku, przyciągając tłumy wi-
dzów. Na scenie oglądamy historię 
upiornej rodzinki mieszkającej na 
bagnach w starym, wiktoriańskim 
zamku. Głównymi bohaterami opo-
wieści są Gomez i Morticia, których 
córka wednesday, zwana księżnicz-
ką ciemności, dorasta i zakochuje 
się w uroczym chłopaku imieniem 
Lucas. prosi ojca, aby zachował to 
w tajemnicy przed swoją ukochaną 
żoną. wszystko zmieni się pewnego 
wieczoru, kiedy przy jednym stole 
spotkają się obie rodziny pochodzą-
ce z dwóch różnych światów.

poznańsko-warszawską kopro-
dukcję wyreżyserował Jacek Miko-
łajczyk (Zakonnica w przebraniu, 
Nine, Czarownice z eastwick). 
Kierownictwo muzyczne spekta-
klu objęli piotr Deptuch (poznań) 
i tomasz Filipczak (warszawa). 
Choreografię przygotowała eweli-
na adamska-porczyk, scenografię 
zaprojektował Grzegorz policiński, 
a kostiumy ilona Binarsch. Muzy-

ka w rodzinie addamsów stanowi 
fuzję tradycji broadwayowskiej i 
znakomitej stylistyki latynoamery-
kańskiej. Największą sławę zyskały 
takie utwory jak: „Chcesz być ad-
damsem”, „w całkiem nową stro-
nę”, „większego świra mam” czy 
„Zatańczmy jeszcze raz”, wszystkie 
w przekładzie Jacka Mikołajczyka.

spektakle zaplanowano na: 
18.03. (godz. 19), 19.03. (15 i 19), 
20.03. (17), 25.03. (godz. 19), 
26.03 (15 i 19).

26 marca natomiast o godz. 12 
odbędzie się 72. salon poezji. Go-
ściem będzie aktorka teatralna 
i filmowa Marta Herman, która 
przeczyta teksty Marii pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej. program 
muzyczny przygotuje Dominika 
Kraszewska, skrzypaczka orkiestry 
teatru Muzycznego.

Marta Herman jest absolwentką 
wydziału aktorskiego pwsFtvit 
im. Leona schillera w łodzi. w la-
tach 2015-2018 związana była z te-

atrem wybrzeże w Gdańsku, gdzie 
wystąpiła w takich spektaklach jak: 
Kreacja (reż. J. tumidajski), Czyż 
nie dobija się koni? (reż. w. Ko-
ścielniak), wiśniowy sad (reż. a. 
augustynowicz), Urodziny, czyli ce-
remonie żałobne w czas radosnego 
święta (reż. a. orzechowski), Zako-
chany szekspir i wesołe kumoszki 
z windsoru (oba w reż. p. aignera). 
w tym drugim nadal można ją oglą-
dać. od 2019 roku związana jest z 
teatrem Nowym w poznaniu, gdzie 

obecnie występuje w takich przed-
stawieniach jak: Ja jestem Hamlet 
(reż. a. Duda-Gracz), Matka (reż. 
r. stępień), Czerwone nosy (reż. J. 
Klata), siostry! (reż. p. Kruszczyń-
ski), pan tadeusz (reż. M. Grabow-
ski). Na dużym ekranie wystąpiła 
w takich filmach jak m.in.: Bilet na 
Księżyc (reż. J. Bromski), Śpiewają-
cy obrusik (reż. M. Grzegorzek), Ka-
merdyner (reż. F. Bajon). widzowie 
mogli ją także zobaczyć gościnnie 
w serialach: Barwy szczęścia oraz 
Komisarz alex. współpracowała 
także z teatrem polskiego radia 
przy spektaklach: akt przerywany i 
Czasami pan przechodzi obok (oba 
w reż. K. Czeczota). 

salon poezji odbędzie się rów-
nież tego samego dnia o godz. 17 
w Zamku w Kórniku. wstęp tylko 
z zaproszeniami. w sprawie miejsc 
prosimy o kontakt z Biblioteką Kór-
nicką.

Bilety na oba wydarzenia dostęp-
ne są w kasie, na stronach www.
teatr-muzyczny.pl oraz Bilety24.pl. 
rezerwacje pod nr tel. 511 433 616 
i 502 751 213 oraz pod adresem bi-
lety@teatr-muzyczny.poznan.pl. 
Red 

w drugiej połowie marca w poznańskim teatrze Muzycznym zobaczyć będzie można m.in. musical 
„Rodzina Addamsów” i Salon Poezji z Martą Herman

Teatr Muzyczny zaprasza
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Kiedyś graffiti kojarzyło się przede 
wszystkim z nieestetycznymi ba-
zgrołami. później rozwinęła się 
sztuka ulicy, a twórcy zamiast farb 
w spray’u zaczęli chwytać za pędzle. 
Z czasem mazanie po ścianie stało 
się modne i trafiło na salony. wśród 
podpoznańskich miejscowości po-
wstało ostatnio sporo nowych mu-
rali, które stały się istotnym elemen-
tem krajobrazu.

Z uwagi na duże rozmiary i lo-
kalizację w często odwiedzanych 
punktach miast murale przypomi-
nają nieco billboardy. różnica tkwi 
w estetyce, a przede wszystkim w 
przekazie. Murale zaskakują, przy-
pominają o ważnych wydarzeniach, 
zachęcają do działania albo po pro-
stu upiększają przestrzeń.

Kolorowy świat
targowisko miejskie w Mosi-

nie od niedawna nabrało kolorów! 
Najpierw w efekcie współpracy Mo-
sińskiego ośrodka Kultury i grupy 
JadłodzielniaMosina powstał eCo_
MUr_aLL, w którego powstaniu 
maczało pędzel kilkuset mieszkań-
ców miasta. Malowidło prezentuje 
sceny związane z naturą, ruchem 
zero waste i zdrowym trybem życia. 
Nieco później pojawił się mural Ku-
puj elegancko, promujący produkty 
lokalne. ozdobą centrum Lubonia 
stał się Dzień w Luboniu – prezen-
tacja przemijania w formie obrazów 
ujętych w filmowe klatki. w tle po-
jawiają się sylwetki charakterystycz-
nych budynków. w suchym Lesie 
niezwykłą kompozycję malarską 
można podziwiać na 400 m2 ścian 

zewnętrznych prywatnego domu 
Beaty pflanz. projekt Mieszkam w 
swoim obrazie  rozpoczął się w 2009 
roku, a obecnie artystka tworzy już 
czwartą odsłonę swojego imponują-
cego dzieła.

Zielono mi!
Zadaniem murali jest upiększa-

nie zurbanizowanej przestrzeni. 
Często pojawiają się na nich mo-
tywy związane z naturą, stąd też 
piękne drzewa, które „wyrosły” 
na ścianach domu w Zalasewie 
i  przychodni w swarzędzu. przy 
obornickich łazienkach powstało 
malowidło przedstawiające zwie-
rzęta w leśnej scenerii. obok nama-
lowano pociąg ciągnięty przez pa-
rowóz, jaki kursował po pobliskim 
moście. Leśne akcenty pojawiają 

się również na ścianie bloku na 
osiedlu – nomen omen – Leśnym 
w Koziegłowach. Mural prezentu-
je sójkę i inne ptaki, jakie można 
obserwować w pobliskiej puszczy 
Zielonce. inna skrzydlata piękność 
– bajecznie kolorowa żołna przela-
tująca nad ogrodem pełnym kwia-
tów – dzięki uczniom szkoły pod-
stawowej Nr 4 w Luboniu ozdobiła 
ścianę tej placówki. 

Kolorowe szkoły
szkolne mury wydają się ideal-

nym miejscem na prezentację mu-
rali. w puszczykowie uczniowie 
szkoły podstawowej mogą oglądać 
na ścianie wiersz Krystyny Mi-
łobędzkiej – poetki i mieszkanki 
miasta. w szkole podstawowej nr 
2 w Luboniu nauczyciele stworzy-

li mural, który służy im za… po-
moc naukową podczas lekcji pod 
chmurką. w skórzewie kopię nie-
istniejącego muralu przedstawiają-
cego patrona szkoły podstawowej 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w skó-
rzewie prezentowana jest w szkol-
nym holu. wizerunek patronki 
szkoły umieszczono też na fasadzie 
szkoły podstawowej nr 4 im. Marii 
Konopnickiej w Śremie. Najbar-
dziej kolorowa jest bez wątpienia 
szkoła podstawowa im. Kawalerów 
Uśmiechu w Śremie, gdzie na ścia-
nach możemy zobaczyć Małego 
Księcia, baśniowe postaci i nuty 
pewnej znanej piosenki.

Na sportowo
popularnym wątkiem ekspono-

wanym na ścianach są zmagania 

sportowe. przegląd najróżniejszych 
dyscyplin prezentuje malowidło na 
ścianie szkoły podstawowej nr 2 w 
swarzędzu. pamiątką po mistrzo-
stwach świata w kręglarstwie kla-
sycznym, które w 2021 roku odbyły 
się w tarnowie podgórnym, jest 
efektowny mural na ścianie tam-
tejszego urzędu gminy. w ramach 
akcji stowarzyszenia Creo, pro-
mującej aktywność osób z niepeł-
nosprawnościami, wizerunki spor-
towców na wózkach zdobią ściany 
w Czerwonaku i obornikach, a w 
Śremie namalowano postać niepeł-
nosprawnej mamy z dzieckiem na 
rękach.

Powstanie na ścianie
w minionych latach murale stały 

się popularną formą upamiętnienia 
powstania wielkopolskiego. wize-
runki ważnych postaci, historyczne 
wydarzenia i powstańcze symbole 
pojawiły się w Białężynie, Bninie, 
Czerwonaku, Koziegłowach, Luso-
wie, obornikach, pobiedziskach, 
puszczykowie, rogalinku i swa-
rzędzu. w Śremie ściany bloków 
upiększyły aż trzy imponujące ob-
razy. Niekiedy, jak w Biedrusku, 
Buku czy Kostrzynie, powstań-
czym symbolom towarzyszą wize-
runki miejscowych zabytków. Cha-
rakterystyczne elementy panoramy 
miasta zawiera też mural w swa-
rzędzu oraz praca, która powstała 
w Luboniu z okazji setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna 

Turystyczne PLOTki: Mazanie po ścianie
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Sport

warto zaznaczyć, iż aleks urodził 
się w rosji. Kilka lat temu przyjął 
ukraińskie obywatelstwo i zrezy-
gnował z paszportu „sbornej”.  
od tego czasu mieszka na stałe w 
zachodniej części Ukrainy.  Gdy 
wybuchł  konflikt zbrojny „sasza” 
zaangażował się w pomoc najbar-
dziej potrzebującym. Jednocześnie 
czynił starania, aby przerzucić swo-
ją rodzinę do polski. Dzięki wspar-
ciu poznańskiego klubu udało się to 
sprawnie przeprowadzić. 

Członek zarządu psŻ poznań Ja-
kub Kozaczyk pilotował całą akcję 
pomocy rodzinie żużlowca: – Fak-
tycznie mogę potwierdzić, iż udało 
się nam bezpiecznie przewieźć żonę 
aleksa wraz z ich 4-letnim synkiem 
i ciężarną przyjaciółką rodziny do 
polski. Mają zapewniony dach nad 
głową i wszystko, co potrzebne jest 
im do życia. Na tą chwilę rodzina 
łoktajewa nic nie potrzebuje, prosi 

natomiast o wsparcie dla przyszłej 
mamy, która przybyła razem z nimi. 
Kobieta jest w 8 miesiącu ciąży i 

spodziewa się synka. Jej potrzeby 
związane są z przyjściem na świat 
dziecka.  Nie mogliśmy na ten apel 

pozostać głusi – stwierdza jeden ze 
„sterników” klubu. 

w odpowiedzi klub ruszył ze 
zbiórką najpotrzebniejszych rze-
czy młodej mamy. w szczególności 
potrzebne są pieluchy i ubranka dla 
niemowlaka, kosmetyki do pielę-
gnacji niemowląt, chusteczki jedno-
razowe, etc. 

– Mamy prośbę o przynoszenie 
wyłącznie rzeczy nowych bądź w 
bardzo dobrym stanie (wypranych, 
bez oznak znoszenia). Należy kie-
rować się jedną ze złotych zasad 
wszelkich zbiórek – oddaje innym 
coś, co bez problemu jeszcze sam 
bym mógł używać. wiemy, że w 
zbiórkę zaangażowali się już mocno 
kibice orła łódź – poprzedniego ze-
społu „saszy”. wierzymy, że pozna-
niacy nie będą gorsi  – mówi Michał 
Urbaniak, oficer prasowy klubu.

Dary przynosić można bezpo-
średnio na recepcję hotelu na sta-

dionie posir Golęcin do 18 marca. 
istnieje również możliwość wpłat 

na konto środków finansowych, 
które zostaną w całości przekazane 
na potrzeby młodej matki:

oleksandr Loktayev
Bank pekao:
05 1240 6452 1111 0010 7036 

5316 
w tytule przelewu należy wpisać 

„skorpiony dla saszy”. 
Red

Trudna sytuacja „Saszy”

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się już prawie trzy tygodnie temu. od tego czasu setki tysięcy osób 
musiało zostawić cały swój dobytek życia i uciekać na zachód. Na terenie Ukrainy pozostał żużlowiec 
poznańskich „Skorpionów”  Aleksandr Łoktajew. Rodzina popularnego „Saszy” jest już bezpieczna 
w Polsce

trwa sprzedaż karnetów na 
domowe mecze specHouse psŻ 
poznań w rundzie zasadniczej 
sezonu 2022! Karnety w cenie 
175 zł (normalny) i 100 zł (ulgo-
wy) dostępne wyłącznie online! 
szczegóły na:
www.sklep.pszpoznan.com.pl.

Sprzedaż karnetów 

 NASZ PATRONAT

to już drugi bieg w ramach Grand prix Biegów Gminy Kostrzyn! 
patronat nad cyklem sprawuje „Nasz Głos poznański”.
Miejsce: wiktorowo. 
Termin: sobota, 9 kwietnia 2022 r., start godzina 11:00.
Dystans: trasę wytyczono na dystansie ok. 4 km. 
Wpisowe: 
• 50 zł do 4 kwietnia 2022 r. za pomocą zapisów online. 
• 70 zł 9 kwietnia 2022 r., (gotówką w dniu biegu w Biurze Zawodów).
Limit: 150 osób.prosimy o zapisy od razu na dedykowane fale! 
Nie będzie możliwości zamiany fali w późniejszym terminie. 
wciąż trwają zapisy na wiosenną słodką Milę w sannikach, która 
odbędzie się 19 marca 2022 r. w sannikach o godzinie 14:00 oraz 
X Kurdeszową (Za)Dyszkę w Kostrzynie która wystartuje 
w niedzielę 29 maja o godzinie 18:00.

Zapisy na wszystkie biegi na stronie internetowej: 
www.kurdeszowazadyszka.pl.

 NASZ PATRONAT
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