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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!

Czy koszykówka 
wróci do Lecha?
– Koszykówka była, jest i będzie w DNA Poznania – stwierdził Łukasz Zarzycki, 
prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki, podczas Forum Poznańskiego Sportu 
i zaapelował do władz miasta i Lecha, by reaktywowały sekcję koszykówki 
w Kolejorzu! STR. 15

Dwa odkodowane dni 
w Tarnowie Podgórnym. STR. 8
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Szanowni Państwo!

za nami pierwsza połowa IX kadencji 
Parlamentu Europejskiego, w trakcie 
której miałam zaszczyt, dzięki ol-
brzymiemu mandatowi zaufania po-
wierzonemu mi przez Wielkopolanki 
i Wielkopolan, reprezentować Polskę 
jako eurodeputowana w Parlamencie 
Europejskim (PE). 

Na półmetku każdej kadencji od-
bywają się nowe wybory prezydium 
władz PE. Dzięki głosom koleżanek 
i kolegów europosłów, uzyskałam re-
elekcję na stanowisko wiceprzewod-
niczącej Parlamentu Europejskiego. 
Jest to dla mnie ogromne wyróżnie-
nie i zobowiązanie móc reprezento-
wać Polskę na tak zaszczytnym sta-
nowisku. 

Obszar moich kompetencji obej-
muje kwestie zdrowia, równości płci 
i różnorodności, polityki informa-
cyjnej oraz polityki sąsiedztwa. Pia-
stuję również funkcję koordynatorki 
Parlamentu Europejskiego ds. praw 
dziecka. 

Należę do Europejskiej Partii Lu-
dowej (EPL), w skład której wchodzi 
polska delegacja PO i PSL. EPL jest 
największą grupą w Parlamencie Eu-
ropejskim, która zrzesza centropra-
wicowe partie z całej Unii Europej-
skiej. Warto nadmienić, że członkiem 
rodziny Europejskich Partii Ludo-
wych w Europie jest  także m.in. 
ukraińska partia UDAR, której barwy 
reprezentuje mer Kijowa, Witalijem 
Kliczko.

Walka z rakiem priorytetem 
Europejskiej Partii Ludowej 

Dzięki usilnym zabiegom EPL, pod-
jętym z inicjatywy polskiej delegacji, 
po raz pierwszy w historii w Parla-
mencie Europejskim powstała Ko-
misja specjalna ds. walki z rakiem. 
Zaangażowanie Unii Europejskiej 
w tym obszarze stało się jednym 
z głównych priorytetów w obecnej 
kadencji Parlamentu Europejskiego. 

Walka z rakiem jest jednym 
z największych wyzwań XXI wie-

ku. Niestety statystyki są bezlitosne 
i praktycznie każdy z nas zetknie się 
z chorobą nowotworową osobiście 
lub pośrednio - wśród rodziny czy 
przyjaciół. Co roku w Polsce rak 
zabija ponad 100 tysięcy osób. War-
to zaznaczyć, że mimo wieloletnich 
wysiłków, mających na celu zmniej-
szenie różnic cywilizacyjnych, wciąż 
wiele obszarów onkologii w Polsce 
i krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej jest na znacząco niższym pozio-
mie niż w krajach Europy Zachod-
niej. Szansa na skuteczne leczenie 
nowotworów złośliwych w Polsce 
jest nawet o kilkadziesiąt procent 
mniejsza niż w krajach takich jak 
Niemcy, Francja czy Holandia.

Walka z rakiem, upominanie się 
o pacjentów z Europy Środkowo-
-Wschodniej, a także szczególna 

troska o najmłodszych pacjentów 
onkologicznych, jak również ich 
opiekunów, była także moim zobo-
wiązaniem z kampanii wyborczej. 
Wykorzystując moje doświadcze-
nie jako lekarz, minister zdrowia 
oraz premier polskiego rządu robię 
wszystko, aby jak najlepiej wywiązać 
się z moich wyborczych obietnic.

Efektem prac komisji specjalnej 
ds. walki z rakiem jest sprawozdanie 
dotyczące kompleksowej i skoordy-
nowanej unijnej strategii walki z cho-
robami nowotworowymi. Wskazuje-
my w nim szereg działań, które mają 
na celu skuteczniejszą walkę z ra-
kiem w Europie. Są to m. in.: rów-
ny dostęp do opieki onkologicznej 
w państwach członkowskich UE, np. 
poprzez zwracanie kosztów wynika-
jących z transgranicznej opieki zdro-

wotnej czy prawo do drugiej opinii 
medycznej; stworzenie europejskiej 
sieci certyfikowanych, referencyj-
nych centrów onkologicznych, listy 
krytycznych leków onkologicznych, 
wspólnych europejskich zakupów 
oraz banku takich leków; wypraco-
wanie europejskiego standardu szyb-
kiej diagnozy i leczenia; utworzenie 
europejskiego rejestru i bazy danych 
o diagnozie, przebiegu i leczeniu 
nietypowych nowotworów i niety-
powych przebiegach chorób onkolo-
gicznych; likwidacja utrudnień w do-
stępie do ubezpieczeń  i kredytów 
dla osób, które pokonały raka, np. 
poprzez prawo do „bycia zapomnia-
nym” - anonimizacja historii cho-
roby, ochrona danych medycznych; 
zwiększenie nakładów i przyspiesze-
nie badań nad lekami na nowotwory 
dziecięce i rzadkie, przeznaczenie 
funduszy na europejską infrastruktu-
rę zdrowotną czy koncentracja wysił-
ków na innowacjach w zakresie ratu-
jących  życie metod leczenia.

Dzięki staraniom eurodeputo-
wanych EPL, Europa priorytetowo 
traktuje to, czego nie można prze-
liczyć na żadne dobra materialne - 
jest to inwestycja w życie i zdrowie 
pacjentów w duchu europejskiej so-
lidarności i pomocniczości. Przed 
nami jeszcze wiele pracy, ale wierzę, 
że jej efekty znacznie poprawią sytu-
ację pacjentów onkologicznych. To 
nasze wielkie wyzwanie i wspólna 
walka, którą musimy wygrać.

Pomoc dzieciom z Ukrainy

Tragiczne wydarzenia na Ukrainie, 
spowodowane zbrojną agresją Fede-
racji Rosyjskiej oraz zbrodnie popeł-
niane przez rosyjskich żołnierzy, nie 
mogą pozostać obojętne dla naszej 
europejskiej rodziny. Jako koordyna-
tor ds. praw dziecka kładę szczegól-
ny nacisk na monitorowanie sytuacji 
dzieci uciekających z terenów obję-
tych działaniami wojennymi. Podej-
muję wszelkie możliwe działania na 
forum Parlamentu Europejskiego 
mające na celu zapewnienie ukraiń-
skim dzieciom bezpieczeństwa, god-

nych warunków egzystencjalnych 
i względnie normalnego dzieciństwa 
w krajach Unii Europejskiej.

Uciekając przed bombami, gwał-
tami i okrucieństwem swój dom 
opuściło już co drugie z 7,5 miliona 
dzieci w Ukrainie. Uważam, że mamy 
moralny obowiązek zapewnienia 
ukraińskim dzieciom i młodzieży 
tego czego pozbawiła ich brutalna 
rosyjska agresja - opieki i ochrony, 
dachu nad głową, dostępu do edu-
kacji, służby zdrowia, opieki psycho-
logicznej, a w dłuższej perspektywie 
połączenia z rodziną. Musimy pa-
miętać, że szczególną opieką należy 
otoczyć te dzieci, których nie ma kto 
chronić - dzieci uciekające bez opie-
kunów, rozdzielone od rodzin, dzieci 
z domów dziecka, czy małych pa-
cjenci z poważnymi chorobami - jak 
np. rak czy cukrzyca. Pamiętajmy, że 
na ogromnej ludzkiej tragedii będą 
chciały zyskać grupy przestępcze 
- dlatego zwłaszcza dzieci są w wy-
sokim stopniu zagrożone, w kontek-
ście handlu ludźmi.  organami czy 
sutenerstwem. Należy bezwzględnie 
walczyć z tymi patologicznymi zjawi-
skami. Dlatego niezwykle ważna jest 
w tym zakresie współpraca zarówno 
na szczeblu krajowym - rządowym 
i samorządowym, jak również mię-
dzynarodowym. Ponadto, uważam, 
że szczególną rolę powinny tutaj 
odegrać organizacje pozarządowe 
oraz postawa obywatelska Polaków. 
W związku z powyższym, podję-
łam szereg działań związanych m.in 
z utworzeniem skutecznego systemu 
rejestracji dzieci - uchodźców. 

Aktywnie wspieram także akcję 
ewakuacji dzieci - m.in. pacjentów 
onkologicznych, którzy są rozloko-
wywani w klinikach w całej Polsce, 
Unii Europejskiej oraz Stanach Zjed-
noczonych. Dokonam wszelkich 
starań, aby zapewnić kompleksową 
opiekę najmłodszym. Zamierzam 
zainicjować kolejne debaty w Parla-
mencie Europejskim w celu wypra-
cowania jak najlepszych, długotermi-
nowych mechanizmów wsparcia dla 
najmłodszych ofiar rosyjskiej wojny 
na Ukrainie.

Priorytety w Parlamencie Europejskim

Szanowni Państwo,
Drogie Wielkopolanki i drodzy Wielkopolanie, przed nami Święta Wielkanocne, które są czasem nadziei. 

Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. 
Niech ta nadzieja daje Wam siłę do czynienia dobra wokół siebie, wspierania bliskich oraz potrzebujących. 

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.

Bądźcie zdrowi i dzielcie się miłością. Pokażmy (Wielko)Polską gościnność!.

Ewa Kopacz 
Wielkopolska | Polska | Europa 
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KórniK

koncert otworzył niezwykły chór. 
ponad trzydzieścioro dzieci z ukra-
iny, nowych uczniów szkoły podsta-
wowej nr 1 im. tytusa Działyńskiego 
w kórniku, z wielkim zaangażowa-
niem i przy wielkim wzruszeniu wi-
dzów zaśpiewało ukraiński hymn. 
wspólne jego wykonanie przygoto-
wano pod opieką nauczycielki mu-
zyki Lidii Jakubowskiej.

burmistrz przemysław pacholski 
powitał widzów, a na ręce barbary 
szelągiewicz, z inicjatywy której 
odbył się koncert, złożył podzięko-
wania dla artystów.  pani barbara 
(skrzypce) w duecie z Michałem 
Zatorem (harfa i wokal) zaczaro-
wali publikę wiązanką przebojów. 
po nich kilka słów o zbiórkach 
i działaniach kórnickiego towarzy-
stwa pomocy społecznej na rzecz 
uchodźców i potrzebujących po-
mocy polaków powiedziała prezes 
ktps krystyna Janicka. kolejnym 
wykonawcą był omir socha, który 
przedstawił kilka nawiązujących do 
sytuacji na ukrainie protest son-
gów. po nim na scenę wyszła iwo-
na Jurga wraz z zespołem krople 
Dżdżu. elektryzujący zestaw cove-
rów rozkołysał widzów. kolejnym 
wykonawcą był Filip sznura, znany 

kórnickiej publiczności wokalista, 
któremu w jednym z utworów towa-
rzyszyła Julia Dawidek. Na zakoń-
czenie wystąpił zespół k&Gentle-
men. Mimo delikatnego brzmienia 
muzyka klaudii i dżentelmenów 
niosła dużo pozytywnej energii, tak 
wszystkim nam potrzebnej.

poza atrakcjami muzycznymi 
na placu Niepodległości nie za-
brakło specjałów kuchni naszych 
wschodnich sąsiadów. wspaniała 
siódemka wraz z ukraińskimi go-
śćmi przygotowała pierogi, barszcz 
i szarlotkę, które bardzo szybko 
znalazły swoich fanów. Na stano-
wisku kulinarnym i u białej Damy, 
która przechadzała się wśród wi-
dzów, można było złożyć datek na 
pomoc potrzebującym.

w ratuszu pracownice Zus po-
magały wypełniać formularze zwią-
zane ze świadczeniami dla dzieci. 
przedstawiciele powiatowego urzę-
du pracy informowali o możliwo-
ściach podjęcia zatrudnienia.

sytuacja na ukrainie powoduje, 
że coraz więcej osób decyduje się 
na ucieczkę z zagrożonych terenów. 
starajmy się otoczyć naszych gości, 
wojennych uchodźców, pomocą 
w tym trudnym okresie. ŁG

wielu mieszkańców miasta i gminy 
kórnik z otwartymi sercami przyjęła 
uciekających przed wojną na ukrainie. 
uchodźców przyjmują w domach, 
organizują zbiórki i podtrzymują 
na duchu. 2 kwietnia placu 
Niepodległości odbył się koncert 
„Solidarni z Ukrainą”, podczas 
którego zamanifestowali wsparcie dla 
zaatakowanych przez Rosję sąsiadów

Solidarni 
z Ukrainą

rekLaMa
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informacji z gminy kórnik szukaj także na naszglospoznanski.pl

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
Wielkanocnych spędzonych w gronie 

najbliższych, wiosennej pogody ducha, 
odpoczynku oraz ludzkiej 
życzliwości każdego dnia 

życzą
Burmistrz Miasta 

i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski 
oraz Przewodniczący

Rady Miasta 
i Gminy Kórnik 

Adam Lewandowski
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4 KrótKo z powiatu

Na terenie komendy państwowej 
straży pożarnej przy ul. bobrzań-
skiej w poznaniu magazynowane 
są rzeczy dla uchodźców. Materace, 
pościele, poszwy, poduszki, śpiwo-
ry, koce, ręczniki, a także produkty 
higieniczne, takie jak szampony, 
żele pod prysznic, mydła, pasty do 
zębów, akcesoria do pielęgnacji 
dzieci oraz okulary korekcyjne i go-
larki elektryczne otrzymają osoby, 
które – opuszczając okupowany kraj 
– zabrały tylko podstawowe rzeczy. 
przekazane przedmioty ułatwią im 
znacząco pobyt w naszym regionie. 
Dotychczas na terenie powiatu po-
znańskiego przygotowano ponad 
700 miejsc noclegowych, które za-
pełniają się w szybkim tempie. 

– cieszę się, że nasza współpra-
ca z regionem hanower obecnie 
daje korzyści najbardziej potrze-
bującym. tym, którzy uciekając 
przed wojną, znaleźli schronienie 
w powiecie poznańskim. uważam, 
że wspólnie jesteśmy w stanie zdzia-

łać więcej – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

powiat współpracuje z regionem 
hanower od 2000 roku. w tym cza-
sie zrealizowano wiele projektów 
z zakresu know-how, wymiany mło-

dzieży oraz rywalizacji sportowej. 
ten związany z pomocą dla potrze-
bujących jest pierwszym tego typu 
działaniem o charakterze charyta-
tywnym.
JSJ

Do uciekinierów z ukrainy, którzy przyjechali do polski tylko z najbardziej potrzebnym bagażem, trafi 
ponad 100 paczek darów

Trzy tony pomocy z Hanoweru 
dotarły do naszego regionu
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• Uczniowie technikum gastronomicznego oraz szkoły branżowej 
w zawodzie kucharz swarzędzkiej „Jedynki” przygotowują posiłki 
dla uchodźców z ukrainy. smaczne i pożywne dania dowożone są 
do ośrodka pomocy społecznej w swarzędzu.
• W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewi-
domych w owińskach pomagają nie tylko uczniom z ukrainy, ale i ich 
opiekunom. Zorganizowano dla nich bezpłatny kurs języka polskiego 
na poziomie podstawowym. w kursie uczestniczy sześć osób w różnym 
wieku. 
• Uciekający przed wojną znaleźli schronienie w Domu Pomocy 
społecznej w Lisówkach.
• Dom Dziecka w Kórniku-Bninie przygotowany jest na przyjęcie 
10 dzieci z opiekunami.
• W szkołach zarządzanych przez powiat poznański prowadzone są 
zbiórki m.in. żywności, środków opatrunkowych, artykułów 
higienicznych i chemicznych.

Powiatowe placówki też pomagają!
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BuK

przedstawiciele Fundacji sint-Mi-
chielsgestel – buk: anna hoevena-
ars-Gonstal i henk van roosmalen 
przyjechali z czterodniową wizytą. 
aby spotkać się z przedstawicielami 
urzędu, mieszkańcami, uczniami 
szkół i porozmawiać o pomocy jaką 
codziennie gmina podejmuje z my-
ślą o obywatelach z ukrainy.

Fundacja sint-Michielsgestel – 
buk współpracuje z bukowską gmi-
ną od 32 lat. Do buku holenderska 
delegacja przyjechała z wizytą ro-
boczą, aby zobaczyć jak przebiega 
pomoc obywatelom z ukrainy. od-
wiedzili szkoły podstawowe i przed-
szkola, gdzie dopytywali jak prze-
biega nauka języka polskiego dzieci 
z ukrainy. udali się też z wizytą do 
miejsc pobytu uchodźców: w Dako-
wych suchych, MGok, Nieprusze-
wie oraz do strażnicy, gdzie przez 
cały czas odbywa się zbiórka darów. 
w Dakowych suchych, w wiej-
skim Domu kultury sale zostały 
zaadaptowane na potrzeby obywa-
teli z ukrainy. Zapewniono 32-35 
miejsca noclegowe, do dyspozycji 
są łazienki, toalety, pokoje dla ma-
tek z dziećmi, kuchnia, plac zabaw 
przed budynkiem. Miejsca te czeka-
ją na przyjazd obywateli z ukrainy. 

Zaś w wiejskim Domu kultury 
w Niepruszewie goście zza wschod-
niej granicy już się zadomowili. 
przedstawiciele Fundacji sint-
-Michielsgestel – buk rozmawiali 
z paniami, które opowiadały o swo-
im nowym życiu w polsce; o pracy, 
którą udało im się znaleźć; o szkole, 
do której chodzą ich dzieci. – to co 
zobaczyliśmy w gminie skłania do 
jeszcze większego zaangażowania 
z naszej strony – stwierdził henk 
van roosmalen.
Edyta Wasielewska

Na zaproszenie burmistrza buku pawła adama 
przyjechała delegacja z holenderskiej gminy partnerskiej 
Sint-Michielsgestel

Goście z Holandii

cała przyczepa zebranych śmie-
ci – z jednej strony to powód do 
dumy z efektywności akcji, z dru-
giej – martwiące nieustające zanie-
czyszczanie wód. wielu odwiedza-
jących niepruszewski akwen nadal 
pozostawia po sobie niechlubny 
ślad w postaci śmieci. te, rozwiane 
często przez wiatr, trafiają w przy-
brzeżne zarośla, zalegając w nich 
na długie miesiące, a czasem lata. 
Z problemem zmierzyła się ponad 
80-osobowa grupa wolontariuszy, 

mieszkańców gminy buk, która  27 
marca w 3 godziny uporządkowała 
teren. 

organizatorami wydarzenia byli 
koło pZw nr 2 „baszta” buk oraz 
Młodzieżowa szkółka wędkarska 
buk, którzy mają już w swych zasłu-
gach niejedną akcję na rzecz Jezio-
ra Niepruszewskiego. sprzątanie 
z pewnością będzie powtarzane. 
Miejmy nadzieję, że śmieci z każ-
dym sezonem będzie ubywać.
Z. Skibińska

Sprzątanie jeziora

Na przebudowę ulicy rzemieślni-
czej w Dakowach suchych udało 
się pozyskać fundusze w wysokości 
114.375 zł ze środków samorzą-
du województwa wielkopolskiego 
przeznaczonych na dofinansowanie 
dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych. 6 kwietnia wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego krzysz-
tof Grabowski i burmistrz miasta i 
gminy buk paweł adam podpisali 
umowę. 

Z akceptacją spotkał się wniosek 
dotyczący zmiany dotychczasowej 
nawierzchni gruntowej drogi na 
nawierzchnię z płyt betonowych. 
wcześniej z tych funduszy pozyska-
no dofinansowanie na przebudowę 
innych dróg gminnych: ul. ogrodo-
wej – dofinansowanie w wysokość 
224.125 zł, Michalin – w wysokości 
33.750 zł.

to nie koniec dobrych wieści dla 

gminy buk.  Fundusze ze środków 
zewnętrznych gmina otrzymano 
też na zakup 202 sadzonek drzew 
miododajnych, które planuje się 
nasadzić przy drogach gminnych 
w Niepruszewie. Dofinansowanie 
w wysokości 20.000 zł zostało przy-
znane z budżetu samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego. 

Z tego samego budżetu gmina 
otrzymała jeszcze jedno wspar-
cie. Dofinansowanie w wysokości 
100.000 zł uzyskano z programu 
„szatnia na Medal” na adaptację 
pomieszczeń hali sportowej osir. 
w ramach inwestycji planowana 
jest kolejna modernizacja pomiesz-
czeń znajdujących się na piętrze hali 
sportowej osir w buku. Środki fi-
nansowe z programu „szatnia na 
medal” zostały przyznana gminie 
już po raz czwarty. 
EWA

Kolejne dofinansowania
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2 kwietnia przedstawiciele klu-
bu kolekcjonerów Znaczków tu-
rystycznych i gminy komorniki 
odwiedzili malownicze Zatonie, 
by posadzić pamiątkowe drzewo 
w ogrodach pałacu księżnej Doroty. 
w ten sposób gmina komorniki zo-
stała Mecenasem Zatonia. 

co to za miejsce? Zatonie jest 
od 2015 r. dzielnicą miasta Zielo-
na Góra. pałac w Zatoniu zloka-
lizowany jest w zachodniej części 
rozległego parku krajobrazowego. 
w pierwszej połowie XiX w. należał 
do słynnej księżnej Doroty talley-
rand-perigord, właścicielki m.in. 
pałacu w Żaganiu. to właśnie z jej 
inicjatywy przebudowano rezyden-
cję, która stała się klasycystycznym 
pałacem. obok powstała między 
innymi oranżeria, a przypałacowy 
park zaprojektował  znany niemiec-
ki architekt peter Lenne. Niestety, 
w 1945 roku budynek został do-
szczętnie spalony i od tej pory pozo-
staje w stanie ruiny.

w ostatnich latach samorząd 
Zielonej Góry i Fundacja ogrody 
kultury im. księżnej Dino włożyły 
wiele wysiłku w to, by zrewitalizo-
wać ten teren i zabezpieczyć ruiny 
pałacu.  

trwająca rewitalizacja zanie-
dbanego parku i przypałacowego 
terenu sprawia, że miejsce nabiera 
dawnego blasku. Dotychczas odno-
wiono już oranżerię i alejki, a także 

postawiono piękną altanę, ławki 
i romantyczne mostki. podjęto tez 
próbę odtworzenia parku i ogrodów 
przy pałacu. 

Z inicjatywy klubu kolekcjone-
rów Znaczków turystycznych w ko-
mornikach gmina komorniki dołą-
czyła do grona mecenasów Zatonia. 
sadząc ufundowany przez klub 

cedr, zostawiła po sobie ślad w tym 
pięknym miejscu i przyczyniła się do 
jego odbudowy. polecamy wybrać 
się na wycieczkę do Zatonia, poznać 
historię pałacu i parku, w którym 
rosną 400-letnie dęby i którego łąki 
porasta charakterystyczny symbol 
parku – czosnek niedźwiedzi. 
Olga Karłowska

KomorniKi, KórniK

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. 

rekLaMa

Z inicjatywy klubu kolekcjonerów Znaczków turystycznych 
w komornikach gmina Komorniki dołączyła do grona 
mecenasów Zatonia
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Gmina kórnik otrzymała 20 tys. zł 
od województwa wielkopolskiego 
na zakup sadzonek drzew miodo-
dajnych (gat. klon polny). udzielo-
na dotacja pozwoli na nabycie ok. 
100  szt. sadzonek ww. drzew (licz-
ba sadzonek uzależniona będzie od 
ceny rynkowej materiału szkółkar-
skiego na wiosnę 2022).

Nasadzenia będą wykonane 
w miejscowości Dziećmierowo 
w dwóch lokalizacjach wskazanych 
na wniosku. tymczasem z własnych 
środków zasadzono 40 brzóz po-
żytecznych przy promenadzie im. 
wisławy szymborskiej i 38 grabów 
i jarzębów przy ul. woźniaka (przy 
wjeździe do miasta). ŁG

Idzie wiosna - sadzą drzewa
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w owińskach przy ulicy plażowej 
1, w okolicy kąpieliska akweN 
tropicana, powstał zielony labirynt.  
Na dwudziestoarowym obszarze 
zasadzono około dwóch tysięcy tui, 
których układ stworzył ponad 900 
metrów zawiłych ścieżek. Ślepe za-
ułki i tajemnicze żywe korytarze nie 
mają ułatwiać wędrówki – w zaba-
wie chodzi właśnie o to, by śmiał-
kowie poczuli się zagubieni jak te-
zeusz, który po zabiciu Minotaura 
znalazł drogę wyjścia z kreteńskie-
go labiryntu wyłącznie dzięki spryt-
nej ariadnie. w sercu labiryntu 
w owińskach zamiast mitycznego 
potwora zwiedzający znajdą drew-
nianą altanę – cel spaceru i jedno-
cześnie miejsce wypoczynku. 

centrum rozwoju kultury Fi-
zycznej akweN, administrator 

obiektu, planuje szereg atrakcji 
i zabaw edukacyjnych o charakterze 
ekologicznym, które będą uzupeł-
nieniem podstawowej oferty tego 
miejsca. 

w maju indywidualnych gości 
labirynt zaprasza wyłącznie w so-
boty i niedziele od godz. 10.00 do 
18.00. Grupy zorganizowane, które 
zechcą skorzystać z atrakcji w tygo-
dniu prosimy o kontakt pod nr tel. 
509 750 711. od czerwca do końca 
sierpnia natomiast labirynt będzie 
dostępny cały tydzień. cennik i inne 
szczegółowe informacje dostępne 
są na www.akwenczerwonak.pl/la-
birynt. Red

CzerwonaK

Gmina czerwonak zaprasza od maja do skorzystania z nowej propozycji spędzenia czasu w sąsiedztwie 
puszczy Zielonki

Zielony labirynt w Owińskach
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karolina Jurgowiak została powo-
łana na zgrupowanie kadry wielko-
polski u14. karolina trenuje w Gks 
tarnovia od dwóch lat, a postęp, 
jaki zrobiła do tej pory, jest zaskaku-
jący. pod koniec zeszłego roku zo-
stała zaproszona na testy do warty 
poznań, gdzie zachwyciła trenerkę 
tamtejszego zespołu na tyle, że za-

proponowano karolinie transfer. 
Dziewczyna jest tak przywiązana 
do swojego macierzystego zespołu, 
że odmówiła. trener Gks tarnovii 
błażej budziński, który trenuje ka-
rolinę uważa, że to dopiero początek 
sukcesów indywidualnych, a karo 
z pewnością zajdzie daleko.
Red 

wszystkich miłośników historii 
pałacu Jankowice (gm. tarnowo 
podgórne), rodzin szlacheckich 
oraz heraldyki zachęcamy do jego 
odwiedzin 7 maja, po dużą dawkę 
fachowej wiedzy i interesujących 
prezentacji. Zorganizowane we 
współpracy ze stowarzyszeniem im. 
Larsa i wawrzyńca engeströmów 
w ceradzu kościelnym wykłady 
będą nie lada gratką dla pasjonatów 
pałacu i nie tylko! 

Godz. 13.00 
„Działalność Larsa engeströma, 

posła nadzwyczajnego króla szwe-
cji Gustawa iii w czasie sejmu 
wielkiego w polsce” – wykład po-
prowadzi tadeusz Grabski – hi-
storyk, prezes stowarzyszenia im. 
Larsa i wawrzyńca engeströmów, 
zajmujący się historią wielkopol-
skiego muzealnictwa, a szczególnie 
jego wybitnymi przedstawicielami. 

Lars engeström w latach 1799-
1826 był właścicielem Jankowic, 
gdzie często przebywał i zakończył 

swoje życie. w 1790 r. poprzez oże-
nek z rozalią Drya-chłapowską na 
stałe związał swój ród z losa-
mi polski. ważnym elemen-
tem jego misji było pro-
mowanie wśród polskich 
posłów traktatu, którego 
współautorem był Gustaw 
iii, poświęconego roli cary-
cy katarzyny ii w rujnowaniu 
sąsiadów i destabilizacji sytuacji 
politycznej w europie. traktat mało 
znany w polskiej literaturze histo-
rycznej, a którego przesłaniem było 
m.in. uświadomienie polakom, jak 
unikać zastawianych przez „Da-
naum” (Greków=rosjan) zasadzek. 
w uznaniu jego zasług w pracach 
sejmu wielkiego i przy tworzeniu 
konstytucji 3 Maja otrzymał od kró-
la stanisława poniatowskiego pier-
ścień rycerski oraz order Świętego 
stanisława, a od sejmu indygenat. 

Godz. 14.00
„herb engeströmów a heraldy-

ka polska” – wykład przeprowadzi 

Leszek krajkowski – prezes towa-
rzystwa Genealogiczno-heraldycz-

nego z siedzibą w Muzeum ar-
cheologicznym w poznaniu. 

towarzystwo skupia osoby 
różnych profesji zaintereso-
wane historią rodzin oraz 
prowadzi działalność ba-

dawczą i popularyzatorską. 
podczas wykładu oprócz herbu 

rodowego engeströmów zostaną 
zaprezentowane herby polskich 
przodków wawrzyńca engeströma 
i przedstawione zasady tworzenia 
polskich znaków rodowych. 

podczas wydarzenia zosta-
ną ogłoszone wyniki konkursu 
plastycznego „herb rodzinny” 
zorganizowanego przez stowa-
rzyszenie im. Larsa i wawrzyńca 
engeströmów w ceradzu kościel-
nym. A.S-F
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wej-
ściówek od 2 maja pod nr tel. 61 10 10  400 
(pon.-pt. w godz. 8.00-20.00 sob.-nd. w godz. 
12.00-20.00). Procedura uczestnictwa w wyda-
rzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl

tarnowo podgórne

Najpierw, 30 marca, prawie 80 wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast wzięło udział w konferencji 
samorządowej. punktem wyjścia 
do rozmów była dyskusja panelowa, 
w której uczestniczyli: senatoro-
wie Zygmunt Frankiewicz i wadim 
tyszkiewicz, prezydent szczecina 
piotr krzystek oraz prof. szymon 
ossowski z uniwersytetu im. a. 
Mickiewicza. Debatę poprowadził 
red. naczelny pisma samorządo-
wego wspólnota Janusz król. taki 
dobór dyskutantów pozwolił uczest-
nikom na spojrzenie na sprawy sa-
morządowe z różnych perspektyw, 
a także pobudził do dyskusji i wy-
miany spostrzeżeń.

Następnego dnia ogólnopolskiej 
konferencji spotkali się samorzą-
dowcy, przedsiębiorcy oraz przed-
stawiciele instytucji działających na 
styku tych dwóch środowisk – około 
150 osób. 

konferencję otworzył wykład 
prof. Leszka balcerowicza, wybit-
nego ekonomisty, byłego prezesa 
Nbp, wicepremiera i ministra finan-
sów w pierwszym niekomunistycz-
nym rządzie polski po ii wojnie 
światowej, profesora szkoły Głów-
nej handlowej w warszawie. potem 
przed zebranymi wystąpił dr sła-
womir Dudek, główny ekonomista 
Fundacji For. 

Następnie uczestnicy wysłu-
chali dwóch dyskusji panelowych. 
w pierwszej, poprowadzonej przez 
tomasza telesińskiego ze stowa-
rzyszenia Gmin i powiatów wiel-
kopolski, udział wzięli: Michał 
przepiera – zastępca prezydenta 
szczecina, paweł cieśliński – sta-
rosta działdowski, roman kużel – 

burmistrz władysławowa, Natalia 
walas-Marcinek – prezes zarządu 
curtis health caps oraz dr Dariusz 
Grabowski z ruchu społecznego 
powszechny samorząd Gospo-
darczy. tu rozmawiano o możli-
wościach wspierania inwestorów 
i przedsiębiorców przez samorządy 
w czasie wychodzenia z pandemii. 
Z kolei w drugiej dyskusji, poświę-
conej skutecznym narzędziom pro-
mocji i komunikacji, uczestniczyli: 
Ludomir handzel – prezydent No-

wego sącza, Małgorzata Machal-
ska – burmistrz Lubonia, Michał 
balcerkiewicz – prezes Zarządu Fa-
bryki Mebli balma, paweł bugajny 
– prezydent wielkopolskiego klubu 
kapitału oraz wojciech kruk – pre-
zydent wielkopolskiej izby handlo-
wo-przemysłowej. tę rozmowę pro-
wadził Michał Lisiecki z artofsale.

Dwudniową ogólnopolską kon-
ferencję zakończyły warsztaty, 
pogłębiające wiedzę w obszarach 
poruszanych wcześniej. uczestnicy 
wielokrotnie podkreślali, ze orga-
nizowana po raz siódmy konferen-
cja odkodowany daje możliwość 
zarówno wysłuchania ciekawych 
dyskusji panelowych, jak i pozwala 
na osobiste rozmowy i bezpośred-
nią wymianę spostrzeżeń z innych 
uczestnikami. 

wydarzenie organizowała gmina 
tarnowo podgórne i tarnowskie 
stowarzyszenie przedsiębiorców. 
ARz

po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią tarnowo 
podgórne znów stało się miejscem ogólnopolskich samorządowo-
biznesowych rozmów. Tym razem konferencja Odkodowany 
Biznes Odkodowany Samorząd trwała dwa dni - 30 i 31 marca 

Dwa odkodowane dni
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Historia na wyciągnięcie ręki

informacji tarnowo podgórne
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

Debaty na konferencji są punktem wyjścia do interesujących rozmów 
i zachęcają do zadawania pytań panelistom. 

Wykład otwarcia wygłosił prof. 
Leszek Balcerowicz.

tarnowska Gospodarka komunal-
na tp-koM rozpoczęła wdrażanie 
systemu zdalnych odczytów zuży-
cia wody. Nowo montowane wodo-
mierze będą standardowo wypo-
sażone w nakładki, umożliwiające 
dokonywanie zdalnych odczytów 
ich wskazań – bez konieczności 
bezpośredniego wejścia na teren 
nieruchomości. Jest to nowoczesne 

rozwiązanie, które ułatwi proces 
odczytywania wodomierzy i tym 
samym, prowadzenia poprawnych 
i rzeczywistych rozliczeń za świad-
czone usługi wodociągowo-kana-
lizacyjne. w pierwszej kolejności 
to rozwiązanie będzie stosowane w 
miejscowościach tarnowo podgór-
ne i chyby. 
TP-KOM

Zdalny odczyt

1 kwietnia otworzyły się nowe moż-
liwości podróżowania z przeźmie-
rowa (gm. tarnowo podgórne)  
do poznania i z powrotem ulicą 
bukowską. podróż odbywa się au-
tobusami pks poznań s.a. z przy-
stanków położonych przy rondzie 
w przeźmierowie. 

Jadąc z przeźmierowa wysiąść 
można na jednym z 4 przystanków 
zlokalizowanych w poznaniu: 

• przy ul. Złotowskiej (Port Lotni-
czy „ławica”

• przy ul. Swoboda (nieopodal 
ch king cross), 

• przy ul. Szylinga (Jeżyce), 
• przy ul. Matyi w Poznaniu 

(Dworzec autobusowy – dworzec 
główny pkp, ch avenida). 

bilety jednorazowe kosztują: 
w relacji przeźmierowo – Złotow-
ska: 4,00 zł (cena biletów normal-
nych i ulgowych), a w relacjach 
pozostałych: 5,40 zł (zarówno nor-
malne jak i ulgowe). bilety można 
nabywać w autobusie (płatność go-
tówką, w większości pojazdów rów-
nież kartą) lub w przedsprzedaży na 
stronie pks.poznan.pl. 
Red 

„Nie biali, nie czarni” to tytuł naj-
nowszego spektaklu szkółki te-
atru tańca sortownia, działającego 
w Gok seZaM tarnowo podgór-
ne. skąd pomysł na taką nazwę? 
Jak tłumaczy piotr bańkowski, 
choreograf zespołu: - Nasz świat 
można porównać do tęczy. Mieni się 
ogromną paletą barw i ich odcieni. 
My jednak często postrzegamy na-
sze życie tylko w dwóch kolorach, 
czarnym i białym. przy czym czarny 
kojarzy się ze złem, a biały z czymś 
dobrym.

Zauważa również, że „w pędzie 
życia codziennych spraw, złych 
informacji, przestaliśmy zwracać 
uwagę na samych siebie i otaczające 
nas kolory świata. przyzwyczailiśmy 
się do tego. a przecież kiedy byliśmy 
dziećmi, mieliśmy czyste umysły, 

które chłonęły z radością wszyst-
ko z wielką pasją”. w nawiązaniu 
do najnowszego spektaklu szkółki 
tt sortownia zachęcani jesteśmy, 
by chociaż na chwilę stanąć, wziąć 
oddech, otworzyć umysł i malować 
wielobarwne arcydzieła wraz z tan-
cerzami na scenie.

Zapraszamy: 23 kwietnia,  godz. 
18, centrum kultury przeźmiero-
wo, „Nie biali, nie czarni” – spek-
takl szkółki teatru tańca sortow-
nia. bilety w cenie 10 zł do kupienia 
na www.biletyna.pl i  w kasach: biu-
ro Gok seZaM (ul. poznańska 96, 
tarnowo podgórne) czynne od pon. 
do pt. w godz. 9-15; Dk w tarnowie 
podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; ck przeźmierowo od pon. do 
pt. w godz. 16-20.
Red

Nowe połączenie PKS

Będzie kolorowo!
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biblioteki w standardach, w jakich 
winniśmy jako samorządowa insty-
tucja kultury organizować szeroką 
działalność bibliotekarską, konty-
nuować i rozwijać liczne inicjatywy 
kulturalne, edukacyjne i środowi-
skowe. w nowej lokalizacji podej-
miemy się także działań związanych 
z promocją miasta i gminy pobie-
dziska. 

trwające prace koncepcyjne do-
tyczące adaptacji, aranżacji i wypo-
sażenia dobiegają końca. w prze-
targu została wyłoniona pracownia 
architektoniczna: poznańskie stu-
dio Design piotr Drojecki, gdzie 
powstanie po przyjęciu koncepcji, 
projekt biblioteki. 

w bibliotece, przy wsparciu pra-
cowników urzędu Miasta i Gminy 
powstał wniosek do programu in-
frastruktura bibliotek 2021-2025, 
który  przeszedł pozytywnie ocenę 
formalną. trwa ocena merytorycz-
na. wspólnie staramy się o pozy-
skanie dodatkowych funduszy (zna-
cząca część środków finansowych 
jest już zabezpieczona w budżecie 
gminy), by nasz przyszły lokal mógł 
być wykończony i urządzony funk-
cjonalnie, w dobrej jakości i z nowo-
czesnym wyposażeniem. 

Nowa siedziba będzie pełnić 
rolę biblioteki głównej dla wszyst-
kich grup wiekowych czytelników. 

Zadbamy o sale aktywności do 
prowadzenia warsztatów, kursów, 
przestrzeń wystawienniczą, przytul-
ne miejsca do obcowania z książką 
i informacją na miejscu. będzie też 
dostęp do nowych technologii oraz 
punkt informacji turystycznej. we 
wnętrzu odniesiemy się do historii 
ziemi pobiedziskiej. 

wykorzystanie na cele publiczne 
budynku dworca pkp w pobiedzi-
skach to szansa na bardzo atrak-
cyjną siedzibę biblioteki publicznej 
oraz uratowanie jednego z ciekaw-
szych zabytków w naszym mieście. 
150 lat temu linia kolejowa połączy-
ła nasze pobiedziska z całą europę, 
powstał wówczas budynek dworca 
z czerwonej cegły, który dobrze 
znamy. ufamy, że nasza biblioteka 
dopisze nowy rozdział historii tego 
miejsca i stanie się wizytówką po-
biedzisk! 
Dyr. M. Halber

poBiedzisKa

od samego powstania siedziba po-
biedziskiej biblioteki publicznej 
w swej już prawie 74-letniej histo-
rii „wędrowała” po mieście. ra-
zem z dużymi inwestycjami, które 
zmieniły otoczenie wokół dworca, 
pojawił się pomysł pozyskania no-
wej siedziby. remont zabytkowego 
budynku dworca po prawie półtora 
roku prac, dobiega końca. Na par-
terze przygotowano funkcjonalną 
poczekalnię wraz z kasą biletową, 
a pozostała część budynku jest wy-
remontowana w stanie developer-
skim. i tu znajdzie miejsce nowa 
siedziba naszej biblioteki.

Zgodnie z intencją władz samo-
rządowych i toczonymi od 2017 
roku rozmowami, została podpi-
sana przez burmistrza ireneusza  
antkowiaka z przedstawicielami 
pkp sa umowa najmu wyremon-
towanej części dworca. Na potrze-
by biblioteki została przygotowana 
przestrzeń o powierzchni prawie 
400 m2. pozwoli to na organizację 

Nowoczesna biblioteka w zabytkowych murach dworca pkp 
w pobiedziskach 

Atrakcyjna siedziba
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o gminie pobiedziska 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Remont zabytkowego 
budynku dworca 
dobiega końca
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6 kwietnia w hali sportowej przy 
szkole podstawowej nr 1 w ko-
strzynie odbyły się igrzyska Dzieci 
powiatu poznańskiego w Mini-siat-
kówce Dziewcząt. w zawodach 
udział wzięło 10 drużyn, które ry-
walizowały w trzech grupach. po 
rozgrywkach grupowych najlepsze 
zespoły awansowały do gier pucha-

rowych. awans do finału rejonowe-
go wywalczyły dwie drużyny: sp nr 
2 w stęszewie oraz sp nr 1 w ko-
strzynie. Gratulujemy! Zawodniczki 
z kostrzyna pod opieką trenera ro-
berta pieńczykowskiego czeka teraz 
pojedynek w finale rejonu w Śremie.

klasyfikacja końcowa: 1. sp nr 2 
stęszew, 2. sp nr 1 kostrzyn, 3. sp 

rokietnica, 4. sp kobylnica, 5. sp 
skórzewo, 6. sp komorniki, 7. sp 
1 puszczykowo, 8. sp kamionki, 9. 
sp rogalinek, 10. sp Lusowo. ŁS
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Na drogach prowadzących do tu-
nelu kolejowego w kostrzynie trwa 
układanie warstwy ścieralnej asfaltu 
tzw. sMa! Gmina kostrzyn realizu-
je największą inwestycję w historii 
gminy pt.: „budowa układu dro-

gowego w rejonie ulic Grunwaldz-
kiej, Średzkiej i powstańców wlkp. 
w kostrzynie (drogi powiatowe 
w granicach miasta) wraz z tunelem 
pod torowiskiem linii kolejowej e20 
relacji poznań – warszawa”. SM

trwa odnawianie kolejnego zbior-
nika wodnego w kostrzynie! wraz 
ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, 
nowym oświetleniem oraz udroż-
nionym ciekiem strumień będącym 

pozostałością po dawnym Jezio-
rze pło gmina kostrzyn przywraca 
miejsce w centralnym punkcie ko-
strzyna na cele rekreacyjne! 
ŁS

Będzie  jeszcze piękniej

Prace na drogach

Kostrzyn

w Miejsko-Gminnym ośrodku kul-
tury 30 marca odbyły się pierwsze 
warsztaty integracyjne polsko-ukra-
ińskie mająca na celu przybliżenie 
tradycji kulinarnych oraz rękodziel-
niczych. organizatorem wydarze-
nia było koło Gospodyń wiejskich 
w trzeku przy współpracy z ośrod-
kiem kultury oraz gminą kostrzyn. 

uczestnicy pod czujnym okiem 
gospodyń wspólnie przygotowali 
pastę jajeczną, którą później degu-
stowano z domowym chlebem oraz 
sałatkę śledziowa (pod pierzynką) - 
zwaną po ukraińsku szuba. 

w drugiej części uczestnicy przy-
gotowali piękne rękodzieła z wyko-
rzystaniem puszek, a wszystko to 
według instrukcji bernadety bo-
gusz z Zakątek artDecu.

warsztaty były okazją do inte-
gracji oraz wymiany doświadczeń, 
ale także do nauki języków. Z kolei 
6 kwietnia uczestnicy uczyli się ro-
bienia ukraińskich pierogów (ware-
ników).

w imieniu organizatorów dzię-
kujemy za udział i zapraszamy po 
świętach o tej samej porze, tym ra-
zem uczyć będziemy robienia m.in. 
barszczu ukraińskiego. ŁS

Gnieźnieńska w iwnie po przebudo-
wie. powstał m.in. w końcu chodnik 
do cmentarza, azyl bezpieczeństwa 
w obrębie skrzyżowania z ułańską 
oraz przejście dla pieszych na skrzy-
żowaniu z drogą do wiktorowa. 
trwają prace wykończeniowe. war-
tość inwestycji to 1,2 mln złotych. 
SM

trwa budowa sygnalizacji świetlnej 
przy kościele w siekierkach. Do-
kumentację na realizację zadania 
„rozbudowa przejść dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania ulic po-
znańskiej, kościelnej, kórnickiej 
i szkolnej w siekierkach wielkich” 
przygotowała i sfinansowała gmina 
kostrzyn. Zadanie obejmuje popra-
wę bezpieczeństwa poprzez wpro-
wadzenie pełnej sygnalizacji świet-
nej na całym skrzyżowaniu, budowę 
przejścia dla pieszych w ulicy ko-
ścielnej (z parkingu na teren przy 
kościele) oraz poszerzenie chodni-
ków w rejonie przejść dla pieszych. 
inwestycje realizuje Zarząd Dróg 
powiatowych w poznaniu. połowa 
środków na to zadanie pochodzi 
z budżetu gminy. 

–  temat budowy sygnalizacji 
świetlnej i poprawy bezpieczeństwa 
na tym skrzyżowaniu poruszony 
został przez nas po raz pierwszy na 
jednym z zebrań wiejskich sołectwa 
siekierki. Zyskał on przychylność 

społeczności. cieszę się bardzo, że 
zadanie realizowane jest przy ak-
ceptacji Mieszkańców i rady so-
łeckiej – mówi szymon Matysek, 
burmistrz gminy kostrzyn. 
ŁS

Warsztaty kulinarne
i rękodzielnicze

Remont 
Gnieźnieńskiej

Sygnalizacja w Siekierkach
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Mistrzostwa powiatu

o gminie kostrzyn 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl
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stęszew

w tych trudnych chwilach także 
stęszewianie w pełni solidaryzują 
się z obywatelami ukrainy. Z my-
ślą o nich, 3 kwietnia, w hali wido-
wiskowo – sportowej w stęszewie 
odbył się koncert „solidarni z ukra-
iną” pod patronatem burmistrza 
gminy stęszew. Niedzielne spotka-
nie było gestem wsparcia, a także 
chwilą wytchnienia dla naszych 
wschodnich sąsiadów. 

tego dnia na stęszewskiej scenie 
wystąpili m.in.: uczniowie ze szkoły 
podstawowej w stęszewie, anasta-
sia herasymeniuk, Liliia Gerasy-
meniku, Julia wójtowicz, uczniowie 
z ogniska Muzycznego „stęszew-
skie talenty”, wykonawcy ze szkoły 
Muzycznej „stara roszarnia”. kon-
cert zakończył się krótkim recitalem 
w wykonaniu Leszka Dworniczaka 
i włodka wargockiego. 

podczas niedzielnego spotkania, 
nie brakowało momentów pełnych 
wzruszeń oraz utworów nawiązu-
jących do walk o wolność, strachu 
przed wojną, ale też oczekiwania 
lepszych dni...

w imieniu całej społeczności 
ukraińskiej, Liliia Gerasymeniuk 
podziękowała wszystkim mieszkań-
com gminy stęszew,  za bezintere-
sowną pomoc niesioną jej rodakom. 
przekazała na ręce burmistrza wło-
dzimierza pinczaka coravay, czyli 
chleb ukraiński wypieczony własno-
ręcznie. Został on podzielony po-
między uczestników koncertu.

Na najmłodszych czekało wiele 
atrakcji, jak choćby malowanie twa-
rzy, modelowanie balonów, układa-
nie kloców gigantów czy gier plan-
szowych. Red

koncert „solidarni z ukrainą” w stęszewie gestem wsparcia 
dla naszych wschodnich sąsiadów

Stęszew dla Ukrainy
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o gminie stęszew

czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o  drugim  przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości  położonej w Strykowie przy ul. Przemysłowej

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o  czwartym  przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości  położonej w Strykowie przy ul. Przemysłowej

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz. Nr 
działki

Powierzchnia 
w ha Nr K.W. Położenie Cena wywoławcza 

netto Wadium Postąpienie

1 675/4
673

1.4101ha
0.1496ha PO1S/00048521/2 Strykowo 

ul. Przemysłowa 960.000,00zł 96.000,00zł 9.600,00zł

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

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości, odbędzie się w dniu  10 czerwca  2022r. o godz. 9:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11  - w sali ślubów. 
Wadium należy wnieść: do dnia 06.06.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stęszew:   
10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew. 

 
Nieruchomość  ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr 675/4 i 673 niezabudowana, niezagospodarowana, 
częściowo ogrodzona (ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej), położona we wsi Strykowo. Dostęp do drogi 
publicznej poprzez  działkę nr 673. Infrastruktura techniczna: woda, energia elektryczna, światłowód znajdują 
się po drugiej stronie ulicy Poznańskiej. Kanalizacji, gazu - brak.  Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty 
rolne, droga krajowa nr 32, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz linia 
kolejowa. 

Na działce nr 675/4 występuje urządzenie melioracji wodnych tj. sieć drenarska.  
Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.12. 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 24 lutego 
2004r. Nr 21, poz. 606) działka o nr ewidenc. 675/4, znajduje się na obszarze przeznaczonym pod:  
-AG6 (8692,0m2 ) i AG-8 (2,0m2 ) - tereny działalności gospodarczej,  Dla pozostałej części działki, od 
dnia 1.01.2004r Gmina Stęszew nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce 
przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stęszew, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/177/2020, docelowo w sposobie zagospodarowania określona jest 
jako: P- zabudowa produkcyjna, składy i magazyny.  
Natomiast część działki nr 673, znajduje się na obszarze przeznaczonym pod: -AG8 (287,0m2 ) - Tereny 
działalności gospodarczej.  
Nabywca działki nr 675/4 i 673  ustanowi na działce nr 673 służebność gruntową polegającą na prawie 
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 660. 

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

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz. Nr 
działki

Powierzchnia 
w ha Nr K.W. Położenie Cena wywoławcza 

netto Wadium Postąpienie

1 675/1 1.8338ha PO1S/00048521/2 Strykowo 
ul. Przemysłowa 1.170.000,00zł 117.000,00zł 11.700,00zł

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

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości, odbędzie się w dniu  10 czerwca 2022r. o godz. 9:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11  - w sali ślubów.

Wadium należy wnieść: do dnia 06 czerwca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stęszew:  10 9048 0007 
0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew. 

Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (Dz.Urz. Woj. Wlkp z dnia 24 lutego 
2004r. Nr 21, poz. 606) część nieruchomości znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny działalności 
gospodarczej - AG 6 i AG 8.   

Pozostała część nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce 
przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stęszew, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lipca 2020r. 
docelowo w sposobie zagospodarowania określona jest jako  P - zabudowa produkcyjna, składy, magazyny. 

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Stęszew www.steszew.pl –> OFERTA INWESTYCYJNA.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 618-197-
149., mail- geodeta@steszew.pl.  

oGłosZeNia
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urząd Gminy Dopiewo poszu-
kuje pracowników. obecnie po-
szukiwani są m.in. inspektor ds. 
planowania przestrzennego, pod-
inspektor ds. inwestycji kubaturo-
wych, podinspektor ds. inwestycji 
oświetleniowych, podinspektor ds. 
planowania budżetu i księgowości 
budżetowej. 

szczegóły ofert dotyczących po-
szukiwanych przez dopiewski sa-
morząd urzędników, można znaleźć 
w biuletynie informacji publicznej 
tej gminy: www.bip.dopiewo.pl – 
zakładka w lewym pasku „urząd 
Gminy” i dalej „Nabór na stanowi-
ska urzędnicze”. Niebawem w tym 

miejscu pojawią się kolejne ogło-
szenia.

chętni powinni złożyć swoje ofer-
ty, zawierające: list motywacyjny, 
cV, kwestionariusz osobowy i zgodę 
na przetwarzanie danych - osobiście 
lub korespondencyjnie, w wyzna-
czonym terminie. Miejsce dostar-
czenia dokumentów: urząd Gminy 
Dopiewo – biuro podawcze, ul. Le-
śna 1 c, 62-070 Dopiewo.

poszukujących pracy na stanowi-
skach urzędniczych zachęcamy do 
odwiedzania internetowych biule-
tynów informacji publicznej gmin i 
miast, gdzie urzędy zamieszczają na 
bieżąco aktualne oferty pracy. AM

dopiewo

wiosna nie tylko w gminie Dopie-
wo jest czasem zebrań wiejskich. 
sołtysi mają obowiązek złożenia do-
rocznego sprawozdawania i przed-
stawienia planów podczas zebrania 
bezpośredniego. w wielkopolsce 
znajduje się ponad 3,8 tys. wsi so-
łeckich, a w polsce aż 40 tys.

po ubiegłorocznej przerwie, spo-
wodowanej ograniczeniami epi-
demicznymi, dopiewski samorząd 
wrócił do organizacji zebrań wiej-
skich. 11-zebraniowy cykl, bo tyle 

sołectw wchodzi w skład tej gminy, 
rozpoczął się z miesięcznym opóź-
nieniem w stosunku do lat poprzed-
nich.  

– Lepszy poślizg niż powtórka 
sprzed roku, kiedy koronawirus po-
zbawił nas w pierwszych miesiącach 
roku możliwości bezpośredniego 
spotkania z mieszkańcami – mówią 
sołtysi gminy Dopiewo. 

w zebraniach może wziąć udział 
każdy mieszkaniec sołectwa, póki 
co odbywają się one bezpośred-

nio. „on-linowe nowinki”, które 
w związku z lockdownem weszły do 
wielu sfer ludzkiej aktywności, nie 
wyparły tutaj tradycji.

w tym roku cykl zebrań wiejskich 
w gminie Dopiewo rozpoczął się 
w końcu marca od Gołusek i więc-
kowic. Zebrania mają też za sobą 
Dąbrówka i Dopiewiec. w najbliż-
szych tygodniach odbędą się one 
w: konarzewie (12.04.), trzcielinie 
(13.04.), skórzewie (19.04.), palę-
dziu (21.04.), Dąbrowie (26.04.), 

Dopiewie (28.04.), Zakrzewie 
(5.05.). szczegóły na stronie do-
piewo.pl. wójt gminy Dopiewo 
paweł przepióra podczas zebrań 
wiejskich omawia działania samo-
rządu podejmowane w poprzednim 
roku i prezentuje plany na bieżą-
cy rok, dotyczące m.in: budżetu 
gminy, mieszkańców, inwestycji, 
pozyskiwania funduszy zewnętrz-
nych, oświaty, ekologii, wydarzeń, 
wsparcia dla organizacji, akcji 
społecznych, transportu publiczne-

go, bezpieczeństwa, ale i pomocy 
dla ukraińców. uczestnicy zebrań 
mogą zadać osobiście pytania i uzy-
skać odpowiedzi oraz przedstawić 
sprawy wymagające interwencji sa-
morządu, istotne dla mieszkańców 
sołectwa lub gminy.

wójt gminy Dopiewo paweł przepióra podczas spotkań w sołectwach omawia działania samorządu 
podejmowane w poprzednim roku i prezentuje plany na bieżący

Wróciły zebrania wiejskie
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Zostań urzędnikiem 
w Dopiewie

o gminie Dopiewo
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Święta Wielkanocne są pełne wiary, nadziei i miłości. 
Symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią. 

Dostarczają nam energii i siły na kolejne dni, tygodnie, miesiące.
W imieniu samorządu Gminy Dopiewo życzymy Państwu zdrowych

i spokojnych Świąt. 
Niech nie zabraknie podczas nich wzajemnego wsparcia, pogody ducha

i radości. 
Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo              Wójt Gminy Dopiewo
            Leszek Nowaczyk                                  Paweł Przepióra

Zebranie w Więckowicach. 

Zebranie w Dąbrówce. Zebranie w Gołuskach. 
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dopiewo, opaleniCa

każdego roku w ostatnią niedzielę 
maja w Dąbrówce przy ul. parkowej, 
na skraju lasu palędzko-zakrzew-
skiego, wszyscy chętni mogą sta-
nąć na linii startu biegu lub marszu 
nordic walking „o koronę księżnej 
Dąbrówki”. patronat nad wydarze-
niem od pierwszej jego edycji spra-
wuje „Nasz Głos poznański”. 

bieg główny, na dystansie 10 km, 
w całości przebiega leśnymi dukta-
mi w otoczeniu zieleni. stał się tra-
dycją dla aktywnej części społecz-
ności gminy Dopiewo. Na dystansie 
7,5 km startują zawodnicy i zawod-
niczki nordic walking. Dla najmłod-
szych biegaczy organizatorzy przy-
gotowują trasy biegowe od 200 do 
1000 metrów. Zapraszamy do ak-

tywności fizycznej, przecież ruch to 
zdrowie, a bieganie „po miękkim” 
w otoczeniu zieleni to sama przy-
jemność! Xi edycja „biegu o koronę 
księżnej Dąbrówki” odbędzie się 29 
maja 2022 r. w godz. 10:00-14:00. 
Z każdym rokiem przybywa chęt-
nych, więc nie przegapcie zapisów, 
które prowadzone są za pośrednic-
twem strony www.koronadabrowki.
pl. Dla dorosłych ustalony został 
limit 500 biegaczy i 150 chodziarzy 
nordic walking. opłaty startowe 
wynoszą 70 lub 80 zł - odpowiednio 
dla zapisujących się w terminach do 
17 maja i do 24 maja 2022 r., a dla 
zameldowanych mieszkańców gmi-
ny Dopiewo wynoszą 50 lub 60 zł. 
udział dzieci jest bezpłatny i nie ma 
żadnych limitów. 
Mariusz Frąckowiak

Pobiegnij o Koronę Dąbrówki
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Xi edycja „biegu o koronę księżnej Dąbrówki” odbędzie się 29 maja 2022 roku w godzinach 10:00-14:00

 NASZ PATRONAT
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po kilku ładnych miesiącach prze-
rwy powracają żużlowe emocje.  po 
wyjazdowym pojedynku poznań-
skich „skorpionów” w tarnowie, 
podopiecznych menadżera toma-
sza bajerskiego czeka domowa po-
tyczka z budmax-stal polonią piła. 
emocje gwarantowane!

kiedy reaktywacja zespołu z piły 
stała się faktem, praktycznie w tym 
samym czasie został podany do pu-
blicznej wiadomości skład perso-
nalny zawodników na nadchodzący 
sezon.  

Nie ulega wątpliwości, że wie-
lu kibiców z Grodu staszica nie 
wyobrażało sobie trzonu pilskiej 
drużyny bez tomasa h. Jonasso-
na, który w przeszłości był ważnym 
ogniwem polonistów. 

Nie zawiedli się. Doświadczony 
szwed poprowadzi jako kapitan 

pilską drużynę. „thJ” będzie miał 
wsparcie w postaci m.in. utalen-
towanego reprezentanta Niemiec, 
Lukasa Fienhage, czy „wielką na-
dzieję amerykanów” – broca Niko-
la. krajowy trzon drużyny tworzyć 
będą m.in. Marcin Jędrzejewski, 
artur Mroczka, tomasz orwat, czy 
„stary znajomy” z Golęcina, Lars 
skupień. 

poznaniacy – po jesiennej rewo-
lucji organizacyjnej i kadrowej – 
dziś już nie ukrywają o co toczy się 
gra. wszak nie po to kontraktowano 
rune holtę, kacpra Gomólskiego 
czy wielki łotewski talent – Fran-
cisa Gustsa, aby nie myśleć realnie 
o włączeniu się do walki i awans.

18 kwietnia o godzinie 15 SpecHouse PSŻ Poznań podejmować będzie Budmax-Stal Polonię Piła

Bój o 1. Ligę rozpoczęty! 
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Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO WIeSZ...
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30 marca w sali wielkiej centrum 
kultury Zamek odbyła się pierwsza 
edycja Forum poznańskiego spor-
tu. podczas wydarzenia ponad 200 
przedstawicieli organizacji spor-
towych, firm sponsorujących, jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
mediów wysłuchało 25 głosów eks-
perckich przedstawionych w formie 
prezentacji oraz debat.

podczas wydarzenia poruszono 
kluczowe tematy oraz zagadnie-
nia mające na celu wypracowanie 
kierunków rozwoju oraz dobrych 
praktyk w zakresie poznańskiego 
sportu. Nie brakowało również dys-
kusji o strategicznych inwestycjach, 
a także planach, które w perspek-
tywie najbliższych kilku lat mogą 
realnie przyczynić się do wzrostu 
poziomu jakości zarządzania oraz 
popularyzacji sportu na rynku lo-
kalnym.

Forum oficjalnie rozpoczął za-
stępca prezydenta poznania bar-
tosz Guss w towarzystwie dyrektor 
wydziału sportu urzędu Miasta 
poznania ewy bąk. potem głos za-
brał również przewodniczący sej-
mowej komisji kultury Fizycznej, 
sportu i turystyki poseł Jakub rut-
nicki, który opowiedział o wyzwa-
niach w rozwoju sportu, zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i lokalnym. 
Następnie zastępca prezydenta 
przedstawił krótką prezentację do-
tyczącą zaangażowania w rozwój 
lokalnego sportu przez miasto po-
znań.

w pierwszej prelekcji Marcin 
wenzel, kierownik biura sponso-
ringu i Zarządzania Marką w enea 
s.a. opowiedział o zaangażowaniu 
spółki enea w inicjatywy sportowe 
w prezentacji pt. „Jak skutecznie 
realizować strategię sponsoringo-
wą i promować markę na lokalnym 
rynku?”   

Już pierwsza w programie Forum 
poznańskiego sportu debata pt. 
„przyszli mistrzowie - jak wdrażać 
nowoczesne programy szkoleniowe 
i przyciągać utalentowanych spor-
towców do poznańskich klubów?” 
okazała się niezwykle interesująca. 
Dyskusję poprowadził dziennikarz 
sportowy tomasz smokowski, 
a wzięli w niej udział: dr ewa bąk, 
karolina Naja - kajakarka klubu 
sportowego posnania poznań, 
srebrna oraz trzykrotna brązowa 
medalistka igrzysk olimpijskich 
igrzysk, karolina perz - dyrektor 
studium wychowania Fizycznego 
i sportu uaM poznań, wiktor cha-
bel - wioślarz ks posnania, medali-
sta mistrzostw świata oraz łukasz 
Zarzycki - prezes wielkopolskiego 
Związku koszykówki i wiceprezes 
ekstraklasowego zespołu koszyka-
rek enei aZs politechniki poznań. 
to właśnie on poruszył kilka istot-
nych problemów związanych z po-
znańskim, i nie tylko, sportem.  

łukasz Zarzycki przypomniał, że 

przed laty jednym ze źródeł infor-
macji sportowych była telegazeta, 
gdzie znaleźć można było wiele in-
formacji o poznańskich drużynach.  
Dzisiaj poznański sport nie wygląda 
tu już tak kolorowo. 

– Na stronie 212 zobaczymy Le-
cha i wartę, później bodajże na 220 
pewnie koszykarki aZs i na tym 
koniec – mówił prezes wZkosz. 
– tymczasem mamy w poznaniu, 
jeśli chodzi o koszykówkę, bardzo 
bogatą historię, bo aż 27 medali mi-
strzostw polski w koszykówce mę-
skiej. Mamy 11-krotnego mistrza 
kraju Lecha poznań. Niedawno klub 
obchodził jubileusz 100-lecia i nikt 
z jego władz nie pamiętał o euge-
niuszu kijewskim, wojciechu kra-
jewskim, irenie Lince czy o Jaro-
sławie Jechorku. Zresztą to tylko 
przykłady, bo osób zasłużonych dla 
Lecha w poznańskiej koszykówce 
było znacznie więcej. apeluję, by 
władze miasta usiadły z zarządem 
Lecha na stadionie Miejskim i mó-
wiąc kolokwialnie dogadały się, by 
zbudować na nowo męską koszy-
kówkę. Należy zrobić tak jak w war-
szawie uczyniła to Legia, we wro-
cławiu Śląsk, w krakowie wisła, 
czy też bayern Monachium, real 
Madryt i barcelona. Zgłaszam taki 
wniosek: koszykówka musi wrócić 
do kolejorza. to ikoniczny klub. to 
jedyna szansa, byśmy mogli zagrać 
w ekstraklasie i zapełnić wyremon-
towaną arenę. 

łukasz Zarzycki poruszył też pro-
blem braku hal sportowych w stoli-
cy wielkopolski.  

– Środowisko sportowe apeluje 
do władz, by jak najszybciej powsta-
ła hala sportowa na 2-3 tysiące osób 
– mówił. – powinna też powstać 
sala dla drużyn młodzieżowych. 
kolejnym priorytetem jest sala przy 
szkole Mistrzostwa sportowego na 
os. tysiąclecia. po prostu, potrze-
bujemy jak tlenu infrastruktury. 
Mamy sukcesy, a nie mamy, gdzie 
trenować.

Zdaniem prezesa wZkosz ko-
szykówka była, jest i będzie w DNa 
poznania.  

– Możemy mówić bardzo dużo 
i bardzo dobrze o szkoleniu dzieci 
i młodzieży – mówił łukasz Zarzyc-
ki. – osiągamy ogromne sukcesy. 
Niedawno drużyny młodzieżowe 
w najważniejszej kategorii wiekowej 

do lat 19, żeńska enea aZs i męska 
enea basket, zdobyły mistrzostwo 
polski. wszystkie ośrodki w kraju 
nam tego zazdroszczą. Jak prze-
łożyć sukcesy młodzieżowe na se-
niorskie? co do zasady decydują 
pieniądze. takie są fakty. Grzechem 
byłoby mówić, że władze poznania 
coś w tym temacie robią źle, ale są 
miasta, które przekazują na sport 
kwalifikowany jeszcze wyższe kwo-
ty. w efekcie sytuacja jest taka, że 
w koszykarskiej ekstraklasie mamy 
tylko koszykarki aZs poznań, ale 
o medale walczą arka Gdynia i bc 
polkowice, które mają największe 
budżety. Miasto poznań miało 
w dotacjach zapis, że kluby musiały 
mieć 50 procent wkładu własnego, 
a obecnie 40 procent. inne miasta 

ten wkład minimalny określają na 
poziomie 20 czy 10 procent. 

prezes wZkosz wspomniał także 
o problemie, jakim jest „punktoma-
nia” dodając, że potrzebne są zmia-
ny systemowe, bo finansowanie 
sportu dzieci i młodzieży pozostało 
z epoki słusznie minionej. 

– apeluję do posłów, żeby zrefor-
mowali natychmiast polski sport 
i zlikwidowali mistrzostwa polski do 
lat 10, 11, 12 czy 13. to jest chore 
i to trzeba jak najszybciej zmienić – 
stwierdził łukasz Zarzycki. 

wyciągając wnioski trzeba śmia-
ło powiedzieć, że poznań powinien 
zwiększyć pule dofinansowań dla 
gier zespołowych, w innym przy-
padku poznańskie kluby nie będą 
w stanie rywalizować jak rów-
ny z równym z klubami z innych 
miast, gdzie te dofinansowania są 
kilkukrotnie wyższe. Dziś poziom 
dofinansowania miasta poznania 
w tym zakresie jest na poziomie ta-
kich miast i gmin jak mi.in. ostró-
da, bytów, piła, Zawiercie, Świecie, 
Niepołomice, Legionowo. Zgodnie 
z opracowaniem „rzeczpospolitej 
z roku 2021”.

potem odbyła się debata „ko-
bieca strona poznańskiego spor-
tu - jak miasto poznań angażuje 
kobiety w rozwój lokalnego spor-
tu?”. w rolę moderatora wcielił 
się krzysztof kropielnicki ze sto-
warzyszenia sport biznes polska, 
a w dyskusji wzięli udział: poseł 
Małgorzata Niemczyk, Maja rut-
kowska - współwłaścicielka Lecha 
poznań, anna Lutek - dyrektor 
Departamentu pr i komunikacji 
w enea s.a., beata oryl-stroińska 
- dziennikarz redakcji sportowej 
tVp poznań/tVp sport, dr helena 
elegańczyk-kot - prezes wielko-
polskiego Związku Narciarskiego, 
robert rakowski - prezes ks ener-
getyk poznań.

Następnie na scenie pojawili się 
organizatorzy masowych imprez 
sportowych w stolicy wielkopol-
ski: łukasz Miadziołko - dyrektor 
posir, aleksander Daniel - prezes 
wielkopolskiego Związku towa-
rzystw wioślarskich, ireneusz pra-
charczyk - prezes wielkopolskiego 
Związku kajakowego, krzysztof 
Jordan - prezes parku tenisowego 
olimpia, Filip bittner - wiceprezes 
Grupa Mtp, wojciech kruczyński 
- organizator JbL poznań triath-
lon, Michał Drelich - organizator 
iroNMaN i Gran Fondo poznań. 
Dyskusję na temat „Nowoczesnej 
i angażującej oferty wydarzeń spor-
towych w mieście poznań” modero-
wał tomasz smokowski.

pierwszą edycję Forum poznań-
skiego sportu zorganizowali: wy-
dział sportu urzędu Miasta pozna-
nia i stowarzyszenie sport biznes 
polska. partnerami wydarzenia byli 
enea oraz Veolia. 
Lech

Czy koszykówka wróci do Lecha?
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– koszykówka była, jest i będzie w DNa poznania – stwierdził łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego 
Związku Koszykówki, podczas Forum Poznańskiego Sportu i zaapelował do władz miasta i Lecha, 
by reaktywowały sekcję koszykówki w Kolejorzu! 

Łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki, poruszył kilka istotnych problemów 
związanych z poznańskim, i nie tylko, sportem. 
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