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Noworoczny Koncert Wiedeński. STR. 3
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 Wielkopolska 
koszykówka potęgą! 

W najnowszej klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży w Polsce województwo 
wielkopolskie zdominowało żeńską rywalizację regionów, a w rankingu męskiej klubowej koszykówki 

tradycyjnej zwyciężył Enea Basket Poznań! Na zdjęciu delegacja z Wielkopolski wraz z prezesem 
PZKosz Radosławem Piesiewiczem oraz Eugeniuszem Kijewskim – członkiem honorowym PZKosz. 

Od lewej: Paweł Klepka, Lidia Dudziak, Radosław Piesiewicz, Elżbieta Łochyńska, Zbigniew Szpilewski, 
Eugeniusz Kijewski i Łukasz Zarzycki. Str. 16
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Doskonale na rowerach czuli się 
mieszkańcy gmin tarnowo podgór-
ne, oborniki i Czerwonak, w prze-
ciwieństwie do Mosiny, komornik 
i Buku. Najlepiej oceniono przyjem-
ność z jazdy i brak ograniczeń men-
talnych, najgorzej – bezpieczeń-
stwo poruszania się po jezdniach 
oraz objazdy robót drogowych. tak 
było dwa lata temu. Co zmieniło się 
w ocenie mieszkańców Metropolii? 
Dowiemy się dzięki trwającym wła-
śnie Badaniom klimatu rowerowe-
go. 

poruszający się na dwóch kół-
kach znów mogą wypełnić ankietę 
przygotowaną przez naukowców 
i przekazać organizatorom ruchu 
drogowego informacje, co działa, 
a co wymaga korekty. Międzynaro-
dowe Badania klimatu rowerowe-
go drugi raz obejmują całą polskę, 
a opinie najszerzej płyną od miesz-

kańców naszego regionu.
szczególnie ochoczo w badaniach 

biorą udział poznaniacy. Ze stolicy 
wielkopolski przyszło już ponad ty-
siąc opinii. to ewenement na skalę 
kraju. oprócz poznania najwięcej 
odpowiedzi przysłali dotąd rowe-
rzyści z Mosiny, Dopiewa, kostrzy-
na i komornik. Najmniej z Buku, 
kleszczewa, puszczykowa, sko-
ków i stęszewa. pozostało jeszcze 
sporo czasu na wypełnienie ankiet. 
termin mija 31 grudnia. pytania 
można znaleźć pod adresem www.
rowerowyklimat.pl, gdzie opubliko-
wane są także raporty z 2020 roku. 
przesłanie wskazanej minimalnej 
liczby formularzy oznacza przygo-
towanie raportu, który potem trafia 
do władz samorządowych.

Badanie klimatu rowerowego 
prowadzone jest równolegle w in-
nych europejskich krajach. reali-

zuje je polska Unia Mobilności 
aktywnej (pUMa) w porozumie-
niu z organizacjami rowerowy-
mi w europie, które zrzeszone są 
w eCF – europejskiej Federacji Cy-
klistów. Celem jest poznanie opinii 
rowerzystów o relacjach z innymi 
uczestnikami ruchu drogowego, 
o poczuciu bezpieczeństwa i kom-
fortu, o infrastrukturze i o emocjach 
towarzyszących jeździe na rowerze. 
wyniki umożliwią przygotowanie 
rankingu Miast przyjaznych rowe-
rzystom, czyli wielowymiarowego 
obrazu sytuacji osób korzystających 
z jednośladu. pomoże to również 
w pracach na rzecz poprawy wa-
runków jazdy i jakości przestrzeni 
publicznych.

ogłoszenie ogólnopolskich wyni-
ków z aktualnego badania zaplano-
wane jest na maj 2023 r. 
Metropolia Poznań 

KrótKo z powiatu

to nie tylko przełomowy moment 
dla szkoły, ale również stworze-
nie jeszcze większych możliwości 
kształcenia się młodych ludzi.  

– współpraca z politechniką po-
znańską o dopełnienie wszystkiego, 
co zrobiliśmy tutaj przez minione 
lata – podkreślał starosta poznań-
ski, Jan Grabkowski. – a zrobiliśmy 
naprawdę wiele, rozbudowując pla-
cówkę, czy też wyposażając w naj-
wyższej jakości sprzęt. Lata temu 
zdecydowaliśmy też, by skupić się 
na nauczaniu zawodowym, a także, 
by systematycznie pozyskiwać do 
współpracy firmy, w których nasi 
uczniowie mogliby podnosić swoje 
kwalifikacje i gdzie zapoznawaliby 
się z produkcją. teraz mamy part-
nera merytorycznego. to bezcenna 
wartość, bo dzięki temu młodzież 
będzie mogła brać udział w warsz-
tatach, stykając się jednocześnie ze 
sposobem myślenia pracowników 
naukowych. Dla naszych uczniów 

to doskonała okazja na dalszy roz-
wój i zdobycie odpowiedniego wy-
kształcenia – dodał.

Co politechnika poznańska za-
oferuje uczniom placówki ze swa-
rzędza? – Będziemy otwierać dla 
nich swoje laboratoria, a także de-
dykować odpowiednie wykłady oraz 
projekty. Najzdolniejszym umożli-
wimy udział w kołach naukowych, 
a także badaniach pod okiem na-
szych naukowców – zdradził rektor 
uczelni, prof. teofil Jesionowski, 
który był pod wrażeniem bazy jaką 
posiada szkoła prowadzona przez 
powiat poznański. – placówka ma 
doskonale wyposażone laboratoria, 
w niektórych elementach nie są one 
gorsze od tych, którymi dysponu-
jemy na uczelni. wysoki poziom 
prezentują też nauczyciele. widać 
w nich pasję, a to wyjątkowo istot-
ne, ponieważ dzięki temu zachęcają 
młodzież do pogłębiania wiedzy – 
dodał.

rektor zwrócił również uwagę 
na to, że szkoła w swarzędzu, jak 
i poznańska uczelnia mają zbieżne 
kierunki. to automatyka, robotyka, 
mechatronika, czy choćby informa-
tyka. – Dla naszej szkoły to przeło-
mowy dzień. Jesteśmy znani z tego, 
że mamy dobre relacje z zakłada-
mi pracy, ale zależało nam też na 
tym, abyśmy byli utożsamiani jako 
szkoła związana z wyższą uczelnią, 
w tym przypadku z politechniką. 
Dzięki temu nasi uczniowie zy-
skają umiejętności nie tylko prak-
tyczne, ale też teoretyczne i będą 
doskonale przygotowani do dalszej 
nauki. Liczę, że wielu z nich zasili 
poznańską uczelnię, a później bez 
problemu odnajdzie się na rynku 
pracy – stwierdził dyrektor Jedynki 
przemysław Jankiewicz, który wraz 
z rektorem teofilem Jesionowskim 
i starostą Janem Grabkowskim pod-
pisał porozumienie o współpracy. 
TS

Zs nr 1 w swarzędzu podpisał właśnie porozumienie z jedną 
z najlepszych uczelni technicznych w kraju

Najpierw firmy, 
teraz – politechnika
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Na przełomie listopada i grudnia 
dzieci z rocznika 2008, które zostały 
zaszczepione przeciwko wiruso-
wi brodawczaka ludzkiego, mogą 
otrzymać kolejną dawkę. 

program realizowany od kilku 
lat, skierowany jest do młodzieży 
zameldowanej na terenie jednej 
z 17 gmin powiatu. szczepienia po-
przedzane są spotkaniami informa-
cyjno-edukacyjnymi dla dziewcząt 
i chłopców oraz zainteresowanych 
rodziców czy opiekunów prawnych 
nastolatków. Całość finansowana 

jest ze środków powiatu poznań-
skiego. szczegółowy harmonogram 
dostępny jest na www.powiat.po-
znan.pl/program-profilaktyki-zaka-
zen-wirusem-hpv-2 oraz na stronie 
internetowej realizatora programu: 
www. edictum.pl/programy/powiat 
-poznanski-hpv-2022. więcej na 
temat zapobiegania nowotworom 
szyjki macicy i innym chorobom wy-
woływanym przez wirus HpV moż-
na się dowiedzieć pod numerem 
telefonu 573 149 181, 789 901 542. 
oprac. KK

Wypełnij ankietę i pomóż miłośnikom dwóch kółek

HPV – zaszczep 
dziecko II dawką
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Noworoczny Koncert Wiedeński

Noworoczny koncert wie-
deński – orkiestra księżni-
czek to także zapierające dech 
w piersiach, bajkowe kostiumy, 

które przeniosą widzów do magiczne-
go, wiedeńskiego świata króla walca 
– Johanna straussa. Nie zabraknie 
muzycznych żartów, niespodzianek 
i skeczów. Udowodnimy tym samym, 
że muzyka łączy pokolenia i nie zna 
granic! Niekwestionowana, najbar-
dziej rozpoznawalna, pierwsza na 
świecie orkiestra księżniczek tom-
czyk art wykonująca wyłącznie mu-
zykę króla walca – Johanna straussa 
nieprzerwanie od niemal dekady!

Na scenie pojawią się laureaci mię-
dzynarodowych konkursów muzycz-

nych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, 
wspaniali soliści międzynarodo-

wej estrady, artyści występujący 
w największych polskich i świa-

towych salach koncertowych. 
wzruszają i bawią publikę 

od wielu lat, za każdym razem przyj-
mowani owacjami na stojąco! trady-
cją stały się już coroczne Noworoczne 
koncerty wiedeńskie w wykonaniu 
tej niezwykłej grupy wspaniałych ar-
tystów. to połączenie klasycznej wie-
deńskiej formy i kunsztu z młodością, 
wdziękiem, werwą i niespotykaną mu-
zykalnością artystów wykonujących to 
jedyne w swoim rodzaju widowisko. 
Zabrzmią największe, ponadczasowe 
i wiecznie bliskie sercom meloma-
nów przeboje króla walca – Johanna 
straussa, nie zabraknie także popiso-
wych arii z najsłynniejszych operetek 
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygań-
ski”, „wesoła wdówka”, „księżniczka 
czardasza” oraz „kraina uśmiechu”.

publiczność usłyszy m.in.: walc 
„Nad pięknym modrym Dunajem”, 
arię Barinkaya „wielka sława to żart”, 
Duet wszech czasów „Usta milczą du-
sza śpiewa”, polkę „tritsch – tratsch” 
oraz słynny „Marsz radeckiego”. 

w klimat magicznych bali wiedeń-
skich wprawią państwa olśniewające 
kreacje artystów, przepiękne suknie 
balowe solistek oraz orkiestry księż-
niczek tomczyk art wykonującej to 
niezwykłe widowisko. artyści prze-
niosą państwa do bajkowego świata. 
tutaj każdy może bujać się w rytm 
muzyki oraz śpiewać wraz z solista-
mi najpiękniejsze melodie jak choćby 
„wielka sława to żart”, czy „Usta mil-
czą dusza śpiewa”. Noworoczny kon-
cert wiedeński to przede wszystkim 
doskonała zabawa. Chcemy śpiewać 
i bawić się na scenie razem z pań-
stwem! Red

Kolejne edycje Koncertów Wiedeńskich 
w Auli UAM w Poznaniu:
4.02.2023 – Noworoczny Koncert Wie-
deński 2 – NOWY PROGRAM  
– Orkiestra Księżniczek,
26.03.2023 – Koncert Wiedeński 3  
– PREMIERA– Orkiestra Księżniczek.

sklep Muzyczny riff – poznań, ul. Zielona 8 
księgarnie pwN – poznań, ul. powstańców wlkp. 16, ul. Mielżyńskiego 27/29

książnica polska – poznań, al. Marcinkowskiego 21
Bilety online – https://tomczykart.pl/bilety/noworoczny-koncert-wiedenski-10/ 

Grupy powyżej 10 os. – grupynakoncert@gmail.com.

BILETY: 

artykUł spoNsorowaNy

str. 3

Gwiazdorska obsada, pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek, soliści, 
międzynarodowy balet, przepiękne głosy oraz projekcje multimedialne. 
         To wszystko do zobaczenia już 22 stycznia w Auli UAM w Poznaniu! 
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Ul. kolejowa przechodzi metamor-
fozę. Nowa nawierzchnia pojawi się 
na jezdni i chodnikach. przybędzie 
również zieleni. Na całej długości 
ulicy  posadzonych zostanie ponad 
50 drzew.

rozpoczęte pod koniec paździer-
nika prace związane z przebudową 
ul. kolejowej na łazarzu koncen-
trują się na robotach dotyczących 
infrastruktury podziemnej. wcze-
śniej ich wykonawca wprowadził 
czasową organizację ruchu i zabez-
pieczył drzewa na całym przebudo-
wywanym odcinku.

- obecnie na pierwszych odcin-
kach ul. kolejowej - od ul. Gąsio-
rowskich - prowadzone są przede 
wszystkim prace rozbiórkowe, dzię-
ki którym spółka psG będzie mogła 
przebudować sieć gazową, znajdu-
jącą się pod nawierzchnią jezdni. po 
zakończeniu prac związanych z sie-
cią gazową będzie można w pełnym 
zakresie przystąpić do pozostałych 
robót, choć niektóre z nich, jak np. 
przebudowa sieci kanalizacji desz-
czowej - już się rozpoczęły - mówi 
tomasz płóciniczak, wiceprezes za-
rządu spółki poznańskie inwestycje 
Miejskie.

oprócz odwodnienia ulicy 
w projekcie uwzględniono także 
inne prace związane z podziemną 
infrastrukturą - m.in. budowę kana-
łu technologicznego i przebudowę 
sieci telekomunikacyjnej. Dotych-
czasowe oświetlenie ulicy kolejowej 
zostanie zdemontowane, a w jego 
miejscu pojawi się nowe. wykonaw-

ca całkowicie rozbierze istniejące 
nawierzchnie i wykona nowe, z czę-
ściowym wykorzystaniem płyt, kost-
ki i krawężników kamiennych pozy-
skanych z demontażu. Cała jezdnia 
zyska nowy asfalt.

pojawią się także uspokajające 
ruch wyniesione skrzyżowania. pie-
si poruszać się będą wygodnymi, 
równymi chodnikami, a większość 
miejsc parkingowych wykonanych 
zostanie z kamiennej kostki z jezd-
ni ulicy kolejowej. Na traktach pie-
szych w rejonach skrzyżowań za-
projektowano system informacji 
fakturowej, ułatwiający poruszanie 
się osobom z dysfunkcjami wzroku, 
wyznaczone zostaną także miejsca 

parkingowe dla osób z niepełno-
sprawnościami.

w ramach inwestycji zaplano-
wano posadzenie ponad 50 drzew. 
powstaną szerokie pasy zieleni, 
które stworzą lepsze warunki do 
życia również starym drzewom ro-
snącym wzdłuż ulicy. przewidzia-
ne rozwiązania projektowe umoż-
liwiają zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej o ponad 2500 
m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi 
ponad 5 tysięcy krzewów i niska 
zieleń, których dotąd na niej bra-
kowało.

Zakończenie prac budowlanych 
przewidziano na iii kwartał 2023 r. 
PIM

43 pługoposypywarki, 21 pługów 
z piaskarkami i dziesiątki pracow-
ników są gotowe na przyjście zimy. 
w obecnym sezonie utrzymaniem 
objętych zostało 874,3 km jezdni 
oraz 128 km dróg rowerowych.

tak jak w latach ubiegłych wy-
datki na zimowe oczyszczanie pa-
sów drogowych obejmują zarówno 
odśnieżanie i usuwanie śliskości, 
jak również sprzątanie jezdni, chod-
ników i placów miejskich, przejść 
podziemnych i kładek, a także 
opróżnianie koszy ulicznych.  

wydatki miasta w ostatnich la-
tach wynosiły:
• w sezonie 2019/2020 - 21,1 mln zł;
• w sezonie 2020/2021 - 27,8 mln zł;
• w sezonie 2021/2022 - 29,5 mln zł;
• plan na sezon 2022/2023 - 32,3 

mln zł.
w bieżącym sezonie jest do dys-

pozycji:
• dla obsługi jezdni: 43 pługoposy-
pywarek;
• dla obsługi chodników, placów 
i dróg rowerowych: 21 zestawów 
samochodowych lub ciągnikowych 
(pług + piaskarka).

Zgłoszenie dotyczące zimowego 
utrzymania ulic:
• tel. 61 64 77 231, całodobowo (od 
1 listopada do 31 marca) - komórka 
dyspozytorska ZDM, każde zgło-
szenie jest rejestrowane;
• tel. 61 646 33 44, od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30-20.00, 
miejska infolinia Poznań*. Kontakt; 
mail: zima@zdm.poznan.pl. 
Red

poznań

- prace prowadzone na trasie pst 
idą zgodnie z harmonogramem i co-
dziennie widać ich postęp. Zdajemy 
sobie sprawę, jak jest ona ważna 
dla mieszkańców północnej części 
miasta, dlatego najpóźniej w stycz-
niu przywrócony zostanie ruch dla 
pasażerów między teatralką a ul. 
słowiańską. reszta trasy w stronę 
os. sobieskiego gotowa będzie na 
przełomie maja i czerwca przyszłe-
go roku - mówi Mariusz wiśniew-
ski, zastępca prezydenta poznania. 

po 25 latach intensywnej eksplo-
atacji trasa pst doczekała się grun-
townego remontu torowiska. prace 
- z uwagi na dofinansowanie - po-
dzielono na dwa odcinki: roboty od 
ul. roosevelta do przystanku sło-
wiańska realizuje na zlecenie Mpk 
poznań firma porr sa, natomiast 
od słowiańskiej do szymanowskie-
go (remont tego odcinka uzyskał 
wsparcie ze środków rządowego 
Funduszu polski ład) konsorcjum 
NDi energy sp. z o. o. oraz NDi 
sa, które przedstawiło najkorzyst-
niejszą ofertę w przetargu przepro-
wadzonym przez ZtM w poznaniu. 
wykonawcy, mając świadomość jak 
istotna dla systemu poznańskiej ko-

munikacji miejskiej  jest trasa pst, 
czynią starania, aby jak najszybciej 
zrealizować prace.

estakada Bogdanki oraz wiadukt 
nad ul. poznańską zyskały już nową 
izolację. Na odcinku między roose-
velta a przystankiem słowiańska 
w znacznej części przeprowadzono 
już roboty torowe - w kierunku piąt-
kowa wyraźnie widoczne jest już 

nowe torowisko, trwa jego układa-
nie w kierunku centrum. wyremon-
towany zostanie też rozjazd znajdu-
jący się przy ul. roosevelta.

Najpóźniej w styczniu 2023 roku 
prace na tym fragmencie pst zo-
staną zakończone i będzie można 
uruchomić połączenia tramwajo-
we pomiędzy mostem teatralnym 
a słowiańską.

Coraz bardziej zaawansowane są 
także prace na prawie 4-kilometro-
wym odcinku „pestki” od przystan-
ku słowiańska do szymanowskie-
go. wykonawca - konsorcjum firm 
NDi energy sp. z o. o. i NDi sa. 
- kompleksowo modernizuje tam to-
rowisko i wymienia  krawędzie pero-
nów na przystankach: słowiańska, 
al. solidarności, Lechicka/poznań 

plaza, kurpińskiego i szymanow-
skiego.

w rejonie przystanku słowiań-
ska zabudowano ścianki oporowe 
na dwóch peronach. trwa również 
układanie nawierzchni torowej. 
przed każdym przystankiem na 
długości ok. 40 metrów zamiast 
podsypkowej podbudowy torowiska 
szyny zostaną zamontowane na pre-
fabrykowanych płytach. Umożliwi 
to  w przyszłości - w sytuacjach nad-
zwyczajnych lub awaryjnych - mon-
taż rozjazdu nakładkowego. Dzięki 
nakładce będzie można uruchomić 
komunikację z centrum do przy-
stanku słowiańska w momencie 
kiedy wciąż będą się toczyły prace 
na części trasy pst do szymanow-
skiego.

Na kolejnych odcinkach trwają 
prace związane z układaniem tłucz-
nia, na którym będą montowane 
podkłady i torowisko.

po zakończeniu robót na pst 
znów będzie można podróżować 
bezpiecznie z prędkością nawet 70 
kilometrów na godzinę. Zakończe-
nie całości prac planowane jest na 
przełom maja i czerwca przyszłego 
roku. MPK, ZTM

prace na remontowanym torowisku poznańskiego szybkiego tramwaju są coraz bardziej zaawansowane. 
Na estakadzie Bogdanki i wiadukcie nad ulicą poznańską zakończone zostały roboty mostowe. Obecnie 
trwa układanie szyn na torze prowadzącym w kierunku centrum

Zakończyły się roboty mostowe PST
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w Centralnym ośrodku sportu 
opo Cetniewo od 7 do 9 listopada 
odbyło się seminarium „ocena se-
zonu turystycznego na campingach 
w 2022 roku” zorganizowane przez 
polską Federację Campingu i Cara-
vaninu. Na trzydniową uroczystość 
zaproszono także przedstawicieli 
kórnickiego Centrum rekreacji 
i sportu oaZa oraz oaZa Błonie. 

Jednym z punktów seminarium 
było ogłoszenie wyników ogólno-
polskiego konkursu „Mister Cam-
ping 2022”. Camping **** oaza 
Błonie zdobył iii miejsce. Nagrodę 

odebrał zastępca kierownika Działu 
oaZa Błonie adam Nowicki. 

Jest to zaledwie drugi sezon, 
w którym kórnicki ośrodek wid-
nieje na mapie polskiej Federacji 
Campingu i Caravaningu. war-
to wspomnieć, że Camping **** 
oaza Błonie, jako jeden z dwóch 
w wielkopolsce, otrzymał katego-
ryzację czterech gwiazdek, a goście 
przyjeżdżali nie tylko z polski, ale 
także z całej europy zaczynając od 
naszych sąsiadów jak Niemcy, Cze-
chy, Ukraina po Holandię a nawet 
irlandię. Red

KomorniKi, KórniK

od kilku lat Gosir komorniki 
świętuje niepodległość „na sporto-
wo” wraz z mieszkańcami całej gmi-
ny. wśród rowerzystów znaleźli się 
m.in. członkowie rowerowych grup 
MtB team komorniki i Zakręcone 
plewiska, a także pobiedziskiego 
klubu rowerowego. 

Uczestnicy mieli do wyboru dwie 
trasy rowerowe: 32 km trasę szla-
kiem czerwonym niepodległości 
oraz 18 km trasę rodzinną. trady-
cyjnie wydarzenie rozpoczęło się 
od wspólnego odśpiewania hymnu 
państwowego. Na trasy rowerowe 
wyruszyły całe rodziny, które za-
dbały w wielu przypadkach o stroje 
w barwach narodowych. 

po rajdzie na wszystkich czekał 
ciepły poczęstunek, kawa i ciastka, 
a także gadżety rowerowe. w pro-
gramie wydarzenia znalazł się też 
quiz wiedzy historycznej dla dzieci 
dotyczący Święta Niepodległości. 
Dzięki policji i straży gminnej prze-
prowadzona została także akcja 
znakowania rowerów, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. or-
ganizatorzy dziękują MtB team 
i Zakręconym plewiskom za popro-
wadzenie i zabezpieczenie rajdu, 
a szymonowi kosmalskiemu za 
pyszne jabłka dla wszystkich uczest-
ników.

Do zobaczenia w przyszłym roku! 
GOSiR Komorniki
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w słoneczny poranek 6 listopada w komornikach na starcie rowerowego rajdu Niepodległości stawiło się 
ponad dwustu uczestników 

Niepodległość świętowali na sportowo

rekLaMa

o gminie komorniki czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Camping z Kórnika 
nagrodzony
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6 CzerwonaK

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, tel. 691 895 296 
• Biuro reklamy: Buk: ul. smugi 84 wielkawieś, tel. 691 895 296
• 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. 

„Celem konkursu jest popularyzo-
wanie lokalnych, proekologicznych 
inicjatyw, szczególnie tych z obsza-
ru edukacji ekologicznej, a także za-
chowań zmierzających do poprawy 
jakości powietrza oraz właściwego 
zagospodarowania odpadami. isto-
tą konkursu jest również aktywiza-
cja lokalnych społeczności i promo-
cja działań o znaczeniu kulturowym 
i historycznym, które nawiązują do 
tradycji i przyczyniają się do reali-
zacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej 
swoim mieszkańcom.”

Urząd Gminy Czerwonak otrzy-
mał nagrodę w kategorii „Działania 
prokulturowe” za projekt „obchody 
upamiętniające powstańców wiel-
kopolskich z terenu gminy Czer-
wonak”, Gminny ośrodek kultury 
„sokół” w Czerwonaku otrzymał 

nagrodę w kategorii „Działania 
prokulturowe” za projekt „wianki”, 
Zarząd osiedla przylesie otrzymał 

nagrodę w kategorii „Działania pro-
ekologiczne” za projekt „Zielone 
przylesie w zgodzie z naturą”. Red

Gmina Czerwonak otrzymała aż trzy nagrody w XXiii edycji 
konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” 
organizowanego przez Samorząd Województwa 

Potrójna nagroda 
dla gminy Czerwonak
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rekLaMa

Gok sokół oraz Fundacja Nasze 
podwórko zapraszają na cykl wy-
kładów poświęcony historii gminy 
Czerwonak w XX w. prowadzone 
będą przez olgę krause-Matelską 
i wojciecha Matelskiego, którzy 
historię gminy Czerwonak zgłębia-
ją od wielu już lat i są jej wielkimi 
pasjonatami. wykłady odbędą się 
w Centrum kultury i rekreacji 
w koziegłowach o godz. 18. 

program:
• 7 grudnia „Fabrykanci, robotni-

cy i artyści. Czerwonak”.
• 11 stycznia „Przerwany obiad 

w gospodzie Bauma i inne historie. 
owińska, Miękowo, annowo, Bole-
chówko, potasze”.

• 8 lutego „Śmierć młodego na-
uczyciela i inne opowieści. owiń-
ska, Miękowo, annowo, Bolechów-
ko, potasze”.

• 9 marca „Historia kółkiem za-
kręcona. kicin, kliny, Mielno, Dę-
bogóra”.

• 19 kwietnia „Za co zwolniono 
pana ruprychta i inne historie z ko-
ziegłów”.

• 17 maja „O czym szumią kasz-
tany? Historie z Bolechowa, Bole-
chowa osiedla, szlachęcina, trza-
skowa i promnic”. 
Red 

Cykl 
wykładów 

stowarzyszenie psich sportów Za-
przęgowych klub „wataha półno-
cy” wraz z gminą Czerwonak oraz 
Centrum rozwoju kultury Fizycz-
nej akweN zapraszają wszystkich 
miłośników psich aktywności na 
Mistrzostwa polski Dryland - Mię-
dzynarodowe wyścigi psich Za-
przęgów, które odbędą się od 3 do 
4 grudnia 2022 roku na terenie są-
siadującym z kąpieliskiem akweN 
tropicana w owińskach.

Na trasie zawodów będzie można 
podziwiać najszybsze psie zaprzęgi, 
z wielokrotnymi mistrzami świata 
i europy na czele, w kategoriach ta-
kich: bikejoring, canicross, scooter 
oraz duże klasy zaprzęgowe.

widzowie będą mogli na własne 
oczy zobaczyć inny wymiar biega-
nia, jazdy na rowerze czy hulajno-
dze. a to wszystko na wymagającej 
trasie ze stromymi podjazdami 
i zjazdami na czele. oczywiście 
wszystko w towarzystwie najważ-
niejszych uczestników - psów!

Najmłodsi będą mogli spróbo-
wać swoich sił biegając razem ze 
swoim psem pod opieką dorosłych 
w pucharze samoyeda, natomiast 
na psich emerytów czeka konkuren-
cja „Happydog”.

Dodatkowo udział w zawodach 
pozwoli zdobyć punkty w kwalifika-
cji pucharu Świata iFss. 
Red 

Wyścigi psich zaprzęgów
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tarnowo podgórne

– wychodzimy naprzeciw potrze-
bom naszych mieszkańców – mówi 
wójt tarnowa podgórnego tadeusz 
Czajka. – Nie wyobrażam sobie, 
by w chaosie informacyjnym, jaki 
w czasie kryzysu energetycznego 
zafundowali nam wszystkim obec-
nie rządzący, nasi mieszkańcy pozo-
stali sami. 

Cena paliwa stałego przy zakupie 
preferencyjnym wynosi 2  000 zł za 
tonę, do której należy doliczyć ewen-
tualny koszt transportu z punktu 
składowania opału na terenie gminy 
do gospodarstwa domowego. 

Formularze wniosków są do-
stępne w wydziale obsługi klienta 
i informacji publicznej w Urzędzie 
Gminy w tarnowie podgórnym oraz 

w Filii Urzędu w przeźmierowie 
oraz do pobrania z gminnej strony 
internetowej tarnowo-podgorne.
pl. wypełnione wnioski już można 

składać w Urzędzie Gminy i w Filii 
Urzędu lub przekazać wykorzystu-
jąc platformę epUap. 

– Zaapelowaliśmy do mieszkań-

ców, by składali wnioski jak naj-
szybciej, do 21 listopada – mówi 
wójt tadeusz Czajka. – to pozwoli 
nam na oszacowanie wielkości za-
potrzebowania na opał i na złożenie 
zamówienia u wskazanych w usta-
wie dostawców.

potem gmina będzie czekać 
na sygnał ze strony dostawcy, że 
można odebrać zamówiony węgiel 
i przywieźć go do punktu składowa-
nia na terenie gminy. kiedy węgiel 
zostanie przyjęty na plac, gmina 
powiadomi o tym fakcie wniosko-
dawców mailowo lub telefonicznie 
(w zależności od danych podanych 
we wniosku), wskazując mu jedno-
cześnie sposób zapłaty. Co ważne: 
gmina nie będzie wysyłać w tej spra-

wie listownych zawiadomień trady-
cyjną pocztą.

– program dystrybucji i sprzeda-
ży węgla po cenach preferencyjnych 
jest programem rządowym. – pod-
kreśla wójt tadeusz Czajka. – Gmi-
na nie ponosi odpowiedzialności 
za dostępność ani za jakość opału 
dostarczanego w ramach tego rzą-
dowego programu. Nadal wiele na-
szych pytań, kierowanych do mini-
sterstwa, pozostaje bez odpowiedzi, 
ale zapewniam, że z naszej strony 
robimy wszystko, by mieszkańcy 
mieli czym ogrzać swoje domy. Red

sztuka teatralna „Moje szczęśliwe 
miejsce na ziemi” to najnowszy pro-
jekt stowarzyszenia tarsoN z tar-
nowa podgórnego! Na scenie zoba-
czymy kilkunastu aktorów w wieku 
od 6 do 40 lat. 

– Chcemy wychodzić poza do-
tychczasowe działania. Z entuzja-
zmem, choć i z pewnym onieśmie-
leniem wkraczamy na deski sceny 
– zapraszają aktorzy. – a do udziału 
w tej realizacji zaprosiliśmy również 
naszych przyjaciół, członków sto-
warzyszenia roktar. próby pro-
wadzone były pod okiem instruk-
torów teatralnych – izabeli Buksy 
i Macieja woźniaka. 

przedstawienie „Moje szczęśliwe 
miejsce na ziemi” próbuje odpowie-
dzieć na pytanie, jak i gdzie znaleźć 
szczęście. Czy ważny jest punkt geo-
graficzny, czy okoliczności, a może 
ludzie, którzy mnie otaczają? pro-

jekt jest prowadzony we współpra-
cy z Gminnym ośrodkiem kultury 
seZaM w tarnowie podgórnym 
i współfinansowany przez gminę 
tarnowo podgórne.

Zapraszamy na premierę 26 li-
stopada o godz. 17.00 do Ck prze-

źmierowo. Bezpłatne wejściówki 
można już odbierać w Centrum kul-
tury przeźmierowo i Gok seZaM 
w tarnowie podgórnym oraz w sto-
warzyszeniu tarsoN.
Kazimierz Szulc, 
Stowarzyszenie TARSON

Wkraczamy na deski sceny!

Gmina tarnowo podgórne przystępuje do rządowego programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych 2022-2023, zgodnie z wytycznymi ustawy z 27 października 2022 roku

Pomogą w zakupie węgla

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

 

w nocy 27/28 grudnia odbędzie się 
w Lusowie iV Ultramaraton Genera-
ła Józefa Dowbora Muśnickiego na 
dystansie 104 kilometrów na cześć 
104. rocznicy wybuchu powstania 
wielkopolskiego. to propozycja za-
równo dla miłośników biegania, jak 
i nordic walking. Celem biegu jest 
upamiętnienie postaci dowódcy po-
wstania wielkopolskiego. Na wyda-
rzenie zaprasza multimaratonka z 
Lusowa Jolanta witczak (kierownik 
biegu) oraz towarzystwo pamięci 
Gen. J. D. Muśnickiego i gmina tar-
nowo podgórne,

Na całkowity dystans składa się 
pierwsze okrążenie 4 km i 10 pętli 
po 10 km każda. Bieg nie jest wy-
czynowy, ma charakter towarzyski, 
a uczestnik może sam sobie wybrać 
dystans do pokonania. Liczą się peł-
ne okrążenia – wystarczy pokonać 
dystans 14 km, aby otrzymać pa-
miątkowy medal. 

Uczestnicy wystartują 27 grudnia 
o 19.00 w Lusowie (od 16.00 zapra-

szamy do biura biegu w tamtejszej 
świetlicy wiejskiej). 

Limit uczestników – 104 osoby 
(biegacze i „kijkarze” łącznie, uwa-
ga: startować mogą wyłącznie osoby 

pełnoletnie). Zapisy już trwają na 
stronie bieggenerala.pl i w kalenda-
rzu biegowym na stronie maratony-
polskie.pl (wpisowe 60 zł). 
GTP

15 listopada wójt tarnowa podgór-
nego tadeusz Czajka przekazał na 
ręce przewodniczącej rady Gminy 
krystyny semby projekt budżetu 
gminy na 2023 rok. 

– przed nami kolejny trudny rok, 
w którym zaplanowane działania 
będziemy realizowali w warunkach 
drożyzny i dużej niepewności finan-
sów samorządowych – podkreślił 
wójt tarnowa podgórnego tadeusz 
Czajka. – teraz nad zapisami pro-
jektu pochylą się radni w komisjach 
rady Gminy. 

Dochody gminy tarnowo pod-
górne w 2023 r. zaplanowano w wy-

sokości 288 227 779,28 zł, a wydat-
ki 330 598 098,80 zł (w tym wydatki 
majątkowe to 74  454  000,00 zł). 
różnica będzie sfinansowana przez 
zaciągnięcie kredytu, wolne środki 
oraz przychody wynikające z rozli-
czenia środków unijnych.

Dyskusja nad projektem budżetu 
oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie 
odbędzie się na sesji rady Gminy 13 
grudnia. Zapraszamy do interneto-
wego śledzenia obrad – link do re-
lacji będzie na stronie internetowej 
tarnowo-podgorne.pl i Bip tarno-
wo podgórne. 
ARz

Bieg 104 km dla generała Przed nami trudny rok
Fo

t.
 M

at
e

r
ia

ły
 p

r
a

so
w

e
 

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Bieg dla Generała odbywa się w ramach obchodów rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego w gminie Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że w dniu 21 listopada 2022 roku zostanie podane do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości 

gminnej położonej w Lusowie, która została przeznaczona do zbycia w trybie 
przetargu nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami pok. nr 6, tel. (061) 8959 261 oraz 

wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

oGłosZeNie
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8 dopiewo

obydwaj zwrócili uwagę na wyzwa-
nia stojące przed samorządem, wy-
rażając  przekonanie o  kontynuacji 
dobrej współpracy między wójtem 
a  radą Gminy w  nowym roku  bu-
dżetowym.

wydatki budżetu w 2023 r. zapla-
nowano na poziomie 229.870.347 
zł, w  tym wydatki bieżące w  wyso-
kości 155.874.468 zł i wydatki ma-
jątkowe w  wysokości 73.995.879 
zł. Z  kolei dochody budżetu 
mają wynieść w  przyszłym roku 
185.072.290 zł, w tym dochody bie-
żące 158.779.401,50 zł i  dochody 
majątkowe 26.292.888,50 zł. 

– to jest trudny budżet. Finan-
se samorządów zostały centralnie 
ograniczone. Mniej mamy wpływów 
z  podatków.   wydatki majątkowe 
wyniosą 74 mln zł. Zaplanowaliśmy 
dużo inwestycji potrzebnych gminie 
i  mieszkańcom  – mówi wójt paweł 
przepióra. – Częściowo będziemy je 
realizować kosztem zadłużenia, ale 
będzie ono na bezpiecznym pozio-

mie. Mimo mniejszego strumienia 
pieniędzy z  budżetu państwa, nie 
planujemy podwyższenia stawek po-

datków od nieruchomości. wiemy, 
że budżety rodzinne mieszkańców 
naszej gminy, jak i  budżety działa-

jących w gminie przedsiębiorstw, są 
i  tak poważnie obciążone sytuacją 
makroekonomiczną i  w  pełni rozu-
miemy te uwarunkowania – tłuma-
czy wójt.  

Zatwierdzenie budżetu na 2023 r. 
przez radnych odbędzie się poprzez 
głosowanie na sesji rady Gminy 
Dopiewo, zaplanowanej na 19 grud-
nia. radni przyjmą wtedy również 
wieloletnią prognozę budżetową na 
lata 2023 – 2034.

Budżet na kolejny rok jest wyni-
kiem konsultacji z  radnymi, sołty-
sami i  mieszkańcami. powstający 
w  Urzędzie Gminy Dopiewo pro-
jekt uwzględnia realia finansowe, 
zadania do zrealizowania, potrzeby 
i  priorytety całej gminy Dopiewo 
i poszczególnych jej sołectw.

Co roku szkoła podstawowa nr 2 
im. ignacego Jana paderewskiego 
w skórzewie (gmina Dopiewo) or-
ganizuje Dzień patrona. Świętowa-
no 10 listopada, w połączeniu z Na-
rodowym Świętem Niepodległości 
i akcją „szkoła do hymnu”.  

Dzień miał wyjątkowy scena-
riusz i oprawę. rano społeczność 
szkolna uczestniczyła w zajęciach 
tematycznie związanych z obchoda-
mi. Uczniom klas i-iii przybliżone 
zostało znaczenie historyczne wy-
darzeń 1918 r. dla narodu polskiego 
i szczególny w nich udział patrona 
szkoły. Dzieci wykonywały  kotylio-
ny, serca i flagi w barwach narodo-
wych oraz uczyły się piosenki „pa-
derewski jedzie”. Nad wszystkim 
czuwały ich wychowawczynie. 

podczas specjalnych lekcji wy-
chowawczych uczniom klas iV-Viii 
zaprezentowana była m. in. opo-
wieść filmowo-muzyczna „pade-
rewski, podróż w czasie”. poza tym 
przedstawiciele klas Vi i Viii rywa-
lizowali w iGNaCJaDZie 2022 
„paderewski znany - nieznany”, 
turnieju klas o Medalion przechod-
ni Dyrektora szkoły. konkurs prze-
prowadzili uczniowie z klas V.

przed główną częścią obchodów 
wszyscy uczniowie, grono pedago-
giczne wraz z pracownikami admi-
nistracji i obsługi szkoły utworzyli 
datę 11 listopada, a ten moment 
został uwieczniony na zdjęciu z lotu 
ptaka. 

Jedną z atrakcji obchodów był 
pokaz mody okresu międzywojen-
nego. Można było zobaczyć, jak 
zmieniała się moda, co nosiły nasze 
babki, prababki a nawet prapra-
baki, jak ubierali się chłopcy, a jak 
mężczyźni.

przed godziną 11:11 wprowa-

dzono sztandar szkoły i w ramach 
akcji „szkoła do hymnu”, uroczy-
ście został odśpiewany hymn pol-
ski. Następnie okolicznościowe 
przemówienie wygłosiła dyrektor 
szkoły katarzyna krüger – szczot, 
która podkreśliła rolę i. J. paderew-
skiego w historii. postawą, słowem 

i czynem  przyczynił się on do od-
zyskania przez polskę niepodległo-
ści w 1918 r. Dyrektor nawiązała 
do aktualnych wydarzeń i sytuacji 
w Ukrainie. Uczniowie z Ukrainy 
i ich rodziny stali się ważną częścią 
szkolnej społeczności. Dyrektor 
przekazała mikrofon… ignacemu 

Janowi paderewskiemu. w tym 
roku idealnie w rolę patrona szkoły 
wcielił się uczeń klasy Viii b, bo tak, 
jak ignacy Jan, jest i uzdolniony mu-
zycznie, i nosi bujną czuprynę zło-
torudych włosów. po tym przemó-
wieniu i wyprowadzeniu sztandaru 
szkoły podsumowano zmagania 

i ogłoszono wyniki iGNaCJaDy 
oraz szkolnego konkursu Literacko 
- plastycznego „ignacy Jan pade-
rewski”. Dyrektor szkoły osobiście 
wręczyła medalion zwycięskiej dru-
żynie klasy Viii b. wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody. publiczność 
mogła usłyszeć na żywo utwory 
laureatów. w finale wydarzenia 
wybrzmiała piosenka „paderewski 
jedzie” wykonana przez uczniów 
z klas i-iii, okraszona odświętną 
wizualizacją.

pielęgnowanie pamięci o patro-
nie to nasz obowiązek – całej szkol-
nej społeczności.
Marcin Chętnik

Gmina Dopiewo sprzedaje 7 dzia-
łek budowlanych w Dąbrowie o po-
wierzchni od 700 do 770 m². Cena 
za 1 m² wynosi od 230 do 380 zł + 
Vat (23%).

Zapraszamy do udziału w  prze-
targu. przetarg ustny nieograni-
czony odbędzie się w dniu 13 grud-
nia 2022 r. w  sali nr 103, i  piętro 
(sala konferencyjna) Urzędu Gmi-
ny w  Dopiewie, ul. Leśna 1C, od 
godź. 9.30.

szczegóły podaje Biuletyn infor-
macji publicznej Gminy Dopiewo w 
dziale z ogłoszeniami przetargów.

warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wpłacenie wadium, w wy-
sokości podanej w  ogłoszeniu, 
przelewem na konto Urzędu Gminy 
Dopiewo: poznański Bank spół-
dzielczy- oddział w Dopiewie Nr 11 
9043 1012 3012 0025 9105  0102. 
Dniem dokonania wpłaty jest dzień 
uznania środków na rachunku ban-
kowym Urzędu najpóźniej w dniu 9 
grudnia 2022 roku (w tytule należy 
podać nr działki, której wadium do-
tyczy oraz imię i nazwisko uczestni-
ka przetargu). BS
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Patron Niepodległościowy

Kup działkę 
w gminie 
Dopiewo Zgodnie z procedurą 15 listopada wójt gminy Dopiewo dr paweł przepióra przekazał 

przewodniczącemu Rady Gminy Leszkowi Nowaczykowi, w Urzędzie Gminy 
Dopiewo, projekt budżetu na 2023 rok 

Przekazanie budżetu na 2023 rok
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naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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5 listopada odbyła się kolejna już 
pielgrzymka sołtysów powiatu 
poznańskiego i  sołtysów powiatu 
średzkiego do Matki Bożej kórnic-
kiej.

poza sołtysami i reprezentantami 
stowarzyszeń sołtysów w pielgrzym-
ce uczestniczyli także: starosta 
średzki ernest iwańczuk, członek 
zarządu powiatu poznańskiego an-
toni kalisz, burmistrz Środy wlkp. 
piotr Mieloch, burmistrz pobiedzisk 
ireneusz antkowiak oraz burmistrz 

kórnika przemysław pacholski, wi-
ceburmistrzowie tej gminy  seba-
stian wlazły i Bronisław Dominiak.

podczas mszy świętej koncelebro-
wanej przez ks. proboszcza Grzego-
rza Zbączyniaka i ks. prof. tomasza 
Nawracałę, który wygłosił homilię, 
dokonano poświęcenia sztandaru 
sołtysów powiatu poznańskiego 
i  Średzkiego. po uroczystości ko-
ścielnej w kCris oaza koncert dla 
sołtysów zagrała kórnicka orkie-
stra Dęta. Red

KórniK

ogłoszono wyniki kolejnej edy-
cji rankingu Zrównoważonego 
rozwoju Jednostek samorządu 
terytorialnego. Jest on corocznie 
opracowywany przez zespół prof. 
eugeniusza sobczaka z politechniki 
warszawskiej i  powstaje w  oparciu 
o analizę wskaźników obejmujących 
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, 
społeczny i ochrony środowiska.

ranking uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i  gminy. Materia-
łem źródłowym jest 15 wskaźni-
ków niezależnie podawanych przez 
Głównego Urzędu statystycznego 
w  kategoriach: gminy wiejskie, 
miejsko-wiejskie, miejskie oraz 
miasta na prawach powiatu.

partnerem rankingu od wielu lat 
jest Fundacja polskiego Godła pro-
mocyjnego.

Miasto i  gmina kórnik każde-
go roku klasyfikuje się w  czołówce 
rankingu w  kategorii gmin miej-
sko-wiejskich. w  tegorocznym ze-
stawieniu uplasowała się na miej-
scu siódmym spośród 662 gmin 
tego typu w  polsce. Najlepsze były 
polkowice, stryków i  Niepołomi-
ce. w  kategorii miast na prawach 
powiatu triumfowało Świnoujście 
przed warszawą i  poznaniem. 
pierwsza trójka gmin miejskich to 

karpacz, Złotów i krynica Morska. 
wśród gmin wiejskich najlepsze 
były kleszczów, kobierzyce i tarno-
wo podgórne.

wyniki zostały ogłoszone 7 listo-
pada w  sejmie rp na konferencji 
„Zrównoważony rozwój społeczno-
-gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”.

w imieniu miasta i gminy kórnik 
dyplom za siódme miejsce odebrali 
wiceburmistrz sebastian wlazły 
oraz Bartosz przybylski z  UMiG 
kórnik. ŁG

Miasto i gmina kórnik w rankingu Zrównoważonego rozwoju 
zajęła siódme miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Sukces w rankingu
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Pielgrzymka sołtysów

Niedawno odbył się 15. konkurs 
Niepodległościowy pn. „podha-
lańskie, spiskie i  orawskie Drogi 
do Niepodległości”, którego or-
ganizatorem jest starostwo po-
wiatowe w  Zakopanem. Ma zasięg 
ogólnopolski i  wzięli w  nim udział  
uczniowie ze szkół podstawowych 
z: sopotu, kórnika, suchego Lasu, 
sianowa, Jabłonki, gmin powiatu 
tatrzańskiego oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z  powiatów: 
hrubieszowskiego, kartuskiego, ło-
wickiego, poznańskiego, rawickie-
go, świdnickiego, nowotarskiego, 
wadowickiego, międzychodzkiego 
i tatrzańskiego oraz miasta sopotu.

w tym roku finał konkursu odbył 
się w  gminie kościelisko i  poprze-
dzony był eliminacjami gminnymi, 
które odbyły się 10 października 
w  gminach i  powiatach zaproszo-
nych do konkursu.

eliminacje powiatowe rozegra-
ne zostały w  dwóch kategoriach: 
do uczniów szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych z  powiatu 
tatrzańskiego oraz gmin i powiatów 
partnerskich, ale pytania konkurso-
we dla wszystkich uczestników były 
takie same.

Gminę kórnik reprezentowała 
trzyosobowa drużyna ze szkoły 
podstawowej w kamionkach w skła-
dzie: Gustaw Domański, Grzegorz 
Lisiecki i  eryk przedborski z opie-
kunem Malwiną panek. Drużynie 
towarzyszyła kierownik wydziału 
promocji Gminy, kultury i  sportu 
Magdalena Matelska-Bogajczyk. 

tematem wiodącym tegoroczne-
go konkursu było „stulecie powrotu 
części Górnego Śląska do Macie-
rzy”. Uczniowie mieli za zadanie 
odpowiedzieć na 15 pytań. pomi-
mo, że konkurs był trudny, młodzież 
wykazała się dużą wiedzą historycz-
ną. Uczniowie mieli za zadanie po-
dać stopnie wojskowe dowodzących 
w  walkach żołnierzy, podać imiona 
i nazwiska, a także znać daty i miej-
sca walk. Najwięcej problemów 
sprawiły pytania o postacie na zdję-
ciach, które w  szczególny sposób 
przyczyniły się do powrotu Śląska 
do Macierzy.

Drużyna ze szkoły podstawo-
wej w  kamionkach wygrała z  dużą 
przewagą punktową w  kategorii 
szkół podstawowych, zdobywa-
jąc 62 punkty. Na drugim miejscu 
z liczbą 41 punktów uplasowało się 

Zakopane, a  trzecie miejsce zdoby-
li po dogrywce uczniowie z  Buko-
winy tatrzańskiej osiągając wynik 
39 punktów. wśród szkół ponad-
podstawowych pierwsze miejsce 
zdobyli uczniowie z powiatu rawic-
kiego, drugie miejsce zajęli ucznio-
wie z  powiatu kartuskiego, a  trze-
cie miejsce wywalczyli uczniowie 
z  powiatu tatrzańskiego. wszyscy 
uczestnicy finału otrzymali książki 
historyczne, a  pierwsze trzy zespo-
ły i ich opiekunowie cenne nagrody 
rzeczowe. konkurs podobnie, jak 
w  latach ubiegłych zorganizowany 
został w przeddzień Święta Niepod-
ległości. Na drugi dzień uczestnicy 
konkursu wraz z opiekunami wzięli 
udział w uroczystości 104. rocznicy 
odzyskania Niepodległości w  ko-
ścielisku.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

17 listopada w holu kórnickiego 
Centrum rekreacji i sportu oaza 
dyrektor wojciech kiełbasiewicz 
otworzył wernisaż malarstwa Jacka 
rozmiarka. w wydarzeniu wziął 
również udział przewodniczący 
rady Miejskiej adam Lewandow-
ski oraz grono zaproszonych gości 
i sympatyków sztuki. Uroczysto-
ści towarzyszyła recytacja poezji 
Magdaleny szymańskiej, której to 
wiersze dedykowane są właściwym 
obrazom pana Jacka. 

artysta, co ciekawe, urodził 
się w kórniku, jednakże od wie-
lu lat mieszka i pracuje w wied-
niu. Maluje głównie kobiety i  ko-
nie, a jego  obrazy prezentowane 
są podczas wystaw indywidualnych 

i zbiorowych nie tylko w polsce, ale 
i we  włoszech,  austrii czy anglii. 
stają się one także często okładka-
mi zbiorów poetyckich oraz wizual-
nym dopełnieniem publikowanych 
w  nich wierszy. Jacek rozmiarek 
powołał do  życia projekt Vienna 
Dream, czyli artystyczne spotkania 
przy kawie, które przyciągają arty-
stów z  całego świata. po oficjalnej 
części wernisażu tradycyjnie goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek 
do kawiarni restauracji Ventus oraz 
na degustację włoskich win zorga-
nizowaną przez winnicę Gennari 
z poznania, gdzie mogli wspólnie 
wymieniać myśli na temat wystawy, 
która będzie gościć w holu oazy do 
15 stycznia 2023 tego roku. Red

Uczniowie z Kamionek zwycięzcami

Wernisaż malarstwa
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Na zdjęciu wiceburmistrz Sebastian Wlazły i burmistrz Przemysław 
Pacholski. 
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– w tym dniu wspominamy wszyst-
kich, którzy przez przeszło tysiąc lat 
naszej państwowości budowali pol-
skę w różnych okresach jej historii. 
wśród nich byli nasi przodkowie 
i z pewnością nasi najbliżsi. pozo-
stawili nam z trudem odzyskaną 
ojczyznę - polskę przywróconą 
na mapy europy i świata – mówił 
w trakcie uroczystości burmistrz 
MiG Buk paweł adam.

obchody rozpoczęły się mszą 
w intencji ojczyzny w sanktuarium 
Matki Bożej Bukowskiej Literac-
kiej,  którą celebrowali ks. Jarosław 
trojan i ks. kanonik roman Janec-
ki, proboszcz parafii Św. waw-
rzyńca w Niepruszewie. o opra-
wę muzyczną zadbała orkiestra 
Dęta ochotniczej straży pożarnej 
w Buku pod batutą karola Hołoda. 
Zespół towarzyszył także pocztom 
sztandarowym i delegacjom pod-
czas przemarszu oraz składania 
okolicznościowych wieńców i wią-
zanek pod pomnikiem Bohaterów 
Ziemi Bukowskiej, gdzie przemó-
wienie wygłosił burmistrz MiG Buk 
paweł adam. 

To nie czas na niepotrzebne 
konflikty
w swoim wystąpieniu burmistrz 

nawiązał do aktualnych wydarzeń: 
– Żyjemy w czasie niespokojnym 
i trudnym, pełnym wyzwań i nie-
wyobrażalnych od pokoleń zagro-
żeń. Jeszcze niedawno tkwiliśmy 
w strachu i izolacji wywołanymi 
pandemią, a dziś tuż za naszą gra-
nicą toczy się prawdziwa, krwawa 
wojna, na której dokonuje się ludo-
bójstwo i zniszczenie. także tutaj 
w polsce doświadczamy przykrych 
reperkusji tego konfliktu. kryzys 
energetyczny, galopująca inflacja, 
zachwianie podstaw gospodarki, 
rosnące raty kredytów i drożyzna 
w sklepach, kładą się cieniem na 

życiu naszych rodzin. 
w trakcie uroczystości honorową 

asystę pełnili harcerze, a obchody 
uświetniły poczty sztandarowe wy-
stawione przez samorząd, szkoły, 
instytucje i organizacje. Uczniowie 
z gminnych szkół podstawowych 
przygotowali ponad 300 sztuk pa-
miątkowych biało-czerwonych roze-
tek. Całość przebiegała pod czujnym 
okiem ochotniczej straży pożarnej. 
po oficjalnej części na przedstawi-
cieli pocztów sztandarowych czekał 
słodki poczęstunek w Bibliotece i ki-
nie „wielkopolanin”.

Dziękując za niepodległość
Świętowanie urozmaicił festyn 

rodzinny „Mamy Niepodległą” 
przygotowany przez ZHp Buk 
i stowarzyszenie przyjaciół Har-
cerstwa skaut. plac reszki zamie-
nił się w pole działań w ramach gry 
miejskiej i radiostacji wolności. 
Jej uczestnicy mieli za zadanie 
między innymi odwiedzić sześć 
punktów, w tym izbę Muzealną 
Ziemi Bukowskiej pttk, która na 
ten czas otworzyła swoje podwo-
je. spróbowali też swoich sił też 
w strzelaniu laserem, a przy okazji 

przeszli krótki kurs pierwszej po-
mocy. Mogli również upiec wspól-
nie kiełbasę przy rozstawionych 
paleniskach, nie zabrakło także 
grochówki, a nawet popcornu czy 
waty cukrowej. 

w ramach festynu zaproszono 
też do odwiedzenia stoiska  „Ukra-
ina dla Buku”, gdzie na mieszkań-
ców czekały tradycyjne specjały: 
pierogi, barszcz ukraiński, nale-
śniki, czeburaki. w ten sposób 
nasi przyjaciele z Ukrainy chcieli 
podziękować za udzieloną pomoc 
i wsparcie. Można też było, poprzez 

datki wrzucane do puszek, finan-
sowo wesprzeć zbiórkę na zakup 
niezbędnych rzeczy dla żołnierzy 
walczących na froncie.

w ramach obchodów odbyła 
się też iX edycja „Biegu z flagą”, 
który został zorganizowany przez 
ośrodek sportu i rekreacji w Buku. 
Jego uczestnicy, nie tylko biegacze, 
ale też chodziarze nordic walking, 
ubrani w biało-czerwone stroje byli 
widoczni na ulicach Buku. około 
trzykilometrową trasą przebiegło 
prawie 100 osób.
Edyta Wasielewska

to już 21 edycja akcji „Bezpieczny 
pierwszoklasista”, która jest orga-
nizowana przez starostwo powiatu 
poznańskiego we współpracy z ko-
mendą Miejską policji i komendą 
Miejską państwowej straży pożar-
nej w poznaniu. 

akcja ta nie tylko polega na roz-
dawaniu kamizelek pierwszokla-
sistom, ale jest to idealna okazja 
do tego, aby przybliżyć dzieciom 
zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. termin przekazania 
kamizelek też nie jest przypadko-
wy – jesienią, kiedy szybko zapada 
zmrok, odblaskowe kamizelki są 
potrzebne najbardziej.

8 listopada do Zespołu szkol-
no-przedszkolnego im. dr wandy 
Błeńskiej w Niepruszewie zawitał 
przedstawiciel starostwa powiatu 
poznańskiego Dariusz Fleischer, 
który wręczył pierwszoklasistom 
kamizelki. wspólnie z nim poli-
cjantki z wydziału ruchu Drogo-
wego komendy Miejskiej policji 

w poznaniu, przybliżyły dzieciom 
zasady bezpiecznego poruszania się 
po drogach. 

Na jakiej zasadzie działa kamizel-
ka odblaskowa czy każdy inny od-
blask, który mamy przy sobie? Czy 

są nam potrzebne baterie, żeby te 
działały? kiedy będziemy widoczni 
w nocy? – w dzień widzimy żółty 

kolor, a wieczorem kiedy na ka-
mizelkę pada światło z pojazdu to 
kamizelka staje się magiczna i ona 
wtedy świeci – mówiła policjantka. 
Była również mowa o tym jak nosić 
kamizelki, żeby te były widoczne 
i spełniały swoją funkcję. poruszo-
no również temat numeru alarmo-
wego, który jak się okazało, jest 
wszystkim dzieciom bardzo dobrze 
znany. 

swoje wystąpienie miał też stra-
żak krzysztof i jego wierny towa-
rzysz rico – czarny labrador, który 
wywołał spore poruszenie wśród 
uczniów. padły pytania o to co ten 
pies potrafi oraz jaka jest jego rola 
w straży pożarnej. 

spotkanie w Niepruszewie było 
świetną lekcją przypominającą pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa na 
drodze, z której uczniowie wyszli 
nie tylko z prezentami w postaci no-
wych kamizelek, ale również dawką 
solidnej wiedzy.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Przekazanie kamizelek pierwszoklasistom

104. rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości obchodzono w Buku zgodnie z tradycją

Święto Niepodległości
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 szukaj także na 

naszglospoznanski.pl



11
nr 240 / 21 listopada 2022

BuK, stęszew

26 listopada o godz. 18 w hali wi-
dowiskowo-sportowej w stęszewie 
wystąpi kabaret Formacja Chate-
let. Grupa posiada bardzo charak-
terystyczny i rozpoznawalny styl 
kabaretowy. Balansuje na granicy 
kabaretu, teatru, koncertu rocko-
wego i stand-upu. Chatelet jest 
laureatem wszystkich liczących się 
festiwali kabaretowych i autorem 
wielu programów telewizyjnych. 
Formacja zagrała tysiące występów 
i próżno szukać tak doświadczo-

nych, wszechstronnych i charyzma-
tycznych artystów kabaretowych. 
od początku w grupie jest jej lider 
adam Małczyk. razem z nim zespół 
współtworzy aktor i wokalista karol 
wolski.

wszystkich sympatyków dobre-
go humoru zapraszamy do udziału 
w wydarzeniu.

Bilety, w cenie 30 zł, można za-
kupić bezpośrednio w sekretariacie 
Domu kultury w stęszewie jak rów-
nież na portalu bilety24.pl. Red

Wystąpi Formacja Chatelet

11 listopada w całym kraju obcho-
dzono Narodowe Święto Niepod-
ległości.  Gmina stęszew również 
uczciła 104. rocznicę odzyskania 
przez polskę niepodległości. tego 
dnia oficjalne uroczystości rozpo-
częły się mszą św. w intencji ojczy-
zny w kościele św. trójcy w stęsze-
wie. Następnie wszyscy udali się na 
stęszewski rynek, gdzie przybyłe 
delegacje złożyły biało-czerwone 
kwiaty pod pomnikiem oraz wspól-
nie odśpiewali hymn narodowy. 
Na zakończenie, przed stęszewską 
publicznością wystąpiła antonina 
Grzelak przy akompaniamencie  
Leszka Dworniczaka. 

w obchodach wzięły również 
udział poczty sztandarowe, m.in. 
koła pszczelarskiego, koła węd-
karskiego, Związku kombatantów 
rzeczypospolitej polskiej i Byłych 
więźniów politycznych, szkoły 
podstawowej w stęszewie, szkoły 
podstawowej w Jeziorkach, polskie-
go Związku emerytów, rencistów 
i inwalidów, Zarządu Miejsko- 
Gminnego polskiego stronnictwa 
Ludowego, klubu sportowego ks 
Lipno, Żywego różańca i patronki 
kapłanów, Najświętszej Maryi pan-
ny patronki stęszew. Red 

104. rocznica odzyskania przez polskę niepodległości w gminie 
stęszew

Stęszew pamiętał
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informacji z gminy stęszew 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony 
został w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia i oddania w użyczenie,  stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149, 
e-mail: geodeta@steszew.pl. 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został w 
siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie 
bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiący załącznik 
do Zarządzenia Nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 listopada 2022r.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.

DLA WIDZÓW PRZEWIDZIANA NIESPODZIANKA

oGłosZeNia
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12 Kostrzyn

11 listopada w Narodowe Święto 
Niepodległości poczty sztandaro-
we, druhowie osp, harcerze, har-
cerki oraz mieszkańcy gminy ko-
strzyn wzięli udział w mszy świętej 
w intencji ojczyzny, która odbyła się 
w kościele św. app. piotra i pawła.

Następnie zebrani udali się 
z kościoła na rynek, gdzie złożono 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
walki i Męczeństwa oraz odśpie-
wano hymn państwowy. pochód 
dalej udał się do hali sportowej przy 
szkole podstawowej nr 1, gdzie 
odbyła się wspólna uroczysta sesja 
rady Miejskiej Gminy kostrzyn 
oraz Młodzieżowej rady Miejskiej 
Gminy kostrzyn, podczas których 
nowi młodzieżowi radni złożyli 
ślubowanie oraz wybrali spośród 
siebie przewodniczącą, wiceprze-
wodniczącego oraz sekretarza. Na 
powyższe stanowiska zostali wybra-
ni kolejno: oliwia Balcerek, Makary 
Michalak oraz Julia roszak.

wręczono Nagrodę Gminy ko-
strzyn - statuetkę rycerza kostro 
dla klubu sportowego kks 1922 
Lechia kostrzyn, którą odebrali 
obecny oraz poprzedni prezesi klu-
bu. opinie kapituły przedstawił jej 
przewodniczący, zastępca burmi-
strza waldemar Biskupski. klub 
kks 1922 Lechia powstał 100 lat 
temu, co czyni go najdłużej istnie-
jącej klubem sportowym gminy 
kostrzyn. obecnie działają w nim 
sekcja piłkarska oraz szachowa. 

to właśnie w 1922 r. grono en-
tuzjastów piłkarstwa założyło ko-
strzyński klub sportowy, a jednym 
z głównych założycieli był kazi-
mierz Drzewiecki – wszechstronny 

sportowiec i zdolny organizator. 
po wręczeniu nagrody głos zabrał 
jeden z prezesów Michał Janiak, 
który złożył podziękowania dla 
burmistrza, członków klubu oraz 
mieszkańców gminy. po zakończe-
niu sesji odbył się koncert zespołu 
„trombQuartet”, który uświetnił 
uroczystość odśpiewaniem trzech 
bloków muzycznych zawierających 
zarówno pieśni patriotyczne, jak 
i muzykę popularną.

podczas obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości w gminie 
kostrzyn odbyła się również inau-
guracja projektu „pod biało-czer-
woną”. Gmina otrzymała dotację 

na zakup masztu i flagi oraz ich 
instalację. Biało-czerwona flaga rp 
została uroczyście podniesiona na 
maszt zainstalowany przy pomniku 
powstańców wielkopolskich w ko-
strzynie.

otrzymane środki pochodzą z bu-
dżetu państwa, które przekazane 
zostały przez wojewodę w kwocie: 
6 888,00 zł z projektu „pod biało-
-czerwoną” pod honorowym patro-
natem premiera Mateusza Mora-
wieckiego. AB

8 listopada siedzibie ochotniczej 
straży pożarnej w kostrzynie odby-
ła się uroczystość wręczenia promes 
dla Młodzieżowych Drużyn pożar-
niczych z terenów miasta poznania 
oraz powiatu poznańskiego. 

wśród zaproszonych gości byli: 
poseł Bartłomiej wróblewski, gen. 
brygadier andrzej Bartkowiak – 
komendant Główny państwowej 
straży pożarnej, bryg. robert Na-
tunewicz – z-ca wielkopolskiego 
komendanta wojewódzkiego psp, 
arkadiusz surdyk – wiceprezes 
Zarządu oddziału powiatowego 
Związku osp rp, szymon Maty-
sek – burmistrz kostrzyna wraz z 
zastępcą waldemarem Biskupskim, 
st. bryg. Jacek Michalak – komen-
dant Miejski psp w poznaniu wraz 
z zastępcą mł. bryg. radosławem 
Hurnikiem. w zbiórce uczestniczy-
li także prezesi, druhny i druhowie 

jednostek osp, które otrzymywały 
dofinansowanie.

promesy na zakup sprzętu dla 
Młodzieżowych Drużyn pożarni-
czych otrzymały jednostki: osp 
osiedle kwiatowe, osp Luboń, 
osp Gułtowy, osp węglewo, osp 

kostrzyn, osp swarzędz, osp 
kobylnica, osp radzewo, osp 
Czmoń, osp szczytniki, osp ko-
morniki, osp Gowarzewo, osp 
Boduszewo, osp rakownia, osp 
Czerwonak, osp Białężyn, osp 
promnice. SM

Strażackie promesy

podczas uroczystej sesji młodzieżowi radni złożyli ślubowanie 
i wybrali prezydium, a Statuetkę Rycerza Kostro wręczono 
KKS 1922 Lechia Kostrzyn

Narodowe Święto 
Niepodległości 
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o gminie kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

w ramach tegorocznej, dwudziestej 
pierwszej edycji akcji pod hasłem 
„Bezpieczny pierwszoklasista” sta-
rosta poznański Jan Grabkowski 
wraz z wydziałem Bezpieczeństwa 
i Zarządzania kryzysowego staro-
stwa powiatowego w poznaniu oraz 
komendą Miejską policji w pozna-
niu i komendą Miejską państwowej 
straży pożarnej w poznaniu przeka-
zuje kamizelki odblaskowe uczniom 
pierwszych klas szkół podstawo-
wych z terenu powiatu poznańskie-
go.

kamizelki dla wszystkich pierw-
szaków z gminy kostrzyn zostały 
przekazane 15 listopada w szkole 
podstawowej nr 1 w kostrzynie. 
w spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele powyższych instytucji, 
jak również burmistrz gminy ko-
strzyn szymon Matysek, zastępca 
burmistrza waldemar Biskupski, 

dyrektor szkoły adam Grzelak oraz 
wychowawcy klas.

podczas spotkania przeprowa-
dzono pogadankę z uczniami na 
temat bezpiecznego poruszania się 
po drogach, numerach alarmowych 
i ogólnych zasadach bezpieczeń-
stwa, a także pracy policji oraz stra-
ży pożarnej.

Dariusz Fleischer z wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania kry-
zysowego starostwa powiatowego 
opowiedział o zasadzie działania 
czujki dymu i czadu oraz o Xi edycji 
konkursu edukacyjnego z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego „Czuj-
ka tlenku węgla może uratować 
twoje życie”, dzięki któremu w pro-
sty sposób można stać się posiada-
czem takiego urządzenia. szczegóły 
na stronie: https://powiat.poznan.
pl/wygraj-czujke-tlenku-wegla-2/. 
PB

Bezpieczny 
pierwszoklasista

10 listopada nastąpiło oficjalnie 
otwarcie świetlicy wiejskiej w Czer-
lejnie, która była długo oczekiwana 
przez mieszkańców. Budowa zreali-
zowana została w ramach projektu 
pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej z 
wyposażeniem w Czerlejnie”. Zada-
nie objęte zostało dofinansowaniem 
ze środków rządowego Funduszu 
inicjalnych Lokalnych.

wartość inwestycji wyniosła 1 
337 379,32 zł, z czego wartość do-
finansowania to 400 000,00 zł. w 
ramach przedsięwzięcia powstał 
parterowy budynek wolnostojący 
przykryty dachem stromym wie-

lospadowym. przy nim stanęła 
drewniana wiata rekreacyjna i za-
gospodarowany został teren wokół 
świetlicy.

symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: posłowie Jadwiga emi-
lewicz i Bartłomiej wróblewski, 
burmistrz gminy kostrzyn szy-
mon Matysek, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski, radna Beata 
knopkiewicz, sołtys agnieszka au-
gustyn. Świadkami tego wydarzenia 
byli przyjaciele i mieszkańcy Czer-
lejna, którzy podziwiali nowe miej-
sce na mapie ich małej ojczyzny, 
które będzie im służyć. PB

Świetlica w Czerlejnie
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Kostrzyn

Dwunastu słuchaczy kostrzyńskie-
go Uniwersytetu każdego wieku 
uczestniczyło w iii olimpiadzie 
seniorów powiatu poznańskiego 
w Luboniu. organizatorzy: sta-
rostwo powiatowe i Uniwersytet 
Luboński trzeciego wieku przy-
gotowali 10 stanowisk z różnego 
rodzaju konkurencjami takimi jak: 
„Ciepnięcie moherem”, „Śwignię-
cie w dychę”, „slalom z jajem”, 
„Gwóźdź olimpiady”, „Bezpieczny 
senior”, „wieża z puszek”, „Naj-
większy powiat w polsce”, „rzut do 
kosza”, „strażackie kręgle”, „Bieg 
z książką na czas”.  

każdy z zawodników, a było ich 
ok. 200 z gmin powiatu poznań-
skiego, mógł uczestniczyć w mak-
symalnie trzech konkurencjach. 
słuchaczki i słuchacze z wielkim 
zaangażowaniem zaliczali kolej-
ne konkurencje z całkiem niezłym 
dorobkiem punktowym. wrócili 
zadowoleni, po ciekawie spędzo-
nym piątkowym popołudniu, obda-
rowani upominkowymi gadżetami 
i dumni z ich zawodniczki - Beaty 
łeszyk, która zdobyła aż 2 puchary, 
co było niezwykłą rzadkością na tej 
olimpiadzie. 
EM 

siatkarskie rozgrywki w ramach 
Xi otwartego turniej piłki siatko-
wej z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości o puchar przewod-
niczącego rady Miejskiej Gminy 
kostrzyn, który odbył się 12 li-
stopada rozpoczęły się o godz. 9, 
a zakończyły się o godz. 16. turniej 
otworzył wiceprzewodniczący rady 
Miejskiej Gminy kostrzyn przemy-
sław kubiak w towarzystwie burmi-
strza kostrzyna szymona Matyska, 
zastępcy przewodniczącego komisji 
oświaty, kultury i sportu arkadiu-
sza Bilskiego oraz kierownika wy-

działu oświaty, promocji i sportu 
pauliny Bankiewicz. Uroczystego 
i zarazem symbolicznego charakte-
ru temu wydarzeniu nadało odśpie-
wanie wszystkich zwrotek hymnu 
państwowego.

w turnieju wystartowało 12 
zespołów: aZs Malina, acapulco 
stallion, armada, Cichociemni 
Carport, sokoły 1, sokoły 2, aka-
demia sąsiadów, Ztp, Druży-
na pierścienia, walka kostrzyn, 
strzelby kutrzeby Delta szwadron 
super Cool komando wilków 
alfa, które rywalizowały w trzech 

grupach po cztery zespoły.
awans do półfinałów wywalczyły: 

aZs Malina i Cichociemni Carport 
acapulco stallion i armada. osta-
tecznie na podium stanęły zespoły: 
1. aZs Malina, 2. acapulco stallion 
i 3. armada. Najlepszym zawodni-
kiem został: szymon kulas z aZs 
Malina. 

Dekoracji dokonali wiceprze-
wodniczący przemysław kubiak 
i szymon Nadolny, radny arkadiusz 
Bilski, burmistrz szymon Matysek 
oraz zastępca waldemar Biskupski. 
AB

Siatkarski turniej 

III Olimpiada Seniorów 

8 listopada w szkole podstawowej 
nr 2 im. rady europy w kostrzynie 
odbyło się podsumowanie Grand 
prix Biegów Gminy kostrzyn oraz 
oficjalnie wręczone zostały stypen-
dia dla zdolnej kostrzyńskiej mło-
dzieży za osiągnięcia sportowe, na-
ukowe i artystyczne.

w ramach Grand prix odbyło się 
siedem biegów na różnych dystan-
sach. wystartowało w nich łącznie 
578 biegaczy, w tym 269 to miesz-
kańcy gminy kostrzyn. wyróżnie-
nia wręczone zostały w kategoriach: 
open, mieszkaniec/mieszkanka 
gminy kostrzyn, drużyna oraz w ka-
tegoriach wiekowych. spotkanie to 
było również okazją do podzięko-
wań dla wszystkich zaangażowa-
nych w przygotowanie i przeprowa-
dzenie biegowych imprez, m.in. dla 
redakcji „Naszego Głosu poznań-
skiego”.

w tym roku pozytywnie zaopi-
niowanych zostało 38 wniosków 

o przyznanie stypendiów, z czego 3 
dotyczyły osiągnięć artystycznych, 3 
naukowych i 32 sportowych. Z każ-
dym rokiem przybywa laureatów tej 
nagrody oraz poszerza się zakres 

dyscyplin, w których młodzi miesz-
kańcy gminy stają się mistrzami.

Nazwiska wszystkich nagrodzo-
nych poznać można na: www.ko-
strzyn.wlkp.pl. PB

w siedmiu biegach na różnych dystansach wystartowało 578 
biegaczy, w tym 269 mieszkańców gminy Kostrzyn 

Grand Prix Biegów 

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

 10 XII 2022 
 RYNEK

15:00 - 19:00

KGW w Gułtowach - rękodzieło, smalec oraz ciasteczka
KGW w Brzeźnie - słodkości, bombki i stroiki, herbata z maliną
KGW w Siedleczku - stroiki świąteczne, herbata, pierniczki 
KGW w Trzeku - dżemy, wypieki, breloczki, grzaniec bezalkoholowy
Rękodzieło Maria Rudnicka - rękodzieło, stroiki i upominki
TuliMiśki Handmade - poduszki, maskotki, ozdoby choinkowe, wianki
Upominek - handmade - wianki, stroiki, szkło z roślinami
Cudnie pachnie - Manufaktura - świeczki sojowe
Biżuteria z żywicy - z kamieniami naturalnymi oraz stali chirurgicznej.
Idalia biżuteria - biżuteria z kamieniami
Pani Podusia - poduszki, czapki, kominy
Krawiectwo u Ewy - ozdoby świąteczne, pluszowe zabawki, kołdry
Pogorzelska_szycie na zamarzenie - torebki, nerki, plecaki
MPWG art. rękodzieło - stroiki, dekoracji z filcu, biżuteria 
Jacek Jaroszewski - żelki, lizaki, pierniki
Alicja Turowicz - ozdoby świąteczne, choinki, wieńce, stroiki
Jolanta Witczak - zakręcone frytki na patyku
Marcin Serkiz - Świecidełka dla dzieci
Grażyna Wieruszewska - Skrzaty i dekoracje świąteczne
Barbara Podemska - ozdoby bożonarodzeniowe na szydełku
Ilona Nowicka - Stroiki świąteczne, bransoletki, poduszki
Stefan Natywa - słomiane ozdoby

ORGANIZATORZY:

Wystawcy:

O 18:00
ODPALENIE 

LAMPEK 
NA CHOINCE 

I WIZYTA 
ŚW. MIKOŁAJA
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14 dopiewo

Na jego ścianie znajduje się tablica 
upamiętniająca powstańców wiel-
kopolskich lat 1918 – 1919 – po-
wstanie to zadecydowało o włącze-
niu naszych ziem do odradzającego 
się państwa polskiego. każdy, kto 
przyszedł, otrzymał kotylion, mógł 
również wyposażyć się w flagę biało 
– czerwoną lub powstańczą. po fla-
gę narodową można było przyjść do 
urzędu od początku listopada. 

podczas uroczystości stanęli 
obok siebie przedstawiciele władz 
samorządowych, gminnych jedno-
stek, stowarzyszeń, organizacji i in-
stytucji, harcerze, strażacy, przed-
stawiciele szkół z terenu gminy oraz 
mieszkańcy z różnych miejscowo-
ści, którzy postanowili przyjść lub 
przyjechać, by w tym symbolicznym 
miejscu oddać hołd wszystkim tym, 
którzy przelali krew za wolność 
i niepodległość w różnych okresach 
naszej historii. przemówienie oko-
licznościowe wygłosił wójt gminy 
Dopiewo - paweł przepióra. poczty 
sztandarowe wystawiły  szkoły, jed-
nostki ochotniczych straży pożar-
nych, harcerze ZHp i ZHr i sołtysi. 
orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
zagrała utwory patriotyczne Nie za-
brakło „Legionów”, czy „wojenko, 
wojenko”. Delegacje i mieszkańcy 
złożyli wiązanki i  zapalili znicze - 
zarówno pod tablicą powstańczą, 
jak i głazem za dworcem kolejowym 
(poświęconym z kolei bohaterom ii 
wojny światowej). 

Następnie samorządowcy odwie-
dzili inne miejsca pamięci w gminie 
Dopiewo związane z  wydarzenia-
mi z  lat 1918 - 1919 (powstanie 
wielkopolskie) i  1939-1945 (ii 
wojna światowa). w  trzcielinie 
oddali hołd ppłk. a. kopie – do-
wódcy oddziału powstańczego po-
wiatu zachodnio – poznańskiego 
i dowódcy zwycięskiego szturmu 
na lotnisko ławica. w  Gołuskach 
położyli kwiaty i znicze pod pomni-
kiem upamiętniającym przetrzymy-

wanych w obozie pracy z czasów ii 
wojny światowej (jeńców z różnych 
państw  i więźniów narodowości 

żydowskiej). w więckowicach po-
chylili głowy pod pomnikiem po-
wstańców wielkopolskich. 

w południe, w Lasach Zakrzew-
sko – palędzkich, w miejscu zwa-
nym „kwaterą siedmiu Grobów”, 
została odprawiona polowa msza 
św. za ojczyznę. poprowadził ją 
proboszcz parafii zakrzewskiej ks. 
Dariusz piasecki, a  o  oprawę mu-
zyczną zadbał Chór Gminy Dopie-
wo „Bel  Canto”. w lasach tych, 
w mogiłach zbiorowych spoczywa 
do kilkunastu tysięcy polaków – 
ofiar hitlerowskich Niemców z cza-
sów ii wojny światowej.

Dzień wcześniej koncertem „ser-
ce w plecaku” Dopiewo uczciło 
Narodowy Dzień Niepodległości. 
organizatorem wydarzenia, które 
wpisało się już w niepodległościo-
wą tradycję, jest Zespół szkolno 

– przedszkolny im. Jana Brze-
chwy. wydarzenie było muzyczno 
– refleksyjną podróżą po polskich 
drogach do niepodległości. rozpo-
częły je przedszkolaki, po których 
prezentowali się uczniowie i absol-
wenci. energetyczny koncert dała  
Zofia Liwerska. Gwiazdą wieczoru 
była Mary kier z zespołem Q-artist, 
w składzie którego gra Marcin Mań-
ka, koordynator koncertu, nauczy-
ciel muzyki i opiekun artystyczny 
występujących dzieci.

Uroczystości rozpoczęły się  recytacją patriotycznych wierszy i wspólnym odśpiewaniem „Mazurka 
Dąbrowskiego” tych, którzy zebrali się przed Urzędem Gminy Dopiewo 

Dzień Niepodległości po dopiewsku
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samorząd gminy Dopiewo zaprasza 
mieszkańców, firmy z terenu gminy, 
organizacje, instytucje i grupy nie-
formalne do zgłaszania kandydatów 
do nagród „Dopiewski Filar” i „Do-
piewski talent”. Na dostarczenie 
zgłoszeń w  obu przypadkach czeka 
do końca 2022 r. Dokumenty zgło-
szeniowe dostępne są na stronie: 
dopiewo.pl . 

wypełnione formularze należy 
dostarczyć do 31 grudnia 2022 r. 
do Urzędu Gminy Dopiewo (przy-
nieść, wysłać pocztą tradycyjną lub 
emailem – decyduje data wpływu). 
wręczenie nagród odbędzie się na 
uroczystej gali na początku 2023 r.

Dopiewski Talent
Nagroda „Dopiewski talent” im. 

adriana Napierały wójta Gminy 
Dopiewo w latach

2014 - 2020 została ustanowiona 
w  październiku 2021 r. przez radę 
Gminy Dopiewo. Jest wyróżnieniem 

dla osób młodych do 26 roku życia, 
których uzdolnienia, wiedza, osią-
gane wyniki są szczególne w  skali 

regionu, kraju i świata. przyznawa-
na jest raz w  roku – jednej  osobie. 
Laureatem pierwszej edycji został 
kosma kasprzak – młody matema-
tyk.

Dopiewski Filar
Nagroda wójta Gminy Dopie-

wo „Dopiewski Filar” ma charak-
ter honorowy. przyznawana była 
dotąd 5-krotnie. podczas każdej 
edycji w  3 kategoriach: „anima-
tor”, „ambasador” i  „super–filar”. 
otrzymują ją osoby, które wyróż-
niają się działalnością, dorobkiem 
i  osiągnięciami, przyczyniając się 
do integracji gminnych środowisk 
lub propagowania dobrego imienia 
gminy, są wzorem do naśladowania 
dla innych. 

statuetkę „Dopiewskiego Fila-
ra” otrzymało do tej pory 15 osób. 

ostatnio (po roku przerwy) laure-
atami zostali – w kolejności kate-
gorii powyżej: kinga Żelechowska 
wiśniewska – instrukt orka tańca, 
animatorka i przedsiębiorczyni, 
przemysław witek – pianista i wy-
kładowca akademicki oraz teresa 
kośmicka – zasłużona dla społecz-
ności lokalnej i ruchu spółdzielcze-
go prezes spr „agrofirma”. wcze-
śniej nagrodę otrzymali: - w kat. 
„animator”: Bogdan Maćkowiak, 
tomasz Napierała, ks. krzysztof 
Różański i ks. Karol Górawski; 
- w kat. „ambasador”: Zbigniew 
kopras, Jacek Jaroszewski, aldo-
na Latosik i Grzegorz Tomczak; - 
w kat. „super-filar”:  albin Marian 
Czekalski, wojciech Jankowiak, 
Józef Brandenburg i Henryk wa-
lenciak.
Adam Mendrala

Poszukiwany Talent i trzy Filary

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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aż 229 zespołów z wielkopolski 
zgłosiło się do rozgrywek wielko-
polskiego Związku koszykówki 
na sezon 2022/23! to kolejny re-
kord!!! i tak 123 drużyny przystąpi-
ły do rozgrywek męskich, a 106 do 
żeńskich.  

Najliczniejsze męskie kategorie roz-
grywkowe to:
• Młodzicy Starsi U13M - 18 zespo-
łów w dwóch dywizjach;
• Młodzicy Młodsi U12M - 17 ze-
społów w dwóch dywizjach; 
• Żacy U11M - 12 zespołów w dwóch 
dywizjach; 
• Kadeci U15M - 15 zespołów 
w dwóch dywizjach; 
• 3LM - 13 zespołów.

Najliczniejsze żeńskie kategorie 
rozgrywkowe to:
• Młodziczki Młodsze U12K - 19 ze-
społów w dwóch dywizjach; 
• Żaki U11K - 19 zespołów w dwóch 
dywizjach; 
• Młodziczki Starsze U13K - 15 ze-
społów w dwóch dywizjach. 

Najwięcej zespołów zgłosili:
• Lider Basket Swarzędz – 15, 
• RKKS Rawia RAWAG Rawicz  
– 12,
• MUKS Poznań – 12,
• Basket Team Suchy Las – 11,
• Enea AZS Politechnika Poznań  
– 11, 
• Enea Basket Poznań – 10,
• MKK Pyra Poznań – 10.

– w zeszłym sezonie mieliśmy 221 
drużyn i to było już historyczne osią-
gnięcie, które zostało pobite w tego-
rocznym sezonie – mówi łukasz 
Zarzycki, prezes wielkopolskiego 
Związku koszykówki. – 229 zgło-
szeń do wszystkich lig, to absolutny 
rekord! Dzięki temu rozegranych 
zostanie łącznie ponad 2000 me-
czów. Co nie jest logistycznie proste, 
ponieważ wydział sędziowski pod 
kierownictwem pauliny Drop musi 
przygotować tysiące obsad sędziow-
skich. obecnie posiadamy w wiel-
kopolsce najbardziej rozbudowane 
koszykarskie rozgrywki w polsce. 
oprócz spotkań w koszykówce tra-
dycyjnej, czyli 5x5, zagramy także 
szereg turniejów 3x3, czyli nowej 
dyscyplinie olimpijskiej, na której 
wielkopolski Związek koszykówki 
bardzo mocno się skupia. 

Liczby te pokazują, że wielkopol-
ska koszykówka młodzieżowa się 
rozwija. Liczba zespołów przenosi 
się na sukcesy wielkopolskich klu-
bów w finałach o mistrzostwo polski 
oraz w liczbie powołań do młodzie-
żowych reprezentacji polski.

Ministerstwo podało właśnie 
aktualne klasyfikacje współzawod-
nictwa sportu dzieci i młodzieży. 
wielkopolska i wielkopolskie kluby 
osiągnęły znakomite wyniki. 

i tak rywalizację klubową w mę-
skiej koszykówce tradycyjnej wygrał 

enea Basket poznań wyprzedzając 
na podium wkk wrocław i Śląsk 
wrocław. 15 miejsce zajął inny 
z klubów naszego regionu – Mkk 
pyra poznań. 

w rywalizacji klubowej kobiet 
znakomite drugie miejsce zajęła 
enea aZs politechnika poznań, 
która nieznacznie przegrała ze 
sportową politechniką Gdańsk, 3 
miejsce zajął Gtk Gdynia. wyso-
kie, bo szóste, miejsce zajął MUks 
poznań, a dziewiąte Uks Lider 
swarzędz.

w klasyfikacji klubowej rywaliza-
cji odmiany koszykówki 3x3 kobiet 
zwyciężyła enea aZs politechnika 
poznań. Znakomite siódme miej-

sce w polsce zajął Mks opalenica 
z trenerem krzysztofem Mądrym 
na czele, a 10. – MUks poznań. 
Jeśli chodzi o klubową rywalizację 
mężczyzn w 3x3 to 11. pozycję zajął 
Mks Gromy Nowy tomyśl, a 14. ex 
aequo – Uks piątka ostrów wlkp. 
i Mkk pyra poznań. 

warto podkreślić, że wielkopol-
ska zdominowała żeńskie klasyfika-
cje województw w obu odmianach 
koszykówki, czyli zarówno w 5x5, 
jak i 3x3. w obu przypadkach na 
podium nasz region wyprzedził wo-
jewództwa pomorskie i łódzkie.

w męskiej koszykówce trady-
cyjnej i odmianie 3x3 wielkopol-
ska sklasyfikowana została tuż za 

podium, bo na czwartym miejscu. 
w koszykówce 5x5 na pierwszej po-
zycji sklasyfikowano województwo 
mazowieckie, przed pomorskim 
i dolnośląskim. 

– wyniki te pokazują, że wielko-
polska jest od lat najlepsza, jeżeli 
chodzi o żeński basket – ocenia pre-
zes wZkosz łukasz Zarzycki. – od 
lat zdobywa wiele medali młodzie-
żowych mistrzostw polski. Zawod-
niczki wywodzące się z poznańskich 
i wielkopolskich klubów są etato-
wymi reprezentantkami kraju i co 
w tym wszystkim jest najważniejsze, 
że oprócz dobrych wyników mło-
dzieżowych, także później bardzo 
duża liczba koszykarek odnajduje 
się w rozgrywkach seniorskich. Cie-
szy także ocalenie systemu szkole-
niowego opartego o zupełnie nowy 
klub enea Basket poznań, który 
osiąga bardzo dobre wyniki zarów-
no w szkoleniu dzieci i młodzieży, 
gdzie zajęli pierwsze miejsce w kla-
syfikacji klubowej w polsce, a także 
świetnie spisują się w rozgrywkach 
pierwszej ligi, gdzie możliwość gra-
nia ma duża liczba młodych zawod-
ników.         

a jakie miejsce koszykówka zaj-
muje na terenie powiatu poznań-
skiego?

– Jeśli chodzi o powiat poznań-
ski, to koszykówka bardzo dobrze 
się rozwija przy mocnym wsparciu 
starosta powiatowego w poznaniu. 
Bardzo dziękuje panu staroście 
Janowi Grabkowskiemu, że powiat 
poznański tak szeroko wspiera 
sport, oczywiście zawsze liczymy na 
więcej      – mówi prezes wZkosz 
łukasz Zarzycki. 

Największe ośrodki znajdują się 
w swarzędzu (Lider) z wicepre-
zesem wZkosz Marcinem Mada-
nowskim na czele, suchym Lesie 
(Basket team), a także w gminach 
Czerwonak (Uks Go Basket kicin), 
Dopiewo (ks korona Zakrzewo), 
komorniki (Uks Victoria plewi-
ska), kostrzyn (Uks siekierki), 
kórnik (MUks) i tarnowo podgór-
ne (tarnovia Basket). 

– Najbardziej mnie cieszy, że 

w powiecie poznańskim powstają 
nowe ośrodki, między innymi ostat-
nio w plewiskach i kostrzynie, gdzie 
świetną pracę z młodzieżą wyko-
nuje bardzo doświadczony trener 
ryszard Cudak. Naprawdę warto 
wspierać takie inicjatywy, dlatego 
dziękuję panu Janowi Brodzie - 
wójtowi Gminy komorniki  i panu 
szymonowi Matyskowi - Burmi-
strzowi kostrzyna za wspieranie 
koszykówki i oddolnych inicjatyw. 
oprócz tego w tym projekcie znaj-
duje się także drużyna ze Środy 
wielkopolskiej (Moskawa) – doda-
je prezes wZkosz łukasz Zarzycki. 

wielkopolska posiada dwa ze-
społy w ekstraklasie – w męskiej 
BM stal ostrów wielkopolski, 
a w żeńskiej enea aZs politechni-
ka poznań. tu należy podkreślić, że 
koszykarze BM stali bardzo dobrze 
zaczęli sezon. Niedawno zdobyli 
suzuki superpuchar polski, czyli 
trofeum im. adama wójcika, po-
konując w decydującym pojedynku 
w stegu arenie w opolu mistrza 
polski wks Śląsk wrocław 94:81. 

– Jestem bardzo dumny, że 
ostrowski klub rozpoczął tak szero-
ko szkolenie dzieci i młodzieży za-
równo w kategoriach chłopców, jak 
i dziewcząt pod szyldem orlen aka-
demia koszykówki BM stal ostrów 
wielkopolski, gdzie setki dzieci tre-
nują koszykówkę, dzięki czemu ma-
sowość koszykówki w regionie się 
zdecydowanie zwiększy – kontynu-
uje prezes wZkosz łukasz Zarzyc-
ki. – koszykarze BM stali walczą 
o jak najwyższe miejsca w rozgryw-
kach pLk. Świetną robotę wykonu-
je tam prezes Bartosz karasiński, 
bardzo mocno mu kibicuję.

w kobiecej ekstraklasie od lat 
rywalizuje wielkopolski zespół enei 
aZs politechniki  poznań, który też 
sobie całkiem nieźle radzi. 

– Bardzo też cieszy, że na me-
czach zarówno koszykarek, jak 
i koszykarzy zasiada bardzo wie-
lu widzów – podsumowuje pre-
zes wZkosz łukasz Zarzycki. 
– Niewątpliwie wpływ na to miał 
bardzo dobry wynik polaków na 
tegorocznym euroBaskecie, gdzie 
zajęli czwarte miejsce. przypomnę, 
że nasi reprezentanci w najlepszej 
czwórce znaleźli się po raz pierwszy 
od 1971 roku.     

Należy też wspomnieć, że 3 paź-
dziernika w warszawie odbyło się 
walne Zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Delegatów pZkosz. 
wielkopolskę reprezentowało 
siedmioro delegatów. Do zarządu 
polskiego Związku koszykówki 
z bardzo dobrym trzecim wynikiem 
został wybrany prezes wielkopol-
skiego Związku koszykówki łukasz 
Zarzycki. tytuł Honorowego Człon-
ka pZkosz przyznano wybitnemu, 
wielkopolskiemu zawodnikowi, 
a później trenerowi eugeniuszowi 
kijewskiemu.   
Sławomir Lechna 

w najnowszej klasyfikacji współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży w polsce województwo 
wielkopolskie zdominowało żeńską rywalizację regionów w obu odmianach koszykówki, czyli 5x5 oraz 3x3, 
a w rankingu męskiej klubowej koszykówki tradycyjnej zwyciężył Enea Basket Poznań!  

Wielkopolska koszykówka potęgą!
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Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Suchecka - członek zarządu Enea Basket Poznań, Lidia Dudziak – radna 
miasta Poznania, członek zarządu WZKosz, prezes WZKosz Łukasz Zarzycki,  Ewa Bąk - dyrektor Wy-
działu Sportu UMP, trener Przemysław Szurek i zawodnik Wojciech Fraś.  

Pełne trybuny kibiców na meczu ekstraklasy Enea AZS Politechnika 
Poznań, to efekt m.in. świetnego wyniku na EuroBaskecie. 

Prezes WZKosz Łukasz Zarzycki z członkiem zarządu WZKosz, 
prezesem Enea AZS Politechnika Poznań Pawłem Leszkiem Klepką 
oraz wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Markiem Golą.


