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

Fot. Materiały prasowe

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina, Opalenica, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne

Noworoczny Koncert Wiedeński. STR. 3

Fot. M. Zakrzewski
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Krótko z powiatu

HPV – zaszczep
dziecko II dawką

jest ze środków powiatu poznańskiego. Szczegółowy harmonogram
dostępny jest na www.powiat.poznan.pl/program-profilaktyki-zakazen-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 wywoływanym przez wirus HPV można się dowiedzieć pod numerem
telefonu 573 149 181, 789 901 542.
Oprac. KK

ZS nr 1 w Swarzędzu podpisał właśnie porozumienie z jedną
z najlepszych uczelni technicznych w kraju

Fot. Tomasz Sikorski

Na przełomie listopada i grudnia
dzieci z rocznika 2008, które zostały
zaszczepione przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, mogą
otrzymać kolejną dawkę.
Program realizowany od kilku
lat, skierowany jest do młodzieży
zameldowanej na terenie jednej
z 17 gmin powiatu. Szczepienia poprzedzane są spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi dla dziewcząt
i chłopców oraz zainteresowanych
rodziców czy opiekunów prawnych
nastolatków. Całość finansowana

Najpierw firmy,
teraz – politechnika

To nie tylko przełomowy moment
dla szkoły, ale również stworzenie jeszcze większych możliwości
kształcenia się młodych ludzi.
– Współpraca z Politechniką Poznańską o dopełnienie wszystkiego,
co zrobiliśmy tutaj przez minione
lata – podkreślał starosta poznański, Jan Grabkowski. – A zrobiliśmy
naprawdę wiele, rozbudowując placówkę, czy też wyposażając w najwyższej 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 partnera merytorycznego. To bezcenna
wartość, bo dzięki temu młodzież
będzie mogła brać udział w warsztatach, stykając się jednocześnie ze
sposobem myślenia pracowników
naukowych. Dla naszych uczniów

Rektor zwrócił również uwagę
na to, że szkoła w Swarzędzu, jak
i poznańska uczelnia mają zbieżne
kierunki. To automatyka, robotyka,
mechatronika, czy choćby informatyka. – Dla naszej szkoły to przełomowy dzień. Jesteśmy znani z tego,
że mamy dobre relacje z zakładami 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 zyskają umiejętności nie tylko praktyczne, 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 podpisał porozumienie o współpracy.
TS

to doskonała okazja na dalszy rozwój i zdobycie odpowiedniego wykształcenia – dodał.
Co Politechnika Poznańska zaoferuje uczniom placówki ze Swarzędza? – Będziemy otwierać dla
nich swoje laboratoria, a także dedykować odpowiednie wykłady oraz
projekty. Najzdolniejszym umożliwimy udział w kołach naukowych,
a także badaniach pod okiem naszych 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 dysponujemy na uczelni. Wysoki poziom
prezentują też nauczyciele. Widać
w nich pasję, a to wyjątkowo istotne, ponieważ dzięki temu zachęcają
młodzież do pogłębiania wiedzy –
dodał.

Doskonale na rowerach czuli się
mieszkańcy gmin Tarnowo Podgórne, Oborniki i Czerwonak, w przeciwieństwie do Mosiny, Komornik
i Buku. Najlepiej oceniono przyjemność z jazdy i brak ograniczeń mentalnych, najgorzej – bezpieczeństwo poruszania się po jezdniach
oraz objazdy robót drogowych. Tak
było dwa lata temu. Co zmieniło się
w ocenie mieszkańców Metropolii?
Dowiemy się dzięki trwającym właśnie Badaniom Klimatu Rowerowego.
Poruszający się na dwóch kółkach znów mogą wypełnić ankietę
przygotowaną przez naukowców
i przekazać organizatorom ruchu
drogowego informacje, co działa,
a co wymaga korekty. Międzynarodowe Badania Klimatu Rowerowego 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 tysiąc opinii. To ewenement na skalę
kraju. Oprócz Poznania najwięcej
odpowiedzi przysłali dotąd rowerzyści z Mosiny, Dopiewa, Kostrzyna i Komornik. Najmniej z Buku,
Kleszczewa, Puszczykowa, Skoków i Stęszewa. Pozostało jeszcze
sporo czasu na wypełnienie ankiet.
Termin mija 31 grudnia. Pytania
można znaleźć pod adresem www.
rowerowyklimat.pl, gdzie opublikowane są także raporty z 2020 roku.
Przesłanie wskazanej minimalnej
liczby formularzy oznacza przygotowanie raportu, który potem trafia
do władz samorządowych.
Badanie Klimatu Rowerowego
prowadzone jest równolegle w innych europejskich krajach. Reali-

Fot. Metropolia Poznań

Wypełnij ankietę i pomóż miłośnikom dwóch kółek

zuje je Polska Unia Mobilności
Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z organizacjami rowerowymi w Europie, które zrzeszone są
w ECF – Europejskiej Federacji Cyklistów. Celem jest poznanie opinii
rowerzystów o relacjach z innymi
uczestnikami ruchu drogowego,
o poczuciu bezpieczeństwa i komfortu, o infrastrukturze i o emocjach
towarzyszących jeździe na rowerze.
Wyniki umożliwią przygotowanie
Rankingu Miast Przyjaznych Rowerzystom, czyli wielowymiarowego
obrazu sytuacji osób korzystających
z jednośladu. Pomoże to również
w pracach na rzecz poprawy warunków jazdy i jakości przestrzeni
publicznych.
Ogłoszenie ogólnopolskich wyników z aktualnego badania zaplanowane jest na maj 2023 r.
Metropolia Poznań
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Artykuł sponsorowany

Noworoczny Koncert Wiedeński
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!
Noworoczny Koncert Wiedeński – Orkiestra Księżniczek to także zapierające dech
w piersiach, bajkowe kostiumy,
które przeniosą widzów do magicznego, 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, najbardziej rozpoznawalna, pierwsza na
świecie Orkiestra Księżniczek Tomczyk Art wykonująca wyłącznie muzykę Króla Walca – Johanna Straussa
nieprzerwanie od niemal dekady!
Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu,
wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący
w największych polskich i światowych salach koncertowych.
Wzruszają i bawią publikę

od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco! Tradycją stały się już coroczne Noworoczne
Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu
tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połączenie klasycznej wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością,
wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to
jedyne w swoim rodzaju widowisko.
Zabrzmią największe, ponadczasowe
i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje króla walca – Johanna
Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „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 dusza śpiewa”, polkę „Tritsch – Tratsch”
oraz słynny „Marsz Radeckiego”.

W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawią Państwa olśniewające
kreacje artystów, przepiękne suknie
balowe solistek oraz Orkiestry Księżniczek Tomczyk Art wykonującej to
niezwykłe widowisko. Artyści przeniosą Państwa do bajkowego świata.
Tutaj każdy może bujać się w rytm
muzyki oraz śpiewać wraz z solistami najpiękniejsze melodie jak choćby
„Wielka sława to żart”, czy „Usta milczą dusza śpiewa”. Noworoczny Koncert Wiedeński to przede wszystkim
doskonała zabawa. Chcemy śpiewać
i bawić się na scenie razem z Państwem! Red
Kolejne edycje Koncertów Wiedeńskich
w Auli UAM w Poznaniu:
4.02.2023 – Noworoczny Koncert Wiedeński 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.

REKLAMA

Fot. Marek Zakrzewski

BILETY:
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Poznań

Zakończyły się roboty mostowe PST

- Prace prowadzone na trasie PST
idą zgodnie z harmonogramem i codziennie widać ich postęp. Zdajemy
sobie sprawę, jak jest ona ważna
dla mieszkańców północnej części
miasta, dlatego najpóźniej w styczniu przywrócony zostanie ruch dla
pasażerów między Teatralką a ul.
Słowiańską. Reszta trasy w stronę
os. Sobieskiego gotowa będzie na
przełomie maja i czerwca przyszłego roku - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
Po 25 latach intensywnej eksploatacji trasa PST doczekała się gruntownego remontu torowiska. Prace
- z uwagi na dofinansowanie - podzielono na dwa odcinki: roboty od
ul. Roosevelta do przystanku Słowiańska realizuje na zlecenie MPK
Poznań firma PORR SA, natomiast
od Słowiańskiej do Szymanowskiego (remont tego odcinka uzyskał
wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład) konsorcjum
NDI Energy sp. z o. o. oraz NDI
SA, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu przeprowadzonym przez ZTM w Poznaniu.
Wykonawcy, mając świadomość jak
istotna dla systemu poznańskiej ko-

Fot. MPK

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

nowe torowisko, trwa jego układanie w kierunku centrum. Wyremontowany zostanie też rozjazd znajdujący się przy ul. Roosevelta.
Najpóźniej w styczniu 2023 roku
prace na tym fragmencie PST zostaną zakończone i będzie można
uruchomić połączenia tramwajowe pomiędzy mostem Teatralnym
a Słowiańską.

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 Roosevelta a przystankiem Słowiańska
w znacznej części przeprowadzono
już roboty torowe - w kierunku Piątkowa wyraźnie widoczne jest już

Coraz bardziej zaawansowane są
także prace na prawie 4-kilometrowym odcinku „pestki” od przystanku Słowiańska do Szymanowskiego. Wykonawca - konsorcjum firm
NDI Energy sp. z o. o. i NDI SA.
- kompleksowo modernizuje tam torowisko i wymienia krawędzie peronów na przystankach: Słowiańska,
Al. Solidarności, Lechicka/Poznań

Plaza, Kurpińskiego i Szymanowskiego.
W rejonie przystanku Słowiańska 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 prefabrykowanych płytach. Umożliwi
to w przyszłości - w sytuacjach nadzwyczajnych lub awaryjnych - montaż rozjazdu nakładkowego. Dzięki
nakładce będzie można uruchomić
komunikację z centrum do przystanku Słowiańska w momencie
kiedy wciąż będą się toczyły prace
na części trasy PST do Szymanowskiego.
Na kolejnych odcinkach trwają
prace związane z układaniem tłucznia, na którym będą montowane
podkłady i torowisko.
Po zakończeniu robót na PST
znów będzie można podróżować
bezpiecznie z prędkością nawet 70
kilometrów na godzinę. Zakończenie całości prac planowane jest na
przełom maja i czerwca przyszłego
roku. MPK, ZTM

mln zł.
W bieżącym sezonie jest do dyspozycji:
• dla obsługi jezdni: 43 pługoposypywarek;
• 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 zgłoszenie jest rejestrowane;
• tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00,
miejska infolinia Poznań*. Kontakt;
mail: zima@zdm.poznan.pl.
Red

fot. materiały prasowe

43 pługoposypywarki, 21 pługów
z piaskarkami i dziesiątki pracowników 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 wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno
odśnieżanie i usuwanie śliskości,
jak również sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść
podziemnych i kładek, a także
opróżnianie koszy ulicznych.
Wydatki miasta w ostatnich latach 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

Ul. Kolejowa przechodzi metamorfozę. Nowa nawierzchnia pojawi się
na jezdni i chodnikach. Przybędzie
również zieleni. Na całej długości
ulicy posadzonych zostanie ponad
50 drzew.
Rozpoczęte pod koniec października prace związane z przebudową
ul. Kolejowej na Łazarzu koncentrują się na robotach dotyczących
infrastruktury podziemnej. Wcześniej ich wykonawca wprowadził
czasową organizację ruchu i zabezpieczył drzewa na całym przebudowywanym odcinku.
- Obecnie na pierwszych odcinkach ul. Kolejowej - od ul. Gąsiorowskich - prowadzone są przede
wszystkim prace rozbiórkowe, dzięki którym spółka PSG będzie mogła
przebudować sieć gazową, znajdującą się pod nawierzchnią jezdni. Po
zakończeniu prac związanych z siecią gazową będzie można w pełnym
zakresie przystąpić do pozostałych
robót, choć niektóre z nich, jak np.
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - już się rozpoczęły - mówi
Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje
Miejskie.
Oprócz
odwodnienia
ulicy
w projekcie uwzględniono także
inne prace związane z podziemną
infrastrukturą - m.in. budowę kanału technologicznego i przebudowę
sieci telekomunikacyjnej. Dotychczasowe oświetlenie ulicy Kolejowej
zostanie zdemontowane, a w jego
miejscu pojawi się nowe. Wykonaw-

Fot. PIM

Zimowe utrzymanie ulic Trwa przebudowa ul. Kolejowej

ca całkowicie rozbierze istniejące
nawierzchnie i wykona nowe, z częściowym wykorzystaniem płyt, kostki i krawężników kamiennych pozyskanych z demontażu. Cała jezdnia
zyska nowy asfalt.
Pojawią się także uspokajające
ruch wyniesione skrzyżowania. Piesi poruszać się będą wygodnymi,
równymi chodnikami, a większość
miejsc parkingowych wykonanych
zostanie z kamiennej kostki z jezdni ulicy Kolejowej. Na traktach pieszych w rejonach skrzyżowań zaprojektowano system informacji
fakturowej, ułatwiający poruszanie
się osobom z dysfunkcjami wzroku,
wyznaczone zostaną także miejsca

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W ramach inwestycji zaplanowano posadzenie ponad 50 drzew.
Powstaną szerokie pasy zieleni,
które stworzą lepsze warunki do
życia również starym drzewom rosnącym wzdłuż ulicy. Przewidziane rozwiązania projektowe umożliwiają zwiększenie powierzchni
biologicznie czynnej o ponad 2500
m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi
ponad 5 tysięcy krzewów i niska
zieleń, których dotąd na niej brakowało.
Zakończenie prac budowlanych
przewidziano na III kwartał 2023 r.
PIM
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Niepodległość świętowali na sportowo

W słoneczny poranek 6 listopada w Komornikach na starcie Rowerowego Rajdu Niepodległości stawiło się
ponad dwustu uczestników

Fot. GOSiR Komorniki

Od kilku lat GOSiR Komorniki
świętuje niepodległość „na sportowo” wraz z mieszkańcami całej gminy. 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 szlakiem czerwonym niepodległości
oraz 18 km trasę rodzinną. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się
od wspólnego odśpiewania hymnu
państwowego. Na trasy rowerowe
wyruszyły całe rodziny, które zadbały w wielu przypadkach o stroje
w barwach narodowych.
Po rajdzie na wszystkich czekał
ciepły poczęstunek, kawa i ciastka,
a także gadżety rowerowe. W programie wydarzenia znalazł się też
quiz wiedzy historycznej dla dzieci
dotyczący Święta Niepodległości.
Dzięki policji i straży gminnej przeprowadzona została także akcja
znakowania rowerów, która cieszyła
się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy dziękują MTB Team
i Zakręconym Plewiskom za poprowadzenie i zabezpieczenie rajdu,
a Szymonowi Kosmalskiemu za
pyszne jabłka dla wszystkich uczestników.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
GOSiR Komorniki
O gminie Komorniki czytaj także na
naszglospoznanski.pl
REKLAMA

Camping z Kórnika
nagrodzony
odebrał zastępca kierownika Działu
OAZA Błonie Adam Nowicki.
Jest to zaledwie drugi sezon,
w którym kórnicki ośrodek widnieje na mapie Polskiej Federacji
Campingu i Caravaningu. Warto wspomnieć, że Camping ****
Oaza Błonie, jako jeden z dwóch
w Wielkopolsce, otrzymał kategoryzację czterech gwiazdek, a goście
przyjeżdżali nie tylko z Polski, ale
także z całej Europy zaczynając od
naszych sąsiadów jak Niemcy, Czechy, Ukraina po Holandię a nawet
Irlandię. Red

fot. materiały prasowe

W Centralnym Ośrodku Sportu
OPO Cetniewo od 7 do 9 listopada
odbyło się seminarium „Ocena sezonu turystycznego na campingach
w 2022 roku” zorganizowane przez
Polską Federację Campingu i Caravaninu. Na trzydniową uroczystość
zaproszono także przedstawicieli
Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA oraz OAZA Błonie.
Jednym z punktów seminarium
było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu „Mister Camping 2022”. Camping **** Oaza
Błonie zdobył III miejsce. Nagrodę

Czerwonak

Wyścigi psich zaprzęgów
Stowarzyszenie Psich Sportów Zaprzęgowych klub „Wataha Północy” wraz z gminą Czerwonak oraz
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN zapraszają wszystkich
miłośników psich aktywności na
Mistrzostwa Polski Dryland - Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów, które odbędą się od 3 do
4 grudnia 2022 roku na terenie sąsiadującym 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 takich: bikejoring, canicross, scooter
oraz duże klasy zaprzęgowe.

Widzowie będą mogli na własne
oczy zobaczyć inny wymiar biegania, jazdy na rowerze czy hulajnodze. A to wszystko na wymagającej
trasie ze stromymi podjazdami
i zjazdami na czele. Oczywiście
wszystko w towarzystwie najważniejszych uczestników - psów!
Najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił biegając razem ze
swoim psem pod opieką dorosłych
w Pucharze Samoyeda, natomiast
na psich emerytów czeka konkurencja „Happydog”.
Dodatkowo udział w zawodach
pozwoli zdobyć punkty w kwalifikacji Pucharu Świata IFSS.
Red

Potrójna nagroda
dla gminy Czerwonak
Gmina Czerwonak otrzymała aż trzy nagrody w XXIII edycji
konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
organizowanego przez Samorząd Województwa
„Celem konkursu jest popularyzowanie lokalnych, proekologicznych
inicjatyw, szczególnie tych z obszaru edukacji ekologicznej, a także zachowań zmierzających do poprawy
jakości powietrza oraz właściwego
zagospodarowania odpadami. Istotą Konkursu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i promocja działań o znaczeniu kulturowym
i historycznym, które nawiązują do
tradycji i przyczyniają się do realizacji idei „Małej Ojczyzny” bliskiej
swoim mieszkańcom.”
Urząd Gminy Czerwonak otrzymał nagrodę w kategorii „Działania
prokulturowe” za projekt „Obchody
upamiętniające Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy Czerwonak”, Gminny Ośrodek Kultury
„Sokół” w Czerwonaku otrzymał

Fot. Materiały prasowe
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nagrodę w kategorii „Działania
prokulturowe” za projekt „Wianki”,
Zarząd Osiedla Przylesie otrzymał

nagrodę w kategorii „Działania proekologiczne” za projekt „Zielone
Przylesie w zgodzie z naturą”. Red

Cykl
wykładów

reklama

GOK Sokół oraz Fundacja Nasze
Podwórko zapraszają na cykl wykładów poświęcony historii gminy
Czerwonak w XX w. Prowadzone
będą przez Olgę Krause-Matelską
i Wojciecha Matelskiego, którzy
historię gminy Czerwonak zgłębiają 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, robotnicy i artyści. Czerwonak”.
• 11 stycznia „Przerwany obiad
w gospodzie Bauma i inne historie.
Owińska, Miękowo, Annowo, Bolechówko, Potasze”.
• 8 lutego „Śmierć młodego nauczyciela i inne opowieści. Owińska, Miękowo, Annowo, Bolechówko, Potasze”.
• 9 marca „Historia kółkiem zakręcona. Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra”.
• 19 kwietnia „Za co zwolniono
pana Ruprychta i inne historie z Koziegłów”.
• 17 maja „O czym szumią kasztany? Historie z Bolechowa, Bolechowa Osiedla, Szlachęcina, Trzaskowa i Promnic”.
Red
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Tarnowo Podgórne

Pomogą w zakupie węgla

7

– Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców – mówi
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz
Czajka. – Nie wyobrażam sobie,
by w chaosie informacyjnym, jaki
w czasie kryzysu energetycznego
zafundowali nam wszystkim obecnie rządzący, nasi mieszkańcy pozostali sami.
Cena paliwa stałego przy zakupie
preferencyjnym wynosi 2 000 zł za
tonę, do której należy doliczyć ewentualny koszt transportu z punktu
składowania opału na terenie gminy
do gospodarstwa domowego.
Formularze wniosków są dostępne w Wydziale Obsługi Klienta
i Informacji Publicznej w Urzędzie
Gminy w Tarnowie Podgórnym oraz

Fot. Materiały prasowe

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

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 wykorzystując platformę ePUAP.
– Zaapelowaliśmy do mieszkań-

Bieg 104 km dla generała

wie listownych zawiadomień tradycyjną pocztą.
– Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych
jest programem rządowym. – podkreśla wójt Tadeusz Czajka. – Gmina nie ponosi odpowiedzialności
za dostępność ani za jakość opału
dostarczanego w ramach tego rządowego programu. Nadal wiele naszych pytań, kierowanych do ministerstwa, pozostaje bez odpowiedzi,
ale zapewniam, że z naszej strony
robimy wszystko, by mieszkańcy
mieli czym ogrzać swoje domy. Red
O gminie Tarnowo Podgórne
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Przed nami trudny rok

Fot. Materiały prasowe

W nocy 27/28 grudnia odbędzie się
w Lusowie IV Ultramaraton Generała Józefa Dowbora Muśnickiego na
dystansie 104 kilometrów na cześć
104. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. To propozycja zarówno dla miłośników biegania, jak
i nordic walking. Celem biegu jest
upamiętnienie postaci dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Na wydarzenie zaprasza multimaratonka z
Lusowa Jolanta Witczak (kierownik
biegu) oraz Towarzystwo Pamięci
Gen. J. D. Muśnickiego i gmina Tarnowo Podgórne,
Na całkowity dystans składa się
pierwsze okrążenie 4 km i 10 pętli
po 10 km każda. Bieg nie jest wyczynowy, ma charakter towarzyski,
a uczestnik może sam sobie wybrać
dystans do pokonania. Liczą się pełne okrążenia – wystarczy pokonać
dystans 14 km, aby otrzymać pamiątkowy medal.
Uczestnicy wystartują 27 grudnia
o 19.00 w Lusowie (od 16.00 zapra-

ców, by składali wnioski jak najszybciej, do 21 listopada – mówi
wójt Tadeusz Czajka. – To pozwoli
nam na oszacowanie wielkości zapotrzebowania na opał i na złożenie
zamówienia u wskazanych w ustawie dostawców.
Potem gmina będzie czekać
na sygnał ze strony dostawcy, że
można odebrać zamówiony węgiel
i przywieźć go do punktu składowania na terenie gminy. Kiedy węgiel
zostanie przyjęty na plac, gmina
powiadomi o tym fakcie wnioskodawców mailowo lub telefonicznie
(w zależności od danych podanych
we wniosku), wskazując mu jednocześnie sposób zapłaty. Co ważne:
gmina nie będzie wysyłać w tej spra-

15 listopada wójt Tarnowa Podgórnego 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 finansów samorządowych – podkreślił
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz
Czajka. – Teraz nad zapisami projektu pochylą się radni w komisjach
Rady Gminy.
Dochody gminy Tarnowo Podgórne w 2023 r. zaplanowano w wy-

sokości 288 227 779,28 zł, a wydatki 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 rozliczenia środków unijnych.
Dyskusja nad projektem budżetu
oraz przyjęcie uchwały w tej sprawie
odbędzie się na sesji Rady Gminy 13
grudnia. Zapraszamy do internetowego śledzenia obrad – link do relacji będzie na stronie internetowej
tarnowo-podgorne.pl i BIP Tarnowo Podgórne.
ARz

Bieg dla Generała odbywa się w ramach obchodów rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w gminie Tarnowo Podgórne.
szamy do biura biegu w tamtejszej
świetlicy wiejskiej).
Limit uczestników – 104 osoby
(biegacze i „kijkarze” łącznie, uwaga: startować mogą wyłącznie osoby

pełnoletnie). Zapisy już trwają na
stronie bieggenerala.pl i w kalendarzu biegowym na stronie maratonypolskie.pl (wpisowe 60 zł).
GTP

ogłoszenie

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Fot. Damian Nowicki

Sztuka teatralna „Moje szczęśliwe
miejsce na ziemi” to najnowszy projekt stowarzyszenia TARSON z Tarnowa Podgórnego! Na scenie zobaczymy kilkunastu aktorów w wieku
od 6 do 40 lat.
– Chcemy wychodzić poza dotychczasowe działania. Z entuzjazmem, choć i z pewnym onieśmieleniem wkraczamy na deski sceny
– zapraszają aktorzy. – A do udziału
w tej realizacji zaprosiliśmy również
naszych przyjaciół, członków stowarzyszenia ROKTAR. Próby prowadzone były pod okiem instruktorów teatralnych – Izabeli Buksy
i Macieja Woźniaka.
Przedstawienie „Moje szczęśliwe
miejsce na ziemi” próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak i gdzie znaleźć
szczęście. Czy ważny jest punkt geograficzny, czy okoliczności, a może
ludzie, którzy mnie otaczają? Pro-

Fot. Materiały prasowe

Wkraczamy na deski sceny!

jekt jest prowadzony we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
SEZAM w Tarnowie Podgórnym
i współfinansowany przez gminę
Tarnowo Podgórne.
Zapraszamy na premierę 26 listopada o godz. 17.00 do CK Prze-

źmierowo. Bezpłatne wejściówki
można już odbierać w Centrum Kultury Przeźmierowo i GOK SEZAM
w Tarnowie Podgórnym oraz w Stowarzyszeniu TARSON.
Kazimierz Szulc,
Stowarzyszenie TARSON

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.

Kup działkę
w gminie
Dopiewo
Gmina Dopiewo sprzedaje 7 działek budowlanych w Dąbrowie o powierzchni od 700 do 770 m². Cena
za 1 m² wynosi od 230 do 380 zł +
VAT (23%).
Zapraszamy do udziału w przetargu. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. w sali nr 103, I piętro
(sala konferencyjna) Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C, od
godź. 9.30.
Szczegóły podaje Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dopiewo w
dziale z ogłoszeniami przetargów.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu,
przelewem na konto Urzędu Gminy
Dopiewo: Poznański Bank Spółdzielczy- Oddział w Dopiewie Nr 11
9043 1012 3012 0025 9105 0102.
Dniem dokonania wpłaty jest dzień
uznania środków na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 9
grudnia 2022 roku (w tytule należy
podać nr działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu). BS

Dopiewo

Przekazanie budżetu na 2023 rok

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
Obydwaj zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed samorządem, wyrażając przekonanie o kontynuacji
dobrej współpracy między wójtem
a Radą Gminy w nowym roku budżetowym.
Wydatki budżetu w 2023 r. zaplanowano na poziomie 229.870.347
zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155.874.468 zł i wydatki majątkowe w wysokości 73.995.879
zł. Z kolei dochody budżetu
mają wynieść w przyszłym roku
185.072.290 zł, w tym dochody bieżące 158.779.401,50 zł i dochody
majątkowe 26.292.888,50 zł.
– To jest trudny budżet. Finanse 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-

Fot. Michał Juskowiak
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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 rozumiemy te uwarunkowania – tłumaczy wójt.
Zatwierdzenie budżetu na 2023 r.
przez radnych odbędzie się poprzez
głosowanie na sesji Rady Gminy
Dopiewo, zaplanowanej na 19 grudnia. Radni przyjmą wtedy również
wieloletnią prognozę budżetową na
lata 2023 – 2034.
Budżet na kolejny rok jest wynikiem konsultacji z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Powstający
w Urzędzie Gminy Dopiewo projekt uwzględnia realia finansowe,
zadania do zrealizowania, potrzeby
i priorytety całej gminy Dopiewo
i poszczególnych jej sołectw.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Co roku Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Skórzewie (gmina Dopiewo) organizuje Dzień Patrona. Świętowano 10 listopada, w połączeniu z Narodowym Świętem Niepodległości
i akcją „Szkoła do hymnu”.
Dzień miał wyjątkowy scenariusz i oprawę. Rano społeczność
szkolna uczestniczyła w zajęciach
tematycznie związanych z obchodami. Uczniom klas I-III przybliżone
zostało znaczenie historyczne wydarzeń 1918 r. dla narodu polskiego
i szczególny w nich udział patrona
szkoły. Dzieci wykonywały kotyliony, serca i flagi w barwach narodowych oraz uczyły się piosenki „Paderewski jedzie”. Nad wszystkim
czuwały ich wychowawczynie.
Podczas specjalnych lekcji wychowawczych uczniom klas IV-VIII
zaprezentowana była m. in. opowieść filmowo-muzyczna „Paderewski, podróż w czasie”. Poza tym
przedstawiciele klas VI i VIII rywalizowali w IGNACJADZIE 2022
„Paderewski znany - nieznany”,
turnieju klas o Medalion Przechodni Dyrektora Szkoły. Konkurs prze
prowadzili uczniowie z klas V.
Przed główną częścią obchodów
wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne wraz z pracownikami administracji 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 międzywojennego. Można było zobaczyć, jak
zmieniała się moda, co nosiły nasze
babki, prababki a nawet praprabaki, jak ubierali się chłopcy, a jak
mężczyźni.
Przed godziną 11:11 wprowa-

Fot. Marcin Chętnik

Patron Niepodległościowy

dzono sztandar szkoły i w ramach
akcji „Szkoła do hymnu”, uroczyście został odśpiewany hymn Polski. Następnie okolicznościowe
przemówienie wygłosiła dyrektor
szkoły Katarzyna Krüger – Szczot,
która podkreśliła rolę I. J. Paderewskiego w historii. Postawą, słowem

i czynem przyczynił się on do odzyskania przez Polskę niepodległości 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 muzycznie, i nosi bujną czuprynę złotorudych włosów. Po tym przemówieniu i wyprowadzeniu sztandaru
szkoły podsumowano zmagania

i ogłoszono wyniki IGNACJADY
oraz Szkolnego Konkursu Literacko
- Plastycznego „Ignacy Jan Paderewski”. Dyrektor szkoły osobiście
wręczyła medalion zwycięskiej drużynie klasy VIII b. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 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 patronie to nasz obowiązek – całej szkolnej społeczności.
Marcin Chętnik
O gminie Dopiewo czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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Kórnik

Sukces w rankingu

Pielgrzymka sołtysów

Kórnika Przemysław Pacholski, wiceburmistrzowie tej gminy Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak.
Podczas mszy świętej koncelebrowanej przez ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka i ks. prof. Tomasza
Nawracałę, który wygłosił homilię,
dokonano poświęcenia Sztandaru
Sołtysów Powiatu Poznańskiego
i Średzkiego. Po uroczystości kościelnej w KCRiS Oaza koncert dla
sołtysów zagrała Kórnicka Orkiestra Dęta. Red

Wernisaż malarstwa

i zbiorowych nie tylko w Polsce, ale
i we Włoszech, Austrii czy Anglii.
Stają się one także często okładkami zbiorów poetyckich oraz wizualnym dopełnieniem publikowanych
w nich wierszy. Jacek Rozmiarek
powołał do życia projekt Vienna
Dream, czyli artystyczne spotkania
przy kawie, które przyciągają artystów z całego świata. Po oficjalnej
części wernisażu tradycyjnie goście
zostali zaproszeni na poczęstunek
do kawiarni restauracji Ventus oraz
na degustację włoskich win zorganizowaną 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

Na zdjęciu wiceburmistrz Sebastian Wlazły i burmistrz Przemysław
Pacholski.
Karpacz, Złotów i Krynica Morska.
Wśród gmin wiejskich najlepsze
były Kleszczów, Kobierzyce i Tarnowo Podgórne.
Wyniki zostały ogłoszone 7 listopada 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
O gminie Kórnik
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Niedawno odbył się 15. Konkurs
Niepodległościowy pn. „Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi
do Niepodległości”, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe 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, łowickiego, poznańskiego, rawickiego, świdnickiego, nowotarskiego,
wadowickiego, międzychodzkiego
i tatrzańskiego oraz miasta Sopotu.
W tym roku finał konkursu odbył
się w gminie Kościelisko i poprzedzony był eliminacjami gminnymi,
które odbyły się 10 października
w gminach i powiatach zaproszonych do konkursu.
Eliminacje powiatowe rozegrane zostały w dwóch kategoriach:
do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z powiatu
tatrzańskiego oraz gmin i powiatów
partnerskich, ale pytania konkursowe dla wszystkich uczestników były
takie same.
Gminę Kórnik reprezentowała
trzyosobowa drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Kamionkach w składzie: Gustaw Domański, Grzegorz
Lisiecki i Eryk Przedborski z opiekunem Malwiną Panek. Drużynie
towarzyszyła kierownik Wydziału
Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Magdalena Matelska-Bogajczyk.

Fot. Materiały prasowe

Uczniowie z Kamionek zwycięzcami

Fot. Materiały prasowe

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 Lewandowski oraz grono zaproszonych gości
i sympatyków sztuki. Uroczystości towarzyszyła recytacja poezji
Magdaleny Szymańskiej, której to
wiersze dedykowane są właściwym
obrazom pana Jacka.
Artysta, co ciekawe, urodził
się w Kórniku, jednakże od wielu lat mieszka i pracuje w Wiedniu. Maluje głównie kobiety i konie, a jego obrazy prezentowane
są podczas wystaw indywidualnych

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji 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. Materiałem źródłowym jest 15 wskaźników 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 Promocyjnego.
Miasto i gmina Kórnik każdego roku klasyfikuje się w czołówce
rankingu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. W tegorocznym zestawieniu uplasowała się na miejscu siódmym spośród 662 gmin
tego typu w Polsce. Najlepsze były
Polkowice, Stryków i Niepołomice. W kategorii miast na prawach
powiatu triumfowało Świnoujście
przed Warszawą i Poznaniem.
Pierwsza trójka gmin miejskich to

Fot. Materiały prasowe

Miasto i gmina Kórnik w rankingu Zrównoważonego Rozwoju
zajęła siódme miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Fot. Materiały prasowe

5 listopada odbyła się kolejna już
pielgrzymka sołtysów powiatu
poznańskiego i sołtysów powiatu
średzkiego do Matki Bożej Kórnickiej.
Poza sołtysami i reprezentantami
stowarzyszeń sołtysów w pielgrzymce uczestniczyli także: starosta
średzki Ernest Iwańczuk, członek
zarządu powiatu poznańskiego Antoni Kalisz, burmistrz Środy Wlkp.
Piotr Mieloch, burmistrz Pobiedzisk
Ireneusz Antkowiak oraz burmistrz

9

Tematem wiodącym tegorocznego konkursu było „Stulecie powrotu
części Górnego Śląska do Macierzy”. Uczniowie mieli za zadanie
odpowiedzieć na 15 pytań. Pomimo, że konkurs był trudny, młodzież
wykazała się dużą wiedzą historyczną. Uczniowie mieli za zadanie podać stopnie wojskowe dowodzących
w walkach żołnierzy, podać imiona
i nazwiska, a także znać daty i miejsca walk. Najwięcej problemów
sprawiły pytania o postacie na zdjęciach, które w szczególny sposób
przyczyniły się do powrotu Śląska
do Macierzy.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach wygrała z dużą
przewagą punktową w kategorii
szkół podstawowych, zdobywając 62 punkty. Na drugim miejscu
z liczbą 41 punktów uplasowało się

Zakopane, a trzecie miejsce zdobyli po dogrywce uczniowie z Bukowiny Tatrzańskiej osiągając wynik
39 punktów. Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce
zdobyli uczniowie z powiatu rawickiego, drugie miejsce zajęli uczniowie z powiatu kartuskiego, a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie
z powiatu tatrzańskiego. Wszyscy
uczestnicy finału otrzymali książki
historyczne, a pierwsze trzy zespoły i ich opiekunowie cenne nagrody
rzeczowe. Konkurs podobnie, jak
w latach ubiegłych zorganizowany
został w przeddzień Święta Niepodległości. Na drugi dzień uczestnicy
konkursu wraz z opiekunami wzięli
udział w uroczystości 104. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości w Kościelisku.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
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Buk

Święto Niepodległości
– W tym dniu wspominamy wszystkich, którzy przez przeszło tysiąc lat
naszej państwowości budowali Polskę w różnych okresach jej historii.
Wśród nich byli nasi przodkowie
i z pewnością nasi najbliżsi. Pozostawili 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 Literackiej, którą celebrowali ks. Jarosław
Trojan i ks. kanonik Roman Janecki, proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Niepruszewie. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Buku pod batutą Karola Hołoda.
Zespół towarzyszył także pocztom
sztandarowym i delegacjom podczas przemarszu oraz składania
okolicznościowych wieńców i wiązanek pod Pomnikiem Bohaterów
Ziemi Bukowskiej, gdzie przemówienie 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 niewyobrażalnych od pokoleń zagrożeń. Jeszcze niedawno tkwiliśmy
w strachu i izolacji wywołanymi
pandemią, a dziś tuż za naszą granicą toczy się prawdziwa, krwawa
wojna, na której dokonuje się ludobójstwo 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

Fot. Materiały prasowe

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

Informacji z gminy Buk
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

życiu naszych rodzin.
W trakcie uroczystości honorową
asystę pełnili harcerze, a obchody
uświetniły poczty sztandarowe wystawione przez samorząd, szkoły,
instytucje i organizacje. Uczniowie
z gminnych szkół podstawowych
przygotowali ponad 300 sztuk pamiątkowych biało-czerwonych rozetek. Całość przebiegała pod czujnym
okiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po oficjalnej części na przedstawicieli pocztów sztandarowych czekał
słodki poczęstunek w Bibliotece i Kinie „Wielkopolanin”.

Dziękując za niepodległość

Świętowanie urozmaicił festyn
rodzinny „Mamy Niepodległą”
przygotowany przez ZHP Buk
i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Skaut. Plac Reszki zamienił 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 podwoje. Spróbowali też swoich sił też
w strzelaniu laserem, a przy okazji

przeszli krótki kurs pierwszej pomocy. Mogli również upiec wspólnie kiełbasę przy rozstawionych
paleniskach, nie zabrakło także
grochówki, a nawet popcornu czy
waty cukrowej.
W ramach festynu zaproszono
też do odwiedzenia stoiska „Ukraina dla Buku”, gdzie na mieszkańców czekały tradycyjne specjały:
pierogi, barszcz ukraiński, naleśniki, czeburaki. W ten sposób
nasi przyjaciele z Ukrainy chcieli
podziękować za udzieloną pomoc
i wsparcie. Można też było, poprzez

To już 21 edycja akcji „Bezpieczny
pierwszoklasista”, która jest organizowana przez Starostwo Powiatu
Poznańskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji i Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Akcja ta nie tylko polega na rozdawaniu kamizelek pierwszoklasistom, ale jest to idealna okazja
do tego, aby przybliżyć dzieciom
zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Termin przekazania
kamizelek też nie jest przypadkowy – jesienią, kiedy szybko zapada
zmrok, odblaskowe kamizelki są
potrzebne najbardziej.
8 listopada do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr Wandy
Błeńskiej w Niepruszewie zawitał
przedstawiciel Starostwa Powiatu
Poznańskiego Dariusz Fleischer,
który wręczył pierwszoklasistom
kamizelki. Wspólnie z nim policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

Fot. Materiały prasowe

Przekazanie kamizelek pierwszoklasistom

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

Na jakiej zasadzie działa kamizelka odblaskowa czy każdy inny odblask, który mamy przy sobie? Czy

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

datki wrzucane do puszek, finansowo 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

kolor, a wieczorem kiedy na kamizelkę 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. Poruszono również temat numeru alarmowego, który jak się okazało, jest
wszystkim dzieciom bardzo dobrze
znany.
Swoje wystąpienie miał też strażak Krzysztof i jego wierny towarzysz 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 podstawowe zasady bezpieczeństwa na
drodze, z której uczniowie wyszli
nie tylko z prezentami w postaci nowych kamizelek, ale również dawką
solidnej wiedzy.
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Buk, Stęszew

Stęszew pamiętał

ogłoszenia

Burmistrz gminy Stęszew

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie
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.

11 listopada w całym kraju obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Gmina Stęszew również
uczciła 104. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Tego
dnia oficjalne uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w kościele św. Trójcy w Stęszewie. Następnie wszyscy udali się na
stęszewski Rynek, gdzie przybyłe
delegacje złożyły biało-czerwone
kwiaty pod pomnikiem oraz wspólnie 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 Wędkarskiego, Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, Szkoły
Podstawowej w Stęszewie, Szkoły
Podstawowej w Jeziorkach, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Zarządu MiejskoGminnego Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Klubu Sportowego KS
Lipno, Żywego Różańca i Patronki
Kapłanów, Najświętszej Maryi Panny Patronki Stęszew. Red

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.

Wystąpi Formacja Chatelet
26 listopada o godz. 18 w hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie
wystąpi kabaret Formacja Chatelet. Grupa posiada bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny styl
kabaretowy. Balansuje na granicy
kabaretu, teatru, koncertu rockowego 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-

Fot. Materiały prasowe

Informacji z gminy Stęszew
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

DLA WIDZÓW PRZEWIDZIANA NIESPODZIANKA

nych, wszechstronnych i charyzmatycznych artystów kabaretowych.
Od początku w grupie jest jej lider
Adam Małczyk. Razem z nim zespół
współtworzy aktor i wokalista Karol
Wolski.
Wszystkich sympatyków dobrego humoru zapraszamy do udziału
w wydarzeniu.
Bilety, w cenie 30 zł, można zakupić bezpośrednio w sekretariacie
Domu Kultury w Stęszewie jak również na portalu bilety24.pl. Red

Kostrzyn

Świetlica w Czerlejnie
lospadowym. Przy nim stanęła
drewniana wiata rekreacyjna i zagospodarowany został teren wokół
świetlicy.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: posłowie Jadwiga Emilewicz i Bartłomiej Wróblewski,
burmistrz gminy Kostrzyn Szymon Matysek, zastępca burmistrza
Waldemar Biskupski, radna Beata
Knopkiewicz, sołtys Agnieszka Augustyn. Świadkami tego wydarzenia
byli przyjaciele i mieszkańcy Czerlejna, którzy podziwiali nowe miejsce na mapie ich małej ojczyzny,
które będzie im służyć. PB

Fot. A. Bilska

10 listopada nastąpiło oficjalnie
otwarcie świetlicy wiejskiej w Czerlejnie, która była długo oczekiwana
przez mieszkańców. Budowa zrealizowana została w ramach projektu
pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej z
wyposażeniem w Czerlejnie”. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem
ze środków Rządowego Funduszu
Inicjalnych Lokalnych.
Wartość inwestycji wyniosła 1
337 379,32 zł, z czego wartość dofinansowania to 400 000,00 zł. W
ramach przedsięwzięcia powstał
parterowy budynek wolnostojący
przykryty dachem stromym wie-

Podczas uroczystej sesji młodzieżowi radni złożyli ślubowanie
i wybrali prezydium, a Statuetkę Rycerza Kostro wręczono
KKS 1922 Lechia Kostrzyn
11 listopada w Narodowe Święto
Niepodległości poczty sztandarowe, druhowie OSP, harcerze, harcerki oraz mieszkańcy gminy Kostrzyn 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 odśpiewano 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, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Na
powyższe stanowiska zostali wybrani kolejno: Oliwia Balcerek, Makary
Michalak oraz Julia Roszak.
Wręczono Nagrodę Gminy Kostrzyn - Statuetkę Rycerza Kostro
dla klubu sportowego KKS 1922
Lechia Kostrzyn, którą odebrali
obecny oraz poprzedni prezesi klubu. Opinie kapituły przedstawił jej
przewodniczący, zastępca burmistrza Waldemar Biskupski. Klub
KKS 1922 Lechia powstał 100 lat
temu, co czyni go najdłużej istniejącej klubem sportowym gminy
Kostrzyn. Obecnie działają w nim
sekcja piłkarska oraz szachowa.
To właśnie w 1922 r. grono entuzjastów piłkarstwa założyło Kostrzyński Klub Sportowy, a jednym
z głównych założycieli był Kazimierz Drzewiecki – wszechstronny

Fot. A. Bilska

dyrektor szkoły Adam Grzelak oraz
wychowawcy klas.
Podczas spotkania przeprowadzono pogadankę z uczniami na
temat bezpiecznego poruszania się
po drogach, numerach alarmowych
i ogólnych zasadach bezpieczeństwa, a także pracy policji oraz straży pożarnej.
Dariusz Fleischer z Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
opowiedział o zasadzie działania
czujki dymu i czadu oraz o XI edycji
konkursu edukacyjnego z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego „Czujka tlenku węgla może uratować
Twoje życie”, dzięki któremu w prosty sposób można stać się posiadaczem takiego urządzenia. Szczegóły
na stronie: https://powiat.poznan.
pl/wygraj-czujke-tlenku-wegla-2/.
PB

Fot. P. Bankiewicz

W ramach tegorocznej, dwudziestej
pierwszej edycji akcji pod hasłem
„Bezpieczny pierwszoklasista” starosta poznański Jan Grabkowski
wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz
Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu przekazuje kamizelki odblaskowe uczniom
pierwszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego.
Kamizelki dla wszystkich pierwszaków z gminy Kostrzyn zostały
przekazane 15 listopada w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powyższych instytucji,
jak również burmistrz gminy Kostrzyn Szymon Matysek, zastępca
burmistrza Waldemar Biskupski,

Narodowe Święto
Niepodległości

Fot. P. Bankiewicz

Bezpieczny
pierwszoklasista

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 zakończeniu 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 inauguracja projektu „Pod biało-czerwoną”. 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 Kostrzynie.
Otrzymane środki pochodzą z budżetu państwa, które przekazane
zostały przez wojewodę w kwocie:
6 888,00 zł z projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. AB
O gminie Kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Strażackie promesy
8 listopada siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kostrzynie odbyła się uroczystość wręczenia promes
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 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 Natunewicz – z-ca Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Arkadiusz Surdyk – wiceprezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, Szymon Matysek – burmistrz Kostrzyna wraz z
zastępcą Waldemarem Biskupskim,
st. bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu wraz
z zastępcą mł. bryg. Radosławem
Hurnikiem. W zbiórce uczestniczyli także prezesi, druhny i druhowie

Fot. KG PSP
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jednostek OSP, które otrzymywały
dofinansowanie.
Promesy na zakup sprzętu dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymały jednostki: OSP
Osiedle Kwiatowe, OSP Luboń,
OSP Gułtowy, OSP Węglewo, OSP

Kostrzyn, OSP Swarzędz, OSP
Kobylnica, OSP Radzewo, OSP
Czmoń, OSP Szczytniki, OSP Komorniki, OSP Gowarzewo, OSP
Boduszewo, OSP Rakownia, OSP
Czerwonak, OSP Białężyn, OSP
Promnice. SM
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Kostrzyn

Grand Prix Biegów

III Olimpiada Seniorów
Dwunastu Słuchaczy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku
uczestniczyło w III Olimpiadzie
Seniorów Powiatu Poznańskiego
w Luboniu. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe i Uniwersytet
Luboński Trzeciego Wieku przygotowali 10 stanowisk z różnego
rodzaju konkurencjami takimi jak:
„Ciepnięcie moherem”, „Śwignięcie w dychę”, „Slalom z jajem”,
„Gwóźdź olimpiady”, „Bezpieczny
senior”, „Wieża z puszek”, „Największy powiat w Polsce”, „Rzut do
kosza”, „Strażackie kręgle”, „Bieg
z książką na czas”.

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

Siatkarski turniej
Siatkarskie rozgrywki w ramach
XI Otwartego Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Narodowego Święta
Niepodległości o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn, który odbył się 12 listopada rozpoczęły się o godz. 9,
a zakończyły się o godz. 16. Turniej
otworzył wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn Przemysław Kubiak w towarzystwie burmistrza Kostrzyna Szymona Matyska,
zastępcy przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Arkadiusza Bilskiego oraz kierownika Wy-

działu Oświaty, Promocji i Sportu
Pauliny Bankiewicz. Uroczystego
i zarazem symbolicznego charakteru temu wydarzeniu nadało odśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu
państwowego.
W turnieju wystartowało 12
zespołów: AZS Malina, Acapulco
Stallion, Armada, Cichociemni
Carport, Sokoły 1, Sokoły 2, Akademia Sąsiadów, ZTP, Drużyna Pierścienia, Walka Kostrzyn,
Strzelby Kutrzeby Delta Szwadron
Super Cool Komando Wilków
Alfa, które rywalizowały w trzech

dyscyplin, w których młodzi mieszkańcy gminy stają się mistrzami.
Nazwiska wszystkich nagrodzonych poznać można na: www.kostrzyn.wlkp.pl. PB

grupach po cztery zespoły.
Awans do półfinałów wywalczyły:
AZS Malina i Cichociemni Carport
Acapulco Stallion i Armada. Ostatecznie na podium stanęły zespoły:
1. AZS Malina, 2. Acapulco Stallion
i 3. Armada. Najlepszym zawodnikiem został: Szymon Kulas z AZS
Malina.
Dekoracji dokonali wiceprzewodniczący Przemysław Kubiak
i Szymon Nadolny, radny Arkadiusz
Bilski, burmistrz Szymon Matysek
oraz zastępca Waldemar Biskupski.
AB

Fot. KUKW

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

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
10 XII 2022
RYNEK
15:00 - 19:00

Wystawcy:

O 18:00
ODPALENIE
LAMPEK
NA CHOINCE
I WIZYTA
ŚW. MIKOŁAJA

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:

Fot. P. Bankiewicz

8 listopada w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie
odbyło się podsumowanie Grand
Prix Biegów Gminy Kostrzyn oraz
oficjalnie wręczone zostały stypendia dla zdolnej kostrzyńskiej młodzieży za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne.
W ramach Grand Prix odbyło się
siedem biegów na różnych dystansach. Wystartowało w nich łącznie
578 biegaczy, w tym 269 to mieszkańcy gminy Kostrzyn. Wyróżnienia wręczone zostały w kategoriach:
open,
mieszkaniec/mieszkanka
gminy Kostrzyn, drużyna oraz w kategoriach wiekowych. Spotkanie to
było również okazją do podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie biegowych imprez, m.in. dla
redakcji „Naszego Głosu Poznańskiego”.
W tym roku pozytywnie zaopiniowanych zostało 38 wniosków

Fot. A. Bilska

NASZ PATRONAT

Każdy z zawodników, a było ich
ok. 200 z gmin powiatu poznańskiego, mógł uczestniczyć w maksymalnie trzech konkurencjach.
Słuchaczki i słuchacze z wielkim
zaangażowaniem zaliczali kolejne konkurencje z całkiem niezłym
dorobkiem punktowym. Wrócili
zadowoleni, po ciekawie spędzonym piątkowym popołudniu, obdarowani upominkowymi gadżetami
i dumni z ich zawodniczki - Beaty
Łeszyk, która zdobyła aż 2 puchary,
co było niezwykłą rzadkością na tej
olimpiadzie.
EM

NASZGLOSPOZNANSKI...PL
i już wszystko wiesz.
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Dopiewo

Dzień Niepodległości po dopiewsku

Na jego ścianie znajduje się tablica
upamiętniająca powstańców wielkopolskich lat 1918 – 1919 – powstanie to zadecydowało o włączeniu naszych ziem do odradzającego
się państwa polskiego. Każdy, kto
przyszedł, otrzymał kotylion, mógł
również wyposażyć się w flagę biało
– czerwoną lub powstańczą. Po flagę narodową można było przyjść do
urzędu od początku listopada.
Podczas uroczystości stanęli
obok siebie przedstawiciele władz
samorządowych, gminnych jednostek, stowarzyszeń, organizacji i instytucji, harcerze, strażacy, przedstawiciele szkół z terenu gminy oraz
mieszkańcy z różnych miejscowości, 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 okolicznościowe wygłosił wójt gminy
Dopiewo - Paweł Przepióra. Poczty
sztandarowe wystawiły szkoły, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerze ZHP i ZHR i sołtysi.
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo
zagrała utwory patriotyczne Nie zabrakło „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 odwiedzili inne miejsca pamięci w gminie
Dopiewo związane z wydarzeniami z lat 1918 - 1919 (Powstanie
Wielkopolskie) i 1939-1945 (II
wojna światowa). W Trzcielinie
oddali hołd ppłk. A. Kopie – dowódcy oddziału powstańczego powiatu zachodnio – poznańskiego
i dowódcy zwycięskiego szturmu
na lotnisko Ławica. W Gołuskach
położyli kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym przetrzymy-

Fot. Adam Mendrala, Michał Juskowiak

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

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

żydowskiej). W Więckowicach pochylili głowy pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Poszukiwany Talent i trzy Filary
Samorząd gminy Dopiewo zaprasza
mieszkańców, firmy z terenu gminy,
organizacje, instytucje i grupy nieformalne do zgłaszania kandydatów
do nagród „Dopiewski Filar” i „Dopiewski Talent”. Na dostarczenie
zgłoszeń w obu przypadkach czeka
do końca 2022 r. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie:
dopiewo.pl .
Wypełnione formularze należy
dostarczyć do 31 grudnia 2022 r.
do Urzędu Gminy Dopiewo (przynieść, 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

W południe, w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich, w miejscu zwanym „Kwaterą Siedmiu Grobów”,
została odprawiona polowa msza
św. za Ojczyznę. Poprowadził ją
proboszcz parafii zakrzewskiej ks.
Dariusz Piasecki, a o oprawę muzyczną zadbał Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”. W lasach tych,
w mogiłach zbiorowych spoczywa
do kilkunastu tysięcy Polaków –
ofiar hitlerowskich Niemców z czasów II wojny światowej.
Dzień wcześniej koncertem „Serce w Plecaku” Dopiewo uczciło
Narodowy Dzień Niepodległości.
Organizatorem wydarzenia, które
wpisało się już w niepodległościową tradycję, jest Zespół Szkolno

– Przedszkolny im. Jana Brzechwy. Wydarzenie było muzyczno
– refleksyjną podróżą po polskich
drogach do niepodległości. Rozpoczęły je przedszkolaki, po których
prezentowali się uczniowie i absolwenci. Energetyczny koncert dała
Zofia Liwerska. Gwiazdą wieczoru
była Mary Kier z zespołem Q-Artist,
w składzie którego gra Marcin Mańka, koordynator koncertu, nauczyciel muzyki i opiekun artystyczny
występujących dzieci.

regionu, kraju i świata. Przyznawana jest raz w roku – jednej osobie.
Laureatem pierwszej edycji został
Kosma Kasprzak – młody matematyk.

Ostatnio (po roku przerwy) laureatami zostali – w kolejności kategorii powyżej: Kinga Żelechowska
Wiśniewska – instrukt orka tańca,
animatorka i przedsiębiorczyni,
Przemysław Witek – pianista i wykładowca akademicki oraz Teresa
Kośmicka – zasłużona dla społeczności lokalnej i ruchu spółdzielczego prezes SPR „Agrofirma”. Wcześniej nagrodę otrzymali: - w kat.
„animator”: Bogdan Maćkowiak,
Tomasz Napierała, ks. Krzysztof
Różański i ks. Karol Górawski;
- w kat. „ambasador”: Zbigniew
Kopras, Jacek Jaroszewski, Aldona Latosik i Grzegorz Tomczak; w kat. „super-filar”: Albin Marian
Czekalski, Wojciech Jankowiak,
Józef Brandenburg i Henryk Walenciak.
Adam Mendrala

Graf. Michał Juskowiak

Dopiewski Filar

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

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

Nagroda Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar” ma charakter honorowy. Przyznawana była
dotąd 5-krotnie. Podczas każdej
edycji w 3 kategoriach: „animator”, „ambasador” i „super–filar”.
Otrzymują ją osoby, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem
i osiągnięciami, przyczyniając się
do integracji gminnych środowisk
lub propagowania dobrego imienia
gminy, są wzorem do naśladowania
dla innych.
Statuetkę „Dopiewskiego Filara” otrzymało do tej pory 15 osób.

Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl
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Sport

Wielkopolska koszykówka potęgą!

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!

Najliczniejsze męskie kategorie rozgrywkowe to:
• Młodzicy Starsi U13M - 18 zespołów w dwóch dywizjach;
• Młodzicy Młodsi U12M - 17 zespołów 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 zespołów w dwóch dywizjach;
• Żaki U11K - 19 zespołów w dwóch
dywizjach;
• Młodziczki Starsze U13K - 15 zespołów 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 osiągnięcie, które zostało pobite w tegorocznym sezonie – mówi Łukasz
Zarzycki, prezes Wielkopolskiego
Związku Koszykówki. – 229 zgłoszeń do wszystkich lig, to absolutny
rekord! Dzięki temu rozegranych
zostanie łącznie ponad 2000 meczów. Co nie jest logistycznie proste,
ponieważ Wydział Sędziowski pod
kierownictwem Pauliny Drop musi
przygotować tysiące obsad sędziowskich. Obecnie posiadamy w Wielkopolsce najbardziej rozbudowane
koszykarskie rozgrywki w Polsce.
Oprócz spotkań w koszykówce tradycyjnej, czyli 5x5, zagramy także
szereg turniejów 3x3, czyli nowej
dyscyplinie olimpijskiej, na której
Wielkopolski Związek Koszykówki
bardzo mocno się skupia.
Liczby te pokazują, że Wielkopolska koszykówka młodzieżowa się
rozwija. Liczba zespołów przenosi
się na sukcesy wielkopolskich klubów w finałach o mistrzostwo Polski
oraz w liczbie powołań do młodzieżowych reprezentacji Polski.
Ministerstwo podało właśnie
aktualne klasyfikacje współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży.
Wielkopolska i wielkopolskie kluby
osiągnęły znakomite wyniki.
I tak rywalizację klubową w męskiej koszykówce tradycyjnej wygrał

Fot. materiały prasowe

Aż 229 zespołów z Wielkopolski
zgłosiło się do rozgrywek Wielkopolskiego Związku Koszykówki
na sezon 2022/23! To kolejny rekord!!! I tak 123 drużyny przystąpiły do rozgrywek męskich, a 106 do
żeńskich.

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 Wydziału 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.
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. Wysokie, bo szóste, miejsce zajął MUKS
Poznań, a dziewiąte UKS Lider
Swarzędz.
W klasyfikacji klubowej rywalizacji 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 Wielkopolska zdominowała żeńskie klasyfikacje województw w obu odmianach
koszykówki, czyli zarówno w 5x5,
jak i 3x3. W obu przypadkach na
podium nasz region wyprzedził województwa pomorskie i łódzkie.
W męskiej koszykówce tradycyjnej i odmianie 3x3 Wielkopolska sklasyfikowana została tuż za

podium, bo na czwartym miejscu.
W koszykówce 5x5 na pierwszej pozycji sklasyfikowano województwo
mazowieckie, przed pomorskim
i dolnośląskim.
– Wyniki te pokazują, że Wielkopolska jest od lat najlepsza, jeżeli
chodzi o żeński basket – ocenia prezes WZKosz Łukasz Zarzycki. – Od
lat zdobywa wiele medali młodzieżowych mistrzostw Polski. Zawodniczki wywodzące się z poznańskich
i wielkopolskich klubów są etatowymi reprezentantkami kraju i co
w tym wszystkim jest najważniejsze,
że oprócz dobrych wyników młodzieżowych, także później bardzo
duża liczba koszykarek odnajduje
się w rozgrywkach seniorskich. Cieszy także ocalenie systemu szkoleniowego opartego o zupełnie nowy
klub Enea Basket Poznań, który
osiąga bardzo dobre wyniki zarówno w szkoleniu dzieci i młodzieży,
gdzie zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej w Polsce, a także
świetnie spisują się w rozgrywkach
pierwszej ligi, gdzie możliwość grania ma duża liczba młodych zawodników.
A jakie miejsce koszykówka zajmuje na terenie powiatu poznańskiego?
– Jeśli chodzi o powiat poznański, 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 wiceprezesem WZKosz Marcinem Madanowskim na czele, Suchym Lesie
(Basket Team), a także w gminach
Czerwonak (UKS Go Basket Kicin),
Dopiewo (KS Korona Zakrzewo),
Komorniki (UKS Victoria Plewiska), Kostrzyn (UKS Siekierki),
Kórnik (MUKS) i Tarnowo Podgórne (Tarnovia Basket).
– Najbardziej mnie cieszy, że

w powiecie poznańskim powstają
nowe ośrodki, między innymi ostatnio w Plewiskach i Kostrzynie, gdzie
świetną pracę z młodzieżą wykonuje bardzo doświadczony trener
Ryszard Cudak. Naprawdę warto
wspierać takie inicjatywy, dlatego
dziękuję Panu Janowi Brodzie Wójtowi Gminy Komorniki i Panu
Szymonowi Matyskowi - Burmistrzowi Kostrzyna za wspieranie
koszykówki i oddolnych inicjatyw.
Oprócz tego w tym projekcie znajduje się także drużyna ze Środy
Wielkopolskiej (Moskawa) – dodaje prezes WZKosz Łukasz Zarzycki.
Wielkopolska posiada dwa zespoły w ekstraklasie – w męskiej
BM Stal Ostrów Wielkopolski,
a w żeńskiej Enea AZS Politechnika Poznań. Tu należy podkreślić, że
koszykarze BM Stali bardzo dobrze
zaczęli sezon. Niedawno zdobyli
Suzuki Superpuchar Polski, czyli
trofeum im. Adama Wójcika, pokonując w decydującym pojedynku
w Stegu Arenie w Opolu mistrza
Polski WKS Śląsk Wrocław 94:81.
– Jestem bardzo dumny, że
ostrowski klub rozpoczął tak szeroko szkolenie dzieci i młodzieży zarówno w kategoriach chłopców, jak
i dziewcząt pod szyldem Orlen Akademia Koszykówki BM Stal Ostrów
Wielkopolski, gdzie setki dzieci trenują koszykówkę, dzięki czemu masowość koszykówki w regionie się
zdecydowanie zwiększy – kontynuuje prezes WZKosz Łukasz Zarzycki. – Koszykarze BM Stali walczą
o jak najwyższe miejsca w rozgrywkach PLK. Świetną robotę wykonuje 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 meczach zarówno koszykarek, jak
i koszykarzy zasiada bardzo wielu widzów – podsumowuje prezes 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 października 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 Wielkopolskiego Związku Koszykówki Łukasz
Zarzycki. Tytuł Honorowego Członka PZKosz przyznano wybitnemu,
wielkopolskiemu
zawodnikowi,
a później trenerowi Eugeniuszowi
Kijewskiemu.
Sławomir Lechna

