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

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Noworoczny Koncert Wiedeński. STR. 3
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Nowe rondo 
w Buku otwarte

To wiadomość, na którą czekali mieszkańcy gminy Buk. 
Budowa długo wyczekiwanej inwestycji – ronda na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 (obwodnicy) 
z ulicą Grodziską / drogą na Szewce – stała się faktem. 

29 listopada odbyło się oficjalne otwarcie. . Str. 5
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Dwa ambulanse sanitarne marki 
Volkswagen transporter wraz z wy-
posażeniem medycznym dojechały 
do zaprzyjaźnionego z powiatem 
poznańskim ukraińskiego rejo-
nu obuchowskiego. – w imieniu 
naszych mieszkańców przekazuje-
my sprzęt, który ma nieść pomoc 
– mówił starosta poznański Jan 
Grabkowski, wręczając gościom zza 
wschodniej granicy kluczyki do obu 
samochodów.

auta są używane, ale znajdują się 
w bardzo dobrym stanie, przeszły 
odpowiedni przegląd techniczny 
i dodatkowo zostały wyposażone 
w wysokiej jakości sprzęt medyczny. 
Znajdują się w nich m.in. defibryla-
tor Lifepack 12, podstawa do defi-
brylatora, ssak Boscarol oB, nosze 
Medirol, krzesełko kardiologiczne 
czy też respirator ParaPac 200D. 
nie jest to jedyna pomoc, jakiej po-
wiat poznański udzielił w ostatnim 
czasie mieszkańcom rejonu obu-
chowskiego. – wcześniej przeka-
zaliśmy 12 ton żywności i środków 
chemicznych, a także samochód 
terenowy oraz wóz strażacki. na 

naszą pomoc mogą również liczyć 
osoby z Ukrainy, które na co dzień 
mieszkają w gminach powiatu po-
znańskiego, a jest ich bardzo dużo 
– powiedział Jan Grabkowski.

– Jesteśmy niesamowicie wdzię- 
czni za tę pomoc i za okazane ciepło. 
o takim wsparciu mogliśmy tylko 
pomarzyć. w ostatnich miesiącach 
do naszego rejonu przesiedlono 
ok. 80 tysięcy osób z innych części 
Ukrainy. w większości są to ludzie 
starsi, którzy wymagają pomocy 
medycznej – powiedziała iryna sta-
reńka, zastępca Głowy Państwowej 
(wojskowej) administracji rejonu 
obuchowskiego. Goście mówili tak-
że o trudnej sytuacji, jaka cały czas 
panuje w ich kraju. – Jesteśmy re-
gularnie atakowani przez rosyjskie-
go agresora. Jedna z rakiet trafiła 
w elektrociepłownię, co spowodo-
wało, że mieszkańcy połowy nasze-
go regionu pozostają bez ciepła, 
prądu oraz wody i potrzebują po-
mocy. Jeszcze raz mogę więc tylko 
podziękować za przekazane karetki 
i sprzęt – dodała. 
TS

KrótKo z powiatu

Do połowy grudnia organizacje po-
zarządowe mogą składać oferty na 
dofinansowanie inicjatyw w sied-
miu obszarach: edukacji, kultury 
fizycznej, turystyki, pomocy spo-
łecznej, ochrony i promocji zdro-
wia, ratownictwa i ochrony ludności 
oraz kultury i sztuki. to, kto może 
się ubiegać o dofinansowanie szcze-
gółowo określa ustawa o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie.

– Planujemy przeznaczyć na ten 
cel ponad 2 miliony złotych – mówi 
starosta poznański Jan Grabkow-
ski. – Powiat od wielu lat aktywnie 
współpracuje z nGo-sami, wspie-
rając projekty, z których korzystają 
nasi mieszkańcy. w trzecim sekto-
rze działają ludzie, którzy poświęca-
ją swój prywatny czas, swoje pienią-
dze i swoje pomysły, aby pomagać 
innym w tych obszarach, do których 
administracja nie dociera. to nie do 
przecenienia. Myślę, że organizacje 
to zauważają i widzą w nas stabilne-
go, dobrego partnera – dodaje. 

ogłoszony właśnie konkurs obej-
muje oferty, których realizacja roz-
poczyna się w trzech przedziałach 
czasowych, związanych bezpośred-
nio z charakterem zadań. Pierw-
sza grupa, skierowana do dzieci 
i młodzieży, odbywa się w czasie 
ferii zimowych i nie może zacząć 
się wcześniej niż 28 stycznia, a za-
kończyć później niż 12 lutego 2023 
roku. kolejna to zadania rozpoczy-

nające się w terminach indywidu-
alnie określonych w ogłoszeniu. 
trzecią grupę stanowią natomiast 
inicjatywy trwające od 13 lutego do 
10 grudnia 2023 roku. organizacje 
pozarządowe i podmioty do tego 
uprawnione mogą składać oferty 

do 15 grudnia bieżącego roku, oso-
biście w kancelarii starostwa Po-
wiatowego lub drogą pocztową na 
adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań. rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 13 stycznia 2023 roku. 
TS

Powiat poznański ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych w roku 2023

Masz OKO na 2 mln? 
Wystartuj!
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koła gospodyń wiejskich, gospo-
darstwa agroturystyczne, szkoły 
gastronomiczne i restauracje z ca-
łej wielkopolski, a także obywate-
le Ukrainy przebywający czasowo 
w naszym regionie mogą wziąć 
udział w konkursie „na wigilijnym 
stole 2022”. 

aby wziąć udział w konkursie 
należy wypełnić formularz zgłosze-
niowy dostępny na stronie www.
instytutskrzynki.pl lub www.smaki-
powiatupoznanskiego.pl i przesłać 
go na adres kontakt@smakipo-
wiatupoznanskiego.pl do piątku, 
15 grudnia włącznie. Z gotowym 
daniem, wigilijną przekąską lub wy-
pieczonymi piernikami należy udać 
się w niedzielę, 18 grudnia w godz. 
10.00-12.00, do pałacu na terenie 
Muzeum narodowego rolnictwa 
i Przemysłu rolno-spożywczego 
w szreniawie. Przysmaki zostaną 
ocenione w trzech kategoriach: 
zupy (np. grzybowa, barszcz, rybna, 
z suszu owocowego), pierniki oraz 
inne. każdy uczestnik może zgło-
sić maksymalnie 3 rodzaje potraw  

i 3 rodzaje wypieków. Punkty przy-
znają eksperci kulinarni, a pierniki 
dodatkowo ocenią dzieci. Młodzi 
smakosze przyznają trzy tytuły: 
złote, srebrne i brązowe „Pierniko-
we serduszka”. wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone na scenie w Mu-
zeum w godzinach popołudniowych 
oraz udostępnione na stronach 
i fanpage’u szlaku kulinarnego 
„smaki Powiatu Poznańskiego”, 
stronie instytutu skrzynki, który 
jest organizatorem wydarzenia, jak 
również sponsorem nagród finanso-
wych: Grand Prix w każdej z trzech 
kategorii w wysokości 500 zł. wy-
różnionym daniom i wypiekom 
z powiatu poznańskiego przyzna-
ne zostaną także pierwsze, drugie 
i trzecie miejsca w każdej z kategorii 
oraz tytuły/certyfikaty za „najlep-
szy smak Powiatu Poznańskiego 
2022”. na laureatów czekają też 
upominki od instytutu skrzynki 
i powiatu poznańskiego oraz wej-
ściówki na wybrane wydarzenie 
organizowane przez Muzeum naro-
dowe w szreniawie. MP

Karetki od powiatu pojechały do Ukrainy

Na wigilijnym stole
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Szczegółowe informacje na temat Otwar-
tych Konkursów Ofert znajdują się na 
www.powiat.poznan.pl/otwarte-konkursy-
-ofert-2023/
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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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od 1 stycznia 2023 roku zwięk-
szy się liczba połączeń między Po-
znaniem i wronkami. to ostatnia 
z dziewięciu linii Poznańskiej kolei 
Metropolitalnej. na Dworcu Let-
nim podpisano dzisiaj umowy mię-
dzy samorządami. 

- Projekt Poznańskiej kolei Me-
tropolitalnej pokazał, jaka jest siła 
współpracy gmin i powiatów i co 
można osiągnąć, wspólnie inwe-
stując w transport publiczny. Poro-
zumienie 48 samorządów to ewe-
nement w skali Polski. Dziękuję za 
otwartość na tę współpracę i goto-
wość na kompromisy władzom po-
szczególnych gmin, województwa 
i powiatu - mówił Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania. - Linia do wro-
nek, podobnie jak inne trasy PkM, 
jest alternatywą dla osób, które do 
Poznania, ale też w przeciwnym 
kierunku, dojeżdżały samochoda-
mi. skorzysta na tym wielu miesz-
kańców gmin i powiatów zlokalizo-
wanych przy tej trasie, a także firm 
- dodał prezydent, który reprezen-
tował również Metropolię Poznań, 
jako jej przewodniczący.

Podpisane umowy zwiększyły do 
48 liczbę samorządów zaangażo-
wanych w Poznańską kolej Metro-
politalną. sygnatariuszami porozu-
mienia oprócz prezydenta Poznania 
byli: wojciech Jankowiak - wice-
marszałek województwa wielkopol-
skiego, Jan Grabkowski - starosta 

powiatu poznańskiego, wiceprezes 
zarządu stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, tomasz łubiński - wicesta-
rosta poznański oraz przedstawicie-
le samorządów  położonych wzdłuż 
linii kolejowej nr 351, na odcinku 
Poznań Główny - wronki.

Dołączenie odcinka Poznań-
-wronki do PkM zamyka okres 
budowania podstawowej sieci waż-
nego dla aglomeracji poznańskiej 
projektu. Począwszy od czerwca 
2018 roku, do systemu połączeń 
PkM zostały włączone regionalne 
przewozy pasażerskie na ośmiu 

liniach Poznańskiego węzła ko-
lejowego, w relacjach z Poznania 
Głównego do: nowego tomyśla, 
wągrowca, Środy wlkp., Gniezna, 
rogoźna, wrześni, kościana i Gro-
dziska wielkopolskiego. w związku 
z zakończeniem prac remontowych 
na linii nr 351, prowadzonych przez 
PkP PLk s.a., jako zarządcy in-
frastruktury kolejowej, stworzono 
warunki do uruchomienia ostatniej, 
dziewiątej linii PkM w relacji Po-
znań Główny - wronki. 

nowa trasa PkM oznacza kolejne 
pary pociągów pomiędzy Pozna-

niem Głównym a wronkami, czyli 
lepsze skomunikowanie m.in. dla 
mieszkańców aglomeracji, którzy 
korzystają ze stacji Poznań wola, 
kiekrz, rokietnica, Pamiątkowo, 
Baborówko i Pęckowo. 

obecnie tamtędy kursuje 16 par 
pociągów oraz 1 pociąg przyspie-
szony sezonowy. od stycznia 2023 
roku w związku z uruchomieniem 
PkM jeździć będzie 20 par pocią-
gów w tym 4 do stacji wronki.

Połączenia są obsługiwane przez 
koleje wielkopolskie oraz Przewo-
zy regionalne. 

Dopełnienie podstawowej sieci 
PkM nie oznacza końca budowy 
kolejowego układu komunikacyj-
nego na terenie Metropolii Poznań. 
na różnym etapie ustaleń są kolejne 
odcinki. najbardziej realne z nich 
to trasa czempiń - Śrem oraz wyko-
rzystanie towarowej obwodnicy Po-
znania. sprawiłoby to, że liczba sta-
cji i przystanków na trasach PkM 
przekroczyłaby sto. Po dołączeniu 
wronek od stycznia 2023 pasażero-
wie PkM będą mogli wsiadać i wy-
siadać w 96 miejscach. 

Poznańska kolej Metropolitalna 
jest wspólnym przedsięwzięciem 
samorządu województwa, stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań, mia-
sta Poznań, powiatu poznańskiego 
oraz gmin i powiatów położonych 
wzdłuż linii kolejowych Poznań-
skiego węzła kolejowego. Jest to 
system regularnych kolejowych 
połączeń regionalnych oparty na 
zasadzie solidaryzmu wszystkich 
samorządów współuczestniczących 
w projekcie. 

inicjatywa jest współfinansowana 
przez samorząd województwa, mia-
sto Poznań, powiat poznański oraz 
położone wzdłuż 9 linii Poznańskie-
go węzła kolejowego gminy i po-
wiaty aglomeracji poznańskiej. 

odpowiedni komfort podróżowa-
nia zapewnia pasażerom częstotli-
wość kursowania pociągów PkM, 
która wynosi średnio 30 min. Red 

poznań

- w tym tygodniu na al. Marcin-
kowskiego przywieziono drzewa, 
które w pierwszej kolejności zo-
staną posadzone przy platformach 
przystankowych oraz przed budyn-
kiem Hotelu rzymskiego. są to 
duże rośliny, gdyż mierzą ok. 6-8 
metrów wysokości i mają już oko-
ło 15 lat. Docelowo podwoją swoją 
wysokość. tam, gdzie postęp robót 
na to pozwala, rozpocznie się rów-
nież sadzenie zieleni niskiej, takiej 
jak m.in. cisy, irgi, byliny i rośliny 
cebulkowe - mówi tomasz Płócini-
czak, wiceprezes zarządu spółki Po-
znańskie inwestycje Miejskie.

Dąb szypułkowy „Fastigiate ko-
ster” to drzewo o pokroju kolum-
nowym o ciemnozielonych liściach, 
które jesienią przebarwiają się na 
brązowo i zdobią je aż do wiosny. 
nowe nasadzenia będą odpowied-
nio pielęgnowane - do wiosny 2029 
r. będzie obowiązywać gwarancja na 
nie.

Dęby stworzą nową perspekty-
wę widokową na gmach Muzeum 
narodowego i ul. Paderewskiego. 
Przed rozpoczęciem prac na al. 
Marcinkowskiego kompozycja alei 
drzew urywała się na wysokości 
Biblioteki raczyńskich. Dzięki re-

alizacji Programu centrum, uzu-
pełniony zostanie ciąg alei poprzez 
wprowadzenie pasów zieleni z we-
wnętrzną przestrzenią dla pieszych 
wzdłuż starego gmachu Muzeum 
narodowego, budynków Bazaru 
i nBP. Przed starszą częścią mu-
zeum przewidziany jest trawnik 
i żywopłot cisowy, dodatkowo na 
wyspie przed Muzeum narodowym 
planowany jest kwietnik nawiązują-
cy do tych, które rosną już w dalszej 

części al. Marcinkowskiego.
Przed rozpoczęciem prac budow-

lanych na odcinku al. Marcinkow-
skiego od ul. Św. Marcin do Placu 
wolności, rosły klony oraz cisy. 
w marcu 2021 r. zostały przesadzo-
ne pod kontrolą inspektora nadzoru 
terenów zieleni do parku rataje. 
operacja przesadzenia zakończyła 
się sukcesem - drzewa wznowiły we-
getację i  mają się dobrze w nowych 
warunkach.

Z kolei na odcinku ul. Św. Mar-
cin pomiędzy ul. ratajczaka a al. 
Marcinkowskiego nie było przed 
przebudową zieleni, co wkrótce się 
zmieni. Będzie tam dziesięć donic, 
w których posadzone zostaną kwit-
nące rośliny. na tym odcinku ul. Św. 
Marcin jest wąska zabudowa z to-
rowiskiem tramwajowym, jezdnią 
i obustronnymi chodnikami, a także 
liczne sieci podziemne, co uniemoż-
liwia sadzenie w gruncie.

wszystkie prace na odcinku od 
ul. ratajczaka do ul. Paderewskie-
go zostaną zakończone jeszcze 
w tym roku. wyjątkiem będzie ob-
szar skrzyżowania al. Marcinkow-
skiego i ul. Paderewskiego, gdzie 
- ze względu na koordynację robót 
z modernizacją płyty starego rynku 
- wykonane będą równolegle z eta-
pem 2.3 i 2.4 Programu centrum 
(rejon Pl. wolności i okrąglaka). 
Zieleń na wysokości ul. Paderew-
skiego zostanie więc posadzona 
w ostatniej kolejności.

Zakres prac na al. Marcinkow-
skiego jest bardzo szeroki, oprócz 
nowych nasadzeń zieleni obejmuje 
infrastrukturę podziemną, przebu-
dowę trasy tramwajowej, ułożenie 
nowej nawierzchni, monitoring, 
oświetlenie, a w ostatnim etapie 
także montaż małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci).

inwestycja jest kontynuacją reali-
zacji Programu centrum, którego 
celem jest odnowa znaczącej części 
śródmieścia Poznania. kluczową 
rolę będzie odgrywał sprawny trans-
port publiczny oraz ruch pieszych 
i rowerzystów. centrum będzie 
przyjazne dla wszystkich jego użyt-
kowników. Red

na al. Marcinkowskiego przyjechał pierwszy transport nowych drzew, które posadzone zostaną na 
odcinku pomiędzy ul. Św. Marcin i Placem wolności. w sumie rosło będzie tam 36 dębów szypułkowych, 
nie zabraknie też niskiej zieleni. Dobre wieści napływają również z parku Rataje - przeniesione z Al. 
Marcinkowskiego w marcu 2021 r. drzewa przyjęły się i rozwijają się w nowych warunkach

Sadzenie drzew na Al. Marcinkowskiego

Komplet linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
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BuK

inwestycja o wartości 7,7 mln zł 
sfinansowana została w 1/3 przez 
miasto i gminę Buk i podobnie 
przez powiat poznański oraz woje-
wództwo wielkopolskie. nowe roz-
wiązanie komunikacyjne znacznie 
przyczynia się do poprawy bezpie-
czeństwa i usprawnienia ruchu w tej 
części miasta. skrzyżowania typu 
rondo zmniejszają liczbę zdarzeń, 
takich jak wypadki  czołowe, zde-
rzenia boczne z prawej strony lub 
ze skrętami w lewo oraz najecha-
nia na pieszych. Budowa nowego 
czterowlotowego ronda o średnicy 
zewnętrznej 40 metrów, upłynni 
przejazd oraz poprawi komfort po-
ruszania się, zarówno pieszych i ro-
werzystów.  

w ramach inwestycji wykona-
no: budowę przejścia dla pieszych, 
chodnika oraz drogi rowerowej; na 
rondzie oraz na dojazdach do ronda 
zamontowano znaki aktywne; prze-
prowadzono montaż elementów 
bezpieczeństwa ruchu (m.in. barier 
energochłonnych); budowę przepu-
stu oraz oświetlenie; zapewniono 
oznakowania. 

realizacją zadania, które wyko-
nano w ciągu ośmiu miesięcy, zajął 
się wielkopolski Zarządca Dróg 
wojewódzkich, a jego wykonawcą 
została firma colas Polska sp. z o.o. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
w uroczystości otwarcia nowego 

ronda udział wzięli między innymi 
wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego wojciech Jankowiak, 
dyrektor wZDw Paweł katarzyń-
ski, wicestarosta poznański tomasz 
łubiński oraz burmistrz miasta 
i gminy Buk Paweł adam, przewod-
niczący rady MiG Buk Piotr Goroń-
ski oraz przedstawiciele UMww, 
radni sejmiku województwa wielko-
polskiego, przedstawiciele Urzędu 
MiG Buk, rady MiG Buk, jednostek 
podległych urzędowi, sołtysi oraz 
wykonawcy.

wicemarszałek wojciech Janko-
wiak wspominał inwestycję jeszcze 
na etapie samego pomysłu. – Pa-
miętam dobrze, jak na początku 

swojej kadencji burmistrz Paweł 
adam zaprosił wicestarostę powia-
tu poznańskiego tomasza łubiń-
skiego i mnie do Buku. Przywiózł 
nas tutaj, gdzie teraz otwieramy 
nowe rondo przy ulicy Grodziskiej 
i długo nam tłumaczył jak ważna 
jest to inwestycja dla mieszkańców 

gminy. Przekonał nas i dzięki owoc-
nej współpracy trzech samorządów: 
miasta i gminy Buku, powiatu po-
znańskiego i województwa wielko-
polskiego inwestycja została zreali-
zowana. 

wicestarosta tomasz łubiński 
uzupełnił, że wspólnych inwestycji 

z samorządem województwa wiel-
kopolskiego jest o wiele więcej 
i trudno tu wymienić wszystkie. 
– trzeba zaznaczyć, że większość 
z nich ukierunkowanych jest na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców - mówił P. adam. i tak rondo 
przy ulicy Grodziskiej uzupełnia 

sieć drogową, obok jest ścieżka 
pieszo-rowerowa do szewc, na 
skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej 
i powiatowej. 

To nie koniec  
wspólnych inwestycji 
Burmistrz Paweł adam podzięko-

wał za dobrą, wieloletnią współpra-
cę trzech samorządów, a wZDw 
za sprawną realizację inwestycji. 
też na miarę dzisiejszych czasów, 
oszczędną, bo z budżetu gminy uda-
ło się wydać mniej niż zaplanowano, 
czyli jednak trochę zaoszczędzić. – 
sprawna i efektywna realizacja tej 
inwestycji zwieńczona została efek-
townym dziełem w postaci ronda 
znacznie poprawiającego bezpie-
czeństwo mieszkańców - mówił P. 
adam.

– wśród wielu zadań, które zre-
alizowaliśmy w czasie tej kaden-
cji, na terenie naszej gminy, warto 
wymienić między innymi – dzięki 
współpracy z województwem wiel-
kopolskim – punkt przesiadkowy, 
modernizację drogi nr 306 do stę-
szewa, a z powiatem poznańskim: 
budowę mostów w wiktorowie, 
ulicy otuskiej, ścieżki pieszo-ro-
werowej do szewc. Dziękuję za 
dotychczasowe wspólne działania, 
zaś budowa ronda na Grodziskiej 
jest najważniejszym zadaniem tej 
kadencji. Jednak chcemy zmierzyć 
się z jeszcze większym wyzwaniem 
drogowym w obecnej dekadzie, jaką 
będzie budowa obwodnicy niepru-
szewa oraz obwodnicy północnej 
Buku – mówił burmistrz Buku.

w podziękowaniu za zrealizo-
wanie budowy ronda na ulicy Gro-
dziskiej burmistrz wręczył pamiąt-
kowe grawertony wicemarszałkowi 
wojciechowi Jankowiakowi, wice-
staroście tomaszowi łubińskiemu 
i dyrektorowi wZDw Pawłowi ka-
tarzyńskiemu. 
Edyta Wasielewska

to wiadomość, na którą z niecierpliwością czekali mieszkańcy gminy Buk. Budowa długo wyczekiwanej 
inwestycji – ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 (obwodnicy) z ulicą Grodziską / drogą na 
szewce – stała się faktem. 29 listopada odbyło się oficjalne otwarcie

Nowe rondo w Buku otwarte
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informacji z gminy Buk 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Oficjalne otwarcie ronda przy ulicy Grodziskiej.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak: – Dzięki owocnej współpra-
cy trzech samorządów inwestycja została zreali-
zowana

– Budowa obwodnicy Niepruszewa i obwodnicy pół-
nocnej Buku będzie kolejnym wspólnym działaniem 
– mówił burmistrz Buku Paweł Adam.

W podziękowaniu za zrealizowanie budowy ronda przy ulicy Grodziskiej burmistrz wręczył pamiątkowe grawertony. 



nr 241 / 5 GrUDnIA 2022

6 tarnowo podgórne
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wieczorem, 20 listopada, w gminie tarnowo Podgórne 
zakończyło się głosowanie na propozycje Planu rozwoju 
Lokalnego 2023-2028
w konsultacjach społecznych 
udział wzięło łącznie 4282 miesz-
kańców, co stanowi 19,3 % upraw-
nionych do głosowania – z  moż-
liwości głosowania internetowego 
(14-17 listopada) skorzystało 3040 
uprawnionych (13,7 %), a w loka-
lach wyborczych (20 listopada) głos 
oddały 1242 osoby (5,6 %).

największą frekwencję osiągnię-
to w Górze – zagłosowało tam 40,5 
% uprawnionych,   drugie – wy-
sogotowo (31,5 %), a trzeci –   ce-
radz kościelny (31,2 %). najniższą 
frekwencję zanotowaliśmy w Prze-
źmierowie (9,6 %).

– Dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w głosowaniu – mówi 
wójt tadeusz czajka. – to pokazuje, 
że mieszkańcy chcą mieć wpływ na 

to, jak rozwijają się ich miejscowo-
ści. Dziękuję sołtysom i członkom 
rad sołeckich oraz pracownikom 
Urzędu Gminy za pomoc w przepro-
wadzeniu głosowania.

Proponowane inwestycje podzie-
lono na dwie kategorie: ogólnog-
minne i lokalne.

wśród inwestycji ogólnogmin-
nych najwięcej głosów uzyskał 
projekt budowy Liceum ogólno-
kształcącego w tarnowie Podgór-
nym: łącznie 1 370 głosów (32,1 
% wszystkich głosów). na drugiej 
pozycji jest budowa plaży nad Je-
ziorem Lusowskim (1200 głosów, 
28,1 %), na trzeciej – budowa cen-
trum kultury tarnowo Podgórne 
(605 głosów, 14,2 %), dalej budowa 
zbiornika retencyjnego na szuminie 

(548 głosów, 12,8 %) oraz budowa 
Zakładu aktywności Zawodowej 
(544 głosy, 12,8 %).

również w głosowaniu na inwe-
stycje lokalne mieszkańcy ustalili 
najlepszą ich zdaniem kolejność 
realizacji zadań. szczegółowe wy-
niki dostępne są na gminnej stronie 
internetowej tarnowo-podgorne.pl.

wyniki głosowania stanowią pod-
stawę do opracowania ostatecznego 
projektu Planu rozwoju Lokalnego 
2023-2028, który na początku przy-
szłego roku zostanie przedstawiony 
radzie Gminy. ARz

w tarnowie Podgórnym odbył się 
Międzynarodowy staż techniczny 
z udziałem instruktorów Jka HQ 
tokyo, na który przyjechali sensei 
izumiya seizo oraz sensei shimizu 
ryosuke. w cyklu treningów uczest-
niczyli karatecy z Polski, niemiec, 
Białorusi, czech, Litwy i Portugalii. 
Była to okazja do intensywnej pracy 
nad doskonaleniem technik karate, 
czerpania z wiedzy i umiejętności   
prawdziwych mistrzów. karatecy 
mieli także możliwość przystąpienia 
do egzaminu. na szczególne wyrazy 

uznania zasłużyli karatecy z wiel-
kopolski, którzy zostali docenieni 
przez japońskich mistrzów: Marcin 
Leszczyna za najlepsze kumite oraz 
klaudia rosiak za najlepszy kihon. 

sensei izumia oraz sensei shimi-
zu uznali, że staż był bardzo owoc-
ny i jak zwykle zorganizowany na 
wysokim poziomie. Byli też pod 
ogromnym wrażeniem zaangażo-
wania ćwiczących – godziny aktyw-
ności i pot wylany na sali treningo-
wej uznali za niezwykle inspirujące. 
ARz 

29 listopada w świetlicy wiejskiej w 
kokoszczynie (gm. tarnowo Pod-
górne) oficjalnie otwarto wielkopol-
ski klub rodzinny. klub został uru-
chomiony dzięki dofinansowaniu z 
województwa wielkopolskiego. Po-
rozumienie w tej sprawie gmina tar-
nowo Podgórne zawarła 14 czerwca 
z województwem wielkopolskim z 
siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
województwa wielkopolskiego w 
Poznaniu, reprezentowanym przez 
Grzegorza Grygiela, dyrektora re-
gionalnego ośrodka Polityki spo-
łecznej w Poznaniu. 

Dotacja wyniosła 60 tys. zł. Po-
wstało miejsce bardzo przyjazne 
rodzinom. w spotkaniach, któ-
re odbywają się odbywają się co 
czwartek, uczestniczy 18 rodzin 
(21 dzieci w wieku od poniżej 1 
roku do 2 lat, z rodzicami/opieku-
nami). organizacją, która podjęła 
się prowadzenia klubu w kokosz-
czynie, jest Fundacja Mój Mount 
everest, realizując całoroczny pro-
jekt pt. Zapobieganie zagrożeniu 
wykluczeniem społecznym rodzin z 
dziećmi, osób wychowujących dzie-

ci poprzez zwiększenie dostępu do 
kreatywnych, edukacyjno-rozwo-
jowych zajęć dla dzieci i rodziców. 
ta Fundacja prowadzi także projekt 
dla rodzin „Familijna Gmina” przy 
wsparciu gminy tarnowo Podgór-
ne. 

w trakcie zajęć w klubie wolonta-

riuszki z Fundacji wykorzystują na-
turalne materiały, by pobudzać sen-
sorykę najmłodszych uczestników. 
każde spotkanie to także nowa in-
spiracja dla rodziców do wykonania 
wspólnie z dzieckiem zabawki czy 
pracy plastycznej z łatwo dostęp-
nych materiałów takich jak drewno, 
patyki, kamienie, włóczka, kartony, 
ryż i inne sypkie materiały. Prowa-
dzące zajęcia bawią się wspólnie z 
dziećmi i ich rodzicami, tworząc na-
turalne zabawki, muzykując wspól-
nie, grając na instrumentach. Mate-
riały, zabawki i instrumenty zostały 
zakupione ze środków pochodzą-
cych z wielkopolskiej dotacji. 

Jak podkreślają rodzice spotkania 
w wielkopolskim klubie rodzin-
nym w kokoszczynie to nie tylko 
wspólnie spędzony na kreatywnych 
zabawach czas, ale także inspiracja 
na kolejny tydzień do wspólnej za-
bawy w domu, a także możliwość 
integracji rodziców i wsparcia roz-
woju społecznego dzieci. ARz

wspólne śpiewanie kolęd to nie tyl-
ko przepiękna tradycja, ale również 
okazja do bycia razem, okazywania 
sobie wsparcia i życzliwości. taką 
właśnie pozytywną przedświątecz-
ną energię będziemy mieli okazję 
poczuć i doświadczyć w Pałacu Jan-
kowice (gm. tarnowo Podgórne) 17 
grudnia o godz. 17.00, dzięki kon-
certowi chóru Di nuovo. 

w repertuarze, który chór wyko-
na, usłyszymy najpiękniejsze kolę-
dy oraz utwory bożonarodzeniowe 
m.in. „tańce łamańce w cudownej 
stajence”, „Gdy się chrystus rodzi”, 
czy „night of silence”. Żeński ka-
meralny chór Di nuovo z Pozna-
nia działa od 2017 r. i w jego skład 
wchodzą miłośniczki śpiewu, które 
połączyła wspólna pasja – muzyka. 
Muzykowanie, analizowanie party-
tur i tekstów, zanurzanie się w świat 
dźwięków, ale też żmudne powta-

rzanie najmniejszych sekwencji to 
cotygodniowy rytuał poznańskich 
chórzystek, ale – jak twierdzą – jest 
to zarazem odskocznia od codzien-
nych stresów i obowiązków. każda 
z pań, z różnym bagażem życiowych 
i zawodowych doświadczeń, uczest-
nicząc w próbach, a później w kon-
certach, realizuje pomysły doświad-
czonej dyrygentki, współtworząc 
spójny organizm. tego z pewnością 
nie da się zrobić w pojedynkę. 

najnowszym pomysłem arty-
stycznym chóru było włączenie do 
wspólnego muzykowania dzieci. 
tak powstał świąteczny projekt 
„Gore gwiazda Jezusowi”, na który 
serdecznie zapraszamy do Pałacu 
Jankowice.

rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 12 grudnia – 
szczegóły na stronie Pałacu Janko-
wice (palacjankowice.pl). A. S-F 

Zbliżają się Święta Bożego naro-
dzenia. niestety, dla wielu rodzin 
radość wspólnego świętowania 
będzie przyćmiona przez rosnące 
koszty utrzymania oraz zagrożenie 
ubóstwem energetycznym. wielu 
mieszkańców spędzi ten czas sa-
motnie…

- chcąc umilić świąteczne dni 

gmina tarnowo Podgórne, ośrodek 
Pomocy społecznej, sołectwa oraz 
organizacje pozarządowe działające 
na jej terenie wspólnie organizują 
kolejną wigilijną akcję wsparcia 
– wyjaśnia i Zastępca wojta tar-
nowa Podgórnego ewa noszczyń-
ska-szkurat. -  osoby samotne 
i najbardziej potrzebujące od gminy 

otrzymają przed wigilią świąteczny 
posiłek.

Jeżeli znają Państwo osoby sa-
motne i potrzebujące z terenu 
gminy tarnowo Podgórne, które 
powinny być objęte tą akcją, to pro-
simy o przekazanie takiej informacji 
ośrodkowi Pomocy społecznej (tel. 
61 8959 340). ARz

Postawili na swoim

Na mistrzowskim poziomie

Bo rodzina jest najważniejsza!

Gore Gwiazda Jezusowi

By święta były spokojniejsze

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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99 laptopów i 5 tabletów otrzy-
mali mieszkańcy gminy Dopiewo 
w ramach projektu „wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym”. Urządzenia pozyskał 
Urząd Gminy, przeprowadzając na-
bór wniosków i występując o grant. 
Przekazanie sprzętu dzieciom 
i wnukom byłych pracowników 
działającego kiedyś w gminie Do-
piewo Państwowego Gospodarstwa 
rolnego konarzewo nastąpiło 2 
grudnia w konarzewskim centrum 
rehabilitacyjno – kulturalnym. 

otwierając spotkanie, wójt Pa-
weł Przepióra życzył osobom, które 
przyszły odebrać sprzęt informa-
tyczny, satysfakcji z jego użytko-
wania. symbolicznie wręczył lapto-
py i pogratulował 7-letniej amelii 
kleszcz - najmłodszej uczestniczce 
projektu i 20-letniemu wojciecho-
wi kaczmarkowi - najstarszemu 
spośród beneficjentów. każdy z wła-
ścicieli nowych urządzeń musiał do-
pełnić formalności, by móc zabrać 
komputer do domu.

Grant pokrył w 100 procentach 
koszty zakupu sprzętu kompute-
rowego przez gminę Dopiewo dla 
mieszkańców. otrzymała ona dla 
nich dofinansowanie w wysokości 
252,5 tys. zł. w wyznaczonym ter-
minie naboru w Urzędzie Gminy 
Dopiewo zostało złożonych 108 
wniosków, z czego pozytywną wery-
fikację przeszły 104. wśród uczest-
ników większość, bo 80 to ucznio-
wie szkół podstawowych.

regulamin przewidywał możli-
wość przekazania sprzętu uczniom 
szkół podstawowych i średnich oraz 
oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych. 

Udział w konkursie mogły wziąć 
gminy posiadające status gminy po-
pegeerowskiej. Uprawnionych było 

prawie 1600 gmin. nabór deklaracji 
przeprowadzony został w paździer-
niku 2021 r. Pierwotnie przewidy-
wano rozdysponowanie środków 
w wysokości 80 mln. zł, ale na skutek 
dużego zainteresowania programem 
instytucja zarządzająca grantem 
podniosła pułap do prawie 590 mln.  

nazwa projektu: Granty PPGr 
- wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGr w rozwoju cy-
frowym. Dofinansowanie z Progra-
mu operacyjnego Polska cyfrowa, 
w ramach reakcji Unii europejskiej 
na pandemię coViD-19. 
MW, AM

dopiewo

Gmina Dopiewo organizuje tradycyjnie przed Świętami 
Bożego narodzenia „koncert Gwiazdkowy”. Przede wszystkim 
przeznaczony jest on dla mieszkańców, ale organizatorzy nie 
zapominają o przyjaciołach. Mamy dla Was zaproszenia!
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w tym roku gwiazdą wydarzenia bę-
dzie sławek Uniatowski z zespołem. 
wcześniej publiczność rozgrzeje 
„christmasowymi” evergreenami 
wielkopolanka - roxama tutaj z ze-
społem Good omen. Podczas zaj-
mowania miejsc przez uczestników 
w świąteczny, bożonarodzeniowy 
nastrój wprowadzi publiczność or-
kiestra Dęta Gminy Dopiewo. 

wydarzenie organizowane jest 
w ramach akcji „Bądź Git z Pit!”, 

zachęcającej do wskazywania przez 
mieszkańców w deklaracji podat-
kowej gminy Dopiewo jako miej-
sca zamieszkania (co przekłada się 
na wpływ 40-procentowej części 
podatku Pit płaconego państwu). 
Dzięki większym wpływom można 
więcej inwestować, ale dbać rów-
nież o ofertę społeczną, kulturalną, 
sportową.

Mamy dla czytelników naszego 
Głosu Poznańskiego – Przyjaciół 

Gminy Dopiewo 10 podwójnych 
i bezpłatnych wejściówek. wystar-
czy napisać coś ciekawego o „Gmi-
nie Dopiewo” i wysłać na adres: 
kontakt@naszglospoznanski.pl 
w tytule wpisując koncert Gwiazd-
kowy. AM

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 – instruktorka 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”. AM

Sławek Uniatowski 
- gwiazdą Koncertu 
Gwiazdkowego 

Poszukiwany Talent i trzy Filary
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Przekazanie laptopów i tabletów

Koncert 
odbędzie się 
17 grudnia 
o godz. 18.
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8 Kostrzyn  

Głównym celem PLot jest promo-
cja aglomeracji poznańskiej, jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie 
oraz wspieranie rozwoju rynku tu-
rystycznego w tym regionie. aktu-
alnie stowarzyszenie liczy ponad 
70 członków, w tym większość gmin 
powiatu poznańskiego.

Udział gminy kostrzyn w stowa-
rzyszeniu PLot wzmocni potencjał 
promocyjny gminy i zapewni udział 
w najważniejszych działaniach pro-
mocyjnych skierowanych zarówno 
do turystów polskich i zagranicz-
nych, jak i mieszkańców aglome-
racji poznańskiej. Jak zapewniają 
nowi partnerzy: - Gwarantujemy, że 
o pierwszych wspólnych akcjach bę-
dzie głośno już niebawem! ŁS

25 listopada odbył się ostatni 
w tym roku kalendarzowym pobór 
krwi. Zgłosiło się 30 osób, a krew 
ostatecznie oddało 24 dawców. 
Zarejestrowano także jednego po-
tencjalnego dawcę szpiku. łącznie 
zebrano 10 800 ml krwi.

– tego dnia odwiedziła nas tele-
wizja stk oraz włodarze miasta, 
burmistrz - szymon Matysek oraz 
zastępca burmistrza waldemar Bi-
skupski wraz z kierownikiem wy-
działu oświaty, Promocji i sportu 
- Pauliną Bankiewicz, składając na 
ręce prezesa kostrzyńskiego klu-
bu krwiodawców życzenia z okazji 
Dni Honorowego krwiodawstwa – 
powiedział ireneusz Hertel, prezes 
kostrzyńskiego klubu HDk.

organizatorzy pragną podzię-
kować cukierni „ammaretto” 
- krzysztof Pielak za wspaniałe 
i smakowite pączki którym najlep-
szą opinie wydał zespół medyczny 
regionalnego centrum krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa w Poznaniu 
oraz nasi wolontariusze. Plan pobo-
rów krwi w kostrzynie na rok 2023 
będzie dostępny niebawem na face-
booku kostrzyńskiego klubu Hono-
rowych Dawców krwi Pck. DH 

Polała się krew

Zgodnie z Uchwałą nr LiX/514/2022 rady Miejskiej Gminy 
kostrzyn z 30 listopada 2022 r. gmina kostrzyn wkrótce 
przystąpi do Poznańskiej Lokalnej organizacji turystycznej!

Kostrzyn członkiem 
PLOT!
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JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

 10 XII 2022 
 RYNEK

W KOSTRZYNIE
15:00 - 19:00

KGW w Gułtowach - rękodzieło, smalec oraz ciasteczka
KGW w Brzeźnie - słodkości, bombki i stroiki, herbata z maliną
KGW w Trzeku - dżemy, wypieki, breloczki, grzaniec bezalkoholowy 
Restauracja Domowe Pielesze - świąteczne potrawy
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
Kwiaciarnia Zielony Zakątek - Stroiki świąteczne, bransoletki, poduszki
Stefan Natywa - słomiane ozdoby
Stoiska: profilaktyczne Gminy Kostrzyn, Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Stowarzyszenie Młodzieży i Dzieci Niepełnosprawnych RAZEM, Kostrzyn dla Ukrainy

ORGANIZATORZY:

Wystawcy:

O 18:00
ODPALENIE 

LAMPEK 
NA CHOINCE 

I WIZYTA 
ŚW. MIKOŁAJA

KGW w Siedleczku - stroiki świąteczne, herbata, pierniczki

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
W KOSTRZYNIE

Fo
t.

 H
D

k
 k

o
st

r
Z

y
n

o gminie kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

23 listopada Młodzieżowa rada 
Miejska Gminy kostrzyn odwie-
dziła warszawę, aby na zaprosze-
nie Związku Miast Polskich wziąć 
udział w konferencji „rozwój lokal-
ny? najlepiej z młodzieżą” w Meta 
Przestrzeń organizowanej przez 
Fundacja civis Polonus. czwórka 
radnych: oliwia Balcerek, Julia ro-
szak, adam Hawrylinka oraz stani-
sław kniat wraz opiekunem łuka-
szem szałem wzięła udział w cyklu 
trzech rozmów dotyczących m.in. 
trendów i metod aktywizowania 
młodzieży, lokalnej współpracy na 
rzecz młodych oraz głosu młodych 
liderów tzn. czego potrzebują mło-
dzi ludzie, by aktywnie angażować 
się w projektowanie przyszłości spo-
łeczności lokalnych. 

Była to idealna okazja do wy-
miany przemyśleń z innymi dzia-

łaczami. Podsumowując udział 
w konferencji przewodnicząca Mło-
dzieżowej rady oliwia Balcerek 
dodała: - Z warszawy wracamy bo-
gatsi o nowe doświadczenia i pomy-
sły, które będziemy realizować już 
w nadchodzącym roku! 

Zachęcamy zatem do śledzenia 
poczynań Młodzieżowych rad-
nych iii kadencji, na ich facebooku: 
fb.com/mrmgminykostrzyn. 
OB & ŁS

MRM w Warszawie

28 listopada w wypełnionej sali wi-
dowiskowej „kostrzynianka” Miej-
sko-Gminnego ośrodka kultury 
odbył się tradycyjny już koncert 
andrzejki Literackie w wykonaniu 
Marty Śliwy i roberta kasprzyckie-
go. tradycyjnie można było też po-

słuchać występu Przemka Mazurka, 
współorganizatora wydarzenia, któ-
re swoją tradycję wywodzi z Pałacu 
Mielżyńskich w iwnie. wychodzący 
z ośrodka kultury uczestnicy jak co 
roku podkreślali niebywały klimat 
imprezy. ŁS

Andrzejki Literackie
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wracamy bogatsi 
o nowe 
doświadczenia 
i pomysły
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wydarzenia

Przyznano 11 certyfikatów takim 
podmiotom jak: okręgowa spół-
dzielnia Mleczarska w Jarocinie (za 
produkt śmietana kremowa 30%); 
technikum imienia Świętego Józe-
fa w kaliszu (wysoka jakość kształ-
cenia); axis Group (zlewozmywak 
granitowy); okręgowa spółdziel-
nia Mleczarska w siedlcach (mle-
ko w proszku pełne); Firma tFP 
Dziećmierowo (wysoka jakość pro-
dukcji opakowań z tektury falistej 
i litej oraz druku fleksograficznego 
i offsetowego na poziomie europej-
skim); wojciech Jurgoński, kustosz 
pamięci Hipolita cegielskiego (za 
dbałość o miejsce pamięci urodze-
nia cegielskiego oraz upowszech-
nianie jego postaci i idei pracy orga-
nicznej); ochotnicza straż Pożarna 
w ławkach (za stuletnią działalność 
pożarniczą i patriotyczną w krze-
wieniu pamięci H. cegielskiego); 
Zespół szkół Usługowo-Gospodar-
czych w Pleszewie; centrum kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Środzie wielkopolskiej; Zespół 
szkół imienia Hipolita cegielskiego 
w chodzieży, Zespół szkół komuni-
kacji im. H. cegielskiego w Pozna-
niu – każda ze szkół otrzymała cer-
tyfikat za wysoki poziom nauczania 
i promocję postaci i działań Hipolita 
cegielskiego.

na galę przybył wybitny histo-
ryk, prof. Peter Raina, którego 
Towarzystwo im. H. Cegielskie-
go uhonorowało Statuetką Ho-
norowego Hipolita i Godnością 
„Przyjaciel Polski i Polaków”. 
Podobnymi statuetkami lecz z ty-
tułem godności „Lider Pracy Or-
ganicznej” nagrodzono takie 

osobistości jak w kolejności: prof. 
Hanna kostrzewska, rektor aka-
demii Muzycznej imienia ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu; 
andrzej wilkoński, starosta no-
wotomyski; andrzej aumilller, 
działacz społeczny, Prezes sito; 
iwona kałużna, dyrektor Zespołu 
szkół Usługowo-Gospodarczych 
w Pleszewie; prof. krzysztof szosz-
kiewicz, rektor Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu; prof. teofil 
Jesionowski, rektor Politechniki 
Poznańskiej;  renata tomaszewska, 
Prezes Zarządu MeGawat w  ro-
goźnie; inż. Bolesław Maćkowiak, 
Przewodniczący rady nadzorczej 
tego Przedsiębiorstwa; Maciej Brat-
borski, burmistrz miasta i gminy 

koźmin wielkopolski. 
ideę pracy organicznej spełnioną 

w maksymie „dla dobra wspólne-
go” zobrazowało wręczenia Sta-
tuetek Pro Publico Bono. w tej 
edycji konkursu powędrowały one 
do takich podmiotów życia obywa-
telskiego jak: samorząd wojewódz-
twa wielkopolskiego; Politechnika 
Poznańska, Uniwersytet Medyczny 
im. karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu; szkoła im. Hipolita cegiel-
skiego w Powodowie; towarzystwo 
Muzyczne im. Henryka wieniaw-
skiego w Poznaniu.

Zgodnie z tradycją wręczono 
także Medale Labor Omnia Vin-
cit, które doceniły dokonania takich 
osób jak: alina kurczewska, prezes 

zarządu towarzystwa Muzycznego 
im. Henryka wieniawskiego; Do-
minika narożna, prof. UaM; Jacek 
Bartczak, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny raszków; tomasz łubiński, wi-
cestarosta Poznański; prof. ryszard 
Błażejewski z Uniwersytetu Przy-
rodniczego. 

Najmłodszych lecz mających 
już znaczące osiągnięcia, przyjęto 
do Klubu Młodych Pozytywistów, 
co się wiązało z wręczeniem Me-
dali Młodego Pozytywisty. w roku 
16. edycji Międzynarodowego kon-
kursu skrzypcowego im. H. wie-
niawskiego nagrodziły one Martynę 
nicińską, rzeczniczkę towarzystwa 
im. H. wieniawskiego oraz karoli-
nę kaźmierczak, p.o. dyrektora biu-

ra tej organizacji. Laureatami tego 
medalu zostali także: konrad ko-
wański, menedżer i rafał Jurgoński, 
członek osP w ławkach.  

Goście Gali byli świadkami pre-
mierowego wykonania piosenki 
dedykowanej św. Janowi Pawłowi 
II pt. „Twoje słowa – moje kroki” 
autorstwa aleksandra Maliszew-
skiego (muzyka) i Dominika Gór-
nego (słowa) w interpretacji zespo-
łu Zawirusowani. autorzy utworu 
zostali uhonorowani statuetkami 
wodnika. nagrody i certyfikaty 
wręczali m.in.: dr Marian król, 
Prezydent towarzystwa, karolina 
tokarz i prof. tadeusz wallas, wice-
prezydent tHc.
Dominik Górny 

Jakość, wiarygodność i rzetelność – to najczęściej wymieniane cechy laureatów certyfikatów „najlepsze 
w Polsce” przyznawanych podczas Gali konsumenckiego konkursu Jakości Produktów i Usług 
organizowanego przez towarzystwo im. Hipolita cegielskiego. XXXV edycja gali odbyła się 30 listopada 
w Sali Lubrańskiego UAM. Poznaliśmy również laureatów statuetek i medali. Patronat honorowy 
objęła Karolina Tokarz, prezes Zarządu Promag S.A. 

35. gala „Najlepsze w Polsce” 
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„są takie piosenki, która mają szan-
sę zmienić nasze życie. ta z całą 
pewnością do takich należy” – mó-
wili słuchacze piosenki „twoje sło-
wa – moje kroki”, którą wspólnie 
napisali aleksander Maliszewski 
(muzyka) i Dominik Górny (słowa). 
twórcy utworu zostali nagrodzeni 
prestiżowymi statuetkami woD-
nika.

nazwa nagrody jest związana 
z jej fundatorem i pomysłodawcą – 
krzysztofem wodniczakiem, dzien-
nikarzem, producentem muzycz-
nym, promotorem i animatorem 
kultury. wśród laureatów nagrody 
są tacy artyści jak m.in.: Halina 
Frąckowiak, krystyna Prońko, Fa-
rida, Dominika narożna, ewelina 
rajchel, wojciech Hoffmann, Piotr 
kałużny, Piotr wiza, Grzegorz kup-
czyk, wojciech korda, Józef skrzek, 
krzysztof Ścierański oraz pośmiert-

nie: krzysztof klenczon i czesław 
niemen wydrzycki.

w imieniu dyrygenta i założycie-
la orkiestry alex Band, w związku 
z trasą koncertową w Zurichu, sta-
tuetkę odebrała jego córka nata-
lia. aleksander Maliszewski został 
nagrodzony za „inspirowanie mło-
dych artystów i autorską twórczość 
kompozytorską, która łączy pokole-
nia”. Z kolei Dominik Górny (poeta 
tłumaczony na 18 języków) został 
uhonorowany za „pionierski wkład 
w tworzenie nowego wymiaru poezji 
w dialogu z muzyką i sztuką orator-
ską”. 

Utwór nosi tytuł „twoje słowa 
– moje kroki”. w swojej treści na-
wiązuje do myśli twórczej Świętego 
Jana Pawła ii. Z okazji premiery 
został wydany singiel w limitowanej 
edycji egzemplarzy.
Red

Twórcy piosenki dla papieża – nagrodzeni
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10 KomorniKi, stęszew

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został w 
siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew 
z dnia 23 listopada 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149, 
e-mail: geodeta@steszew.pl .

Zapytano mieszkańców o kluczowe 
elementy działania gminy, m.in. 
o  komunikację, bezpieczeństwo, 
edukację, zdrowie, ofertę sportową 
i kulturalną.  

celem badania było uzyskanie 
lepszego, zobiektywizowanego ob-
razu życia w  gminie, zdefiniowanie 
silnych i  słabych stron, a  także po-
znanie i  uwzględnienie oczekiwań 
mieszkańców o zarządzaniu i plano-
waniu strategicznym gminy.

w badaniu wzięło udział 801 
mieszkańców w  wieku powyżej 18 
lat. wynika z  niego, że 98% bada-
nych dobrze ocenia jakość życia 
w gminie komorniki. 

– cieszę się, że tyle osób wzięło 
udział w  badaniu i  podzieliło się 
z  nami swoimi opiniami. Jak wi-
dać, znaczącej większości badanym 
dobrze żyje się w naszej gminie. to 

dobra wiadomość i  znak, że to co 
robimy, co budujemy i w co inwestu-
jemy przynosi korzyści dla naszych 
mieszkańców i  jest przez nich po-
zytywnie odbierane –podsumowuje 
Jan Broda, wójt gminy komorniki.

Zdaniem 94% ankietowanych wa-
runki życia w gminie w ciągu ostat-
nich 5 lat raczej i zdecydowanie się 
polepszyły. Gmina komorniki jest 
bardzo dobrze oceniana pod kątem 
powstawania nowych inwestycji – 
pozytywne oceny w  tym zakresie 
wystawia łącznie 84% badanych. 
najwyżej oceniane są takie obszary 
jak: czystość ulic, chodników i  pla-
ców zabaw (98%), poczucie bez-
pieczeństwa (95%) i  komunikacja 
gminna (93%). władze samorządo-
we pozytywie ocenia 92% badanych.

Badanie, przeprowadzone przez 
firmę cBt & konsultujemy, zre-

alizowano od 5 do 22 października 
2022 roku. Jego wyniki pomogą 
w analizie stopnia realizacji wybra-
nych celów ze  strategii rozwoju 
Gminy komorniki na lata 2021-
2030. 

– Minął rok od przyjęcia no-
wej strategii rozwoju. to dobry 
moment, by dokonać pierwszego 
podsumowania tego, co zdołaliśmy 
zrealizować, a  co wymaga dalszej 
pracy. wyniki badania jakości ży-
cia umożliwią skuteczniejsze re-
alizowanie polityki gminnej przez 
władze samorządowe oraz podległe 
jej jednostki – wyjaśnia wójt gminy 
komorniki Jan Broda. –  Dziękuje-
my wszystkim osobom, które wzięły 
udział w badaniu. Red

w październiku przeprowadzone zostały badania ankietowe 
dotyczące jakości życia i usług w gminie Komorniki 

Dobrze się żyje 
w gminie Komorniki

o gminie komorniki czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

15 stycznia w hali widowiskowo-
-sportowej w stęszewie odbędzie 
się koncert noworoczny. wystąpią 
Marcela wierzbicka (sopran) oraz 
Dominik opaliński (bas/baryton) 
wraz z Zespołem kameralnym or-
kiestry im. Johanna straussa z Byd-
goszczy.

całość poprowadzi emilia czeka-
ła. orkiestra złożona jest z profesjo-

nalnych muzyków grających na co 
dzień w muzycznych instytucjach 
Bydgoszczy takich jak Filharmonia 
Pomorska, capella Bydostiensis czy 
opera noVa.

Program obfituje w wiele znanych 
melodii, choćby na przykład „arię 
Pericoli”, znaną również jako „arię 
ze śmiechem”, czy słynne, dowcip-
ne „Gdybym był bogaczem”. Red

Koncert z uśmiechem

oGłosZenie

Dla czytelników mamy dwa dwuosobowe zaproszenia. szczegóły na 
naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety 

21 listopada w  Urzędzie Gminy 
komorniki podpisano umowę na 
budowę instalacji fotowoltaicznej 
na budynku  szkoły Podstawowej 
w wirach. termin realizacji zadania 
ustalono na 6 miesięcy od daty pod-
pisania umowy. 

Zakres prac obejmuje kom-
pleksowe wybudowanie instala-
cji fotowoltaicznej z  możliwością 
przyłączenia systemu instalacji fo-
towoltaicznej do sieci energetycznej 
(moc przyłączeniowa do 90 kw).

w wyniku ogłoszonego na plat-
formie zakupowej oPen neXUs 
postępowania na Budowę instalacji 
fotowoltaicznej na budynku szko-
ły Podstawowej w  wirach przy ul. 
Zespołowej 23 wpłynęły 4 oferty. 7 
listopada dokonano wyboru oferty 
firmy „saZet” sp.z o.o., wójcin 
239, 88-324 Jeziora wielkie.

koszt inwestycji wyniesie 576 
870,00 zł brutto. Zadanie współ-
finansowane będzie w  formie po-

życzki z  wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i  Gospodarki 
wodnej w Poznaniu. Red

niezwykły jubileusz małżeńskiego 
pożycia obchodzili Państwo Jani-
na i Marian Zemler ze stęszewa. 
Z  tej okazji dostojnej parze wizytę 
złożyli burmistrz gminy stęszew 
włodzimierz Pinczak oraz kierow-
nik Urzędu stanu cywilnego ka-
tarzyna kaźmierowska składając 
najserdeczniejsze życzenia gratulu-
jąc wspólnie przeżytych 65 lat oraz 
wręczając bukiet kwiatów.

choć życie nie zawsze było łaska-
we, to dziś małżonkowie wspomina-
ją wspólnie spędzony czas z uśmie-
chem na twarzy, ciesząc się z 3 
wnuczek, 1 wnuka, 2 prawnuczek 
oraz 4 prawnuków.

na jubileuszowym spotkaniu 
obecna była najbliższa rodzina Pań-

stwa Zemler. Uroczystość przebie-
gła w bardzo miłej atmosferze, peł-
nej wspomnień z dawnych lat.

szanownym jubilatom składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz wielu kolejnych 
wspólnie spędzonych chwil w ro-
dzinnym gronie. Red

24 listopada odbył się odbiór zada-
nia pn. „Budowa zbiorników reten-
cyjnych na terenie stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości witobel 
oraz na terenie stacji uzdatniania 
wody w m. Będlewo”.

wykonawcą inwestycji była firma 
enVirotecH sP. Z o.o. z Pozna-
nia. koszt przedsięwzięcia wyniósł 
910  914,63 zł. kwota ta w całości 
pochodzi z budżetu gminy stęszew. 
więcej na www.steszew.pl. Red

Fotowoltaika dla szkoły

Żelazne Gody w Stęszewie

Zbiorniki retencyjne
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KórniK

Burmistrz miasta i Gminy w rydzynie  

informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 r. w urzędzie miasta i Gminy w rydzynie 
na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy rydzyna, przeznaczonych do sprzedaży, w formie ustnego 
przetargu nieograniczonego, sprzedaż dotyczy udziału wielkości ½ części. 
działek gruntu:

- 176/64 a.m. 01 powierzchnia 0,0874 ha, położona w Lusowie ul. Plucińskiego, 
gmina tarnowo Podgórne księga PO1P/00221211/1 

- 176/65 a.m. 01 powierzchnia 0,0874 ha, położona w Lusowie, ul. Plucińskiego, 
gmina tarnowo Podgórne, zabudowana budynkiem dwulokalowym, inwestycja 
w trakcie realizacji, księga wieczysta PO1L/00221211/1

-176/66 a.m. 01 powierzchnia 0,0874 ha, położona w Lusowie ul. Plucińskiego, 
gmina tarnowo Podgórne, księga PO1P/00221211/1

wykaz został opublikowany także na stronie internetowej umiG w rydzynie 
www.rydzyna.pl oraz BiP.

                 

 /- / Burmistrz

mgr Kornel malcherek

oGłosZenie

15 listopada burmistrz Przemysław 
Pacholski przekazał przewodniczą-
cemu rady Miasta i Gminy kórnik 
adamowi Lewandowskiemu projekt 
uchwały w sprawie budżetu miasta 
i gminy kórnik na rok 2023.

Projekt zakłada wpływy na pozio-
mie 259 milionów złotych i wydatki 
na poziomie 327 milionów złotych. 
Ponad 110 milionów złotych prze-
znaczonych ma być na oświatę, na-
tomiast ponad 83 miliony złotych 
na inwestycje.

Deficyt ma zostać pokryty emisją 

obligacji w kwocie 59,5 miliona zło-
tych, pożyczką z nFoŚiGw w kwo-
cie 3,5 miliona złotych oraz wolny-
mi środkami z 2022 roku w kwocie 
5 milionów złotych.

Zarządzenie z projektem uchwały 
budżetowej dostępne jest w interne-
cie na stronie Biuletynu informacji 
Publicznej.

obecnie projektem budżetu zaj-
mują się komisje rMiG kórnik, 
a w grudniu odbędzie się głosowa-
nie nad uchwałą w tej sprawie. 
Red

25 listopada na University of eco-
nomics and Business w Pradze 
piątka prelegentów katedry tury-
styki i rekreacji wydziału nauk 
Geograficznych i Geologicznych 
UaM w Poznaniu uczestniczących 
w konferencji sustanaible tourism 
development in smaller Unesco 
wygłosiła swoje referaty. 

Profesor UaM dr. Hab. alina Za-
jadacz przedstawiła dobre praktyki 
w miejscach Unesco w Polsce 
w referacie „Good practices and 
challenges in managing selected 
tourists attractions - Unesco 
sites in Poland”, mgr weronika 
terlecka oraz mgr łukasz szał 
mówili o rekomendacjach dla lo-
kalnych samorządów, środowiska 
przyrodniczego oraz społeczności 
lokalnej, przedstawiając referat pt. 
„recommendations for sustainable 
tourism development at Unesco 
sites - outcom form the workshops 

in Poland”, a studentki V roku kie-
runku turystyka i rekreacja Marta 
karaśkiewicz oraz Maria Paczkow-
ska przedstawiły kryteria dla zrów-
noważonego rozwoju w turystyce 
w referacie pt. „creating a catalo-

gue of criteria for assessing the su-
stainable development of tourism 
in Unesco sites - methodological 
issues”. 

konferencja była podsumowa-
niem projektu „Światowe Dzie-
dzictwo Unesco - zrównoważony 
rozwój turystyki w krajach V4”, 
finansowanego ze środków Mię-
dzynarodowego Funduszu wy-
szehradzkiego. Grupa badawcza 
w składzie prof. UaM dr hab. alina 
Zajadacz, mgr weronika terlecka, 
mgr łukasz szał była jednym z czte-
rech partnerów w ramach projektu. 
Praska konferencja była nie tylko 
okazją do wymiany podsumowa-
nia dotychczasowych działań dla 
uczestników projektu z czterech 
państw Grupy wyszehradzkiej: 
czech, słowacji, węgier i Polski, ale 
także wymiany doświadczeń z prele-
gentami m. in. z albanii, iranu oraz 
etiopii. Red

wpływy zaplanowano na poziomie 259 
milionów złotych, a wydatki w wysokości 
327 milionów złotych

Projekt budżetu 
Kórnika

Konferencja w Pradze
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12 swarzędz

rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę parkingu przy ul. strzelec-
kiej w swarzędzu. spośród 3 ofert 
najkorzystniejszą złożyła firma 
Budownictwo Drogowe „krUG” 
z rabowic. nowy parking będzie 
miał 58 miejsc postojowych (w tym 
2 dla osób niepełnosprawnych), 
a także postojową zatokę autobu-
sową. nawierzchnia zbudowana zo-
stanie z betonowej kostki brukowej. 
w ramach tej inwestycji wykonana 
zostanie również kanalizacja desz-
czowa oraz oświetlenie – 7 słupów 
z 14 oprawami oświetleniowymi 
typu LeD. koszt budowy wynosi 

1.638.518,44 zł brutto, a termin 
zakończenia robót ustalono na ko-
niec lutego przyszłego roku. Umo-

wę w tej sprawie burmistrz Marian 
szkudlarek podpisał 22 listopada. 
MW 

7 listopada i zastępca burmistrza 
swarzędza Grzegorz taterka ode-
brał w warszawie dyplom przy-
znany zwycięzcom najnowszej 
edycji rankingu Zrównoważonego 
rozwoju Jednostek samorządu 
terytorialnego. ogłoszenie wyni-
ków rankingu odbyło się podczas 
konferencji zorganizowanej przez 
komisję samorządu terytorialnego 
i Polityki regionalnej sejmu rP, 
wydział administracji i nauk spo-
łecznych Politechniki warszawskiej 
oraz Fundację Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „teraz Polska”. Gmina 
swarzędz zajęła w tym rankingu 10. 
miejsce pośród ponad sześciuset 
gmin miejsko-wiejskich w Polsce! 

- to powód do ogromnej satys-
fakcji. tak wysoka ocena w tym 
najbardziej prestiżowym, obiektyw-
nym rankingu potwierdza, że gmina 
swarzędz jest w ścisłej czołówce, 
udowadnia, że należy do grona naj-
lepiej rozwiniętych w Polsce - pod-
kreśla burmistrz swarzędza Marian 
szkudlarek. 

ranking Zrównoważonego roz-
woju Jst, przygotowywany przez 
pracowników naukowych wydziału 
Zarządzania Politechniki warszaw-
skiej, powstaje w oparciu o analizę 
kilkunastu wskaźników, obejmują-

cych trzy obszary rozwoju: gospo-
darczy, społeczny oraz ochrony śro-
dowiska. ranking opracowany jest 
na podstawie niezależnych danych 
GUs i obejmuje swym zakresem 
wszystkie jednostki samorządowe 
w Polsce, w podziale na gminy miej-
skie, miejsko-wiejskie i wiejskie. 

- w dotychczasowych edycjach 
rankingu gmina swarzędz zawsze 
plasowała się wysoko, zajmując 
miejsce w pierwszej dziesiątce kla-
syfikowanych samorządów. Do-
tychczas najwyżej oceniono nas 

w roku 2014 i następnie w 2018 
roku, gdy dyplom za zajęcie 5. miej-
sca również odbierał wiceburmistrz 
Grzegorz taterka. najnowsza oce-
na jest kolejnym potwierdzeniem 
wieloletniego trendu i świadczy, iż 
obrana droga rozwoju naszej gminy 
jest wysoko oceniana również przez 
obiektywne gremia specjalistów – 
dodaje burmistrz szkudlarek. MW

ranking Zrównoważonego rozwoju Jednostek samorządu 
terytorialnego

Swarzędz znów 
w czołówce!
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w swarzędzkim UMiG zakończyły 
się prace nad projektem budżetu 
gminy swarzędz na 2023 rok. 15 li-
stopada burmistrz Marian szkudla-
rek oraz skarbnik karolina Dziekan 
przekazali projekt przyszłoroczne-
go budżetu przewodniczącej rady 
Miejskiej Barbarze czachurze. od 
tej chwili pracują  nad tym doku-
mentem. na 20 grudnia zaplanowa-
na jest sesja rady Miejskiej poświę-
cona uchwaleniu budżetu miasta 
i gminy swarzędz na 2023 rok. 

Projekt zakłada, że przy-
szłoroczne dochody wyniosą 

379.752.370 zł, natomiast wydatki 
404.528.636,29 zł. na inwestycje 
w przyszłym roku planujemy prze-
znaczyć 85.279.723,52 zł. 

- Przyszłoroczny budżet naszej 
gminy będzie trudny w realizacji 
ze względu na znaczny wzrost wy-
datków bieżących i równoczesny 
spadek dochodów spowodowany 
m.in. reformą finansów publicz-
nych - podkreślił burmistrz Marian 
szkudlarek. - Jednocześnie budżet 
ten będzie miał charakter zdecydo-
wanie proinwestycyjny. 
MW 

29 listopada w Urzędzie Marszał-
kowskim województwa wielkopol-
skiego burmistrz swarzędza Ma-
rian szkudlarek podpisał umowę o 
dofinansowaniu, jakie nasza gmina 
otrzymała na zadanie pod nazwą 
„kompleksowa termomodernizacja 
byłego obiektu hotelowego wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
na potrzeby budynku użyteczności 
publicznej w swarzędzu” (zmiana 
sposobu użytkowania byłego Ho-
telu 3 przy ul. Św. Marcin poprzez 
przeprowadzenie prac termomo-
dernizacyjnych i adaptacyjnych na 
potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w 

swarzędzu oraz Zakładu Gospodar-
ki komunalnej).

otrzymane dofinansowanie wy-
nosi 2.798.121,96 zł, a całkowita 
wartość zadania to 17.882.648,84 
zł.

Źródłem finansowania jest wiel-
kopolski regionalny Program 
operacyjny na lata 2014 – 2020  w 
ramach Działania 11.3 „wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w obszarze poprawy efektywności 
energetycznej w sektorze publicz-
nym (react-eU)”  („sfinansowa-
no w ramach reakcji Unii na pande-
mię coViD-19”). WPR 

w 2023 roku swarzędzanie świę-
tować będą jubileusz 385-lecia 
powstania miasta. rozpoczęto już 
przygotowania do jubileuszowych 
uroczystości. 23 listopada odbyło 
się pierwsze spotkanie Honorowe-
go komitetu obchodów 385-lecia 
lokacji Miasta swarzędza, któremu 
przewodniczy burmistrz miasta 
i gminy swarzędz Marian szkudla-
rek. 

Do pracy w komitecie Honoro-
wym, powołanym przez burmistrza, 
zaproszeni zostali przedstawiciele 
samorządu, biznesu, nauki, kultu-

ry, sportu i kościoła katolickiego 
- wszyscy, których działalność przy-
czynia się do wzrostu szacunku dla 
naszego miasta, a idea pomyślne-
go, dostatniego swarzędza jest dla 
nich pomysłem na życie: andrzej 
arentowski, Marek Baumgart, ks. 
aleksander Brzeziński, włodzi-
mierz Buczyński, andrzej Bystry, 
Barbara czachura, Jerzy Gruszka, 
eugeniusz Jacek, Marcin Jankow-
ski, prof. teofil Jesionowski, sta-
nisław kalemba, Piotr kasprzak, 
antoni kobza, tadeusz krug, Bar-
bara kucharska, prof. Zbigniew 

kundzewicz, stanisław łukowiak, 
arkadiusz Małyszka, Bolesława 
nawrocka, prof. Bogdan Marciniec, 
wojciech staniszewski, ireneusz 
szpot, Bożena szydłowska, Jacek 
szymczak, anna tomicka, stani-
sław witecki, Jacek wojciechowski, 
wiesław Zaporowski. 

Podczas pierwszego spotkania 
członkowie komitetu Honorowego, 
zgłaszając również swoje pomysły 
i propozycje, zapoznali się z pro-
pozycjami działań, które w nadcho-
dzącym roku uświetnią obchody 
jubileuszu. WPR 

Budowa parkingu 

Ponad 85 mln zł 
na inwestycje

Prawie 2,8 mln zł 
dofinansowania 

385-lecie Swarzędza 
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Mieszkańcy gminy Dopiewo mogą 
w grudniu odbierać w Urzędzie 
Gminy Dopiewo flagi powstańcze. 
wystarczy przyjść zapozować do 
zdjęcia z flagą, godząc się na jego 
upublicznienie. Bliźniaczą akcję 
urzędnicy z Dopiewa prowadzili  
w listopadzie przed narodowym 
Świętem niepodległości. chętnych 
nie brakowało. 

rozdawanie flag powstańczych 
kontynuowane będzie przez do-
piewski samorząd do wyczerpania 
zapasu. akcja kończy się 27 grud-
nia, w dniu wybuchu zwycięskiej 
insurekcji. w gminie Dopiewo 
znajduje się kilka miejsc pamięci 
związanych z Powstaniem wielko-
polskim lat 1918 – 1919.  w Do-
piewie – tablica z nazwiskami po-
wstańców z gminy, wchodzących 
w skład oddziału powiatu zachod-
nio – poznańskiego. Formował go 
andrzej kopa (wówczas ppor.), 
który w okolicy dworca kolejowego 
przeprowadził zbiórkę ochotników. 
wsławił się m.in. dowodzeniem 

szturmem na lotnisko ławica, któ-
rego efektem było przejęcie samolo-
tów i amunicji od niemców. Pomnik 
ppłk. kopy znajduje się w trzcieli-
nie, a grób na cmentarzu w kona-
rzewie. naprzeciw niego leży ks. 
Jan Laskowski, ówczesny proboszcz 
(wcześniej znany ze strajku dzie-

ci wrzesińskich), który poświęcił 
sztandar miejscowego oddziału, li-
czącego 800 powstańców. Pomnik 
Powstańców wielkopolskich znaj-
duje się w więckowicach – samo-
rząd wzniósł go w setną rocznicę 
Powstania wielkopolskiego, 4 lata 
temu. AM

dopiewo

odbiór prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i robót budowlanych 
nastąpił 25 listopada 2022 r.  na 
spotkaniu przy obiekcie  zabytko-
wym -  wójta gminy Dopiewo Pawła 
Przepióry, Powiatowego konserwa-
tora Zabytków wiesława Biegań-
skiego oraz przedstawicieli  wyko-
nawcy i użytkownika.

koszt inwestycji to ponad 600 tys. 

zł, z czego 110 tys. zł to dotacja ze 
środków budżetowych powiatu po-
znańskiego.

Zabytkowy pałac w  Dąbrówce 
pochodzi z  drugiej połowy XiX 
w. i  został zbudowany przez za-
służoną dla lokalnej społeczności 
rodzinę von tempelhof. Znajduje 
się w północno-zachodniej części 
parku krajobrazowego z  XViii w. 

Zarówno pałac, jak i  park wpisa-
ne są do rejestru zabytków. Po ii 
wojnie światowej przejęło go pań-
stwo. od tego czasu pełni funkcje 
oświatowe. Do 2003 r. mieściła się 
w nim publiczna szkoła podstawo-
wa, a  następnie szkoła społeczna, 
prowadzona przez „stowarzy-
szenie dla Przyszłości”. kilka lat 
temu nadano jej imię podróżnika 

kazimierza nowaka”.
Dzięki uprzejmości obecne-

go właściciela parku, którym 
jest  rsP  Dąbrówka i  współpracy 
z  samorządem, park jest dostępny 
dla mieszkańców i  podobnie jak 
tworzone w  jego sąsiedztwie przez 
gminę obiekty służy rekreacji. w są-
siedztwie powstał plac zabaw, mini-
-boisko i pumptruck.

Dotacja w ramach naboru powia-
tu poznańskiego w 2022 r. na dofi-
nansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących 
się w  gminnej ewidencji zabytków, 
położonych na terenie powiatu  po-
znańskiego.
Michał Juskowiak

Zakończył się pierwszy etap remontu zabytkowego pałacu w Dąbrówce, w ramach którego został 
wymieniony cały dach obiektu. Ponadto wykonano nową instalację odgromową oraz izolację 
fundamentów

Pałac z nowym dachem
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Dbamy o tradycję i wartości

łamigłówka - tak nazywa się kolej-
ne publiczne przedszkole w gminie 
Dopiewo, które oficjalnie zostało 
otwarte w Dąbrowie (gmina Dopie-
wo). Ma ono bardzo nowoczesne 
wyposażenie, świetnie przygoto-
waną kadrę i jako jedyne w gminie 
naucza języka włoskiego.

Podczas uroczystości inaugura-
cyjnej maluchy przedstawiły pro-
gram artystyczny, w którym w sym-

patyczny sposób przypomniały, że 
już niedługo są Święta. 

w łamigłówce opiekę znalazło 
ok. 100 przedszkolaków, ale pla-
cówka jest w stanie przyjąć w sumie 
120 maluchów. łącznie w przed-
szkolach publicznych gminy Do-
piewo miejsce znalazło 1901 dzieci. 
Zapotrzebowanie mieszkańców 
w tym obszarze oświaty jest w pełni 
zapewnione. ZM

Kolejne przedszkole 
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14 Kostrzyn

turniej ten zgromadził 36 zawod-
ników z tych zaprzyjaźnionych klu-
bów. w pierwszej części  zawodów 
wszyscy uczestnicy  rywalizowali 
w dziewięciorundowym turnieju 
szachów błyskawicznych – w tym 
wypadku z tempem gry 5 minut + 
3 sekundy po każdym ruchu dla 
zawodnika. o wyrównanych i zacię-
tych pojedynkach świadczą miejsca 
zawodników obu klubów w ścisłej 
czołówce: i miejsce Mikołaj spi-

żewski (kks „Lechia”), ii miejsce 
Marcin otto (Uks „Goniec”), iii 
miejsce Maciej Gamalczyk (Uks 
„Goniec”), iV miejsce Marek korcz 
(kks „Lechia”), V miejsce Jagna 
smolińska (Uks „Goniec”), Vi 
miejsce Dariusz kubiak (kks „Le-
chia”).

Druga część zawodów polegała 
na rozegraniu jubileuszowego me-
czu pomiędzy zawodnikami z obu 
klubów na 12 szachownicach, do 

których pary zostały dobrane loso-
wo. tempo gry wynosiło jedną go-
dzinę na zawodnika i obowiązywał 
zapis partii. tutaj zdecydowany 
prym wiedli „stulatkowie”, którzy 
zakończyli tę rywalizację zwycię-
stwem w stosunku 10,5 – 1,5.

wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale i długopisy, 
a czterech najlepszych zawodników 
otrzymało puchary. Pomysłodawcą 
wydarzenia był Jakub spiżewski, 

a organizatorami kks „Lechia” 
i Uks „Goniec”. nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwał sędzia 
ii klasy okręgowej Piotr smoliński. 
warto odnotować, że turniej odbył 
się na jeszcze pachnącym nowością, 
najwyżej klasy sprzęcie szachowym, 
zakupionym dzięki staraniom nie-
żyjącego już Ś.P. Grzegorza spiżew-
skiego – zasłużonego kostrzyńskie-
go szachisty.

wśród gości honorowych znaleźli 

się burmistrz gminy kostrzyn szy-
mon Matysek, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski, przewodni-
czący rady Miejskiej Gminy ko-
strzyn Grzegorz Banaszak oraz pre-
zes kks „Lechia” Michał Janiak. 
Bufet ze słodkim poczęstunkiem dla 
zawodników i kibiców był możliwy 
dzięki sponsorom: Piekarnia „Bo-
gienka”, cukiernia „ammaretto” 
krzysztof Pielak i Market „Jana”. 
PS, JS

25 listopada w szkole Podstawowej 
nr 1 w kostrzynie odbyły się Mi-
strzostwa Gminy szkół Podstawo-
wych w warcabach. Do rywalizacji 
przystąpiło 40 zawodników podzie-
lonych na cztery kategorie ze wzglę-
du na płeć i wiek. stawką w grze 
były medale oraz awans pierwszych 
czterech zawodników do mistrzostw 
powiatu. organizatorem turnieju 
była gmina kostrzyn i wyżej wymie-
niona szkoła. otwarcia zawodów 
oraz wręczenia medali dokonali 
przedstawiciele gminy w osobach 
burmistrza gminy kostrzyn szymo-
na Matyska, zastępcy burmistrza 
waldemara Biskupskiego i kierow-
nika wydziału oświaty, Promocji 
i sportu Pauliny Bankiewicz.

wyniki: dziewczęta rocz. 2010 
i młodsze: 1. Maja Płóciennik  (sP 1 
kostrzyn), 2. Maja kaczmarek (sP 
1 kostrzyn), 3. Małgorzata rudziń-

ska (sP 2 kostrzyn), 4. Hanna syp-
niewska (sP 2 kostrzyn);  dziew-
częta rocz. 2008-2009: 1. kasia 
stolińska  (sP 2 kostrzyn), 2. alicja 
springer  (sP czerlejno), 3. Marta 
Bilińska (sP 2 kostrzyn), 4. Micha-
lina Plura (sP 2 kostrzyn);

chłopcy rocz. 2010 i młodsi: 1. 
aleksander adamski (sP 1 ko-
strzyn), 2. tymoteusz wrzyszcz (sP 
1 kostrzyn), 3. szymon ignaszew-
ski (sP czerlejno), 4. antoni ro-
jek (sP 1 kostrzyn); chłopcy rocz. 
2008-2009: 1. Fryderyk Jurek (sP 1 
kostrzyn), 2. Marcel Przybylski (sP 
1 kostrzyn), 3. adam warda (sP 2 
kostrzyn), 4. antoni krawczyk (sP 
1 kostrzyn). PS 

Mistrzostwa w warcabach

27 listopada w Miejsko – Gminnym ośrodku kultury w kostrzynie odbył się szachowy Turniej 
Jubileuszowy z okazji 25-lecia UKS „Goniec” i 100-lecia KKS 1922 „Lechia” Kostrzyn

Szachowy Turniej Jubileuszowy
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w ostatni weekend listopada trój-
ka zawodników z gminy kostrzyn, 
którzy na co dzień reprezentują 
klub karate raion, wzięła udział 
w dwóch turniejach ogólnopol-
skich! 26.11. odbył się XViii ogól-
nopolski turniej karate dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych w Józe-
fowie koło warszawy. na tych za-
wodach brało udział około 200 
zawodników z kilkunastu klubów 
z całej Polski. Marika Basińska 
przywiozła srebrny medal, igor Do-
pierała jeden złoty medal oraz dwa 
srebrne, aleksandra nowak srebrny 
oraz brązowy medal. Z kolei 27.11. 
w ogólnopolskim turnieju kara-
te raven cup kórnik brało udział 
około 300 zawodników z kilkunastu 
klubów z całej Polski. Z tej imprezy 
Marika wróciła z dwoma złotami, 
igor oprócz dwóch złotych medali 
dołożył także srebro, a aleksandra 
nowak brąz. 

- Długi, ale owocny weekend 
sprawił, że wyjechaliśmy z ogrom-
nym workiem medali. raiona re-
prezentowało aż 50 zawodników 
- powiedziała aleksandra Zgórecka, 
trener.

natomiast dwa tygodnie wcze-
śniej, 12-13 listopada, w wejhero-
wie odbyły się mistrzostwa Polski 
juniorów w karate olimpijskim. 
Mieszkaniec siekierek wielkich 
wojciech niedziela zdobył i miejsce 
w kategorii kata juniorów oraz ii 
miejsce w kategorii kata drużyno-
we juniorów i mężczyzn U21. Jest 
to kolejny w tym roku udany start 
wojtka, który 1 października wy-

grał międzynarodowy turniej Polish 
open. na mistrzostwach Polski nie-
zwykle udany debiut zanotował tak-

że Michał niedziela, zdobywając ii 
miejsce w kategorii kata drużynowe 
juniorów młodszych U16. AZ, AN

Sukcesy karateków
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BuK

rok 2022 dla Miejskiego klubu 
sportowego Patria Buk jest wyjąt-
kowy. setny jubileusz to doskonała 
okazja do podsumowań i wspo-
mnień. to również dotarcie do hi-
storii, o której wielu z mieszkańców 
gminy Buk nie ma pojęcia. 

spotkanie otworzył Hubert wej-
mann – dyrektor Biblioteki Publicz-
nej, który zaznaczył, że książka to 
nie jest rzecz zwyczajna. to owoc 
mrówczej pracy, wielu godzin po-
święconych na odkrywanie źródeł, 
na spotkania z ludźmi. 

o kulisach powstawania książki 
opowiedział autor Piotr okulewicz. 
– wbrew pozorom może się wyda-
wać, że tych materiałów jest dużo, 
ale jak zaczynają się poszukiwania, 
to okazuje się, że ich nie ma. wyda-
je się, że wszyscy pamiętają – ciocia 
mówiła, dziadek mówił, ale jak prze-
chodzimy do konkretów, to wiele 
z nich to mity. 

Pierwsza część, którą napisał au-
tor z okresu międzywojennego jest 
raczej historią aktywności sporto-
wej Buku, a mniej jest tam historii 
Patrii Buk. nazwa Patria występuje 

tylko czasami. Z biegiem lat for-
muła pisania kronik się zmieniała. 
około roku 1969 w kronikach po-
jawia się więcej zdjęć niż opisów 
i faktów. w latach 80. są to już tylko 
zdjęcia, skład klubu i sporadycznie 
jakieś informacje. 

Po wystąpieniu profesora głos 
zabrał burmistrz Paweł adam: – 

w meczach nie zawsze chodzi o wy-
nik, ale dzisiaj mamy wynik pięknej 
publikacji. chciałbym serdecznie 
podziękować – panu profesorowi 
za ciężką pracę i uporządkowanie 
wszystkich informacji. książka jest 
swoistym kompendium kronik, któ-
re skrupulatnie sporządzał pan Mi-
rosław Majda. i z pewnością ta pu-

blikacja by nie powstała, gdyby nie 
determinacja jego i prezesa klubu 
– pana Jakuba tondera. te podzię-
kowania kieruję również do wydaw-
cy książki – Biblioteki Publicznej 
w Buku i pana dyrektora Huberta 
wejmanna. nie pamiętam, żeby 
trzymał w ręku książkę, która mia-
łaby tylu bohaterów, bo ta książka 

jest o bohaterach – o mieszkańcach 
naszej gminy, którzy tą całą historię 
zbudowali.

kulisy powstawania książki 
przybliżył prezes Mks Patria Buk 
– Jakub tonder. – Dziękuję, że tak 
licznie odpowiedzieliście na nasze 
zaproszenie. w trakcie pracy nad 
książką pojawiały się różne wizje; 
chciałem, żeby była nie tylko powie-
ścią, ale też kompendium wiedzy. 
Zobaczycie, że są w niej tabele, hi-
storia synagogi i różnych obiektów 
Patrii. 

kolejnym ojcem tej publikacji 
jest Mirosław Majda, który mó-
wił o tej książce na długo przed 
tym, zanim zaczęto myśleć o tym 
głośno. Przynosił do archiwizacji, 
chciałoby się powiedzieć wręcz za-
bytkowe, ręcznie wykonane kroni-
ki, których kartki były przeplatane 
sznurkiem, a które niejednokrotnie 
nie mieściły się na płycie skane-
ra. Jak teraz stwierdza: – Jestem 
szczęśliwy, że spełniło się moje 
marzenie i cała historia klubu jest 
w tej książce. 
Monika Błaszczak-Mańkowska

25 listopada w sali Miejskiej – dawnej synagodze w Buku, która przez kilkadziesiąt lat była domem Patrii, 
odbyła się promocja książki „Jedyny taki klub w Polsce”. Autorem publikacji jest profesor UAM Piotr 
Okulewicz, a wydawcą Biblioteka Publiczna w Buku

Jedyny taki klub w Polsce
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