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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

Nowa darmowa linia autobusowa w Buku. STR. 5
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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!

Noworoczny Koncert 
Wiedeński 2 

NOWY PROGRAM pierwszej na świecie Orkiestry 
Księżniczek już 4 lutego w Auli UAM w Poznaniu!   

Str. 3
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2 KrótKo z powiatu

olgierd adamczak ma zaledwie  
16 lat, a już przebojem wszedł 
w świat literatury. – to wyjątkowo 
zdolny i przy tym bardzo mądry, 
młody człowiek – mówił starosta 
poznański, Jan Grabkowski, po spo-
tkaniu z utalentowanym pisarzem.

Debiut literacki olgierda adam-
czaka ma 500 stron i jest powieścią 
fantasy. – to książka nawiązująca 
do nurtu fantastyki średniowiecz-
nej, mocno inspirowana „władcą 

pierścieni” J.r.r. tolkiena czy też 
„wiedźminem” andrzeja sapkow-
skiego. opowiada o zetknięciu się 

dwóch światów, ludzi oraz stwo-
rzeń magicznych zamieszkujących 
wielką puszczę. to pierwszy tom 
tej opowieści. Drugi jest już napi-
sany i czeka na wydanie – zdradził 
16-latek, który przygotował też inne 
powieści oraz opowiadania.

– Jestem przekonany, że mamy 
do czynienia z osobą, która w przy-
szłości będzie świetnym pisarzem, 
a przy tym… doskonałym infor-
matykiem, bo nie zapominajmy, że 

olgierd na co dzień jest uczniem 
drugiej klasy technikum informa-
tycznego w prowadzonym przez 
nas Zespole szkół w Bolechowie – 
stwierdził Jan Grabkowski. – powiat 
poznański docenia ludzi ambitnych, 
którzy chcą robić coś więcej – dodał 
starosta poznański.  

– to było bardzo sympatyczne 
i merytoryczne spotkanie – ocenił 
olgierd adamczak, który rozpoczął 
pisanie powieści mając… 11 lat. – 

pewnego dnia powiedziałem tacie, 
że nie mam nic do czytania, na co 
on odpowiedział: „to napisz coś 
samemu”. tak to się zaczęło. Napi-
sanie książki zajęło mi w sumie pięć 
lat. przez ten czas wielokrotnie ją 
poprawiałem – mówił młody autor, 
któremu na spotkaniu w starostwie 
powiatowym w poznaniu towarzy-
szyła mama. obecny był również 
Mariusz palka, dyrektor Zespołu 
szkół w Bolechowie. TS

Jan Grabkowski, starosta poznański, spotkał się z nastoletnim autorem książki pt. „ostatnia bitwa”, która 
30 maja trafiła do księgarń

Młody pisarz w Starostwie
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24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu i z każdego miejsca na 
świecie. kolejne aplikacje pozwala-
ją korzystać z potrzebnych danych 
geodezyjnych bez wychodzenia 
z domu.

w powiecie mieszka blisko 500 
tys. osób, działa 65 tys. przedsię-
biorców. Z myślą o nich w powia-
towym ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i kartograficznej reali-
zowany był projekt „Cyfryzacja geo-
dezyjnych rejestrów publicznych dla 
powiatu poznańskiego – część ii”.

Bazy danych geodezyjnej ewiden-
cji sieci uzbrojenia terenu (GesUt) 
zostały dostosowane do obowią-
zujących przepisów. wprowadzo-
no też dwie kolejne elektroniczne 
usługi publiczne. Uzupełniają one 
dotychczasowy pakiet e-usług, po-
zwalających na w pełni zdalne zała-
twianie spraw w poDGik-u.

Łatwiej, szybciej,  
bardziej skutecznie
Nowe e-usługi obsługują proces 

koordynacji sytuowania projekto-
wanych sieci uzbrojenia terenu. 
Jedna skierowana jest do wniosko-
dawców – projektantów i inwesto-
rów, druga – do uczestników narad 
koordynacyjnych, w tym przed-
stawicieli podmiotów władających 
sieciami uzbrojenia terenu, w wielu 
przypadkach mających swe siedziby 
poza poznaniem i powiatem po-
znańskim.

– projekt powstał z myślą o na-

szych mieszkańcach oraz przedsię-
biorcach, a cel, który mu przyświe-
cał, to maksymalne usprawnienie 
procesu inwestycyjnego – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Za skuteczność i wysoką wydajność 
wdrożonych rozwiązań zostaliśmy 
nagrodzeni w ogólnopolskim kon-
kursie „innowacyjny samorząd”. 

Gotowi na zmianę przepisów
– Baza geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu, obejmuje 
dane dotyczące niemal 45 tysięcy 
kilometrów sieci uzbrojenia na te-
renie powiatu poznańskiego – do-
daje tomasz powroźnik, dyrektor 
powiatowego ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i kartograficznej. 
– przez dwa lata trwania projektu 
przyrost liczby wniosków obsługi-
wanych przez e-usługę wzrósł z 25 

do 80 procent ogólnej liczby wnio-
sków. przygotowywana jest nowe-
lizacja przepisów i prawdopodob-
nie już niedługo wszystkie wnioski 
o koordynację będzie trzeba składać 
wyłącznie elektronicznie. powiat 
poznański jest gotowy na takie roz-
wiązanie. Na stronie internetowej 
dostępne są, przygotowane przez 
kadrę poDGik, przyjazne podręcz-
niki użytkownika, wspomagające 
naszych klientów w procesie składa-
nia wniosków przez e-usługę.

 „Cyfryzacja geodezyjnych re-
jestrów publicznych dla powiatu 
poznańskiego – część ii” była moż-
liwa dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych. początkowo projekt 
miał kosztować 2,3 mln zł. kwota 
ta wzrosła jednak o około 0,5 mln 
zł, które powiat dołożył z własnych 
środków. KG 

Zamiast iść do urzędu 
– załatw sprawę w domu
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Powiat poznański 
docenia ludzi 
ambitnych, którzy 
chcą robić coś więcej 

Dzięki współpracy powiatu po-
znańskiego z Fundacją Miasto 
i Lecturus spin-off Uniwersytetu 
warszawskiego uczniowie piszący 
w tym roku egzamin dojrzałości 
mogą skorzystać ze specjalnych 
kursów.  

Nauka prowadzona jest raz w ty-
godniu w formule online. Mimo że 
kursy rozpoczęły się w grudniu, 
dzięki usłudze VoD chętni mają 
dostęp do wcześniejszych lekcji. 
przygotowanie obejmuje 3 przed-
mioty egzaminacyjne: matema-
tykę, j. polski i j. angielski (po  
25 godzin lekcyjnych każdy). Za-
jęcia odbywają się na platformie 
e-learningowej Lecturus Junior 
w formie wykładów i ćwiczeń przy 
wsparciu nauczyciela, z wykorzy-
staniem różnego rodzaju aplikacji 
i materiałów multimedialnych. Dla 
mieszkańców powiatu udało się 
wynegocjować aż 70 procent upu-
stu od ceny podstawowej. warto 
z niego skorzystać. 

Ze szczegółami można zapoznać 
się na www.lecturus.pl, https://
sklep.lecturus.pl oraz na Facebo-
oku powiatu poznańskiego. 
Fundacja Miasto

Maturzysto, zdaj 
z Twoim samorządem

• korzystną cenę za zajęcia przy-
gotowujące do egzaminów
• 262,50 zł za kurs z jednego 
przedmiotu 
• wsparcie i pomoc dla swoich 
dzieci

Co otrzymają rodzice?
• dowiedzą się, jakie są strategie 
rozwiązywania zadań egzami-
nacyjnych
• omówią z nauczycielem 
kluczowe zagadnienia egzami-
nacyjne
• zrozumieją, z czym mają pro-
blem na lekcjach w szkole
• nadrobią zaległości

Co zyskają uczniowie?
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Gwiazdorska obsada, pierwsza 
na świecie orkiestra księżniczek, 
soliści, międzynarodowy balet, 
przepiękne głosy oraz projekcje 
multimedialne. to wszystko do zo-
baczenia już wkrótce!

Noworoczny koncert wiedeński 2 
– Nowy proGraM – orkiestra 
księżniczek to także zapierające 
dech w piersiach, bajkowe kostiumy, 
które przeniosą widzów do magicz-
nego, wiedeńskiego świata króla 
walca – Johanna straussa. Nie 
zabraknie muzycznych żartów, nie-
spodzianek i skeczów. Udowodnimy 
tym samym, że muzyka łączy poko-
lenia i nie zna granic! Niekwestio-
nowana, najbardziej rozpoznawal-
na, pierwsza na świecie orkiestra 
księżniczek tomczyk art wykonu-
jąca wyłącznie muzykę króla walca 
–  Johanna straussa nieprzerwanie 
od niemal dekady! 

Na scenie pojawią się laureaci 
międzynarodowych konkursów 
muzycznych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści mię-
dzynarodowej estrady, artyści wy-
stępujący w największych polskich 
i światowych salach koncertowych. 
wzruszają i bawią publikę od wielu 
lat, za każdym razem przyjmowa-
ni owacjami na stojąco! tradycją 

NOWY PROGRAM pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek już 4 lutego w Auli UAM w Poznaniu!

Noworoczny Koncert Wiedeński 2

wydarzenie

BiLety: sklep Muzyczny riff - poznań, ul. Zielona 8   /   książnica polska - poznań, al. Marcinkowskiego 21   
księgarnie pwN - poznań, ul. powstańców wlkp. 16, ul. Mielżyńskiego 27/29

Bilety online - www.tomczykart.pl   /   Grupy powyżej 10 os. – grupynakoncert@gmail.com
Na kolejny koncert pierwszej na świecie orkiestry księżniczek zapraszamy do auli UaM w poznaniu już 26 marca (koncert wiedeński 3 – preMiera)

stały się już coroczne Noworoczne 
koncerty wiedeńskie w wykonaniu 
tej niezwykłej grupy wspaniałych 
artystów. to połączenie klasycznej 
wiedeńskiej formy i kunsztu z mło-
dością, wdziękiem, werwą i nie-
spotykaną muzykalnością artystów 
wykonujących to jedyne w swoim 
rodzaju widowisko. Zabrzmią naj-
większe, ponadczasowe i wiecznie 

bliskie sercom melomanów przebo-
je króla walca - Johanna straussa, 
nie zabraknie także popisowych 
arii z najsłynniejszych operetek 
„Zemsta nietoperza”, „Baron cy-
gański”, „wesoła wdówka”, „księż-
niczka 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 ra-
deckiego”. w klimat magicznych 
bali wiedeńskich wprawią państwa 
olśniewające kreacje artystów, prze-
piękne suknie balowe solistek oraz 
orkiestry księżniczek tomczyk art 
wykonującej to niezwykłe widowi-

sko. przeniesiemy państwa do baj-
kowego świata. tutaj każdy może 
bujać się w rytm muzyki oraz śpie-
wać wraz z solistami najpiękniejsze 
melodie jak choćby „wielka sława to 
żart”, czy „Usta milczą dusza śpie-
wa”. Noworoczny koncert wiedeń-
ski to przede wszystkim doskonała 
zabawa. Chcemy śpiewać i bawić się 
na scenie razem z państwem!
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25 lat działalności towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego zapisa-
ło się w naszej pamięci jako setki 
zrealizowanych przedsięwzięć oby-
watelskich, społecznych i kultu-
rotwórczych, w tym: wzniesienie 
dwóch pomników: H. Cegielskiego 
oraz ignacego J. paderewskiego, 
a następnie przekazanie ich w darze 
wielkopolanom. to również pro-
mowanie produktów i usług oraz 
nagradzanie osób, firm i instytucji 
w celu pokazywania wzorców po-
staw patriotycznych i społecznych, 
które sprzyjają odkrywaniu nowe-
go wymiaru idei pracy organicznej. 
statuetki Złotego Hipolita i nadanie 
Godności „wybitna osobistość pra-
cy organicznej”; statuetki Honoro-
wego Hipolita wraz z tytułem „Lider 
pracy organicznej” oraz medale 
i certyfikaty „Najlepsze w polsce”, 
wydawanie książek i filmów – to 
chyba najbardziej kojarzone z to-
warzystwem inicjatywy.

3 stycznia przedstawiciele towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego: 
dr Marian król, prezydent tHC; 
prof. tadeusz wallas, wiceprezy-
dent tHC i Dominik Górny, sekre-
tarz zarządu tHC zostali zaprosze-

ni do Urzędu Marszałkowskiego 
województwa wielkopolskiego. 
Na temat 25 lat działalności tHC 
dyskutowali z Małgorzatą waszak-
-klepką, przewodniczącą sejmiku 
województwa wielkopolskiego 

i marszałkiem Markiem woźnia-
kiem. w spotkaniu wzięli również 
udział: wicemarszałek wojciech 
Jankowiak, sekretarz województwa 
tomasz Grudziak oraz dyrektor 
kancelarii sejmiku województwa 

wielkopolskiego ryszard taciak.  
podczas wydarzenia kapituła to-

warzystwa im. Hipolita Cegielskie-
go wręczyła statuetkę pro publico 
Bono Hipolita Cegielskiego „wzor-
ca patriotyzmu i pracy wszelakiej” 

dla samorządu województwa 
wielkopolskiego. Marszałek przy-
jął Medal „Verba Docent – exempla 
trahunt” – „słowa Uczą-przykła-
dy pociągają”, a przewodniczącą 
sejmiku woj. wlkp. udekorowano 
Medalem „Labor omnia Vincit” – 
„praca wszystko Zwycięża”. 

warto podkreślić, że marszałek 
województwa wielkopolskiego przy-
jął godność przewodniczącego ko-
mitetu patronackiego Jubileuszu. 
Z kolei przewodnicząca sejmiku 
woj. wlkp. oraz sekretarz woje-
wództwa przyjęli godność członków 
komitetu Honorowego.

towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego przygotowuje na ten 
rok wiele wydarzeń otwartych dla 
wielkopolan i turystów, którzy chcą 
poznawać współczesny wymiar pra-
cy organicznej i korzystać z jej po-
tencjału dla dobra życia osobistego 
i zawodowego. pierwszym z nich 
była uroczysta msza święta w po-
znańskiej katedrze odprawiana pod 
przewodnictwem biskupa Zdzisła-
wa Fortuniaka. Zgromadziła wielu 
gości z polski i z zagranicy, a także 
poczty sztandarowe. 
Dominik Górny 

wydarzenia
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towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest wizytówką pracy organicznej w wielkopolsce. Ma swój sztandar 
i hymn. rok 2023 zbiega się ze srebrnym Jubileuszem działalności tej organizacji i 210. rocznicą urodzin 
Hipolita Cegielskiego. Obchody rozpoczęły się od spotkania z marszałkiem i przewodniczącą Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego

Srebrny Jubileusz rozpoczęty! 

to była ta chwila, na którą długo 
czekali druhowie ochotniczej stra-
ży pożarnej w Buku. 12 stycznia 
prosto z kielc dotarł do Buku nowy 
ciężki wóz bojowy. to pierwszy taki 
specjalistyczny wóz bojowy ratow-
niczo-gaśniczy zakupiony w całości 
tylko ze środków gminy. Jak mówił 
burmistrz MiG Buk paweł adam: – 
Gratuluję dzielnym druhom i życzę, 
aby wóz służył im oraz mieszkańcom 
na długie lata. 

syreny nowego samochodu moż-
na było usłyszeć już od granic mia-

sta, a z daleka było widać mrugające 
lampy. Nowy nabytek wjechał na te-
ren osp w szpalerze odpalonych rac,  
przy wybuchach fajerwerków wśród 
radosnego gwaru zgromadzonych 
osób. Burmistrz wraz z przedstawi-
cielami rady MiG Buk, strażakami 
i licznie zgromadzonymi mieszkań-
cami powitali na terenie osp nowy 
wóz bojowy. wszyscy z zaintereso-
waniem oglądali ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy kategorii ii 
z napędem 4x4. Jest to wóz marki 
stolarczyk / MaN. samochód wy-

posażony jest w zbiornik wody o po-
jemności 6000 litrów i autopompę 
klasy a40/8 o wydajności 4000 dm3/ 
minutę przy ciśnieniu 8 bar.

Nowy wóz bojowy to pierwszy taki 
specjalistyczny sprzęt bojowy ra-
towniczo-gaśniczy zakupiony w ca-
łości tylko ze środków gminy. wóz 
kosztował 1.198.000 zł: 500.000 zł 
pochodziło z wygranej mieszkańców 
w konkursie „rosnąca odporność”, 
a pozostałą kwotę uzupełniono z bu-
dżetu gminy. 

w roku ubiegłym gmina Buk 

otrzymała milion złotych dzięki wy-
sokiemu zaszczepieniu mieszkańców 
w ramach Narodowego programu 
szczepień. – sprawna organizacja 
wszystkich punktów szczepień na 
terenie gminy, też przy znaczącym 
udziale strażaków ochotników przy-
czyniła się do wygranej mieszkańców 
w konkursie „rosnąca odporność”. 
tym samym mieszkańcy nie tylko za-
dbali o swoje bezpieczeństwo przez 
szczepienia, ale również zatroszczy-
li się o bezpieczeństwo pożarowe  
– mówił burmistrz. EWA, LP
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Nowy ciężki wóz bojowy dla OSP w Buku
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Z okazji 104. rocznicy wybuchu 
zwycięskiego powstania wielko-
polskiego. w kościele św. krzyża 
w Buku odbyła się uroczysta msza 
św., po której złożono wieńce i wią-
zanki na grobie poległych w trakcie 
walk powstańców na przykościel-
nym cmentarzu. 

Burmistrz miasta i gminy Buk 
paweł adam podczas uroczystości 
wspominał pamięć bukowskich bo-
haterów, szczególnie podpułkowni-
ka kazimierza Zenktelera, który stał 
się bohaterem wojennym wielko-
polan i Ślązaków. 

– pamięć o nim jest ciągle żywa, 

czego najlepszym dowodem jest 
niedawne oznaczenie jego grobu 
przez katowicki oddział ipN – mó-
wił burmistrz. – tym bardziej, my 
bukowianie musimy zachować pa-
mięć o nim, w jego rodzimym mie-
ście. Dlatego w najbliższym czasie 
zaproponuję radzie Miasta i Gminy 

Buk oraz samorządowi wojewódz-
twa wielkopolskiego, aby nowo 
wybudowane rondo na drodze wo-
jewódzkiej nr 307 nosiło imię pod-
pułkownika kazimierza Zenktelera.

Mieszkańcy gminy, aby zade-
monstrować swój patriotyzm i pa-
mięć o zwycięskim zrywie, udekoro-

wali swoje domy biało-czerwonymi 
i powstańczymi flagami. Zostały też 
złożone okolicznościowe wiązanki 
kwiatów pod zbiorowymi tablicami 
pamiątkowymi w szewcach, Dako-
wach Mokrych, szewcach i Dobie-
żynie. 
EWA

Drugi etap prac związany z prze-
budową i budową drogi gminnej 
szewce – Dobieżyn został zakoń-
czony pod koniec ubiegłego roku. 
inwestycja kosztowała 5.761.857 zł, 
przy udziale środków z rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg w wyso-
kości 2.732.963 zł, pozostała kwota 
została pokryta z budżetu gminy.

– Zrealizowane zadanie w zna-
czący sposób skraca dojazd pomię-
dzy sołectwami na linii szewce 
i Dobieżyn. Do tej pory mieszkańcy 
chcąc dostać się drogą asfaltową 
z szewc do Dobieżyna mieli do po-
konania ponad 4 kilometry, a teraz 
prawie o połowę mniej – 2,5 kilo-
metra – mówi burmistrz MiG Buk 
paweł adam. 

Cała inwestycja zrealizowana 
była w dwóch etapach. pierwszy, 
przeprowadzony w 2019 roku, 
obejmował odcinek o długości oko-
ło 500 metrów. w drugim etapie 

zakończonym pod koniec grudnia 
ubiegłego roku została przebudo-
wana droga czterokrotnie dłuższa 
niż w pierwszym etapie – ponad  
2 kilometry. Zakres prac, zarówno 
przy pierwszym jak i drugim odcin-
ku, obejmował działania związane 
w głównej mierze z wykonaniem 
nowej konstrukcji jezdni wraz 
z nakładką mineralno-asfaltową, 
przebudową zjazdu, odtworzeniem 
rowów.  Droga gminna szewce  
– Dobieżyn zyskała nową organiza-
cję ruchu – wykonane zostały ozna-
kowania poziome poprawiające 
bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego.  

realizując całą inwestycję, gmina 
pozyskała dofinansowanie z rzą-
dowego Funduszu rozwoju Dróg. 
Na pierwszy etap były to środki 
w wysokość 694.011 zł, na drugi  
– 2.732.963 zł.  
EWA

BuK

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Droga, która łączy 
sołectwa
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od września 2022 roku w gminie Buk funkcjonuje 
bezpłatna komunikacja gminna. Do tej pory działały dwie 
linie autobusowe: nr 781 i 782, a od 9 stycznia została 
uruchomiona kolejna – nr 783
Linia nr 783 relacji wiktorowo 
– Buk – wygoda – Niepruszewo – 
Cieśle prowadzi  przez przystanki 
zlokalizowane w strefie przemysło-
wej w Niepruszewie.

Na obszarze strefy aktywizacji 
gospodarczej zostały usytuowane 
cztery przystanki: 

aG – stacja Bp, aG – Class, aG – 
Hempel, aG – Green Factory.

Nowa linia, podobnie jak dwie 
pozostałe, kursuje przez przystanki: 
Buk – rynek, Buk – ul. Dworcowa, 
Buk – dworzec kolejowy.

– Mieszkańcy wielokrotnie zgła-
szali potrzebę uwzględnienia w ko-
munikacji gminnej także dwóch so-
łectw: wiktorowo i Cieśle. ten 
postulat w jakimś stopniu udało się 
zrealizować, podobnie jak starali-
śmy się odpowiedzieć na sygnały od 
osób pracujących i przedsiębiorców 
w strefie przemysłowej w Niepru-
szewie – mówi burmistrz miasta 
i gminy Buk paweł adam. 

Zmiany w komunikacji gminnej
Biorąc pod uwagę sugestie miesz-

kańców gminy dotyczące komuni-
kacji gminnej na liniach autobuso-
wych nr 781 i nr 782, od 2 stycznia 
zostały wprowadzone poprawki.

Na linii nr 781 dodano przystan-

ki: Dobieżyn – ul. Bukowska, Do-
bieżyn – przy kasztanach. autobus 
startuje i kończy trasę na przystan-
ku Żegowo – świetlica wiejska.

Na linii nr 782 dodano przystan-
ki: Niepruszewo – ul. Jarzębinowa 
(zarówno na trasie kalwy – Buk 
oraz Buk – kalwy), wielka wieś – 
ul. otuska.

Dodatkowo na trasie linii nr 782 
autobus jedzie z rynku przez przy-
stanek ul. Dworcowa pko do dwor-
ca kolejowego, następnie wraca tą 
samą trasą tj. Buk – dworzec kole-
jowy, Buk –Dworcowa, sGB – Buk, 

rynek, dalej trasa prowadzi przez 
nowy przystanek wielka wieś – ul. 
otuska.

informujemy też, że w każdym 
autobusie wszystkich trzech linii, 
jeszcze w styczniu, zostanie wpro-
wadzony bezpłatny bilet zerowy. 

– kierowca wydaje paragon, 
dzięki którym będziemy mieli moż-
liwość sprawdzić jakie jest zaintere-
sowanie mieszkańców komunikacją 
gminną i na tej podstawie będziemy 
wprowadzać kolejne zmiany – zapo-
wiada burmistrz. 
Edyta Wasielewska

Nowa linia 
autobusowa 
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informacji z gminy Buk 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl
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Ferie zimowe zbliżają się wielkimi 
krokami. Na terenie województwa 
wielkopolskiego trwać one będą od 
30 stycznia do 12 lutego 2023 r. 

Z tej okazji gmina stęszew przy-
gotowała dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do gminnych pla-
cówek oświatowych bogatą ofertę.

Uczniowie, którzy czas ferii spę-
dzają w domu będą mogli skorzy-
stać z wielu organizowanych atrak-
cji m.in. z różnego rodzaju zajęć 
oraz warsztatów przygotowanych 
przez instytucje gminne.  

Dom kultury w stęszewie oferuje 
m.in. zajęcia sportowe, kreatywne 
oraz plastyczne, nie może zabrak-

nąć karaoke czy też warsztatów 
z rękodzieła. przewidziana jest też 
wycieczka do Fabryki Bombek. 

Natomiast Biblioteka publiczna 
w stęszewie przygotowała cykl „Za-
bawna nauka” oraz zajęcia literac-
kie, które odbywać się będą w dru-
gim tygodniu ferii. 

Na dzieci z terenu gminy rów-
nież czeka szeroki wybór zajęć, a to 
za sprawą placówek oświatowych 
i świetlic opiekuńczo-wychowaw-
czych, które zadbały o ciekawe nie-
spodzianki. 

oferta finansowana z budżetu 
gminy stęszew. 
Red

StęSzew, KórniK

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, tel. 691 895 296 
• Biuro reklamy: Buk: ul. smugi 84 wielka wieś, tel. 691 895 296
• Druk: Drukarnia polskapresse w poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 poznań/skórzewo  
• redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

rekLaMa

w hali widowiskowo - sportowej w stęszewie zorganizowane 
zostało spotkanie wigilijne dla mieszkańców stęszewskiej 
gminy
Święta Bożego Narodzenia to nie-
zwykły czas pełen ciepła, dobroci 
oraz nadziei. te najpiękniejsze dni 
w roku zawsze otacza świąteczna 
aura cudów i wyjątkowej atmosfery. 
to doskonały moment do pojedna-
nia oraz wspólnych rozmów. 

Z tej okazji 17 grudnia w hali wi-
dowiskowo - sportowej w stęszewie 
zorganizowane zostało spotkanie 
wigilijne dla mieszkańców stęszew-
skiej gminy, którzy mieli znakomitą 
okazję do spotkania, porozmawia-
nia z innymi oraz złożenia świątecz-
nych życzeń. 

o oprawę muzyczną, która towa-
rzyszyła spotkaniu zadbali absol-
wenci akademii Muzycznej w ka-
towicach wykonując najpiękniejsze 
polskie kolędy oraz pastorałki. Red

27 grudnia w stęszewie uczczono 
pamięć bohaterów – uczestników 
zwycięskiego zrywu niepodległo-
ściowego.

Upamiętniając te niezwykłe wy-
darzenie sprzed 104 laty, w  koście-
le św. trójcy w  stęszewie odbyła 
się msza św. w  intencji ojczyzny. 
Następnie wszyscy udali się na stę-
szewski rynek, gdzie odśpiewano 
hymn narodowy, a przybyłe delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów.

w obchodach wzięły również 
udział poczty sztandarowe, m.in. 
koła pszczelarskiego, koła węd-
karskiego, szkoły podstawowej 
w stęszewie, szkoły podstawowej 
w Jeziorkach, polskiego Związku 
emerytów, rencistów i inwalidów, 
Zarządu Miejsko - Gminnego pol-
skiego stronnictwa Ludowego, Ży-
wego różańca i patronki kapłanów, 
Najświętszej Maryi panny patronki 
stęszew. Red

Spotkanie Wigilijne

Ferie zimowe w gminie Stęszew

Cześć i chwała bohaterom!

o gminie stęszew czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 417 Burmistrza Gminy Stęszew  
z 27 grudnia 2022r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl .

karol Jabłoński został królem po-
wstańczym 2023/2024 w 36. rocz-
nicę reaktywowania kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa kurkowego (kBBk). 
turniej powstańczy kBBk odbywa 
się 6 stycznia, w rocznicę wymarszu 
kompanii kórnickiej, osławionej 
brawurowymi akcjami w poznaniu 
(27-29 Xii 1918), w Śremie (31 Xii. 
1918), 6 stycznia 1919 w poznaniu-
-ławicy, już jako iV kompania bata-
lionu śremskiego, pod dowództwem 
dr stanisława Celichowskiego, wyru-
szyła na front zachodni pod Zbąszyń 
z siedzibą w łomnicy.

Marek Baranowski, prezes 
kBBk, powitał przybyłych braci 
kurkowych i gości: z Dolska, Lubo-
nia, Mieściska, Mosiny, poznania, 
skoków i Środy wlkp. turniej za-
szczycili liczni goście: król poznań-
skiego Bractwa kurkowego robert 
stanisławski oraz sebastian wla-
zły – wiceburmistrz miasta i gminy 
kórnik, delegacja osp z Mosiny 
oraz liczna grupa młodzieży z tulec. 
przybyłych powitali król kurkowy 
kBBk – Norbert Biniek oraz Marek 
pochylski król żniwny kBBk. 

Na strzelnicy kBBk odbyły się 
następujące turnieje: 

- turniej o statutową tarczę po-
wstańczą dla członków kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa kurkowego, 
ufundowaną przez andrzeja tomia-
ka, ubiegłorocznego zwycięzcę wy-
grał karol Jabłoński i otrzymał tar-
czę i pamiątkowy medal. ii miejsce 
zajął Marcin Jankowski, iii miejsce 

Jacek Gramsz. obaj otrzymali pa-
miątkowe medale.

- tarczę firmową ufundowaną 
przez firmę transportową renatę 
i Mariana Bednarków z tomiczek 
koło stęszewa zdobył krzysztof 
Chraplewski (kBs Mosina). Vanes-
sa wojciechowska z Lubonia zajęła 
ii miejsce, a Zdzisław Jakubowski 
z kBBk był trzeci. Zwycięscy otrzy-
mali cenne nagrody. 

- tarcza powstańcza ufundowana 
przez Macieja i rafała olejników 
trafiła do krzysztofa Chraplewskie-
go (kBs Mosina). Drugi był Zdzi-
sław Jakubowski (kBBk) a trzecie 
miejsce zajął Grzegorz Mąderek. 

- tarczę ufundowaną przez 
krzysztofa Chraplewskiego, wła-
ściciela przedsiębiorstwa Budowy 
Domów z Drewna w turnieju na 
dystansie 100 m. zdobył Mikołaj 
popławski z kBs Mosina - strzel-
mistrz okręgu poznańskiego. Dru-
gie miejsce zajął Mikołaj koteras 
z kBs Mieściska a trzecie miejsce 
zajął krzysztof Musiał z kBs w Lu-

boniu. wszyscy otrzymali cenne na-
grody ufundowane przez krzysztofa 
Chraplewskiego.

- w strzelaniu do kura najlep-
szym okazał się krzysztof Chra-
plewski. Drugi był Mieczysław Ci-
szewicz z kBs w Dolsku, a trzecie 
miejsce zdobyła Lilianna stanisław-
ska z poznańskiego Bractwa kurko-
wego. Zwycięzcę nagrodzono cenną 
przypinką miniaturowego kura. 
Mieczysława Ciszewicza i Liliannę 
stanisławską nagrodzono cennymi 
upominkami.

Była też okazja do wsparcia po-
przez zbiórkę pieniężną na pomoc 
w leczeniu agnieszki roszkowiak 
z poznania. wspomniano również 
o kolejnej transzy pomocy dla Ukra-
iny, tym razem Bractwu strzeleckie-
mu w łucku. 

król kurkowy aD 2022/2023 
Norbert Boniek zaprosił obecnych 
do udziału w Balu kurkowym, za-
planowanym 18 lutego w hotelu-re-
stauracji podróżnik.
Kazimierz Krawiarz

Turniej powstańczy KBBK 
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społeczność gminy komorniki spo-
tkała się na tradycyjnym koncercie 
noworocznym. spotkanie było oka-
zją do podsumowania minionego 
roku.

Goście spotkali się w  sali wido-
wiskowej Centrum tradycji i  kul-
tury w  komornikach 5 stycznia. 
powitała ich olga karłowska, se-
kretarz gminy i  tomasz stellma-
szyk, zastępca wójta. Na widowni 
zasiedli wicemarszałek wojciech 
Jankowiak, wicestarosta tomasz 
łubiński, władze sąsiednich miast 
i  gmin, radni gminni oraz prze-
wodniczący Marian adamski, 

powiatowi radni z  wiceprzewodni-
czącym Mirosławem wielochem, 
sołtysi, przedstawiciele samorzą-
dowych instytucji i  pracownicy 
Urzędu Gminy i  wielu innych za-
cnych gości.

wójt Jan Broda i dyrektor Gmin-
nego ośrodka kultury dr Damian 
konieczek złożyli życzenia wszyst-
kim zgromadzonym. Życzenia 
złożyli również wicemarszałek 
wojciech Jankowiak i wicestarosta 
tomasz łubiński życząc wszyst-
kim sukcesów i pomyślnej realiza-
cji zadań.

Noworoczny toast wzniósł prze-

wodniczący rady Gminy komorniki 
Marian adamski.

Gwiazdą wieczoru była orkiestra 
Darka tarczewskiego z  wokalista-
mi Zofią Nowakowską i  Marcinem 
wortmannem, która w  repertuarze 
przygotowała największe utwory 
musicalowe oraz wiedeńską muzy-
kę balową.

wręczono również medal i  dy-
plom towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego za krzewienie idei pracy 
organicznej dyrektorowi Gok-u, 
śpiewakowi operowemu znanemu 
nie tylko w polsce, Damianowi ko-
nieczek. Red

KomorniKi

2 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w komornikach uruchomiona została usługa elektronicznego 
systemu kolejkowego
w ramach usługi działa elektronicz-
ny system rezerwacji wizyt w  urzę-
dzie mający za zadanie zwiększe-
nie możliwości dostępu do urzędu, 
usprawnienie obsługi mieszkańców 
gminy oraz zmniejszenie kolejek 
osób czekających na obsługę.

e-usługa umożliwia zarejestro-
wanie się na wizytę w  konkretnej 
sprawie w wydziale spraw obywa-
telskich oraz Urzędzie stanu Cywil-
nego.

wizytę można zarezerwować na 
stronie internetowej https://bezko-
lejki.eu/wsokomorniki lub na miej-
scu w urzędzie, pobierając numerek 
z automatu stojącego tuż przy Biu-
rze podawczym w budynku urzędu. 

e-usługa jest dostosowana pod 
względem dostępności cyfrowej dla 
osób specjalnej potrzeby.

Usługa zrealizowana w  ramach 
programu operacyjnego polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 osi priory-

tetowej V rozwój cyfrowy Jst oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia reaCt-eU. Red

System kolejkowy w Komornikach

Koncert Noworoczny w Centrum Kultury i Tradycji

o gminie komorniki czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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europejska Federacja Bractw strze-
leckich (eGs), w której zrzeszone 
jest kórnicko-Bnińskie Bractwo 
kurkowe nie ustaje w pomocy wal-
czącej z rosyjską inwazja Ukrainie.

Z inicjatywy sekretarza general-
nego eGs petera-olafa Hoffmanna 
do kozaków z łucka trafi kolejny 
transport sprzętu, w tym odzieży 
zimowej.

transport został przeładowany 
w kórniku, w czym pomogli bracia 
kurkowi oraz strażacy osp kórnik. 
Na przejazd do Ukrainy czekają też 
trzy samochody, które przekazali 
Niemcy. pojazdy będą służyły woj-
skowym z łucka. ŁG

Transport dla Ukrainy
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w uchwale kórnickiej rady czyta-
my między innymi: Jadwiga Za-
moyska – urodziła się 4 lipca 1831 
roku w  warszawie. Była córką 
właściciela dóbr kórnickich tytusa 
Działyńskiego i  Gryzeldy Celestyny 
z Zamoyskich. w 1852 roku wyszła 
za mąż za generała władysława Za-
moyskiego, którego czynnie wspie-
rała w  jego działalności politycznej 
i  społecznej. Z  małżeństwa z  wła-
dysławem Zamoyskim miała synów 
władysława (1853-1924) i  witol-
da (1855–1874) oraz dwie córki: 
przedwcześnie zmarłą w  anglii 
Marię (1857–1858) i  drugą Marię 
(1860–1937).

w 1881 roku powróciła z emigra-
cji do kórnika, który odziedziczył jej 
najstarszy syn władysław Zamoy-
ski. Założyła tutaj szkołę Domo-
wej pracy kobiet, opartą o wartości 
chrześcijańskie placówkę kształcą-
cą dziewczęta, którą ze względu na 
tzw. rugi pruskie musiała przenieść 
najpierw do starej Lubowli i  kal-
warii Zebrzydowskiej, a  później do 
zakopiańskich kuźnic.

Zamoyska publikowała dzieła 
o  tematyce religijno-wychowaw-
czej: „o  wychowaniu”, „o  pracy” 
i  „o  miłości ojczyzny”. wspierała 
swojego syna władysława w  wielu 
dziełach związanych z  pracą orga-
niczną, filantropią, patriotyzmem 
i  zachowaniem dóbr polskiej kul-
tury w  okresie zaborów. owoca-
mi tych działań były m.in.: wykup 
dóbr zakopiańskich, wygrane pro-
cesy o  Morskie oko i  ostatecznie 
utworzenie już po śmierci Jadwigi 
Zamoyskiej, ale niewątpliwie z  jej 
inspiracji i  za jej zgodą, Fundacji 
Zakłady kórnickie. w  1921 roku 
za zasługi na niwie wychowawczej 
i  filantropijnej jako jedna z  pierw-
szych została odznaczona krzyżem 
oficerskim orderu odrodzenia 
polski. wiele czasu spędzała w pa-
ryżu. ostatnie lata życia spędziła 
wraz z synem w kórniku, tu zmarła 
i  została pochowana. Już w  dwu-
dziestoleciu międzywojennym 
trwały starania o  jej beatyfikację. 
27 listopada 2012 roku kuria Me-

tropolitalna w  poznaniu oficjalnie 
wszczęła proces beatyfikacyjny 
Jadwigi Zamoyskiej. odtąd przy-
sługuje jej tytuł służebnicy Bożej. 
22 lipca 2022 roku sejm rzeczpo-
spolitej polskiej ustanowił rok 2023 
rokiem Jadwigi z Działyńskich Za-
moyskiej.

w  uzasadnieniu czytamy m. in. 
„w uznaniu zasług Jadwigi Zamoy-
skiej dla polskiego społeczeństwa 
i  kształtowania wzorców postaw 
obywatelskich, uniwersalnego i po-
nadczasowego potencjału jej myśli 
wychowawczej, a także kulturotwór-
czej roli stworzonej przez nią i  jej 
syna, władysława Zamoyskiego, 
fundacji Zakłady kórnickie, w setną 
rocznicę śmierci tej wybitnej posta-
ci, sejm rzeczypospolitej polskiej 
ogłasza rok 2023 rokiem Jadwigi 
z Działyńskich Zamoyskiej”.

w roku 2023 pod egidą Fundacji 
Zakłady kórnickie, przy współpracy 
z: samorządami powiatu tatrzań-
skiego, Zakopanego, Bukowiny 

tatrzańskiej, Białego Dunajca ko-
ścieliska, poronina, Biblioteką 
kórnicką, stowarzyszeniem klub 
im. władysława Zamoyskiego, pol-
skimi kolejami Linowymi, polskimi 
kolejami państwowymi itd. planuje 
się szereg publikacji i  wydarzeń, 
w  tym na terenie gminy kórnik, 
które upamiętnią setną rocznicę 
śmierci Jadwigi z  Działyńskich Za-
moyskiej. w działania te włączy się 
także miasto i gmina kórnik.

wisława szymborska – polska 
poetka, eseistka, krytyczka, tłu-
maczka i  felietonistka, laureatka 
Nagrody Nobla, urodziła się 2 lipca 
1923 roku na kórnickim prowencie. 
Była córką anny z  rottermundów 
(1890 – 1960) i wincentego szym-
borskiego (1870-1936) – w  latach 
1904-1926 zarządcy dóbr hrabiego 
władysława Zamoyskiego, współ-
twórcy Muzeum tatrzańskiego i ta-
trzańskiego ochotniczego pogo-
towia ratunkowego, zasłużonego 
społecznika. 

Za życia poetki opublikowano 
12 tomików poezji jej autorstwa, 
dwa kolejne pośmiertnie. Ukaza-
ły się także zbiory listów, wyda-
nia specjalne jej utworów, wybory 
wierszy, felietony oraz inne teksty. 
Jej twórczość przetłumaczono na 
40 języków. Była jedną z  najbar-
dziej znanych w  kraju i  cenionych 
za granicą polskich poetek. otrzy-
mała wyróżnienia i  nagrody: order 
orła Białego (2011), krzyż kawa-
lerski orderu odrodzenia polski, 
Złoty krzyż Zasługi (1955, w  10. 
rocznicę polski Ludowej za zasługi 
w dziedzinie kultury i sztuki), Złoty 
Medal „Zasłużony kulturze Gloria 
artis” (2005), Nagrodę Fundacji 
im. kościelskich (1990, przyznana 
wyjątkowo, jednorazowa Nagro-
da im. Zygmunta kallenbacha za 
najwybitniejszą książkę ostatniego 
dziesięciolecia), Nagrodę Goethego 
(1991), Nagrodę Herdera (1995), 
doktorat honoris causa Uniwersy-
tetu im. adama Mickiewicza w  po-
znaniu (27 lutego 1995) – jedyny 
doktorat honorowy, który przyjęła 
poetka, Nagroda Literacka Miast 
partnerskich torunia i  Getyngi im. 
samuela Bogumiła Lindego (1996), 
Nagroda Nobla w  dziedzinie lite-
ratury (przyznana 3 października 
1996, wręczona w  sztokholmie 9 
grudnia 1996). komitet Noblow-
ski w  uzasadnieniu przyznania po-
etce nagrody napisał: „za poezję, 
która z  ironiczną precyzją pozwala 
historycznemu i  biologicznemu 
kontekstowi ukazać się we fragmen-
tach ludzkiej rzeczywistości”, tytuł 
Człowiek roku tygodnika „wprost” 
(1996), Honorowe obywatelstwo 
stołecznego królewskiego Miasta 
krakowa (1997), Dziecięca Na-
groda „serca” za pomoc dla świd-
nickich dzieci. Za pośrednictwem 
Jacka kuronia i  jego Fundacji „ 
pomoc społeczna sos ” przekaza-
ła część Nagrody Nobla na zakup 
okien do budowanego w  Świdnicy 
europejskiego Centrum przyjaźni 
Dziecięcej, Złoty Medal Honorowy 
za Zasługi dla województwa Mało-
polskiego (2012, pośmiertnie), Na-

groda Miasta krakowa (1954).
wisława szymborska od 1929 

roku związana była z  krakowem, 
gdzie zmarła 1 lutego 2012 roku, 
zostawiając w  testamencie zapis 
o powołaniu fundacji jej imienia. 16 
listopada 2022 roku senat rzecz-
pospolitej polskiej ustanowił rok 
2023 rokiem wisławy szymbor-
skiej. w  uzasadnieniu tej uchwały 
czytamy między innymi „o  donio-
słości literackiego dorobku wisławy 
szymborskiej świadczą nie tylko na-
grody, ale także fakt, że szymborska 
wciąż ma wierne grono czytelników 
w polsce i za granicą. inspiruje lite-
raturoznawców, kulturoznawców, 
filozofów, krytyków sztuki, a  także 
zwykłych czytelników, którzy znaj-
dują w jej poezji odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania. tematy, które 
poruszała w  swojej poezji, wciąż 
są aktualne. Forma, jaką się posłu-
giwała, ciągle zachwyca mistrzo-
stwem”. wielokrotnie odwiedzała 
kórnik, między innymi w  latach 
1969, 1980 i  1995, spotykając się 
z czytelnikami i mieszkańcami mia-
sta i gminy.

w roku 2023 planuje się na tere-
nie gminy kórnik realizację projek-
tu „...co to takiego poezja”, który 
upamiętni urodzoną w  kórniku 
poetkę. wspólnie z  Uniwersytetem 
im. adama Mickiewicza, Bibliote-
ką kórnicką paN, Biblioteką pu-
bliczną w  kórniku, Biblioteką ra-
czyńskich w  poznaniu, arboretum 
w  kórniku, kórnickim ośrodkiem 
kultury, izbą pamiątek regional-
nych i  izbą szymborskich, kCris 
oaza, Domem integracji Między-
pokoleniowej i teatrem Muzycznym 
w  poznaniu, pod egidą Fundacji 
wisławy szymborskiej zaplanowa-
no wystawy, działania artystyczne, 
edukacyjne i wydarzenia kulturalne, 
których kulminacja nastąpi 2 lipca 
2023 roku.
Na podstawie uzasadnienia
do uchwały opr. ŁG

podczas sesji 28 grudnia rada Miasta i Gminy kórnik ustanowiła rok 2023 rokiem Jadwigi Zamoyskiej 
i wisławy szymborskiej. Wcześniej za patronki tego roku wybrali,  te związane z Kórnikiem kobiety, 
parlamentarzyści

Rok Zamoyskiej i Szymborskiej
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o gminie kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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tarnowo podgórne

klara kliszczak, 10-letnia pianistka, 
na co dzień rozwija swój muzyczny 
talent pod okiem profesor agniesz-
ki Liman w samorządowej szkole 
Muzycznej i stopnia  w tarnowie 
podgórnym. 20 grudnia wystąpiła 
na scenie jednej z najsłynniejszych 
sal koncertowych świata – Carnegie 
Hall w Nowym Jorku.

klara, mimo młodego wieku, jest 
już laureatką znaczącej liczby ogól-
nopolskich oraz międzynarodowych 
konkursów pianistycznych. Mając  
9 lat wzięła udział w Golden Clas-
sical Music awards international 
Competition w kategorii wiekowej 
Junior (9-12 lat) i otrzymała First 
prize, czyli najwyższą przyznawaną 
w konkursie nagrodę. konkurs za-
kończył się uroczystym koncertem 
laureatów w Carnegie Hall.

wyjazd klary oraz pani profesor 
do Nowego Jorku odbył się przy 
wsparciu gminy tarnowo podgór-
ne.SSM

koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiej-
skiego zaprasza na popołudnio-
we spotkanie z  najpiękniejszymi 
polskimi kolędami i pastorałkami 
w  Domu kultury przy ul. ogrodo-
wej 14 w tarnowie podgórnym. 

tym razem czeka nas dość spora 
zmiana, gdyż pierwszy raz od obję-
cia po szczepanie twardochu dyry-
gentury chór zaśpiewa świąteczne 
utwory pod batutą Macieja Bolew-
skiego. Nad wszystkim oczywiście 
będzie również czuwała prezeska 
romualda Duda. Można się spo-

dziewać nowych aranżacji, które 
z pewnością będą towarzyszyły pie-
lęgnowanym od lat tradycjom. 

22 stycznia o godz. 15.00 chór za-
śpiewa bardziej i mniej znane kolędy 
i  pastorałki. Na gości czekać będą 
śpiewniki, które zapewne pomogą 
w  czynnym udziale w  muzykowa-
niu. Nie zabraknie także skromnego 
poczęstunku. Zapraszamy! Niech 
w  tym, nadal trwającym, świątecz-
nym czasie, popłynie radosna nuta! 
wstęp wolny.
ARz (na podst. GOK Sezam)

Do dużego wydarzenia sportowego 
doszło 10 grudnia na kręgielni al-
fy-Vector w tarnowie podgórnym 
– w tym dniu odbył się mecz Ligi 
Mistrzyń w kręglarstwie klasycz-
nym. Mistrzynie polski zawodniczki 
alfy-Vector zmierzyły się w rewan-
żowym spotkaniu z mistrzyniami 
węgier – ipartechniką Gyor.

w ponad 20-letniej historii klubu 
Liga Mistrzów w tarnowie podgór-
nym gościła po raz piąty, w tym po 
raz drugi w żeńskim wydaniu.

pierwszy mecz, który odbył się 
na kręgielni ipartechniki, zakończył 
się wygraną węgierek 5:3. w tym 
meczu po 3 punkty za wygrane po-
jedynki zdobyły zawodniczki oby-
dwu klubów, natomiast dodatkowe 
2 – za większą sumę „zbitych” krę-

gli – węgierki. ten wynik, przy re-
wanżu na własnym obiekcie, dawał 
jeszcze szanse zawodniczkom alfy 
na awans do kolejnej rundy.

szansy na udany rewanż nasz ze-
spół jednak nie wykorzystał, wygry-
wając u siebie tylko dwa z sześciu 
pojedynków i „zbijając” mniejszą 
liczbę kręgli. wynik 6:2 dla ipartch-
niki przypieczętował awans rywa-
lek.

tarnowski zespół w tym dwume-
czu zagrał w składzie: aleksandra 
Bonk, Marta strzelczak, weroni-
ka torka, Dominika Zygarłowska, 
Jagoda Dziamska, izabela torka, 
iwona Dziamska oraz Marta sta-
chowiak. trenerką drużyny była Jo-
anna Bonk. 
PK

Z Jankowic do Carnegie Hall

Pośpiewajmy razem!

Champions League w Tarnowie Podgórnym!

Profesor Agnieszka Liman wraz 
z Klarą radują się wspólnym 
wielkim sukcesem po udanym 
występie w Carnegie Hall.
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Projekt współfinansowany jest przez gminę Tarnowo Podgórne.

Przed nami 31. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zakup sprzętu do szybkiej iden-
tyfikacji bakterii, którymi zaka-
żenie może doprowadzić do sep-
sy – oto cel zbliżającego się 31. 
Finału WOŚP, który odbędzie się 
29 stycznia 2023. Po raz pierwszy 
w historii Orkiestry zakupione 
urządzenia posłużą nie określonej 
grupie wiekowej pacjentów, ale 
wszystkim, którzy tego sprzętu 
będą potrzebować.

Z wielką orkiestrą Świątecznej 
pomocy zagra ponownie gmina tar-
nowo podgórne. od kilku miesięcy 
trwają już wielkie przygotowania 
do imprezy, której samym sercem 
będzie hala sportowa osir przy 
Zespole szkół technicznych tar-
nowo podgórne. wiadomo już, że 
gwiazdą styczniowego finału będzie 
zespół elektryczne Gitary, który za-
gra przed tradycyjnym Światełkiem 
do Nieba.

Uśmiechaj się do wolontariuszy 
Na ulice gminy wyjdzie 200 wo-

lontariuszy, wśród nich i tacy, u któ-
rych będzie można przekazać datek 
na orkiestrę płacąc kartą płatniczą. 
szukajcie ich wszystkich, wypa-
trujcie, uśmiechajcie się do nich, 
pomachajcie im, kiedy tylko ich zo-
baczycie, i…dorzućcie do kolorowej 
puszki!

Zbiórka trwa od 10 grudnia 
Dokładnie 10 grudnia wystarto-

wały skarbony, które dziś znaleźć 
można w ponad 80 punktach na te-
renie całej gminy tarnowo podgór-
ne. Lista skarbon, która jeszcze się 
wydłuża można znaleźć na tarnowo-
-podgorne.pl w wośpowej zakładce.

Licytuj na Allegro 
sztab prowadzi już 

aukcje dla woŚp przez 
nasze konto na allegro. 
Dziś wiadomo już, że są 
to wyjątkowo atrakcyjne 
przedmioty. oprócz sze-
rokiej gamy gadżetów, 
również tych ze autogra-
fem samego dyrygenta 
Jurka owsiaka, znalazły 

się także cacka, jak chociażby pobyt 
w luksusowym hotelu w szklarskiej 
porębie, lot nad jednym z najbar-
dziej znanych zamków w polsce, ob-
razy, książki. Licytacja „stacjonar-
na” będzie także w hali sportowej w 
dniu finału. 

Pyknij coś na WOŚP 
to hasło jest zachętą to dorzuce-

nia cegiełki do finału 
woŚp bez koniecz-
ności wychodzenia 
z domu – tarnowski 
sztab zbiera pieniądze 
poprzez eskarbonkę od 
Mastercard, czyli wir-
tualną puszkę z możli-
wością płatności kartą 
bądź blikiem. tym ra-

zem o naszej eskarbonce mówimy 
jeszcze szerzej. Qrkodem kierują-
cym do wsparcia orkiestry postano-
wiliśmy okleić przystanki autobuso-
we w gminie tarnowo podgórne.

Wydarzenia towarzyszące 
w ramach 31. Finału woŚp w 

gminie odbędzie się kilkanaście 
wydarzeń, w których warto wziąć 
udział! szczegóły w mediach spo-
łecznościowych sztabu woŚp tar-
nowo podgórne i gminy tarnowo 
podgórne. Zagramy razem!
Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne

Wszystko gra 

informacji z gminy tarnowo 
podgórne szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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Z WOŚP grają również Tarnowskie Termy – już dziś można się tam 
dorzucić do kolorowej skarbony, a w dniu finału dla WOŚP popływać, 
saunować, nurkować, a nawet zagrać w szachy pod wodą!  
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10 dopiewo

po raz kolejny mieszkańcy gminy 
Dopiewo mogą skorzystać z gmin-
nego dofinansowania do likwidacji 
starego pieca węglowego na inne 
proekologiczne źródło ciepła. 1 lu-
tego 2023 r.  od godz. 7.30. Urząd 
Gminy Dopiewo rozpocznie przyj-
mowanie wniosków o  dopłaty do 
wymiany źródeł ciepła. Nabór pro-
wadzony będzie do końca lutego. 
wniosek można złożyć osobiście, 
przesłać pocztą (Urząd Gminy Do-
piewo - Biuro obsługi klienta, ul. 
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo) lub za 
pośrednictwem platformy e-puap. 

wysokość dopłaty może wynieść  
70% kosztów poniesionych na wy-
mianę pieca, ale nie więcej niż 5 tys. 
zł dla budynku lub lokalu miesz-
kalnego i nie więcej niż 30 tys. zł  
a w przypadku obiektu zabytkowego 
wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja udzielana jest w  formie 
refundacji kosztów wymiany źró-
dła ciepła. wypłata środków może 
nastąpić dopiero po realizacji opi-
sanej we wniosku zmiany systemu 
ogrzewania i po prawidłowym udo-
kumentowaniu wykonanych prac 
i poniesionych kosztów. 

aby uzyskać wsparcie finansowe 
musi dojść do trwałej likwidacji sta-
rego kotła węglowego. Może być on 
wymieniony na ogrzewanie gazowe, 
olejowe, elektryczne, pompę ciepła 
lub paliwo stałe. Dofinansowanie 
może być przeznaczone na demon-
taż starego kotła węglowego, zakup 
i montaż nowego źródła ogrzewania 
oraz armatury niezbędnej do wyko-

nania nowego systemu ogrzewania.
Dotacja nie będzie udzielana na 

urządzenia i  materiały zakupione 
przed datą zaakceptowania wnio-
sku, tzn. przed podpisaniem  umo-
wy. Nie będzie udzielana także w 
przypadku inwestycji, dla której 
została już uprzednio udzielone 
wsparcie z innego źródła (np. z pro-
gramu „Czyste powietrze”).

Do wniosku należy dołączyć 
m.in.: dokument potwierdzający 
tytuł prawny do władania nierucho-
mością; zgodę pozostałych współ-
właścicieli (dotyczy współwłasno-
ści), dokumentację fotograficzną 
starego kotła węglowego; a w przy-
padku obiektu zabytkowego - kopię 
decyzji wojewódzkiego konserwa-
tora Zabytków w poznaniu o wpisa-
niu do rejestru zabytków. 

więcej informacji: dopiewo.pl.  
Ewa Hejwosz

pieniądze przeznaczone są na budowę ulicy Leśnej i świetlicy wiejskiej w Dąbrowie oraz dróg w Palędziu, 
Gołuskach i Konarzewie  

Droga i świetlica w Dąbrowie
ponad  7,4 mln zł dofinansowa-

nia pozyskał Urząd Gminy Dopiewo 
z rządowego Funduszu polski ład: 
program inwestycji strategicznych 
na budowę ul. Leśnej w Dąbrowie. 
koszt modernizacji ma wynieść 
8,2 mln zł. Dotacja pokryje więc 
90,74% wydatków, związanych z re-
alizacją zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa ulicy Leśnej w Dąbrowie 
– etap i”.

Umowa z wykonawcą została 
podpisana 13 stycznia.  prace mają 
potrwać 13 miesięcy.

ten etap obejmuje budowę jezd-
ni - na odcinku ul. Leśnej o długo-
ści 680 m, od ul. wiejskiej do ul. 
rolnej, wraz z lewostronnym i pra-
wostronnym chodnikiem. Ma też 
powstać oświetlenie uliczne, kanali-
zacja deszczowa i system organiza-
cji i bezpieczeństwa ruchu.

to jedno z dwóch zadań, na któ-
re gmina Dopiewo otrzymała dofi-
nansowanie w ii naborze wniosków 
w ramach rządowego Funduszu 
polski ład: programu inwestycji 
strategicznych.  Drugim zadaniem, 
na które gmina Dopiewo otrzyma-

ła wsparcie finansowe, jest budo-
wa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 
przy ul. tęczowej. Całkowity koszt 
inwestycji, której zakończenie za-
planowano na sierpień tego roku, to 
2,1 mln zł. Dotacja wynosi 980 tys. 
zł. stojący już budynek świetlicy, 
o powierzchni użytkowej 201 m², 
pomieści wewnątrz: salę spotkań, 
szatnię, hol, kuchnię, magazyn, 
pomieszczenie gospodarcze, toale-

ty i kotłownię. Zagospodarowany 
zostanie również teren wokół świe-
tlicy. wykonawcą prac jest Zakład 
ogólnobudowlany waldemar Flak 
z trzemeszna. 

Drogi w Palędziu, Gołuskach 
i Konarzewie
ponadto, w ramach i i iii edycji 

programu, dzięki staraniom Urzę-
du Gminy Dopiewo, wsparcie uzy-

skały również dwa inne zadania 
z zakresu infrastruktury drogowej: 
„Budowa ul. Nowej w palędziu 
i Gołuskach” dla którego dotacja 
wynosi 4,74 mln zł i „przebudowa 
ulicy Bukowskiej (wraz z budową 
chodnika) oraz budowa ulicy wi-
śniowej w konarzewie” z dofinan-
sowaniem 1,9 mln zł. 

łącznie, po rozstrzygnięciu na-
borów i, ii i iii, gmina Dopiewo 

otrzymała wsparcie finansowe 
w wysokości nieco ponad 15 mln zł 
na realizację zadań zgłoszonych do 
rządowego Funduszu polski ład: 
program inwestycji strategicznych.
Maria Bąk

Gmina Dopiewo ogłosiła otwarte 
konkursy ofert na wspieranie reali-
zacji zadań publicznych w  2023  r. 
realizowanych przez organizacje po-
żytku publicznego – kluby, fundacje, 
stowarzyszenia. Na oferty czeka do 
25 stycznia 2023 r., do godz. 15:30 
- osobiście lub drogą pocztową, przy 
czym decyduje data wpływu do urzę-
du. adres: Urząd Gminy Dopiewo - 
Biuro obsługi klienta, ul. Leśna 1c, 
62 – 070 Dopiewo.

organizacje pożytku publicznego 
mogą składać oferty na działania na 
terenie gminy Dopiewo dotyczące 
kilku obszarów: 

• upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu; 

• krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 

• działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych; 

• kultury, sztuki, oświaty i edukacji, 
ochrony dóbr kultury i  tradycji oraz 
dziedzictwa kulturowego i  historycz-
nego; 

• ekologii i  ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

• działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych podmio-
tów; 

• ochrony i promocji zdrowia. 
Zadania mogą być realizowane 

od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 
r., z  tym zastrzeżeniem, że wydatki 
z  przyznanej dotacji mogą być po-
noszone od dnia podpisania umowy 
z gminą Dopiewo na   zada nie pu-
bliczne - źródłem wydatków wcze-
śniejszych muszą być tzw. środki 
własne organizacji.

Formularze dostępne są na stro-
nie: dopiewo.pl. Michał Juskowiak

Gmina Dopiewo wprowadziła od 
2 stycznia 2023 roku bezpłatne 
przejazdy na liniach gminnych nr: 
790, 791, 792, 796, 797, 798, 799. 
obowiązują na nich nowe rozkłady 
jazdy – szczegóły są dostępne pod 
adresem https://dopiewo.pl/rozkla-
dy-jazdy . 

komunikacja podmiejska, or-

ganizowana przez ZtM poznań i 
funkcjonująca na terenie gminy Do-
piewo (m.in. linie: 703, 705, 716, 
727, 729, 804, autobusy nocne 250 
oraz 257) pozostaje odpłatna, zgod-
nie z cennikiem dostępnym na stro-
nie ZtM  https://ztm.poznan.pl/pl/
cennik/. 
PM

Ponad 15 mln zł dotacji na inwestycje

Pozyskaj dotację 
na wymianę pieca

Otwarty konkurs 
ofert dla NGO Bezpłatne przejazdy

informacji z gminy Dopiewo 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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Podpisanie umowy na budowę ul. Leśnej w Dąbrowie przez wójta 
gminy Dopiewo – Pawła Przepiórę i Roberta Foszcza – dyr. Eurovia 
Polska SA.

W tym roku Dąbrowa zyska świetlicę. Będzie ona miejscem spotkań 
i aktywności mieszkańców, zwłaszcza takich grup, jak kluby, rada 
sołecka, koło gospodyń wiejskich.
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obchody rozpoczęło spotkanie przy 
tablicy z  nazwiskami miejscowych 
powstańców, znajdującej się na 
ścianie Urzędu Gminy Dopiewo, 
gdzie pojawili się także ucznio-
wie z  Zespołu szkolno – przed-
szkolnego w  Dopiewie wyposażeni 
w  czerwone flagi z  białym orłem. 
wójt paweł przepióra podkreślił 
w  wygłoszonym w  tym miejscu 27 
grudnia przemówieniu wpływ zwy-
cięskiej insurekcji lat 1918-1919 
na kształt   odradzającego się pań-
stwa polskiego, po 123 latach nie-
obecności na mapie europy, na 
przebieg jego granicy zachodniej 
oraz wkład mieszkańców gminy 
w czyn powstańczy. samorządowcy 
odwiedzili następnie pomnik ppłk 
andrzeja kopy w  trzcielinie, jego 
grób i  grób ks. Jana Laskowskiego 
na cmentarzu w  konarzewie   i  po-
mnik powstańców wielkopolskich 
w więckowicach.

ponad 100 mieszkańców zgłosiło 
się do Urzędu Gminy Dopiewo mię-
dzy 11 listopada a 27 grudnia po fla-
gę powstania wielkopolskiego, któ-
rą można było otrzymać bezpłatnie.

ppłk. andrzej kopa jako komen-
dant powiatowy straży Ludowej 
w  dzień po wybuchu powstania 
w  poznaniu zwołał zbiórkę po-
wstańczą w  okolicy dworca kolejo-
wego w Dopiewie (wówczas ppor.). 
stawiło się   na nią 1200 ochotni-
ków, spośród których wybrał on 
800 i  stworzył oddział powstańczy 
powiatu Zachodnio poznańskiego.

Leżący na cmentarzu w konarze-
wie, naprzeciw a. kopy, były pro-
boszcz miejscowej parafii ks. Jan 

Laskowski (znany także ze strajku 
Dzieci wrzesińskich) poświęcił 
sztandar tego oddziału.

Jako dowódca a. kopa wsławił się 
m.in. zwycięskim szturmem na lot-
nisko niemieckie w podpoznańskiej 

ławicy. przyniósł on największy łup 
wojenny w  historii polskiego oręża 
w postaci 70 samolotów i uzbrojenia 
wartych 200 mln marek niemiec-
kich. 50 maszyn nadawało się po 
przejęciu do startu (wystarczyło za-

malować czarne krzyże biało-czer-
woną  szachownicą). Z  więckowic 
pochodziło 16 uczestników powsta-
nia wielkopolskiego, w  tym wła-
ściciele majątku - Gustaw i  alfons 
Brezowie. wystawili oni posterunki 

na trakcie bukowskim w więckowi-
cach już 12 listopada 1918 r., celem 
pozyskiwania broni od rozbraja-
nych żołnierzy niemieckich, zanim 
wybuchło powstanie (27 grudnia).
Adam Mendrala 

Dopiewo już po raz dziesiąty nagro-
dzi młodych sportowców! trwa na-
bór wniosków o stypendia sportowe 
dla młodych mieszkańców gminy 
Dopiewo. Będą one wypłacane 
przez 10 miesięcy 2023 r. w wysoko-
ści od 200 do 400 zł - w zależności 
od  sukcesów osiągniętych w 2022 r. 
przez zawodników.

Nagrody, które przyznaje kapitu-
ła stypendium sportowego Gminy 
Dopiewo, wręczane są od 2014 r. 
Lokalni stypendyści to wielokrotni 
reprezentanci kadry wojewódzkiej, 
a nawet kadry polski w swoich dys-
cyplinach. Do tej pory najczęściej 
nagradzani byli zawodnicy ze spor-
tów drużynowych (koszykówka, pił-
ka ręczna, piłka nożna), wśród dys-
cyplin indywidualnych wyróżniani 
byli głównie ci uprawiający różne 
sporty walki. 

a co zrobić aby otrzymać stypen-
dium w 2023 roku? 

kandydaci muszą być zameldowa-
nymi mieszkańcami gminy Dopiewo 
i nie mogą mieć ukończonych 21 lat. 

Muszą także: 
• uprawiać dyscyplinę olimpijską, 
• być w kategorii wiekowej junio-

ra młodszego, juniora lub młodzie-

żowca (obowiązuje różny wiek w za-
leżności od dyscypliny - szczegóły 
można sprawdzić na stronie www.
sport-mlodziezowy.pl w zakładce 
system sportu Młodzieżowego),

• spełnić minimum jedno z poniż-
szych kryteriów w 2022 roku: 

- brać udział w szkoleniu kadry 
wojewódzkiej lub szkoleniu central-
nym kadry narodowej, 

- być uczestnikiem Młodzieżowych 
igrzysk olimpijskich, mistrzostw 
świata lub europy w kategoriach 
młodzieżowych (junior młodszy, ju-
nior, młodzieżowiec),

- zdobyć medal w ogólnopolskiej 
olimpiadzie Młodzieży, mistrzo-
stwach polski juniorów młodszych, 
mistrzostwach polski juniorów, 
młodzieżowych mistrzostwach pol-
ski,

- w przypadku uprawiania gier ze-
społowych - wziąć udział w turnieju 
finałowym mistrzostw polski. 

wniosek o przyznanie stypen-
dium mogą złożyć: klub sportowy, 
okręgowy lub narodowy związek 
sportowy danej dyscypliny, szkoła 
w której zawodnik pobiera naukę, 
radny gminy. Formularze dostępne 
są na stronach: www.dopiewo.pl 
i www.gosir.dopiewo.pl oraz w biu-
rze Gosir w Dopiewie. 

wnioski o stypendium na 2023 r. 
 można składać w terminie od 2 
do 31 stycznia 2023 r. w biurze 
podawczym Urzędu Gminy Do-
piewo, ul. Leśna 1c. kapituła sty-
pendium sportowego Gminy Do-
piewo przyzna stypendia w lutym 
2023 r. 

więcej informacji można uzy-
skać pod nr telefonu 61/8148262 
lub pisząc e-mail na adres: gosir@
dopiewo.pl. 
Mariusz Frąckowiak 
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Zgłoś stypendystę sportowego

w 104. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego samorządowcy złożyli wiązanki i zapalili znicze 
w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Dopiewo 

Pamiętamy o Powstańcach Wielkopolskich
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Jedna z ubiegłorocznych stypendystek sportowych gminy Dopiewo - Oliwia Muzsik (tekwondo olimpijskie) 
w towarzystwie dyr. GOSiR Dopiewo Marcina Napierały i wójta gminy Dopiewo Pawła Przepióry.
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w Święto trzech króli, w kościele 
pw. św. ap. piotra i pawła w kostrzy-
nie, odbył się koncert pt. Jazz ko-
lęda, organizowany przez radnych 
Beatę Jankowiak oraz artura woj-
ciechowskiego. 

Był to wieczór najpiękniejszych 
kolęd i piosenek świątecznych 
przygotowanych przez znakomi-
tych muzyków: Joannę Horodko 

(śpiew), Dawida troczewskiego 
(piano) oraz Jarosława Buczkow-
skiego (akordeon), w nowych jaz-
zowych aranżacjach. połączenie 
instrumentów i głosu sopranowe-
go stworzyło niezwykły klimat, a 
utwory doskonale wszystkim znane 
już od dzieciństwa, zyskały całkiem 
nowe brzmienie. w koncercie wy-
brzmiały m.in.: Cicha noc, Mizer-

na cicha, przybieżeli do Betlejem, 
Lulajże Jezuniu, Jezus malusień-
ski, ale też kompozycje krzysztofa 
Ścierańskiego m.in.: anioły i śnieg. 
podczas koncertu zbierano pienią-
dze potrzebne na leczenie miesz-
kanki Gułtów agaty Ludwiczak, 
której życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia i pełni sił! 
ŁS

Grand Prix Biegów 

Jazz kolęda w kostrzyńskiej farze

po trzyletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią, powrócono do 
tradycji spotkań samorządowców 
z politykami, przedsiębiorcami oraz 
organizacjami pozarządowymi. Na 
zaproszenie gospodarzy w osobach: 
burmistrza gminy kostrzyn szy-
mona Matyska, przewodniczącego 
rady Miejskiej Gminy kostrzyn 
Grzegorza Banaszaka, zastępcy 
burmistrza waldemara Biskup-
skiego, sekretarz gminy agnieszki 
piaseckej, skarbnik Magdaleny 
rakszawskiej licznie odpowiedzieli 
goście. swoją obecnością zaszczy-
cili: posłanka na sejm rp Jadwiga 
emilewicz, dyrektor Biura senator 
Jadwigi rotnickiej - Dariusz Urba-
nowicz, wiceprzewodniczący sejmi-
ku województwa wielkopolskiego 
Marek Gola, starosta poznański 
Jan Grabkowski wraz z członkiem 
zarządu piotrem Zalewskim oaz 
skarbnik powiatu renatą Ciurlika. 
obecni byli również burmistrz mia-
sta i gminy swarzędz Marian szku-
dlarek wraz z i zastępcą burmistrza 
Grzegorzem taterką, burmistrz 
miasta i gminy Nekla karol Balic-
ki, wójt gminy Czerwonak Marcin 
wojtkowiak, zastępca burmistrza 
Murowanej Gośliny radosław 
szpot, Bożena szydłowska – poseł 
na sejm rp - Vi, Vii oraz Viii ka-
dencji, ksiądz proboszcz ireneusz 
rachwalski, radni powiatu poznań-
skiego: kazimierz Dworczak oraz 
Marian Markiewicz, radni rady 
Miejskiej Gminy kostrzyn, sołtysi 
z gminy kostrzyn, st. bryg. Jacek 
Michalak - komendant Miejski psp 
w poznaniu, podkomisarz krzysztof 
kliński – komendant  komisaria-
tu policji w kostrzynie, reprezen-

tujący jednocześnie komendanta 
Miejskiego policji w poznaniu pod-
insp. Leszka steinitza, kierownicy 
i dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych gminy kostrzyn, dyrektorzy 
szkół podstawowych, przedszkoli 
publicznych i niepublicznych oraz 
zespołu żłobków w kostrzynie, kie-
rownicy oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w kostrzynie, prezeso-
wie ochotniczych straży pożarnych 
z Brzeźna, Gułtów oraz kostrzyna, 
przedsiębiorców z gminy kostrzyn 
oraz współpracujących z gminą, 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, klubów sportowych oraz 
harcerzy z gminy kostrzyn.

Część oficjalna składała się 
z zaprezentowania filmu rocznego, 
przedstawiającego najważniejsze 
dokonania kostrzyńskiego samo-
rządu w 2022 roku oraz przemó-

wień gospodarzy w osobach: bur-
mistrza szymona Matyska oraz 
przewodniczącego rady Miejskiej 
Gminy kostrzyn Grzegorza Bana-
szaka, a także zaproszonych gości: 
poseł Jadwigi emilewicz oraz sta-
rosty poznańskiego Jana Grabkow-
skiego. specjalne adresy z życze-
niami dla mieszkańców oraz władz 
gminy przesłali także: minister ds. 
Unii europejskiej szymon szyn-
kowski vel sęk, posłowie Joanna 
Jaśkowiak, katarzyna kretkowska, 
waldy Dzikowski, adam szłapka, 
Franciszek sterczewski, Bartłomiej 
wróblewski oraz wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński i marszałek 
województwa Marek woźniak. ŁS

12 stycznia w sali „kostrzynianka” Miejsko-Gminnego ośrodka 
kultury odbyło się „spotkanie noworoczne”

Spotkanie noworoczne
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informacji z gminy kostrzyn 
szukaj na  

naszglospoznanski.pl

Prezentujemy kalendarz Grand Prix Biegów 
w gminie Kostrzyn na rok 2023:
słodka Mila - sanniki - 19.03.
Dziki Bieg w Błocie - wiktorowo - 22.04.
Xi kurdeszowa (Za)Dyszka - kostrzyn - 28.05. 
iii Bieg do Nocy - siedleczek - 21.07.
Bieg w polu - Cegielnia, iwno - 19.08.
Vi Bieg pieczonej pyry - iwno - 10.09.
Dziki Bieg w Lesie - skałowo - 07.10.
Zapisy ruszą 30 stycznia 2023 r. na wszystkie biegi równocześnie, będzie 
też specjalny karnet ze zniżką (jeden bieg gratis!).
więcej informacji: www.kurdeszowazadyszka.pl. 
ŁS

 NASZ PATRONAT
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5 lutego zaplanowane były wybory 
uzupełniające w okręgu nr 3, który 
obejmuje swym zasięgiem Brzeźno, 
Leśną Groblę, siedlec i siedleczek. 
wyborów jednak nie będzie, gdyż 
zarejestrowany został tylko jeden 
komitet - kww Nowe oblicze Gmi-
ny, który zgłosił jednego kandydata 
- Dawida pałkę. 

Dawid pałka, to 39-letni miesz-
kaniec siedlca, żonaty, posiada 
trójkę dzieci. pochodzi z kostrzyna, 
od 9 lat mieszka w siedlcu. pracuje 
w firmie puratos, z wykształcenia 
jest technikiem gastronomii, po-
siada także absolutorium wyższej 
szkoły Humanistycznej we wrocła-
wiu na kierunku Geodezja i karto-
grafia. ŁS

Dawid Pałka 
nowym radnym

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!



13
nr 243 / 16 stycznia 2023

KoStrzyn 

Uczestnicy przemaszerowali od 
bramy głównej cmentarza do kwa-
tery powstańczej. tam rozpoczęły 
się uroczyste obchody odegraniem 
i odśpiewaniem Hymnu rzeczypo-
spolitej.

potem przywitano gospodarzy: 
burmistrza gminy kostrzyn szy-
mona Matyska wraz z zastępcą 
waldemarem Biskupskim oraz 
przewodniczącego rady Miejskiej 
Gminy kostrzyn Grzegorza Bana-
szaka wraz z radnymi oraz przyby-
łych gości: ks. proboszcza Mateusza 
Napierałę, członka zarządu powiatu 
poznańskiego piotra Zalewskiego, 
sołtysów z gminy kostrzyn, Mło-
dzieżową radę Miejską Gminy 
kostrzyn, harcerzy, druhów ochot-
niczych straży pożarnych z gminy 
kostrzyn wraz z Młodzieżową Dru-
żyną pożarniczą z kostrzyn, rodziny 
powstańców wielkopolskich, przy-
były poczty sztandarowe, delegacje 
szkół podstawowych oraz przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych 
i wszystkich zgromadzonych miesz-
kańców.

Następnie po krótkim wprowa-
dzeniu historycznym przypomi-
nającej związek gminy kostrzyn 
z powstaniem wielkopolskim, ks. 
Mateusz Napierała odprawił mo-
dlitwę w intencji powstańców wiel-

kopolskich oraz wszystkich bohate-
rów pochowanych na kostrzyńskim 
cmentarzu. 

po modlitwie głos zabrał bur-
mistrz gminy kostrzyn szymon Ma-

tysek, który w swoim wystąpieniu 
wspomniał jak wiele zawdzięczamy 
powstańcom wielkopolskim w kon-
tekście odzyskania niepodległości, 
kończąc swoje przemówienia słowa-

mi: „Cześć i sława Bohaterom!”
kolejno przed pomnikiem zgro-

madzone delegacje rozpoczęły skła-
dania kwiatów, a następnie poczty 
sztandarowe dokonały symbolicz-

nych pokłonów przed pomnikiem. 
Na koniec pierwszej części uroczy-
stości odśpiewano rotę.

Druga część obchodów powsta-
nia wielkopolskiego w kostrzynie 
przy pomniku powstańców wielko-
polskich w kostrzynie, gdzie w Dniu 
Narodowego Święta Niepodległości 
nastąpiło uroczyste wciągnięci flagi 
narodowej na maszty usytuowane 
w ramach projektu „pod biało-
-czerwoną”. od dziś po raz pierw-
szy obok flagi narodowej dumnie 
powiewać będzie flaga powstańców 
wielkopolskich. Uroczyste wcią-
gnięcia powstańczej flagi na maszt 
dokonali kostrzyńscy harcerze przy 
zwrotkach „Mazurka Dąbrowskie-
go”.

Delegacja kostrzyńskiego samo-
rządu uczestniczyła także w obcho-
dach powstania wielkopolskiego 
w poznaniu, gdzie pod pomnikiem 
powstańców wielkopolskich, bur-
mistrz wraz z przewodniczącym 
rady oraz radnymi złożyli wiązankę 
kwiatów.

obchody w gminie kostrzyn za-
kończyła iluminacja świetlna przy 
pomniku powstańców wielkopol-
skich w Czerlejnie oraz „patriotycz-
ne Śpiewanie” w świetlicy wiejskiej 
w Czerlejnie, zorganizowane przez 
sołectwo Czerlejno. ŁS

21 grudnia w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w kostrzynie odbyło 
się spotkanie opłatkowe rodziny 
samorządowej gminy kostrzyn. 
w spotkaniu wzięli udział bur-
mistrz gminy kostrzyn szymon 
Matysek, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski, przewod-
niczący rady Miejskiej Grzegorz 
Banaszak wraz z radnymi, sekre-
tarz gminy agnieszka piasecka, 
skarbnik Magdalena rakszawska, 
ksiądz dziekan ireneusz rachwal-
ski, ksiądz proboszcz Mateusz 
Napierała, komendant komisaria-
tu policji w kostrzynie podkom. 
krzysztof kliński, dyrektorzy szkół 
podstawowych oraz jednostek sa-
morządu, kierownicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego, sołtysi, mło-
dzieżowi radni gminy kostrzyn, 
przedstawiciele ochotniczych stra-
ży pożarnych z Brzeźna, Gułtów 
i kostrzyna, harcerze oraz liczni 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, klubów sportowych 
oraz kół gospodyń wiejskich.

spotkanie rozpoczęło się od 
modlitwy prowadzonej przez ks. 
ireneusza rachwalskiego, który 
następnie zaproponował wspólne 

odśpiewanie kolędy oraz podziele-
nie się opłatkiem. Następnie głos 
zabrali także burmistrz gminy ko-
strzyn szymon Matysek, dokonu-

jąc podsumowania minionego roku 
oraz składając najlepsze życzenia 
oraz zastępca burmistrza walde-
mar Biskupski i przewodniczący 

rady Miejskiej Grzegorz Banaszak 
życząc wszystkim zgromadzonym 
dużo zdrowia oraz poczucia bezpie-
czeństwa. 

w kolejnym punkcie nastąpiło 
przekazanie Betlejemskiego Świa-
tełka pokoju, które zostało przeka-
zane na ręce burmistrza oraz prze-
wodniczącego rady przez dh. annę 
piaskowską – drużynową kGZ 
„Niezapominajki z Górskiej Doli-
ny” wraz z zuchenką łucją koc.

Następnie zaproszono gości na 
część artystyczną przygotowaną 
przez wokalistki grupy wokalnej 
akord: Mateę Marszał oraz Ninę 
Bakaj, ćwiczącej w Miejsko-Gmin-
nym ośrodku kultury pod kierow-
nictwem Haliny Benedyk. wokalist-
ki wykonały pastorałkę „Jedna jest 
taka noc” oraz kolędę „wśród noc-
nej ciszy” zachęcając przybyłych do 
wspólnego śpiewania.

Na koniec głos zabrał regio-
nalista kazimierz Matysek, który 
krótko podsumował miniony rok, 
w którym obchodziliśmy dwa waż-
ne jubileusze – stulecia kostrzyń-
skiej Lechii oraz rok gen. ignacego 
prądzyńskiego, przytaczając na tę 
drugą okoliczność wiersz autorstwa 
włodzimierza Ścisłowskiego. po 
przemowach nastał czas na rozmo-
wy przy tradycyjnych ciastku i ka-
wie. ŁS
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Spotkanie opłatkowe kostrzyńskiej rodziny samorządowej

w kostrzynie na Cmentarzu parafialnym punktualnie o godzinie 12:00 27 grudnia 2022 r. rozpoczęły się 
obchody 104. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Obchody Powstania Wielkopolskiego
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współcześni 30-, 40-latkowie raczej 
nie odczują tego szczególnie moc-
no. ale ich dzieci i wnuki już tak. 
Nie próbujmy tego sprawdzać…  
próbujmy to zmienić!

„Pomimo, że problemy stają się coraz 
bardziej skomplikowane, rozwiąza-
nia pozostają zawstydzająco proste” 

Bill Mollison (naukowiec, 
wykładowca i naturalista, 

uważany za ojca ‘permakultury’).

Zapraszamy Cię do odkrywania 
i budowania nowego. Co miesiąc, 
przez pełen rok, hasłowo – do sa-
modzielnego doczytania - propo-
nować będziemy kroki duże i małe,  
z zakresu ogrodnictwa, ale też „su-
rvivalu”. Dla tych, co mają ogród. 
Dla tych, którzy władają balkonami. 
Dla ciekawskich i tych, co po prostu 
lubią być „gotowi”.

styCZeŃ:
1. Zapoznaj się z zagadnieniem 

‘permakultury’ (np. książka „ogród 

Gai” toby’ego Hemenwaya lub film: 
„kiss the Ground”).

2. Naucz się domowej uprawy 
mikrolistków i „pędzenia na zielony 
szczypior” (niepryskane witaminy 
w zimie!).

3. Nie depcz grządek i trawników  
(w zimowej glebie nadal toczy się 
życie, ubita gleba gorzej plonuje).

4. Nie wyrzucaj – zasilaj – roz-
syp w ogrodzie pokruszone / zmie-
lone skorupki jaj (trafią do gleby, 
gdy ewentualny śnieg stopnieje) 
i posyp ziemię popiołem drzewnym, 
uzyskanym np. ze spalania drewna 
w kominku (raz w roku, nie przesa-
dzając z ilością!).

5. w suchy dzień wybierz się na 
spacer nad wodę i zbierz rurki trzci-
nowe (przydadzą się jako domki dla 
zapylaczy).

6. Zadbaj o ogrodowych pomoc-
ników - ptaki: dokarmiaj odpowie-
dzialnie, zapewnij źródło niezamar-
zniętej wody, wyczyść budki lęgowe 
i zamontuj nowe. 

7. Nie przerzucaj pryzmy kompo-
stowej – w  jej środku małe zwierzę-
ta chronią się przed zimnem. 

8. Zaplanuj jakiś eksperyment 
ogrodowy na ten rok (np. uprawa 
ziemniaków w workach nawet na 
balkonie! Nawadnianie roślin meto-
dą kropelkową przy użyciu plastiko-
wych butelek, uprawy „wiszące do 
góry nogami”).

„Wszystkie problemy tego świata 
można rozwiązać w ogrodzie” 

Geoff Lawton 
(edukator permakulturowy)

Daria i Maciej
a jeśli masz pytania, jesteśmy tutaj: 
permakultura.maliniec@gmail.com

* prognoza Fao wydana w grudniu 
2014 r. „jeśli bieżące tempo degra-
dacji gleb nie zostanie zatrzymane, 
to  w przeciągu 60 lat na świecie 
zniknie uprawna warstwa gleby, 
zdolnej do wydawania plonów.”

tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia na gali w hotelu rodan 
sekcja kolarska Uks tFp Jedynka 
kórnik uroczyście podsumowała 
kolejny niezwykle udany sezon. 
Dorobkiem 23-letniej historii klubu 
jest 6 medali mistrzostw świata, 24 
medale mistrzostw europy, 2 meda-
le akademickich mistrzostw świata, 
1 medal europejskich igrzysk olim-
pijskich i… 602 medale mistrzostw 
polski. 

Dotychczas klub wychował 29 
zawodników, którzy co najmniej je-
den raz reprezentowali nasz kraj na 
mistrzostwach świata lub europy, 
w tym 3 olimpijczyków (katarzy-
na pawłowska, patryk rajkowski 
i Nikol płosaj). podczas gali twórca 
tych wszystkich sukcesów robert 
taciak, który obchodził w tym roku 
25-lecie pracy trenerskiej, przed-
stawił osiągnięcia minionego roku. 
tradycyjnie było ich tyle, że można 
by nimi obdarować kilka klubów. 
Na początek spore wrażenie robi 
55 zdobytych medali z imprez mi-
strzowskich. są to 2 srebrne meda-
le mistrzostw europy w kolarstwie 
torowym (Joanna Błaszczak do lat 
23 i junior Mateusz przymusiński), 
44 medale mistrzostw polski w tym 
22 złote i 9 medali międzywoje-
wódzkich mistrzostw młodzików 
w tym 5 złotych. Na w/w dorobek 
medalowy pracowało aż 15 zawod-
ników. Do największych sukcesów 
w 2022 roku należy również zali-
czyć 5 miejsce w torowych mistrzo-
stwach świata seniorów w paryżu 
patryka rajkowskiego. Najwięcej 
krążków imprez mistrzowskich, bo 
aż 12 zdobyła 14 letnia Michalina 
oleszak, która podczas grudnio-

wych mistrzostw polski na torze 
w pruszkowie zdobyła dla klubu 
historyczny medal nr 600. 

Dobre wyniki w ubiegłym roku 
zaowocowały powołaniami do kadr 
narodowych na rok 2023 zarówno 
na szosie jak i na torze znajduje 
się aż 10 przedstawicieli Uks tFp 
Jedynka kórnik. podczas podsu-
mowania podziękowano wszystkim 
zawodnikom i zawodniczkom za 
trud, poświęcenie i ogromny wysi-
łek jaki wkładają w osiąganie wyni-
ków sportowych. trener i działacze 
z ogromnym wzruszeniem podzię-
kowali również dwóm wybitnym 
zawodniczkom klubu, reprezen-
tantkom polski, które w ubiegłym 
roku zakończyły swoje kariery (Na-
talia szymczak i karolina Lipiej-
ko). sporo podziękowań w postaci 

kolarskich upominków otrzymali 
również sponsorzy i osoby, które na 
co dzień wspierają i działają na 
rzecz jednego z najlepiej zorgani-
zowanych klubów kolarskich w pol-
sce. obecnie w sekcji trenuje 31 za-
wodników i zawodniczek w wieku 
11-26 lat, a szkoleniowcami grupy 
są robert taciak oraz wspierający 
go Jan antkowiak i Jagoda szabel-
ska. Z pewnością takich sukcesów 
by nie było, gdyby nie wsparcie 
i zaufanie samorządu gminy kór-
nik, powiatu poznańskiego oraz 
sponsorów a w szczególności fir-
mie tFp. kolarze pragną również 
podziękować kCris oaZa, firmie 
DwD system, sHiMaNo polska, 
państwu a i t Gabrusewicz i pań-
stwu D. i G. Błaszak. 
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Kolarskie podsumowanie sezonu 2022

pyra jaka jest, każdy widzi. wsadzasz ją w ziemię i rośnie. ale 
czy na pewno? Naukowcy biją na alarm, że przy obecnym 
sposobie eksploatacji gleby pozostało nam ok. 50 corocznych 
plonów*! 

Zanim zjemy ostatnią pyrę
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Kultura

– sztuka zaprasza widza do zgłę-
bienia własnej duszy. Czy robimy 
wystarczająco dużo, żeby pomagać 
innym? a może jesteśmy bezduszni 
albo zbyt dużą uwagę przywiązuje-
my do tego, co nas dzieli? – to frag-
ment recenzji z „washington post” 
po premierze sztuki przedstawiają-
cej losy emisariusza polskiego pań-
stwa podziemnego.

w rolę karskiego wciela się Da-
vid strathairn nominowany do 
oscara za film „Good Night and 
Good Luck”, (znany także z filmów 
„Lincoln” czy „Nomadland”). rola 
aktora w przedstawieniu została 
oceniona przez krytyków jako wy-
bitna.

Monodram stawia pytania o  kon-
dycję człowieka, o naszą postawę 
wobec przejawów zła, niesprawie-
dliwości i krzywdy. Mobilizuje do 
brania odpowiedzialności i zaan-
gażowania w sprawy społeczne, 
a jego przesłanie jest bardzo aktual-
ne w kontekście wojny w Ukrainie. 
Dziedzictwo Jana karskiego zobo-
wiązuje bowiem do nieodwracania 
wzroku, gdy słabszemu dzieje się 
krzywda. stawia dobro i interes dru-
giego człowieka ponad swój własny, 
zastępuje egoizm empatią, a strach 
– odwagą.

współautorem i reżyserem 
spektaklu jest Derek Goldman, 
wielokrotnie nagradzany reżyser 
teatralny i dramaturg. wraz ze 
współscenarzystą Clarkiem Youn-
giem stworzyli monodram w Labo-
ratory for Global performance and 
politics Uniwersytetu Georgetown, 
przy wsparciu Jan karski educatio-
nal Foundation i Fundacji eduka-
cyjnej Jana karskiego.

spektakl był już gorąco okla-
skiwany w Londynie, Bilbao, wa-
szyngtonie, Chicago, Nowym yorku 

i san Francisco, a dzięki staraniom 
Fundacji edukacyjnej Jana karskie-
go i Jan karski educational Foun-
dation zostanie pokazany również 
w polsce. Będzie można zobaczyć 
go na przełomie stycznia i lutego 
w krakowie, warszawie, łodzi, 
a także 4 lutego o godz. 19:00 
w Auli Artis Poznaniu (Collegium 
da Vinci, ul. kutrzeby 10).

Jan Karski – kurier polskiego 
państwa podziemnego. alarmował 
wolny świat o sytuacji w okupo-
wanej polsce i o zagładzie narodu 

żydowskiego. Z narażeniem życia 
przedzierał się z tajnymi informa-
cjami przez okupowaną europę. 
Chrześcijanin, człowiek sumie-
nia, sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata, polski i amerykański patrio-
ta. kawaler najwyższych odznaczeń 
Virtuti Militari, orderu orła Białego 
i amerykańskiego prezydenckiego 
Medalu wolności. profesor Uniwer-
sytetu Georgetown. autor książek: 
„tajne państwo”, „wielkie Mocar-
stwa wobec polski:1919-1945 od 
wersalu do Jałty”.

Fundacja Edukacyjna Jana 
Karskiego prowadzi działalność 
od 2012 roku, upowszechniając 
wartości uosabiane przez swojego 
patrona. Misją Fundacji jest popu-
laryzacja współczesnego wymiaru 
dziedzictwa Jana karskiego, a tym 
samym potrzeby zachowania naj-
wyższych standardów służby pu-
blicznej, obrony praw człowieka 
i budowania relacji społecznych 
opartych na tolerancji i otwarto-
ści. Fundacja prowadzi działania 
w trzech obszarach: edukacji oby-
watelskiej, upamiętniania Jana 
karskiego i jego wartości oraz bu-
dowania stosunków i relacji ze śro-
dowiskami bliskimi idei patrona. 
Red

entuzjastycznie opisywany przez recenzentów monodram o Janie karskim, kurierze polskiego państwa 
podziemnego, już 4 lutego będzie można zobaczyć w poznaniu. W rolę wielkiego Polaka wciela się 
wybitny aktor amerykański David Strathairn

Monodram z Davidem Strathairnem

• 25 i 26 stycznia godz. 19.00 | 
Warszawa | Teatr Dramatyczny
• 29 stycznia godz. 19.00 | 
Łódź | ArtKombinat, 
scena Monopolis
• 1 lutego godz. 19.00 | 
Kraków | Teatr Variete
• 4 lutego godz. 19.00 | 
Poznań | Aula Artis

Terminy
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