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!

Ogólnopolska zbiórka na walkę z COVID-19 trwa! Także w naszym
regionie jest coraz więcej tych, którzy są gotowi ruszyć z pomocą
szpitalom – od samorządowców i właścicieli ﬁrm po zwykłych
obywateli. Więcej wewnątrz tego wydania.

KORONAWIRUS

POMAGAMY
SZPITALOM
„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

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, POBIEDZISKA, PUSZCZYKOWO, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Piękny gest Rady Kostrzyna! STR. 8

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Kombinezony i maski
od starosty poznańskiego
Powiat poznański wspiera szpitale i służby ratownicze w walce z koronawirusem
– Ze względu na pogarszającą się
sytuację związaną z pandemią koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich podjąłem decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej
obsługi klienta w naszym urzędzie
– mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański.

Telefon, epuap, mail
Na razie do 10 kwietnia sprawy
urzędowe można załatwić przez telefon, drogą elektroniczną – epuap
czy tradycyjną pocztą. Punkt informacyjny działa pod numerem telefonu 61 8410 500. Pozostałe numery
kontaktowe oraz adresy mailowe
znajdują się na stronach www.bip.
powiat.poznan.pl oraz www.powiat.
poznan.pl Warto zajrzeć też na stronę www.podgik.poznan.pl. Poprzez
tę witrynę można uzyskać dostęp do
map czy danych, wypisów i wyrysów,
a także do aplikacji i.KERG, i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Komornik.
Od pierwszych dni epidemii powiat wspiera szpitale i służby ra-

townicze. Strażacy otrzymali już
300 kombinezonów i 200 masek
ochronnych.

Zawsze będziemy wspierać
– Kiedy skontaktował się ze mną
komendant Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej z prośbą o zakup
niezbędnego sprzętu, by strażacy
mogli bezpiecznie pracować i pomagać innym, ani przez chwilę się
nie wahałem, aby udzielić takiej pomocy – wyjaśnia Jan Grabkowski,
starosta poznański.
Na przełomie marca i kwietnia
powiat zamówił kolejne 2000 kombinezonów ochronnych. Ponadto
starosta przekaże strażakom i pogotowiu także 200 masek z ﬁltrami
oraz 180 masek jednorazowych. Kolejne zamówienia środków ochrony
są przygotowywane na bieżąco.

5,5 miliona rezerwy
– Złożyłem też deklarację prezydentowi Poznania, że jesteśmy
gotowi sﬁnansować sprzęt diagno-

styczny, aby zwiększyć liczbę testów
na obecność koronawirusa. Tym
samym diagnozowanie pacjentów
odbywać się będzie zdecydowanie
szybciej – mówi starosta. – Po marcowej sesji Rady Powiatu mamy 5,5
mln złotych tak zwanych rezerw
w budżecie powiatu. Pieniądze decyzją Zarządu mogą być przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa
i konkretne działania związane
z ochroną zdrowia. Jesteśmy więc
przygotowani do sytuacji nadzwyczajnych, które mogą wystąpić –
dodaje Jan Grabkowski.

Akcja wsparcia
szpitala w Puszczykowie
Dorota i Wojciech Pawłowscy,
biznesmeni z Wielkopolski, przekazali pół miliona złotych szpitalowi
w Puszczykowie, który już zamówił
za te pieniądze środki ochrony. – Jestem bardzo wdzięczny za taki piękny gest. Wiem, że państwo Pawłowscy przekazali też kilkumilionową
pomoc ﬁnansową dla szpitali po-

znańskich. Tym bardziej ich postawa zasługuje na najwyższe uznanie
– mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański.
Trwa też akcja pomocy dla szpitala w Puszczykowie. Jej koordynatorami są strażacy ochotnicy. Na
rynku miasta stanęły przyczepki,
w których mieszkańcy mogą zostawiać środki dezynfekcji, papierowe
ręczniki, wodę mineralną czy soki.
Najbardziej potrzeba jednak maseczek z ﬁltrem, jednorazowych kombinezonów ochronnych, ochraniaczy
na buty, płynów do dezynfekcji, gogli
ochronnych. Odzew wśród mieszkańców jest ogromny. Z pytaniami
jak wesprzeć puszczykowską placówkę można się zwracać do OSP
pod numerami telefonów 665 486
678 oraz 883 653 440. Możliwe jest
także dokonywanie wpłat ﬁnansowych bezpośrednio na konto szpitala: CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 85 1030 1247 0000 0000
8977 9006 z dopiskiem: „Darowizna
na walkę z pandemią”. KG

Tak załatwisz sprawy
przez telefon:
• Punkt informacyjny Starostwa
Powiatowego w Poznaniu:
61 84 10 500
• Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
61 84 10 504, 61 84 10 517
Kontakt do inspektorów
prowadzących postępowania
administracyjne od 11.00 do
13.00
• Wydział Komunikacji i Transportu: 61 84 10 748,
61 84 10 600, 61 84 10 538
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej:
• obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 84 10 621
• koordynacja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 84 10 783
• obsługa wniosków o wydanie
wypisów i wyrysów oraz
udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej
i dokumentów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego: 61 84 10 630
• Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa:
61 84 10 552
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
61 22 28 859
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Miejsce dla aktywnych sportowo
Murowana Goślina to niewielka miejscowość położona na północ od Poznania. Liczne ścieżki
rowerowe, trasy biegowe oraz rozwijająca się infrastruktura sportowa sprawiają, że jest to miejsce idealne
do zamieszkania przez osoby aktywne sportowo

REKLAMA

zacja sprawiają, że podjęcie decyzji
o zmianie miejsca zamieszkania staje się realne.
Na osiedlu Stolarska dostępne są
również dwupoziomowe mieszkania z ogrodem. Na powierzchni od
70 do 75 m2 znajdują się 3 lub 4 pokoje, które układem funkcjonalnym
nawiązują do rozwiązań z domów
jednorodzinnych.
Osiedla zlokalizowane są w spokojnej okolicy oraz posiadają pełną
infrastrukturę – do każdego budyn-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ważnym atutem lokalizacji jest
doskonała komunikacja miejska
i kolejowa z Poznaniem (25 minut
podmiejską koleją do centrum).
Murowana Goślina staje się popularna wśród osób, które chcą połączyć pracę w mieście z mieszkaniem
poza Poznaniem.
Miasto tętni sportowym stylem
życia, co potwierdzają liczne imprezy organizowane na terenie gminy.
W miejscowości działają społeczności sportowe, które wspólnie
trenują. Otoczenie terenów zielonych sprawia, że mieszkańcy mogą
cieszyć się prawdziwą ciszą i spokojem. W najbliższym sąsiedztwie
znajdują się rozległe lasy, Puszcza
Zielonka oraz liczne jeziora, które
zachęcają do spędzania czasu na
świeżym powietrzu.
Murowana Goślina to miasteczko
dla każdego, kto zmęczył się Poznaniem i chce zamieszkać w ciszy
i spokoju. Nie bez przyczyny właśnie to miejsce wybrał na realizację
kolejnych inwestycji – rozpoznawalny na wielkopolskim rynku nieruchomości – deweloper Linea.
Osiedla Stolarska i Pogodna bu-

dowane są w oparciu o sprawdzone
rozwiązania i wieloletnie doświadczenie projektantów. Charakteryzują się przemyślaną koncepcją zabudowy oraz przyjaznym otoczeniem
w postaci terenów zielonych.
Na osiedlu Pogodna budowane są

kameralne budynki wielorodzinne
Logo oraz Villa, w ramach których
dostępne są mieszkania 1, 2 lub 3
– pokojowe o powierzchni od 25 do
69 m2.
W szerokiej ofercie mieszkań
znajdują się zarówno funkcjonalne

kawalerki, jak i komfortowe rodzinne mieszkania wielopokojowe,
co pozwala każdemu znaleźć coś
dla siebie. Parterowe mieszkania
posiadają zielone ogrody, a lokale
na piętrach przestronne balkony.
Dobra cena i odpowiednia lokali-

Murowana Goślina
to miasteczko dla
każdego, kto zmęczył się Poznaniem
ku przyporządkowane są miejsca
postojowe i pomieszczenia gospodarcze do wyłącznego użytku mieszkańców. Na terenie obu inwestycji
projektowana jest również zielona
przestrzeń rekreacyjna z placem zabaw. Red
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Zdecydowany sprzeciw
samorządowców
W apelu napisano: „My, Wójtowie
i Burmistrzowie, członkowie i sympatycy Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, wyrażamy nasz zdecydowany
sprzeciw wobec planowanego przeprowadzenia w dniu 10 maja 2020
roku wyborów prezydenckich.
Uważamy, że w sytuacji rozprzestrzeniania się w naszym kraju epidemii koronawirusa będzie to absolutnie niepotrzebne narażanie życia
i zdrowia zarówno głosujących, jak
i członków komisji wyborczych.
Informujemy również, że w obecnych warunkach nie jesteśmy w stanie realizować działań związanych
z organizacją wyborów, w tym przygotowywania informacji wyborczych, szkolenia członków komisji,
zapewnienia obsługi informatycznej itp. To oznacza, że nie będzie
możliwości skorzystania przez wyborców z ich konstytucyjnych praw
wyborczych.
REKLAMA

Kierując się względami bezpieczeństwa wzywamy zatem stanowczo do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.
Tadeusz Czajka – wójt gminy Tarnowo Podgórne, Marian Szkudlarek
– burmistrz Swarzędza, Adam Mytych – zastępca prezydenta Leszna,
Małgorzata Machalska – burmistrz
Lubonia, Krzysztof Wolny – burmistrz Międzychodu, Grzegorz Wojtera – wójt Suchego Lasu, Jan Broda
– wójt Komornik, Mariusz Zaborowski – burmistrz Ślesina, Mirosław
Broniszewski – wójt Przykony, Marcin Wojtkowiak – wójt Czerwonaka,
Przemysław Pacholski – burmistrz
Kórnika, Piotr Hojan – burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego, Andrzej
Balcerek – burmistrz Puszczykowa,
Karol Balicki – burmistrz Nekli, Tomasz Szulc – burmistrz Opalenicy,
Włodzimierz Kaczmarek – burmistrz
Szamotuł, Janusz Piechocki – burmistrz Margonina, Mirosław Wie-

czór – burmistrz Wronek, Tadeusz
Szymanek – burmistrz Czerniejewa,
Tadeusz Kłos – burmistrz Skoków,
Jan Nowak – wójt Kawęczyna, Paweł
Przepióra – zastępca wójta Dopiewa,
Włodzimierz Pinczak – burmistrz
Stęszewa, Piotr Halasz – wójt Kamieńca, Dariusz Urbański – burmistrz Murowanej Gośliny, Szymon
Matysek – burmistrz Kostrzyna,Cezary Krasowski – wójt Brudzewa,
Bogusława Mikusek – wójt Baranowa, Paweł Adam – burmistrz Buku,
Ireneusz Antkowiak – burmistrz
Pobiedzisk, Adam Lewandowski –
burmistrz Śremu, Bogdan Kemnitz
– wójt Kleszczewa, Piotr Ruszkiewicz
– burmistrz Kościana, Adam Pulit –
burmistrz Złotowa, Stefan Dziamara – burmistrz Rychwała, Honorata
Kozłowska – burmistrz Wielichowa,
Artur Mietkiewicz – wójt Lądka,
Andrzej Przybyła – wójt Kościana,
Przemysław Majchrzak – wójt Wągrowca”. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Sprzeciw Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni –
Wielkopolska wobec planowanego przeprowadzenia 10 maja
wyborów prezydenckich

Lwy zostają w domu
Zamknięte wszystkie parki, plaże,
place zabaw, siłownie, park linowy
w Jankowicach, skateparki. Mamy
pozostawać w domu. Łatwo nie
jest… Dlatego gmina Tarnowo Podgórne prowadzi akcję „Lwy zostają
w domu” – #lwyzostająwdomu (nazwa pochodzi od lwa występującego
w herbie i logo gminy). Można na
przykład z gminnej strony internetowej i facebookowej pobrać kolorowanki dla najmłodszych, a po
pokolorowaniu przesłać do urzędu.
Z gotowych rysunków powstała wirtualna galeria. Jest też ﬁlm, pokazujący krok po kroku jak z dziećmi
wykonać kartkę okolicznościową.
Podobne akcje prowadzą gminne

jednostki i instytucje kultury. Na
przykład GOK SEZAM w ramach
cyklu „Plastyka w domu – #plastykawdomu” pokazuje jak wykonać
prace w domu. Tarnowskie Termy demonstrują, jakie ćwiczenia
możemy wykonywać w domu, by
utrzymywać dobrą kondycję, a po
kwarantannie szybciej nauczyć się
pływać. A Pałac Jankowice uruchomił cykl zajęć online dla seniorów
(m.in. zajęcia „Zdrowy kręgosłup”
czy rękodzieło).
Warto sprawdzać informacje na
stronach internetowych i facebookowych i wykorzystać kwarantannę na rozwijanie swoich pasji oraz
próbowanie czegoś nowego. ARz
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Gmina Czerwonak pomaga!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W marcu kilkoro mieszkańców gminy Czerwonak odpowiedziało na apel poznańskich szpitali
o pomoc w dostarczeniu najbardziej potrzebnych w epidemii rzeczy. Z pomysłem zwrócili się do wójta,
radnych, sołtysów i lokalnych społeczników. Odzew był natychmiastowy.

– Postanowiliśmy stworzyć stronę
na Facebook’u o nazwie „Gmina
Czerwonak pomaga szpitalom Poznania” i rozpocząć nasze działania w tym trudnym dla wszystkich
momencie. Dzięki sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli, ale
także dzięki wsparciu informacyjno-logistycznym Urzędu Gminy
Czerwonak przygotowaliśmy 12
miejsc zbiórki w całej gminie –
mówi Grzegorz Parszuto, radny,
który brał aktywnie udział w akcji.
Na reakcję mieszkańców nie trzeba
było długo czekać.

Kilka ciężarówek darów
Tylko w jeden dzień (19 marca)
udało się zebrać ok. 400 zgrzewek

wody mineralnej, soki i napoje
w kartonach, różnego rodzaju pakowanych energetycznych przekąsek: czekolad, batonów i ciastek
oraz niewielką liczbę rękawiczek
i maseczek ochronnych, mydeł
w płynie i płynów do mycia, chusteczek nawilżanych, sporą ilość
ręczników papierowych oraz papier toaletowy. Zebrane „dary”
traﬁły już do: Szpitala Klinicznego
im. Heliodora Święcickiego przy
ul. Przybyszewskiego, Szpitala
Wojskowego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, GinekologicznoPołożniczego Szpitala Klinicznego
przy ul. Polnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy
ul. Rycerskiej oraz kilku Zespołów

Ratownictwa Medycznego w powiecie poznańskim.

Mieszkańcy szyją maseczki
Gmina Czerwonak szyje maseczki dla ratowników medycznych i innych osób, które aktywnie pomagają
mieszkańcom tej gminy. – Jest grupa chętnych mieszkańców, którzy
już szyją maseczki z materiału, który udało nam się pozyskać i zakupić.
Oczywiście każda osoba zachowuje
warunki bezpieczeństwa, a szycie
odbywa się w ich prywatnych domach. Zespół Lekarza Rodzinnego
Pro Familia sterylizuje maseczki,
których wspólnymi siłami uszyliśmy
już ponad 800 sztuk – mówi zaangażowana w akcję przewodnicząca

zarządu osiedla Leśnego Agnieszka
Dudziak.
Maseczki traﬁają przede wszystkim do instytucji działających na
rzecz mieszkańców naszej gminy:
ośrodków zdrowia, państwowej
i ochotniczych straży pożarnych, ratownictwa medycznego, opiekunek
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Gminnej i policjantów i służb ratownictwa medycznego z powiatu poznańskiego.
Oczywiście gmina chce uszyć jak
najwięcej, dlatego każdy może dołączyć. Jeśli jesteś osobą, która ma
maszynę i chce szyć skontaktuj się
z organizatorami przez Facebooka
/ Gmina Czerwonak pomaga szpitalom w Poznaniu. Red

Maseczki szyją
• mieszkańcy gminy,
• Koło Gospodyń Wiejskich
w Promnicach,
• Koło Gospodyń Wiejskich
„Potaszanki”,
• Grupa Śmigające Szydełka
oraz pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury „Sokół”,
• Gminne Przedszkole nr 2 im.
Krasnala Hałabały w Koziegłowach,
• ZHP Huﬁec Czerwonak,
• Sołtyski i Przewodniczące
Zarządu Osiedli.
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WARSZTAT SAMOCHODOWY
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W cieniu
niewidzialnego wroga
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W obliczu niewidzialnego wroga,
którym jest wirus SARS-CoV-2,
ostatni miesiąc połączył społeczeństwo we wzajemnych wezwaniach do izolacji w domu. Niestety,
w obecnej chwili sytuacja walki
z epidemią koronawirusa zaostrza
się i kluczowym sposobem na spowolnienie wzrostu zakażeń jest restrykcyjne stosowanie zaleceń.
Pierwsze podjęte działania prewencyjne dotyczyły zamknięcia
przestrzeni publicznych: szkół
i lokalnego przedszkola, parków,
placów zabaw i targowisk, świetlic
opiekuńczo-wychowawczych oraz
boisk sportowych. Zawieszone do
odwołania zostały aktywności m.in.
w klubach seniora oraz wszystkich
innych instytucjach kultury.
Mieszkańcy gminy Stęszew codziennie są informowani o bieżącej sytuacji poprzez regularne komunikaty, przygotowywane przez
sztab zarządzania kryzysowego.
Jedną z inicjatyw wspierających
walkę z koronawirusem było rozpowszechnienie informacji o numerze konta bankowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Szwajcarskiej 3, by zainteresowani
udzieleniem wsparcia mieszkańcy

FOT. OSP STRYKOWO

Działania związane z epidemią koronawirusa w gminie Stęszew

W zbiórkę zaangażowali się m.in. strażacy z OSP Strykowo.
mogli przekazać ﬁnansowe cegiełki
dla medyków i obsługi; którzy niosą
ratunek zakażonym pacjentom.
Gmina Stęszew wspiera ratowników podstacji pogotowia ratunkowego, poprzez przekazywanie
środków ochrony osobistej oraz dostępnego wyposażenia. Dodatkowo
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strykowa i Stęszewa zorganizowały wśród lokalnej społeczności
zbiórki najpotrzebniejszych artykułów na rzecz ww. Szpitala Miejskiego przy ulicy Szwajcarskiej, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Klinicznego przy ulicy Polnej oraz
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu. Reakcja
mieszkańców była błyskawiczna.
Ponadto stęszewscy strażacy, by

pomóc ratownikom medycznym
z podstacji pogotowia ratunkowego
w Stęszewie – rozpoczęli ﬁnansową
zbiórkę za pośrednictwem portalu internetowego zrzutka.pl, aby
zakupić sprzęt ochrony osobistej
dla ratowników. Ponownie odzew
mieszkańców był natychmiastowy.
W ciągu pięciu dni zebrano 7417 zł.
Obserwując nieustanną zmienność i dynamikę sytuacji, wiemy że
reagować trzeba natychmiast – odpowiadając na potrzeby danej chwili. Epidemia to czas bardzo trudny
i wymagający wzajemnej solidarności społecznej. Niecodzienna sytuacja wymaga wspólnej mobilizacji
w odosobnieniu, by wygrać walkę
ze śmiertelnym chorobotwórczym
zagrożeniem. Red

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 roku zostanie wywieszony do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne – WYKAZY nieruchomości gminnych, położonych w Lusowie
i Przeźmierowie,
Przeźmierowie które zostały przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
– pod adresem e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl lub tel. (61) 8959 261.

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Zgodnie z art.37 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.65 ze zmianami) niniejszym
podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki– wywieszono ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Sękowo, Zalesie –
obręb Sędzinko, Kunowo.
Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej
www.duszniki.eu . Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki
(telefon 61-2956530 pokój nr 4).

W tych trudnych dla wszystkich
czasach każda pomoc jest na wagę
złota. Wielu mieszkańców Dobieżyna (gm. Buk) zaangażowało się
w zbiórkę podstawowych produktów na rzecz wielkopolskich szpitali.
Po tygodniu prowadzonej akcji,
27 marca dostarczono do punktu
zbiorczego przy Stadionie Miejskim
w Poznaniu m.in.: 100 sztuk rękawiczek ochronnych, fartuchy jednorazowe, kremy do rąk, 12 preparatów
do dezynfekcji pomieszczeń, około
180 dużych i 60 małych butelek
wody, 40 opakowań ciastek i pierników, około 50 batoników i wafelków, około 30 opakowań kawy oraz
20 opakowań herbaty, cukierki i kilka kilogramów cukru.
Odzew ze strony mieszkańców
przeszedł oczekiwania sołtysa Bar-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Pomoc płynie z Dobieżyna

tosza Budycha. W przeprowadzenie zbiórki zaangażowała się także
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Dobieżyna.
Jeśli ktoś chciałby wspomóc wielkopolskie szpitale, to odsyłamy na
stronę www.kibice-razem.pl. Koordynatorami akcji, do której przyłą-

czyli się mieszkańcy Dobieżyna, są
Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz
oraz poznański ośrodek Kibice Razem Lecha Poznań.
Ogromne podziękowania dla
mieszkańców Dobieżyna za wielkie
serce!
Zuzanna Skibińska

SPRZEDAM

POKÓJ HOTELOWY
W POZNANIU
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Komorniki również pomagają

W kolejnych dostawach zaplanowanych na dwa następne dni znalazło
się także 500 litrów mydła antybakteryjnego, 250 litrów płynu do
dezynfekcji powierzchni, 250 litrów
preparatu wirusobójczego oraz maseczki chirurgiczne i kombinezony
do ochrony osobistej.
Materiały te traﬁły także do Szpitala Przemienienia Pańskiego na ul.
Długiej w Poznaniu.
REKLAMA

– Cieszymy się, że chociaż tak
możemy wesprzeć dzielny personel
szpitali, który każdego dnia podejmuje ogromny wysiłek i ryzyko, by
nieść pomoc innym – czytamy w komunikacie Urzędu Gminy Komorniki. – Rodzaj pomocy i produkty
zostały uzgodnione bezpośrednio
ze szpitalami. Zakup środków
czystości dla szpitali ﬁnansowany
jest z budżetu gminy. Dziękujemy

druhnom i druhom z OSP Plewiska,
którzy organizują pomoc dla szpitali – dokonują zakupów i transportu
materiałów oraz codziennie oferują
swoją pomoc osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym z terenu naszej gminy. Słowa uznania kierujemy także do inicjatorek szycia
maseczek w Plewiskach. Maseczki
traﬁają do poznańskich szpitali. Inicjatywa godna poparcia! Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Gmina Komorniki pomaga w walce z koronawirusem. 30 marca pierwsza partia materiałów medycznych
traﬁła do Szpitala im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Plewiskach dostarczyli tam 520 litrów płynu do dezynfekcji rąk

AKTUALNOŚCI

Wymienią piece

Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn przekazali swoje diety
poznańskiemu Szpitalowi Zakaźnemu

w rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1189, z automatycznym podajnikiem paliwa i nieposiadającym
rusztu awaryjnego.
Do kostrzyńskiego urzędu wpłynęły 92 wnioski. Gmina Kostrzyn
zabezpieczyła na ten cel środki
w roku 2020 w wysokości 200 tysięcy złotych. ŁS

„Cegiełka” z Buku
Urząd Miasta i Gminy Buk 3 kwietnia przekazał pomoc rzeczową
Wielospecjalistycznemu Szpitalowi
Miejskiemu im. J. Strusia w Poznaniu, przekształconemu na czas walki z epidemią koronawirusa w jednoimienny szpital zakaźny.
Wśród darów znalazły się woda
mineralna, materiały medyczne
i sanitarne służące do ochrony osobistej personelu medycznego, a także środki do dezynfekcji. Wartość
tych rzeczy, które zostały zakupione
przez miasto i gminę Buk oraz przekazane przez ﬁrmę Serwus wyniosła
PROMOCJA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Od 17 marca do 31 marca w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie przyjmowane były wnioski o dopłaty do
wymiany źródeł ciepła. Wysokość
dopłaty to 80% wartości inwestycji
– nie więcej niż 5 tys. zł. dla wymiany pieca.
Dotacja może być przyznana
do likwidacji istniejącego pieca
na paliwo stałe, niespełniającego
wymagań jakościowych i zakupu
jednego z niżej wymienionych źródeł ciepła: kocioł zasilany paliwem
gazowym, kocioł elektryczny lub
urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej,
kocioł zasilany olejem opałowym,
d) kocioł zasilany paliwem stałym,
w tym biomasą, spełniający wymogi klasy 5 lub wyższej wg normy
PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi
ekoprojektu w zakresie sprawności
i emisji zanieczyszczeń określonych

Piękny gest Rady
Kostrzyna

Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn zrzekli się dobrowolnie swoich diet z tytułu pełnionych funkcji,
otrzymanych w miesiącu marcu,
a całą zebraną kwotę w wysokości
15.280 złotych przekazali na konto
Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu na wsparcie realizacji zadań związanych ze zwalcza-

niem koronawirusa wywołującego
chorobę COVID-19.
– Mam nadzieję, że przekazane
środki ﬁnansowe, choć w niewielkim
stopniu, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno
personelu jak i pacjentów szpitala,
który został przekształcony na jednoimienny Szpital Zakaźny dedyko-

wany dla pacjentów z podejrzeniem
zakażenia i zakażonych koronawirusem. Wyrażam przekonanie, że gest
dobrej woli naszych radnych zachęci
organy stanowiące innych jednostek
samorządu terytorialnego do podobnych działań – powiedział Grzegorz
Banaszak, przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn. ŁS

Powstają
ulice
ok. 25 tys. zł. Przekazane dary są
swoistą „cegiełką” w morzu potrzeb
szpitala. Red

Od początku roku trwa budowa ulicy
Wyszyńskiego i Liliowej w Kostrzynie. Inwestycje realizuje Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.
z Rabowic. Pod koniec marca drogowcy przystąpili już do prac budowlanych w ulicy Wyszyńskiego, bowiem
ulica Liliowa została już wyposażona
w chodniki, drogi rowerowe oraz
nową nakładkę drogową z kostki
betonowej. Wartość inwestycji to 5
milionów złotych, a 60% tej kwoty
pochodzi z doﬁnansowania ze środków zewnętrznych z Funduszu Dróg
Samorządowych. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Rusza budowa kina

12 marca w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Kostrzyn podpisano
umowę pt. „Adaptacja pomieszczeń
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn na potrzeby sali multimedialnej w ramach projektu Małe
kino społecznościowe szansą na

rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.
W ramach umowy w jednym
z pomieszczeń Biblioteki Publicznej powstanie kino, które pomieści
21 miejsc. Sala wyposażona będzie
w nowoczesne nagłośnienie, akusty-

kę oraz klimatyzację. Wartość zadania to niespełna 400 tysięcy złotych.
Prace budowlane będzie realizowało kostrzyńskie Przedsiębiorstwo
Ogólnobudowlane Wagner, a dostawą sprzętu zajmie się ﬁrma TEHAIX z siedzibą we Wrześni. ŁS
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Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 2 kwietnia umowę
z Wielospecjalistycznym Szpitalem
Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, reprezentowanym przez dyrektora dr.
Bartłomieja Gruszkę.
Na mocy tej umowy z budżetu
gminy Swarzędz udzielona zostaje
dotacja celowa na zakup sprzętu
ochrony osobistej i indywidualnej
oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze
zwalczaniem COVID-19.
Wysokość dotacji wynosi 100

Miasto i Gmina Kórnik zgodnie z decyzja burmistrza Przemysława Pacholskiego przekaże 100 tys. złotych
na potrzeby Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu, który obecnie
został przekształcony w jednoproﬁlowy Szpital Zakaźny. Pieniądze
przesunięto rezygnując z realizacji
systemu roweru miejskiego.
Ponadto, pracownicy WODKOM
Kórnik przeprowadzają dezynfekcję
przystanków komunikacji miejskiej
na terenie całej gminy za pomocą
specjalistycznego środka. W pierwszej kolejności zdezynfekowane są
wiaty na najbardziej uczęszczanych
trasach (w kierunku Poznania).
Sukcesywnie odkażone będą kolejne miejsca.
We współpracy z Kórnickim Towarzystwem Pomocy Społecznej
KTPS Urząd Miasta i Gminy Kórnik
zgłosił swój akces do akcji Maseczki dla Polski. Zgodnie z instrukcją
organizatorów, złożono zapotrzebowanie na maseczki dla wszystkich mieszkańców naszej gminy
(zgodnie z liczbą mieszkańców
w gospodarstwach domowych jakie
REKLAMA

FOT. ŁUKASZ GRZEGOROWSKI

Miasto i Gmina Kórnik przekaże 100 tys. złotych na
potrzeby Szpitala Zakaźnego w Poznaniu

Pracownicy WODKOM Kórnik przeprowadzają dezynfekcję przystanków.
zgłoszono w deklaracjach w sprawie
gospodarowania odpadami, czyli
ponad 31 tys.).
Zamówień jest bardzo wiele, więc
będziemy musieli czekać cierpliwie
na realizację.
O sposobie dystrybucji maseczek
gmina będzie informowała w mo-

mencie potwierdzenia terminu dostawy.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Dar Swarzędza

Kórnik pomaga

000 zł. Umowa stanowi, iż kwota
ta zostanie przekazana szpitalowi
w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. MW

Gmina Buk odwołuje
Gmina Buk poinformowała o odwołaniu do końca czerwca wszelkich
imprez organizowanych przez jej
jednostki organizacyjne.
W miarę możliwości wydarzenia
przekładane będą na inny termin.
Informacje o nich na bieżąco aktualizowane są w kalendarium na
stronie www.buk.gmina.pl.
Red
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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!
REKLAMA

GMINNYW TARNOWIE
ZESPÓŁ
POMOCOWY
PODGÓRNYM
W ślad za apelem, by w związku z rozpowszechnianie się
koronawirusa wszyscy pozostawali w domach, w naszej Gminie
powstał ZESPÓŁ POMOCOWY.
Zespół tworzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki
środowiskowe. Koordynatorem jest I Zastępca Wójta Ewa
Noszczyńska-Szkurat.
Zadaniem zespołu jest pomoc osobom starszym, samotnym,
chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci kwarantanną dotychczasowi opiekunowie czy rodzina. Pomoc oferujemy
także osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie
powinny zostać w domach.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
zgłoszenia przyjmuje I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat:

tel. 606 940 826
wicewojt@tarnowo-podgorne.pl
Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Następnie zostanie
ustalony zakres i sposób pomocy.
Pomoc obejmuje m.in. zrobienie i dostarczenie zakupów, leków
oraz inną indywidualnie dostosowaną formę pomocy oraz informowanie na temat zagrożenia koronawirusem (objawy choroby,
postępowanie, zasady bezpieczeństwa).
Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji zgłoszenia.

Lwy zostają w domu!

TAKIEJ BUDY
*%3:#:%.)%9|/```

Nasze dzieci
wyjątkowe

Za ten fotoobraz wylicytowano
najwyższą kwotę – 610 zł!

Kiedy zaczynaliśmy tę licytację obrazów Pawła Lemanowicza
na rzecz czwórki potrzebujących dzieci z Lusówka i Lusowa
(gm. Tarnowo Podgórne), nie zdawaliśmy sobie sprawy, że za
chwilę świat zostanie sparaliżowany przez globalną pandemię.
Niemniej, chociaż świat się zatrzymał, my zdecydowaliśmy się
przeprowadzić akcję zgodnie z planem. Opłaciło się!
Antosia (2 lata), Jagódka (4 lata),
Szymek z Lusowa (7 lat) i Szymek
z Lusówka (22 lata) od swoich najmłodszych lat zmagają się z ciężkimi chorobami. Szymek z Lusowa
walczy z nowotworem, a pozostała
trójka – porażeniem mózgowym
i chorobami towarzyszącymi. Każde
z dzieci potrzebuje stałej opieki, rehabilitacji i ogromnej miłości. Każde z nich ma swoją historię heroicznej walki z chorobą. Ich rodzice to
prawdziwi bohaterowie, zaprawieni w boju z przeciwnościami losu.
A sąsiedzi przy każdej sposobności
starają się okazać im swoją solidarność.
Tak było i tym razem. Wystawiliśmy na licytację 12 fotoobrazów
Pawła Lemanowicza, przedstawiających piękno Lusówka i okolic. Ich
wydruk został sﬁnansowany przez
prywatnego sponsora. Obrazy były
pokazywane w ubiegłym roku na
wystawie „Lusówko wczoraj i dziś”
realizowanej przy wsparciu Budżetu
Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne. Obejrzało ją ponad
600 mieszkańców.
Okazało się, że pomysł z aukcją
obrazów to był strzał w dziesiątkę.
W czasie 3 tygodni marca uczest-

nicy licytacji codziennie podbijali
ceny, a ostatnia godzina to było już
istne szaleństwo. Najdroższy obraz
– „Księżyc nad Jeziorem Lusowskim” – osiągnął cenę 610 zł, a całkowita zebrana kwota to 4140 zł. Aż
żal, że obrazów nie było więcej!
Oprócz zebranych środków pieniężnych, innym owocem akcji była
możliwość poznania bliżej owej
czwórki dzielnych dzieci. Codziennie przez trzy tygodnie zamieszczaliśmy na facebooku opisy i ﬁlmy
pokazujące naszych bohaterów,
ich rodziny i problemy z jakimi się
spotykają. Wszystkie materiały dostępne są na stronie naszej akcji –
lusowko.org.pl.
W tym miejscu raz jeszcze chcemy bardzo podziękować rodzicom,
że znaleźli w sobie siłę, aby opowiedzieć nam swoje historie. Wierzymy, że dzięki temu Wasze dzieci
jeszcze mocniej zapadną w sercach
mieszkańców. Bardzo dziękujemy
za wsparcie I Zastępcy Wójta Tarnowa Podgórnego Ewie Noszczyńskiej-Szkurat i ks. proboszczowi
Adamowi Przewoźnemu. Ogromne
podziękowania należą się wszystkim licytującym (wiemy, że nie robiliście tego dla samych obrazów

– świadczą o tym choćby wpłaty ponad wylicytowane kwoty!) i osobom
wspierającym naszą akcję w inny
sposób. W tych trudnych czasach,
to bardzo budujące, że tyle dobra
tkwi w ludziach!
Na koniec chciałbym osobiście
podziękować dwóm mieszkankom
Lusówka, które były marketingowym mózgiem całej operacji: Magdzie Barteckiej i Marcie Bilendzie,
a także Pawłowi Lemanowiczowi za
zgodę na takie spożytkowanie jego
prac i codzienne wsparcie.
A jeśli chcecie podzielić się z naszymi wyjątkowymi dziećmi swoim
dobrem, to wciąż można to zrobić,
choćby darowując 1% swojego podatku:
• Antosia: KRS 0000186434,
cel szczegółowy: 762/W Antonina
Woźna
• Jagódka: KRS 0000186434,
cel szczegółowy: Jagoda Tomicka
147/T
• Szymek z Lusowa: KRS
0000023852, cel szczegółowy: Szymon Walkowiak
• Szymek z Lusówka: KRS
0000518797, cel szczegółowy:
143/2019 Szymon Sobociński
Tomasz Kluwak, Lusówko

Dopiewski Budżet Obywatelski

przestrzennych sal lekcyjnych
staże i praktyki w kilkudziesięciu
firmach partnerskich
dogodny plan lekcji
system stypendialny
biblioteka, świetlica
i centrum multimedialne
pełnowymiarowa sala sportowa
z widownią i szatniami

takabuda.pl

Q@MşNV@
Technikum:
3YJNŀ@
- technik logistyk
)RSNOMH@
- technik mechatronik
- cukiernik
- technik informatyk
- piekarz
- technik elektronik
- kucharz
- technik procesów
- fryzjer
drukowania
- stolarz
- tapicer
- krawiec
- mechatronik
- magazynier logistyk
- elektromechanik
- drukarz offsetowy

Pula Dopiewskiego Budżetu
Obywatelskiego wynosi 300 tys. zł.
Projekty z dużych sołectw rywalizują o 145 tys. zł, sołectwa średnie
o 95 tys. zł, a małe – o 60 tys. zł.

Jaki jest podział sołectw na
grupy?
• Grupa I (sołectwa duże) – obejmuje: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo,
• Grupa II (sołectwa średnie) –
obejmuje: Dąbrowa, Dopiewiec,
Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo,
• Grupa III (sołectwa małe) – obejmuje: Gołuski, Trzcielin, Więckowice.

GRAF. M. JUSKOWIAK

nowoczesnych pracowni
zawodowych

Od prima aprilis do końca czerwca
mieszkańcy gminy Dopiewo mogą
zgłaszać projekty do Dopiewskiego
Budżetu Obywatelskiego.
To już piąta jego edycja. Głosowanie odbędzie się jesienią – od 22
września do 13 października. Wyłonionych zostanie co najmniej trzech
zwycięzców. Lista laureatów zostanie ogłoszona 21 października.
W poprzednich edycjach wśród
zwycięskich projektów przeważały
pomysły na miejsca rekreacji, zabawy i sportu, które Urząd Gminy
Dopiewo zrealizował, zgodnie ze
wskazaniami mieszkańców.
Od trzech edycji w DBO obowiązują zasady, zgodnie z którymi oddzielnie między sobą rywalizują projekty z trzech grup sołectw o różnej
wielkości. Przelicznik korygujący
odpowiednio zwiększy lub zmniejszy siłę głosów, w zależności od liczby mieszkańców sołectwa. Wszystko
po to, by wyrównać szanse pomysłów z mniejszych sołectw na realizację, nawet w ramach grupy.

Nowość
Nowością tegorocznej edycji
są wskazane tereny realizacji zadań. Jest ich 16. Na stronie DBO
można zobaczyć ich lokalizację na
mapkach i opisy. Dodatkowo można skonsultować się w ich sprawie
z pracownikiem Urzędu Gminy
Dopiewo, także telefonicznie lub
e-mailowo.

Szczegóły dostępne są na stronie:
dbo.dopiewo.pl .

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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PROMOCJA

Podziękowania dla
opalenickich tancerzy

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W sali widowiskowej CKiB 4 marca burmistrz Opalenicy
spotkał się z młodymi tancerzami i ich rodzicami –
członkami Klubu Sportowego Opalenica Dance Studio

Wręczając pamiątkowe dyplomy pogratulował adeptom tańca dotychczasowych sukcesów, w szczególności doskonałego występu podczas
ubiegłorocznych mistrzostw świata
w Chorwacji. Była to wspaniała promocja gminy Opalenica poza grani-

cami kraju. Te sukcesy są efektem nie
tylko ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń,
lecz przede wszystkim miłość do tańca.
Specjalne podziękowania burmistrz skierował do Joanny Zwierzchowskiej – prezes klubu i instruktorce tańca, doceniając jej pracę

z młodzieżą i życząc dalszych sukcesów oraz zadowolenia z realizacji
swojej życiowej pasji. Członkowie
klubu zostali również wyróżnieni
przez Ministra Sportu okolicznościowymi adresami, które wręczyła
Joanna Zwierzchowska. TA

REKLAMA
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Razem dla Zosi

FOT. SP OPALENICA I UM OPALENICA

Bieg Charytatywny dla Zosi odbył się w Opalenicy 8 marca. Frekwencja była zaskakująco wysoka!

Organizatorzy cieszą się bardzo,
że uczestnicy biegu przybyli do
nas nie tylko z naszego miasta, ale
też z innych miejscowości. Licznie
zgromadzeni swoją empatyczną postawą przyczynili się do pozyskania
środków ﬁnansowych na leczenie
Zosi.
Niewątpliwie przy współpracy
wielu osób i instytucji udało się
zorganizować tę sportową imprezę
oraz zebrać aż 11.144,03 zł. Uczestnicy pokonali dystans 4,2 km bie-

gnąc, maszerując z kijkami, jadąc
na rolkach czy rowerze. A wszystko dla małej kobietki – Zosi, która
obecna był na płycie boiska Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy.
Podczas sportowego wydarzenia
można było zaprzyjaźnić się z maskotkami, reprezentowanymi przez
oddział PKO Banku Polskiego
w Opalenicy.
Po przyjemnym biegu na wszystkich czekała niespodzianka w po-

staci pysznej grochówki, drożdżówek i napojów. Atmosfera była
wyśmienita!
Dyrekcja szkoły pragnie gorąco
podziękować współorganizatorom,
sponsorom, pracownikom naszej
placówki i pracownikom Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz
wszystkim, którzy dołożyli swoją
pieniężną cegiełkę w pomoc dla tej
potrzebującej rodziny. Szczególne
podziękowanie za wsparcie składa
burmistrzowi Opalenicy Tomaszo-

wi Szulcowi oraz Przemysławowi
Budźko.
Za pomoc w organizacji imprezy
swoją wdzięczność szkoła pragnie
przekazać strażakom OSP, prezesowi Opalenickiego Klubu Biegacza Hubertowi Kukawie, wszystkim
członkom tegoż klubu oraz Radzie Rodziców SP za wpłatę 10%
z dochodu zabawy karnawałowej.
Ponadto gorąco dziękujemy pracownikom naszej placówki i pracownikom urzędu, a w szczegól-

ności Grzegorzowi Mądroszykowi,
Patrykowi Kąkolewskiemu i Marcinowi Chróstowi oraz dyrektorowi
CKiB w Opalenicy Krzysztofowi
Sadowskiemu. Dziękujemy Szkole
Podstawowej w Rudnikach, której
ﬁnansowy udział w zbiórce przekazała dyrektor szkoły Lilianna Mortka. Bardzo nas cieszy zaangażowanie mieszkańców miasta, którzy
wspierają podejmowane przez nas
inicjatywy oraz którzy są z nami cały
czas. SP Opalenica

Spokojnych
Swiat!
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ŻYCZENIA

Czytelnikom „Naszego Głosu
Poznańskiego” z okazji Świąt
Wielkiej Nocy życzę radości
i pogody ducha.
Niech będzie to czas wypełniony
wewnętrznym spokojem
i nadzieją.
Niech nadchodzące dni przyniosą
nam wszystkim energię do
realizowania pasji
i życiowych planów.
Tadeusz Czajka
Wójt Tarnowa Podgórnego
Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
wolnych od trosk
i problemów codzienności,
Pełnych nadziei, ciepła
i wiosny.
Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk
Wójt Gminy Dopiewo
Adrian Napierała

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

I JUŻ WSZYSTKO
WIESZ...
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TURYSTYCZNE PLOTki

Podróż szlakiem profesji

FOT. PIOTR BASIŃSKI

NASZ PATRONAT „Murarz domy buduje / Krawiec szyje ubrania / Ale gdzieżby co uszył / Gdyby
nie miał mieszkania?” – budowlańców i krawców z wiersza Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą
na temat tyﬂologa czy zduna. Pospolity czy rzadki – każdy zawód ma swoją specyﬁkę, którą warto odkryć.
Pora zatem na podróż szlakiem profesji wokół Poznania

FOT. ADAM MENDRALA

Muzeum Wag i Miar w Sadach.

FOT. JAKUB PINDYCH

Kolekcja zabytkowych motocykli Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie.

FOT. PIOTR BASIŃSKI

FOT. MAREK JAKUBOWSKI

Swarzędzki Szlak Meblowy.

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.
Ponad sto lat temu na terenie Lubonia powstały wielkie zakłady przemysłowe. Losy dwóch związanych
z nimi grup – fabrykantów i robotników – przybliżają wycieczki Lubońskim Szlakiem Architektury
Przemysłowej. Uczestnicy podobnych spacerów Swarzędzkim Szlakiem Meblowym zgłębiają tajemnice Swarzędza – miasta meblarzy,
a gwoździem programu są wizyty
w czynnym zakładzie stolarskim.

Prywatne kolekcje
Ciekawych wrażeń dostarczają
zbiory prywatnych kolekcjonerów.
Muzeum Wag i Miar Juliusza Gustowskiego w Sadach (gm. Tarnowo Podgórne) prezentuje przegląd
najróżniejszych wag i przyrządów
metrologicznych. W Rogalinku
działa Dawna Introligatornia, Drukarstwo i Zbiory Regionalne Alojzego Szabelskiego, gdzie można zgłębić tajniki druku i oprawy książek.
Podobne miejsce powstaje w Pusz-

czykowie, gdzie Mikołaj Rybczyński
gromadzi stare maszyny drukarskie.
Miłośnicy motoryzacji czekają
na uruchomienie Muzeum Sztuki
Inżynierskiej Zbigniewa Koprasa
w Fiałkowie. Właściciel już teraz
udostępnia kolekcję zabytkowych
samochodów i motocykli, opowiadając o pracy mechanika pojazdów
zabytkowych. Jedną z najbardziej
niezwykłych profesji przedstawia
Muzeum Tyﬂologiczne w Owińskach, które specjalizuje się w tyﬂokartograﬁi – mapach dla osób z wadami wzroku.
Traperska Osada w Bolechówku
i Wioska Indiańska w Łopuchówku
– to miejsca, gdzie można wcielić się
w łowców futer i Czerwonoskórych.
Barwne życie pisarza-podróżnika
prezentuje Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Warto poznać również
losy polskich misjonarzy, odwiedzając Muzeum im. Ojca Mariana
Żelazka w Chludowie.

Muzeum Tyﬂologiczne w Owińskach.

W tak pięknych
okolicznościach przyrody
Adam Wodziczko zasłynął jako
inicjator powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego. Słynnego
przyrodnika przedstawia wystawa
• „Turystyczne PLOTki”:
w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną (PLOT) przybliżamy okoliczne atrakcje i ofertę
naszych sąsiadów. Liczymy,
że nasze artykuły pozwolą na
wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek okolic Poznania,
a w przyszłości staną się inspiracją dla rzeczywistych wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się
równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin
członkowskich PLOT, w Naszym
Głosie Poznańskim na naszglospoznanski.pl oraz w Prasowej
Powiatowej 17.

w muzeum parku w Jeziorach. Pracę
biologa i leśnika przybliża Ośrodek
Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku oraz Leśna Izba Edukacyjna
Puszczy Noteckiej w Dąbrówce Leśnej, a wiedzę z zakresu ogrodnictwa
i dendrologii – arboreta w Kórniku
i Zielonce. Wizyta w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
to okazja, by poznać całą grupę zawodów: od rolnika przez melioranta po weterynarza. Ofertę muzeum
uzupełniają jego oddziały, między innymi Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu i Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.

Zawody z przeszłości
Szczególnie ciekawe jest spotkanie z zawodami, które miały już
swoje pięć minut w historii. Park
Dzieje w Murowanej Goślinie oferuje ekscytujące pokazy sokolnicze,
a powozownie w Kórniku i Rogalinie pomagają zapoznać się z pro-

fesją stangreta. W tym ostatnim
zrekonstruowano gabinet Edwarda
Bernarda Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźctwie. Dużą część społeczności Śremu stanowili dawniej
pracownicy Odlewni Żeliwa. Dziś
o dawnych tradycjach przypomina
Pomnik Odlewnika oraz wykonana
na miejscu rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Tradycje starych zawodów podtrzymuje też Kuźnia na Piaskach w Kórniku, gdzie odbywają
się pokazy tego rzadko już spotykanego fachu. Obok powstał Kórnicki
Wehikuł Czasu, a w nim pamiątki
przypominające codzienną pracę
rzemieślników: szewca, powroźnika, stolarza, zduna i fryzjera.
Prawdziwą perełką tego miejsca jest
ekspozycja pokazująca pracę położnych w izbie porodowej, działającej
przed laty w kórnickim ratuszu.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
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Wirtualne mistrzostwa Poznania
NASZ PATRONAT Żużla nie ma, a PSŻ jedzie turniej…
wirtualnie! Tysiące kibiców na każdym biegu!
skich żużlowców. To ukłon w stronę
ﬁrm, które w tym bardzo trudnym
dla biznesu okresie, pozostają nadal
przy wsparciu klubu ze stolicy Wielkopolski.
Kto startuje w zawodach? Stawkę
żużlowców tworzą aktualni jeźdźcy
SpecHouse PSŻ Poznań oraz byli
zawodnicy „Skorpionów”. Na liście
startowej nie zabrakło zatem takich
nazwisk jak David Bellego, Kevin
Woelbert, Robert Miśkowiak, Nick
Morris czy Frederik Jakobsen. Co
ciekawe, rozegrane jak do tej pory
potyczki wskazują, iż sami żużlowcy
bardzo emocjonalnie podchodzą do
tych zawodów.
– Zawody – choć są wyłącznie zabawą – zostały bardzo pozytywnie
przyjęte przez naszych żużlowców.
Po aktywności niektórych naszych
zawodników na swoich kanałach
social media, w których gorąco zachęcają swoich fanów do oddawania
głosów, widać, że budzi się u nich
żyłka sportowej rywalizacji. To dobrze wróży przed rozpoczęciem
prawdziwego sezonu, który – mam
nadzieję – niebawem ruszy – mówi
Arkadiusz Ładziński, prezes PSŻ
Poznań.
Sam turniej został bardzo pozytywnie odebrany przez samych
fanów „czarnego sportu” – „Każ-

dy z biegów gromadzi na naszym
proﬁlu kilka tysięcy kibiców! Kilkaset z nich aktywnie bierze udział
w zabawie. To sporty kapitał. Należy mieć na uwadze, iż same zawody
są nie tylko umilaczem czasu. Pełnią także ważną rolę ankiety, w której kibice mogą wybrać ich ulubionego zawodnika. Takie informacje
są bardzo istotne w perspektywie
budowania zespołu na kolejne lata”
– podkreśla sternik „Skorpionów”.

Michał
Urbaniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

FOT. ARCHIWUM

Sportowy lockout ogarnął wszystkie dyscypliny. Brak rywalizacji jest
szczególnie bolesny dla samych
sportowców, jednak dotyka również
środowisko kibicowskie. Poszczególne kluby starają się za wszelką
cenę zająć czas oczekiwań organizacją wirtualnych zabaw i zawodów.
Podobną drogę obrał PSŻ Poznań,
który zainicjował I Wirtualne Indywidualne Mistrzostwa Poznania!
Każdy bieg śledzą tysiące fanów!
Zasady zabawy są bardzo proste.
Codziennie na proﬁlu klubowym na
Facebooku publikowana jest graﬁka
z biegiem, w którym startuje po 4
żużlowców. Do każdego z zawodników przypisana jest konkretna
ikonka emocji. Kibice oznaczając
wybraną przez siebie emotikonkę
oddają głos na konkretnego żużlowca. Wyścig wygrywa ten, który
uzyska największą liczbę oddanych
głosów. Biegów zaplanowano dwadzieścia, po zakończeniu których
zsumowane zostaną punkty wszystkich uczestniczących. Rzecz jasna,
Mistrzem zostanie zdobywca największej ich liczby.
Należy również podkreślić, iż
każdy wyścig ma swojego indywidualnego Partnera – rzeczywisty
podmiot, który w sezonie 2020
wspierać ma poczynania poznań-
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BAJKI ZNAD MORZA
Zapraszamy na cykl bajek dla dzieci prosto znad morza!
Widzimy się w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 20:00
Polub nas na Facebooku i pozostań z nami w stałym kontakcie.
/havethotel

HAVET Hotel Resort & Spa ੜੜੜੜੜ | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 |havethotel.pl

