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!

Jeszcze w tym roku na zmianach na ul. Gdyńskiej skorzystają nie tylko kierowcy,
ale także rowerzyści oraz piesi. Prace są coraz bardziej zaawansowane —
samochody przejeżdżają już nową jezdnią, a stara została rozebrana.
Więcej na STR. 3

ULICA GDYŃSKA
W PRZEBUDOWIE
FOT. PIM

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

Tramwaj na Naramowice – ruszają prace! STR. 4

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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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
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Ulica Gdyńska w przebudowie
18 maja plac budowy odwiedzili
m.in. zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak
i prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka.
– To kolejna inwestycja drogowa
na północy Poznania, po wcześniejszej przebudowie ulic Gdyńskiej
i Bałtyckiej oraz zakończonym remoncie mostu Lecha. Znacznie poprawią one komfort poruszania się
i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu wyjeżdżających
oraz wjeżdżających do Poznania od
strony Czerwonaka – mówi Mariusz
Wiśniewski, zastępca prezydenta
Poznania. – Na przebudowywanym
odcinku ul. Gdyńskiej ruch przebiega sprawnie, a prace toczą się
zgodnie z harmonogramem. Jesienią tego roku będzie można w pełni
korzystać i podziwiać efekt robót
oraz współpracy samorządów – Poznania i gminy Czerwonak.
Przebudowa ul. Gdyńskiej, na odcinku od granicy Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, rozpoczęła się
jesienią ubiegłego roku.
REKLAMA

FOT. RYSZARD BĄCZKOWSKI

Jeszcze w tym roku na zmianach na ul. Gdyńskiej skorzystają nie tylko kierowcy, ale także rowerzyści
oraz piesi. Prace są coraz bardziej zaawansowane – samochody przejeżdżają już nową jezdnią, a stara
została rozebrana

Prace na ul. Gdyńskiej są coraz bardziej zaawansowane
– Nie kryjemy zadowolenia z tempa prac, bo postępy są bardzo widoczne. Jednocześnie ul. Gdyńska
cały czas jest przejezdna, bo dzięki
przemyślanym etapom nie było do
tej pory konieczności całkowitego

Zakończenie prac
nastąpi w IV
kwartale 2020

zamknięcia drogi. Kierowcy aktualnie jeżdżą już nową, zachodnią
jezdnią drogi, a roboty przeniosły
się na wschodnią część – zaznacza
Justyna Litka, prezes zarządu spółki
Poznańskie Inwestycje Miejskie.
W czasie budowy zachodniej
jezdni kierowcy poruszali się śladem istniejącej drogi. Teraz stara
nawierzchnia została rozebrana,
a w jej miejscu powstanie nowa,
wschodnia nitka ulicy. W ramach

przebudowy zrealizowany został
nowy przystanek autobusowy przy
skrzyżowaniu z ul. Piaskową, z którego mogą już korzystać pasażerowie. Rozpoczęły się również roboty
związane z budową wjazdów na
posesje poszczególnych mieszkańców jak i ﬁrm działających przy
ul. Gdyńskiej. Powstaje również
chodnik, przebudowywana jest infrastruktura podziemna oraz prowadzone są roboty przygotowawcze

pod budowę tzw. drogi rozprowadzającej (dodatkowego pasa ruchu)
na terenie zabudowanym, gdzie
przewidziano ekrany akustyczne.
Dobrze widoczny jest zarys drugiego ronda budowanego na skrzyżowaniu ul. Gdyńskiej i Piaskowej (pierwsze przy ul. Poznańskiej). Intensywne
roboty trwają także za tym skrzyżowaniem, w kierunku Czerwonaka.
W ramach czasowej organizacji
ruchu ul. Piaskowa jest drogą jednokierunkową. Ul. Gdyńska pozostaje przejezdna, ale obowiązuje
ograniczenie prędkości do 30 km/h
i zakaz wyprzedzania. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie
uwagi na bieżące oznakowanie.
Przebudowa ok. 1,2 km odcinka
ul. Gdyńskiej rozpoczęła się pod
koniec października. Docelowo,
po rozbudowie, ul. Gdyńska będzie
składała się z dwóch niezależnych
jezdni, a każda z nich będzie miała
dwa pasy ruchu. Powstaną również
dwa ronda, zatoki autobusowe,
chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie. Zakończenie inwestycji planowane jest w ostatnim kwartale
2020 r. PIM, opr. RB
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Tramwaj na Naramowice
Rozpoczynają się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice i nowego układu
drogowego. Zmieni się organizacja ruchu na ul. Naramowickiej. W ciągu roku dwustronne Moderusy
Gamma dojadą do przystanku przy ul. Włodarskiej, a za dwa lata do końcowego przy ul. Błażeja
– W nocy z 29 na 30 maja rozpoczną się zasadnicze prace przy
niewątpliwie największej i jednej
z najważniejszych inwestycji w naszym mieście, szczególnie wyczekiwanej przez mieszkańców Naramowic. Jest ona dobrze przygotowana
i zaplanowana, co przełoży się na jej
szybką realizację. Dzięki temu już
za dwa lata będzie można z północy Poznania dojechać w kilkanaście
minut tramwajem do centrum –
mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent
Poznania.
Generalny wykonawca przejął już
plac budowy od pętli Wilczak do
ul. Lechickiej. Wkrótce rozpoczną
się prace m.in. przy frezowaniu nawierzchni jezdni ul. Naramowickiej,
roboty ziemne oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

Zmiana organizacji ruchu
W nocy z 29 na 30 maja ul. Naramowicka zostanie zamknięta na
dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem
autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy

Udostępnienie całej
trasy przewidywane
jest wiosną 2022 r.
dojazdów do posesji). Przejezdne
w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką,
czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych
i rowerzystów (w zależności od
postępu robót, może on zostać wytyczony tymczasowymi trasami).
Ponadto prace wymagały przeniesienia stacji Poznańskiego Roweru
Miejskiego Wilczak i skorygowania strefy wypożyczeń Włodarska.
Zarówno strefa, jak i stacja PRM
znajdą się w pobliżu dotychczasowych lokalizacji.
Skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej nie zostanie całkowicie
zamknięte, ale znacząco zmieni się
organizacja ruchu. W ramach prac
przygotowawczych powstają tam
specjalne łącznice, które umożliwią
wyłączenie centrum skrzyżowania

przy zachowaniu części relacji. Jedną łącznicę przewidziano przy stacji
paliw Lotos, drugą w ciągu ul. Lechickiej.

Priorytet dla komunikacji
publicznej
– Komunikacja miejska będzie
najlepszym wyborem w czasie objazdów. Jej funkcjonowanie ułatwią
wprowadzone w tym miesiącu buspasy. Na czas inwestycji przygotowano ich kompleksową siatkę.
Skorzystają z nich autobusy linii
obecnie obsługujących Winogrady,
Naramowice i Piątkowo. Poruszać
się po nich będą mogły także rowery, motory, motocykle, pojazdy
elektryczne, taksówki i służby miejskie – zaznacza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – W czasie pierwszego etapu
zasadniczych prac i zamknięcia ul.
Naramowickiej trasy zmienią trzy
linie autobusowe – 151, 167 i 911
– które skorzystają z tymczasowych
buspasów na ulicach: Lechickiej,
Murawa, Słowiańskiej i Szelągowskiej. Zwiększy się również częstotliwość kursowania linii 144 i 146,

które dowozić będą mieszkańców
Naramowic do PST.

Siedem nowych przystanków
Wyczekiwana przez mieszkańców trasa tramwajowa wyprowadzona zostanie z przebudowanej
już pętli Wilczak. Następnie pasażerowie będą wsiadać i wysiadać na
przystanku Serbska, który znajdzie
się po obu stronach skrzyżowania
ulicy Naramowickiej i Serbskiej.
Kolejny będzie przystanek przy ul.
Włodarskiej, do którego tramwaje
będą dojeżdżać wahadłowo już za
rok.
Całkowicie nowego kształtu nabierze skrzyżowanie ul. Lechickiej
i Naramowickiej. Powstanie w tym
miejscu dwupoziomowy węzeł drogowy z wiaduktem, którym tramwaj pojedzie bezkolizyjnie nad ul.
Lechicką. Po stronie os. Kosmonautów zaplanowano przystanek
Lechicka/Naramowicka.
– Kolejne dwa przystanki na trasie, czyli Naramowice i os. Łokietka,
powstaną w miejscach optymalnych
pod względem gęstości zaludnienia tych rejonów. Ich lokalizacje

uwzględniają także możliwość budowy w przyszłości odnogi tramwajowej na Rubież. Dodatkowo
Naramowice będą zintegrowanym
przystankiem tramwajowo-autobusowym umożliwiającym przesiadkę
„drzwi w drzwi”. Zakładamy, że
przystanki w takim układzie będą
lepiej służyły naszym pasażerom –
mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Następnym przystankiem przy
skrzyżowaniu Nowej Naramowickiej i Nowej Stoińskiego będzie
Jasna Rola. Ostatnim na trasie jest
przystanek Błażeja, ale nie będzie to
tradycyjna pętla, a tzw. końcówka
czołowa przystosowana do obsługi
dwukierunkowych tramwajów. Ten
przystanek końcowy jest traktowany jako tymczasowy ze względu na
plan przedłużenia trasy na północ.
Wszystkie nazwy przystanków zostały skonsultowane z radami osiedli. ZTM przychylił się do ich propozycji.
Udostępnienie całej trasy od pętli
Wilczak do Błażeja przewidywane
jest na wiosnę 2022 roku. RB
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Zlikwiduj
azbest

Pracują nad Strategią Rozwoju
Wójt gminy Komorniki Jan Broda
zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety, dzięki której mają oni
możliwość wskazania samorządowi
najbardziej optymalnych kierunków
dalszego rozwoju swojej małej ojczyzny na najbliższe lata, wybierając najważniejsze inwestycje i określając problemy, które im obecnie
najbardziej doskwierają.
– Zależy nam, aby niniejszy
dokument był opracowany przy
szczególnym udziale mieszkańców,
sołtysów, radnych, przedstawicieli
organizacji działających na terenie
gminy, którzy najlepiej wiedzą co
im odpowiada, a czego brakuje – zarówno w stabilnej codzienności, jak
i w sytuacjach kryzysowych – mówi
Jan Broda.
Każdy mieszkaniec gminy może
wypowiedzieć się za pośrednictwem
specjalnie przygotowanych ankiet,
w których może ocenić bieżące
działania samorządu w zakresie
inwestycji i komunikacji, tematów
związanych z szeroko rozumianą
społecznością, edukacją, ochroną
środowiska, promocją, turystyką,
kulturą i sportem, a także gospodarką, zdrowiem i bezpieczeństwem.
Dla potrzeb stworzenia Strategii

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Gmina Komorniki przystąpiła do prac nad najważniejszym dokumentem
planistycznym – Strategią Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021–2030

Mieszkańcy Komornik mogą wpływać na plan strategicznego rozwoju gminy.
Rozwoju Gminy przygotowane zostały dwie ankiety: ankieta ogólna
dedykowana wszystkim mieszkańcom oraz ankieta przeznaczona dla
młodzieży. Na podstawie zebranych
informacji powstanie diagnoza stanu obecnego gminy wraz z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach.
– Gorąco zachęcamy mieszkań-

ców, pomimo tych trudnych okoliczności, do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety/ankiet,
a także do dzielenia się informacją
o tym badaniu ze swoimi, sąsiadami,
rodziną i przyjaciółmi – apeluje wójt.
Udział lokalnej społeczności
w tym badaniu będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego
planu strategicznego na najbliższe

10 lat. Przekazane uwagi, sugestie i oczekiwania będą stanowić
odzwierciedlenie
rzeczywistych
potrzeb społeczno-gospodarczych
oraz wizji dalszego rozwoju gminy
Komorniki.
Ankiety można wypełniać za pośrednictwem strony www.komorniki.pl. Zbierane będą do 5 czerwca
br. PP

Mieszkańcy powiatu poznańskiego
do 15 lipca mogą składać wnioski
o udział w programie likwidacji
azbestu i wyrobów azbestowych.
Wszystkie koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem
i unieszkodliwieniem materiałów
tego typu zostaną sﬁnansowane
przez samorządy gminne i powiat.
Od 2006 roku powiat wydał na ten
cel ponad 6 milionów zł.
Ze względu m.in. na właściwości
rakotwórcze, azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
człowieka. Negatywnie wpływa także na środowisko, a jego obecność
w otoczeniu to poważny problem.
Dlatego już 14 lat temu powiat poznański zainicjował program dopłat,
który pozwala osobom prywatnym
usunąć ze swoich posesji materiały
zawierające niebezpieczne związki.
Wnioski można składać w urzędach gmin do 15 lipca. Na stronie
internetowej www.bip.powiat.poznan.pl, w zakładce „Środowisko”,
na podstronie „Azbest” znajdują się
odpowiednie druki.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu, a nie podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetów gmin, a także
z powiatu poznańskiego. KK
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100-latka z Kórnika
urodzin panią Martę Serwatkiewicz z Kórnika. Szacownej jubilatce, wraz z bukietem róż, złożono
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i pomyślności. ŁG
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Z księgozbioru można korzystać od
11 maja, oczywiście z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa. Przychodzący
są zobowiązani jest do przybycia do
biblioteki z osłoniętymi ustami i nosem oraz do odkażenia rąk przy wejściu płynem do dezynfekcji. W bezpośrednim kontakcie z bibliotekarzem
(w miejscu zwrotu i odbioru książek)
może przebywać tylko jedna osoba,
a pozostali czytelnicy czekają w kolejce przed budynkiem biblioteki, zachowując bezpieczną odległość.
Zwracane książki podlegać będą
5-dniowej kwarantannie. Dopiero
po tym czasie będą mogły ponownie
zostać wypożyczone. Niestety czytelnia oraz stanowiska komputerowe są nieczynne do odwołania.
Biblioteka w Tarnowie oraz ﬁlie są
otwarte w poniedziałki i środy w godz.
14–18, a we wtorki, czwartki i piątki
10–14. Zachęcamy, aby książki zamawiać telefonicznie lub mailowo na

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tylko pierwszego dnia po ponownym otwarciu przez cztery
godziny bibliotekę w Tarnowie Podgórnym i jej ﬁlie odwiedziło
175 osób, wypożyczając aż 470 książek! To jasny dowód na to,
że czytelnicy tęsknili!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

18 maja burmistrz gminy Kórnik
Przemysław Pacholski wraz z Łukaszem Błaszykiem z Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili obchodzącą w tym dniu setną rocznicę

Czytelnicy tęsknili

adres biblioteka@tarnowo-podgorne.pl. Zachęcamy też do przeglądania
naszego katalogu online dostępnego
na stronie www.bibliotekatp.pl w zakładce KATALOG ON-LINE.
Przy zachowaniu reżimu sanitarnego otwarte zostało również
Muzeum Powstańców Wielkopol-

skich w Lusowie. Muzeum można
zwiedzać indywidualnie (grupowe
zwiedzanie jest jeszcze niemożliwe),
a zwiedzający muszą mieć zasłonięte
usta i nos oraz utrzymywać dystans
między sobą. Chętnych prosimy
o kontakt pod nr tel. 61 814 69 52.
ARz

.P
NASZGLOSPOZNANSKI.PL
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Koncert Jacka Kortusa

Otwierają szkoły

jącego osiedla Dąbrówka – Leśna
Polana.
Wydarzenie
miało
miejsce
w sobotnie popołudnie, a jego celem
było umilenie mieszkańcom czasu
spędzanego w domu podczas pandemii oraz propagowanie akcji „Zostań w domu”. Mieszkańcy bardzo
pozytywnie zareagowali na inicjatywę. Oklaski dla artysty słychać było
z wielu okolicznych ogródków, balkonów, czy okien mieszkań, z których mieszkańcy słuchali koncertu.
Wydarzenie było również transmitowane w internecie. ZP
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25 maja otwierają się wszystkie
przedszkola i oddziały przedszkolne,
dla których organem prowadzącym
jest gmina Tarnowo Podgórne, a także klasy 1-3 w gminnych szkołach
podstawowych. W tych placówkach
będą prowadzone zajęcia opiekuńcze
z elementami dydaktyki. Od tego samego dnia ósmoklasiści i maturzyści
będą mogli skorzystać z konsultacji
w szkole – zasady i terminy konsultacji nauczyciele ustalają bezpośrednio
z uczniami i ich rodzicami/opiekunami. Pozostali uczniowie taką możliwość będą mieć od 1 czerwca.
– Posłanie dziecka do placówki
oświatowej jest dobrowolne, a decyzję w tej materii podejmują rodzice
/ opiekunowie dziecka – podkreśla
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz
Czajka. – Dla dzieci, które pozostaną w domu, nadal prowadzone będzie nauczanie zdalne.
Każda placówka oświatowa przygotowała procedury bezpieczeństwa, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przy
uwzględnieniu własnych możliwości organizacyjnych i przestrzennych. Gmina Tarnowo Podgórne
z gminnego budżetu sﬁnansowała zakup potrzebnych w szkołach
i przedszkolach środków ochrony
osobistej, czystości i dezynfekcji

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W gminie Tarnowo Podgórne ruszają szkoły i przedszkola

FOT. FOTOBUENO

Ostatni czas ograniczył nam wszystkim możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych takich jak
koncerty, spektakle teatralne, czy
festiwale. Wielu artystów z całego
świata chcąc dzielić się swoją pasją,
nawet w ciężkich czasach pandemii,
wystawia sztukę poprzez występy
balkonowe lub w formie transmisji
internetowych.
To zainspirowało dewelopera Linea do zaproszenia na swoje osiedle
nieprzeciętnego pianisty – Jacka
Kortusa. Artysta zagrał utwory Fryderyka Chopina w centrum powsta-

7

Gmina Tarnowo Podgórne sama zakupiła środki ochrony osobistej i dezynfekujące dla wszystkich swoich placówek oświatowych.
(m.in. płynów dezynfekujących,
maseczek, rękawiczek, przyłbic, parownic itp.). Niestety, ilość środków
przekazanych wcześniej przez wojewodę wielkopolskiego była absolutnie niewystarczająca.
Wójt Tarnowa Podgórnego zwrócił się do wojewody z prośbą o przebadanie na obecność koronawirusa
wszystkich pracowników gminnych

placówek oświatowych (pedagogicznych i niepedagogicznych) oraz
pracowników świetlic socjoterapeutycznych (łącznie ok. 800 osób). –
Uważam, że koszty tak kluczowego
badania powinny być pokryte przez
budżet państwa – podkreśla wójt
Tadeusz Czajka. – Mam nadzieję, że
ten wniosek spotka się ze zrozumieniem Wojewody. ARz
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W tym roku podium zdominowali muzycy

FOT. EWELINA GÓRKA

Powiat poznański kolejny raz
uhonorował ludzi kultury, przyznając im nagrodę za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
w roku 2019. Z powodu pandemii
koronawirusa ogłoszenie laureatów
nastąpiło wirtualnie.
– W tej szczególnej sytuacji, w jakiej się dzisiaj znajdujemy, wspieranie tych, którzy tworzą kulturę i promują nasz region jest bardzo ważne
– podkreślił starosta poznański, Jan
Grabkowski, gratulując laureatom.
Nagrodę pierwszego stopnia
otrzymał Zespół Kameralny Amici
Canti. Grupa powstała w 1996 roku
z inicjatywy dyrygenta, Leszka
Górki. Zespół działa przy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Buku.
Tworzą go amatorzy i pasjonaci sztuki wokalnej, wśród których znajdziemy informatyków, przedsiębiorców,
bankowców, nauczycieli oraz studentów. Każdego roku grupa podejmuje
szereg artystycznych wyzwań i bierze
udział w projektach kulturalnych,
zdobywając uznanie publiczności.
Wykonuje utwory a cappella, ale
także partie oratoryjne czy wokalnoinstrumentalne, przygotowywane we
współpracy z różnymi orkiestrami
i zespołami. Amici Canti nagrał też
cztery płyty i regularnie występuje
w kraju i za granicą, promując powiat poznański. Wspiera również
powiatowe wydarzenia, m.in. Powiatowe Kolędowanie czy dożynki.

FOT. BARBARA STACHOWIAK

Po raz dziesiąty przyznane zostały nagrody za działalność artystyczną w powiecie poznańskim

Zespół Kameralny Amici Canti z Buku.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
w Chludowie zostało laureatem nagrody drugiego stopnia.
Orkiestra istnieje 70 lat, a Stowarzyszenie działa od 2011 roku
i obecnie liczy 80 członków. Skupia
tych, którzy kochają muzykę, często
samouków. W tym gronie są także
osoby uczące się gry na instrumentach pod okiem wykwaliﬁkowanej
kadry pedagogicznej.
– Jesteśmy orkiestrą z małej miejscowości, liczącej zaledwie około
1300 mieszkańców, dlatego mówimy, że jesteśmy „orkiestrą rodzinną”. Pasja muzykowania często
jest przekazywana z pokolenia na
pokolenie, grali tu nasi dziadkowie,
grają rodzice, dzieci i wnuki – tak
wypowiadają się członkowie zespołu. Orkiestra chętnie współpracuje
z instytucjami kultury, angażując się

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta z Chludowa.

w wiele projektów o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Uczestniczy w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych. W minionym roku
koncertowała m.in. w Grecji. Występowała także podczas pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”
w Bolechowie z okazji dwudziestolecia powiatu poznańskiego oraz w powiatowych przeglądach orkiestr.
Nagroda trzeciego stopnia tym
razem traﬁła do Mateusza MJ Sibilskiego, dyrygenta i kierownika
artystycznego Orkiestry Uniwersyteckiej działającej przy Centrum
Kultury Studenckiej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Mateusz Sibilski na co dzień opiekuje się
również Poznańskim Chórem Kameralnym Fermata oraz Orkiestrą
Dętą w Murowanej Goślinie.
Laureat jest absolwentem Aka-

demii Muzycznej w Poznaniu i we
Wrocławiu, gdzie studiował dyrygenturę symfoniczną. Przez 30 lat
pracy artystycznej, jako jeden z niewielu, łączy pasję pracy z ruchem
amatorskim z profesjonalnymi
instytucjami muzycznymi. Koncertował na scenach ﬁlharmonii
w Bydgoszczy, Łomży, Poznaniu,
Szczecinie i Wrocławiu. Jest m.in.
pomysłodawcą jedynego w Wielkopolsce, cyklicznego koncertu muzyki klasycznej, poświęconego zmarłym artystom „Non Omnis Moriar”.
Warto podkreślić, że zespoły którymi na co dzień opiekuje się Mateusz MJ Sibilski wciąż podnoszą
swój poziom artystyczny. Poznański
Chór Kameralny Fermata należy do
najlepszych chórów akademickich
w Polsce. Orkiestra Dęta w Murowanej Goślinie od 2008 roku stała

się zespołem grającym bardzo zróżnicowany repertuar, jest regularnie
nagradzana na festiwalach w Polsce
i Europie i bardzo dobrze rozpoznawalna w regionie.
Powiat poznański nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury przyznaje już ponad dziesięć
lat. Ich laureatami są nie tylko artyści, twórcy, animatorzy i pracownicy
instytucji kultury czy też nauczyciele,
ale także organizacje prowadzące
działalność kulturalną.
– Doceniamy przede wszystkim
ludzi z pasją, którzy korzystając ze
swoich talentów, budują poczucie
wspólnoty, tak bardzo nam potrzebnej właśnie dzisiaj – podkreślił Jan
Grabkowski.
Relacja z wręczenia nagród na
www.powiat.poznan.pl . Oprac. KK
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Gmina Buk otwiera przedszkola
– Wspólnie z dyrektorami szkół
i przedszkoli z terenu miasta i gminy
Buk podjęliśmy decyzję o otwarciu
od 25 maja przedszkoli publicznych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Niepruszewie oraz w Przedszkolu
im. Krasnala Hałabały w Buk – poinformował burmistrz Buku Paweł
Adam.
Przedszkola, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd, czyli przedszkole publiczne
prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a’Paulo w Buku oraz Niepubliczne
Przedszkole „Pluszak”, również
zadeklarowały uruchomienie placówek od poniedziałku.
– Pozostajemy z nimi w stałym
kontakcie, a współpraca w tym trudnym czasie układa się bardzo dobrze
– dodał burmistrz. – W związku ze
znikomym zainteresowaniem rodziców uczniów klas I-III w szkołach
podstawowych i po wysłuchaniu
opinii dyrektorów tych placówek,
wspólnie zdecydowaliśmy również,
że na razie zajęcia opiekuńczo-wy-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

25 maja uruchomione zostaną przedszkola w mieście i gminie Buk. Nie będzie zajęć dla uczniów klas I–III

chowawcze nie zostaną zorganizowane. Cały czas monitorujemy
sytuację i będziemy reagować na
bieżąco.
Natomiast od 25 maja umożliwione zostanie prowadzenie konsultacji
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konsultacje mają charakter
dobrowolny dla uczniów i są skie-

rowane do tych, którzy już wkrótce
przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności uruchomione zostaną konsultacje z przedmiotów zdawanych na
egzaminach, a w miarę potrzeb także
z innych przedmiotów.
Szczegółowe informacje o zasadach bezpieczeństwa dzieci do-

stępne są w poszczególnych placówkach. Rodzice i opiekunowie
proszeni są o stosowanie się do wytycznych, o których poinformuje ich
dyrektor danej placówki.
Od 1 czerwca wszyscy uczniowie
klas IV-VIII będą mieli możliwość
korzystania z konsultacji na terenie
szkoły ze wszystkich przedmiotów.

REKLAMA

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także
warunków jakimi dysponują szkoły.
Konsultacje będą dobrowolne dla
ucznia, natomiast dyrektor szkoły
będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości
szkoły i potrzeby uczniów. Uczeń
powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału oraz rozmowy
z nauczycielem. Konsultacje mają
również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyﬁkacji na
zakończenie roku szkolnego.
Place zabaw znajdujące się przy
szkołach i przedszkolach zostaną
zdezynfekowane przed otwarciem.
– Wszystkie nasze placówki są
już przygotowane do spełnienia
nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego
dzieciom i pracownikom placówek
– zapewnia burmistrz Paweł Adam.
Red
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Czerwonak zjednoczony w walce
Trwa okres społecznej kwarantanny. Od piątku 13 marca zmienia się świat, jaki znamy. W całym tym
gąszczu niewiadomych niezmiernie budującym aspektem jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego.
Mieszkańcy gminy Czerwonak od razu przeszli do działania

Szpital za wszystkich,
wszyscy dla szpitala
Mówi się o nich, że są na pierwszej linii frontu – frontu walki z koronawirusem. Od początku epidemii, służby w całej Polsce działają
na rzecz ochrony zdrowia obywateli
a obywatele łączą się na rzecz służby
zdrowia.
W gminie Czerwonak dwukrotnie
zbierano dary, które rozdysponowano do m.in. Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Lutyckiej,
Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego, Szpitala Klinicznego
przy ul. Polnej, Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Rycerskiej, Szpitala im. Franciszka
Raszei przy ul. Mickiewicza oraz
Wielospecjalistycznego
szpitala
Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej
oraz kilku Zespołów Ratownictwa
Medycznego w powiecie poznańskim. W kwietniu wójt Marcin Wojtkowiak przekazał Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Bolechowie
ﬁltry do maseczek biologicznych.
Ich zakup został sﬁnansowany ze
środków gminnego zarządzania
kryzysowego, z których również ﬁnansowane są środki ochrony osobistej dla strażaków z Ochotniczych
Straży Pożarnych w Czerwonaku
i Promnicach, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” oraz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.
Podobnie, jak kilka innych gmin
powiatu poznańskiego, również
gmina Czerwonak podjęła decyzję
o przekazaniu 50 tysięcy złotych
z rezerwy kryzysowej dla Szpitala
Miejskiego im. Józefa Strusia w Po-

Wyzwania
czasu epidemii
Marcin
Wojtkowiak
wójt gminy
Czerwonak

Wielkanocny objazd Zająca i Kurczaka spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.
znaniu na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem.

Gminna tarcza dla przedsiębiorców
Pandemia wywołana koronawirusem COVID-19 stanowi wstrząs dla
całej gospodarki. Rząd przygotował
Tarczę Antykryzysową, której celem
jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii w Polsce.
Rzeczywistość pokazuje jednak, że
pomoc dla przedsiębiorców wciąż
jest niewystarczająca. Radni Gminy Czerwonak jednogłośnie przyjęli
uchwały przygotowane w ramach
Gminnego Pakietu Pomocy dla
Przedsiębiorców. Zaproponowane
wsparcie opiera się m.in. na zwolnieniu lub odroczeniu płatności
z tytułu podatków od nieruchomości. Gmina zwolniła handlujących
na gminnych targowiskach z opłat
targowych na czas epidemii oraz
umożliwiła umarzanie, odraczanie
terminów spłat lub rozkład na raty
należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania.
W celu wsparcia lokalnych ﬁrm
została utworzona grupa na portalu Facebook: „Czerwonak WSPIERAJMY lokalnych przedsiębiorców”, na której przedsiębiorstwa
z terenu gminy Czerwonak zamieszczają oferty swoich produktów
i usług, a mieszkańcy nabywając je
pomagają „sąsiadom”.
Do chóru przedsiębiorców z różnych branż turystyki poszkodowanych przez epidemię, dołączyły także gospodarstwa agroturystyczne,
jak choćby dobrze znana w powiecie poznańskim Traperska Osada.
Z dnia na dzień właściciele tracąc jedyne źródło dochodu, stracili możliwość zarabiania m.in. na utrzymanie zwierząt, które w Bolechówku
znalazły swój azyl. Mieszkańcy gmi-

Trwa zbiórka na Traperską Osadę.

FOT. BARBARA WICHER

W ramach inicjatywy „Gmina Czerwonak szyje maseczki” nieustannie trwa „produkcja” maseczek
ochronnych. Grupa zaangażowanych mieszkańców uszyła już ponad 10 tys. maseczek, które traﬁają
nie tylko do służb medycznych, ale
również do każdego mieszkańca.
W pierwszej kolejności darmowe
maseczki wielokrotnego użytku
otrzymali gminni seniorzy, następnie każdy mieszkaniec, który zgłosi zapotrzebowanie u sołtysa lub
przewodniczącego osiedla. W akcję
szycia włączyli się mieszkańcy, sołtysi, rady sołeckie, przewodniczący
i zarządy osiedli, koła gospodyń
wiejskich, radni, pracownicy jednostek gminnych, fundacja Kuźnia
Nadziei, pracownicy GOK Sokół
wraz z grupą Śmigające Skrzydełka, gminne przedszkola oraz liczni
sponsorzy. Co ciekawe, również
coraz liczniejsza grupa osadzonych
w Zakładzie Karnym w Koziegłowach podjęła wyzwanie. Maseczki,
które uszyli przekazane zostały Stowarzyszeniu „Dzieciaki Chojraki”,
działającemu przy Szpitalu im. K.
Jonschera w Poznaniu.

– Stan epidemii
postawił nas
przed wieloma
wyzwaniami i koniecznością
zmian. Musieliśmy zmienić
sposób obsługi klientów,
zorganizować od nowa system
edukacji, a korzystając z ograniczonych możliwości samorządu
przygotować własną ofertę
wsparcia dla naszych przedsiębiorców. W wielu przypadkach
byliśmy uzależnieni od decyzji
rządowych, które raz nakładały
na nas ograniczenia, a raz je
zdejmowały (tak było np. w przypadku targowisk czy korzystania
z terenów leśnych). Te zmiany
trzeba było nie tylko wdrożyć,
ale i zakomunikować mieszkańcom. Dlatego bardzo ważna była
dla nas skuteczna i systematycznie prowadzona polityka informacyjna: o liczbie zakażonych,
o zmianach, które nas czekają,
o tym, gdzie można otrzymać
wsparcie. Na bieżąco staramy
się monitorować potrzeby
mieszkańców i tam adresować
naszą pomoc. Tak było choćby
w przypadku zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego
dla szkół, na który pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa
Cyfryzacji. Wspólnie z mieszkańcami udało nam się kupić
i uszyć tysiące maseczek. Jako
społeczność zaangażowaliśmy
się w zbiórki pomocy dla szpitali
oraz dla zwierząt z Traperskiej
Osady. Niepewność związana z trwaniem epidemii każe
nam być w pełnej gotowości
praktycznie codziennie i o każdej
porze dnia a nowa rzeczywistość
wymusza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. Obecna
sytuacja może być spajająca
dla nas wszystkich, jednak pod
warunkiem, że będziemy patrzeć
na to, co możemy wspólnymi
siłami zrobić dla unormowania
sytuacji, a nie szukać winnego.

Maseczki szyła też grupa osadzonych w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.
ny Czerwonak również w tej kwestii
nie pozostali obojętni, organizując
zbiórkę darów, dołączając do zbiórki pieniężnej na portalu zrzutka.pl
czy też indywidualnie przekazując
żywność, trawę i słomę.

Uśmiech zamiast paniki
Zamknięte przedszkola i szkoły,
nieczynne domy kultury, biblioteki i obiekty sportowe a przez jakiś

czas także lasy. Wszystkie te obostrzenia wywołują kontrowersje
i rozmaite emocje, wymuszając
jednocześnie zmianę dotychczasowych form działania. Izolacja, której zostaliśmy poddani bywa trudna
dla nas dorosłych, ale nie omija też
najmłodszych. To właśnie z myślą
o nich gmina Czerwonak we współpracy m.in. z Filharmonią Pomysłów zorganizowała „wielkanocny

objazd Zająca i Kurczaka”, który
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 700 zgłoszeń miejsc odwiedzin, co ciekawe
również z okolicznych gmin, Poznania a nawet dalszych miejscowości
powiatu poznańskiego. To pokazuje
jak bardzo potrzebujemy interakcji
z innymi oraz powrotu do społecznych, kulturalnych i sportowych
form aktywności. Red
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Hale sportowe otwarte
rzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć
powinni korzystać z osobistego
sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy
wejściu i wyjściu z obiektu.
• Administrator obiektu weryﬁkuje liczbę osób korzystających
z obiektu lub sprzętu.
• Nie ma możliwości korzystania
z szatni i węzła sanitarnego (poza
toaletą).
• Administrator obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji
rąk i sprzętu sportowego.
• Administrator obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy
po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających.
• Administrator obiektu zapewnia
piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi
grupami korzystających lub w inny
sposób ogranicza kontakt między
grupami korzystających.
• Osoby korzystające z obiektu
lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
• Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego. ŁS

Trwają prace wykończeniowe na
ulicy Krzywoustego w Kostrzynie.
Wybudowano już jezdnię z kostki
brukowej, a także chodniki po obu
jej stronach. Przed wykonawcą prace związane z posadzeniem nowej
roślinności.
– Inwestycja związana z budową
ulicy Krzywoustego to początek budowy dróg na osiedlu Królewskim,
dzięki niej zostanie udrożniony
ruch w tym rejonie miasta – mówi
Szymon Matysek, burmistrz gminy
Kostrzyn.
– Wcześniej wybudowaliśmy całą
infrastrukturę podziemną kanalizację sanitarną, deszczową, oświetlenie i okablowanie, w końcu przyszedł czas na budowę drogi – dodał
Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza Kostrzyna.
– Budowa pierwszej z pięciu pla-

REKLAMA

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku zostaną wywieszone 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 Sadach, Lusowie
i Przeźmierowie,
Przeźmierowie które zostały przeznaczone do zbycia w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego i w trybie przetargu ustnego organicznego oraz
w trybie bezprzetargowym.
bezprzetargowym
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kino za rogiem
W Bibliotece Publicznej w Kostrzynie postępują prace związane
z budową kina społecznościowego „Kino za rogiem”. Już wkrótce
Mieszkańcy będą mogli korzystać
z profesjonalnej sali kinowej. Inwestycja powstaje w ramach projektu
„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych
województwa
wielkopolskiego”.
MK

Budowa ulicy Krzywoustego to początek inwestycji drogowych na
osiedlu Królewskim.
sław Kubiak Radny Gminy Kostrzyn
z okręgu, w którym jest realizowana
inwestycja.
Wartość prac to 1 979 730,72 złotych. Za wykonanie ulicy odpowiedzialna jest ﬁrma Perfecta z siedzibą
w Komornikach. JS

nowanych ulic to przede wszystkim
wzrost jakości życia i bezpieczeństwa kostrzyniaków zamieszkujących osiedle Królewskie. Dzięki niej
mieszkańcy nie będą musieli już
zmagać się z błotem przy swoich
posesjach – powiedział Przemy-

8. Kurdeszowa (Za)Dyszka zdalnie!

Plac Kurdeszowy
Wiosna w pełni. Plac Kurdeszowy w Kostrzynie w promieniach
majowego słońca prezentuje się
niezwykle okazale. Mieszkańcy
Kostrzyna korzystać mogą z uroków zrewitalizowanego zbiornika
wodnego (niegdyś mieściło się tu
Jezioro Pło), a także ścieżki pieszo-rowerowej w otoczeniu zieleni
miejskiej. ŁS

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ulica Krzywoustego w Kostrzynie na ukończeniu!

Z racji na trwający stan epidemii
w Kostrzynie organizator biegu 8.
Kurdeszowa (Za)Dyszka podjął
decyzję o przeprowadzenia biegu
w formie wirtualnej. Wziąć udział
w zdalnej wersji biegu może wziąć
każdy, nie ma wcześniejszych zapisów – limit uczestników to 400 osób
(liczymy osoby, które zameldują się
na wirtualnej mecie, kto pierwszy ten
lepszy!). Nie ma opłaty startowej!
Jedyne co trzeba zrobić to przebiec 5 lub 10 kilometrów w swojej
okolicy, wykonać zdjęcie z numerem startowym oraz zrzut ekranu
REKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020
r. istnieje możliwość otwarcia hal
sportowych.
W związku z powyższym, w gminie Kostrzyn od poniedziałku 25
maja będą czynne wszystkie sale
sportowe znajdujące się przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Kostrzyn z zachowaniem dotychczasowych umów oraz rezerwacji,
którą należy wcześniej potwierdzić
administratorowi obiektu.
Na obiektach obowiązują następujące restrykcje:
• liczba osób uczestniczących
w zajęciach sportowych na sali/hali
sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: i tak na hali:
– do 300 m2 – 12 osób + 1 trener,
– od 301 m2 do 800 m2 – 16 osób
+ 2 trenerów,
– od 801 m2 do 1000 m2 – 24 osoby + 2 trenerów,
– od powyżej 1000 m2 – 32 osoby
+ 3 trenerów.
W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy
ćwiczącymi, nie ma możliwości ko-

Pierwsza z pięciu

z aplikacji mobilnej poświadczający
o przebiegnięciu wybranego dystansu. W mailu należy zawrzeć oświadczenie dostępne w regulaminie.

Wyżej wspomniane pliki przesyłają
państwo do 31 maja włącznie na adres: sport@kostrzyn.wlkp.pl
W tym roku w gminie Kostrzyn
obchodzona jest 200. rocznicę urodzin Ewarysta Estkowskiego – pedagoga urodzonego w Drzązgowie
(gm. Kostrzyn), którego podobiznę
organizatorzy umieścili na rewersie
medalu (na zdjęciu).
W razie pytań odsyłamy do regulaminu (www.kurdeszowazadyszka.
pl) oraz kontaktu pod numerem telefonu 61 8178 565 w. 22 lub mailowo sport@kostrzyn.wlkp.pl. ŁS
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GMINA POBIEDZISKA

Decydować o miejscu, w którym żyjemy
Rozmowa z Markiem Bigosińskim, jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego Ziemi Pobiedziskiej

— Spontaniczność, z jaką przystąpiono do tworzenia samorządów
niosła za sobą niebezpieczeństwo
w postaci nieznajomości prawa.
W ramach Komitetu Obywatelskiego staraliśmy się samokształcić.
Fundamentalnym dokumentem
była ordynacja wyborcza oraz ustawa o samorządzie terytorialnym z 8
marca 1990 r. Po to, by podnosić umiejętności pracowników
samorządów, którzy wcześniej nie
posiadali doświadczenia w pracy
samorządowej i administracji
publicznej powstał Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych. To instytucja,
w której pracowałem przez wiele
lat, a która też obchodzi jubileusz
30-lecia działalności.

FOT. ARCHIWUM M. BIGOSIŃSKI

— Komitet Obywatelski Ziemi
Pobiedziskiej, którego byłem
przewodniczącym, zaczął działać
w kwietniu 1989 roku. Liczył ponad
sto osób. Skupiał osoby w różnym
wieku. Mieliśmy w Komitecie
Obywatelskim nawet licealistów
i studentów. Ta różnorodność była
jego zaletą.
W maju 1989 roku, przed wyborami do Sejmu i Senatu RP,
zorganizowaliśmy w Pobiedziskach
spotkanie z kandydatami Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”
do parlamentu z naszego okręgu
wyborczego tj. prof. Januszem
Ziółkowskim i prof. Ryszardem
Ganowiczem – kandydatami do
Senatu RP oraz Pawłem Łączkowskim – kandydatem do Sejmu
RP. Uczestniczyło w nim więcej
ludzi niż w procesji Bożego Ciała.
Planowaliśmy, zaprosić na to spotkanie Lecha Wałęsę. Pamiętam,
że delegacja pojechała nawet do
Gdańska z zaproszeniem. Wrócili
jednak tylko z listem od przywódcy
„Solidarności”.
Wybory do parlamentu w roku
1989 obserwowali wyznaczeni przez Komitet Obywatelski
mężowie zaufania. Dzięki temu
monitorowaliśmy przebieg głosowania. „Opiekowały” się tymi
wyborami nawet siostry zakonne
z klasztoru Sacré Coeur. Ponieważ
były one zaopatrywane w artykuły
spożywcze z Francji, przekazały
francuskie ciasteczka komisjom
wyborczym. W początkowej fazie
działania Komitetu Obywatelskiego
spotykaliśmy się w moim obecnym
mieszkaniu na długie rozmowy,
żona parzyła hektolitry herbaty.
Działalność Komitetu wymagała
pieniędzy, więc opodatkowaliśmy
się na ten cel. Dodatkowo osoby mające dostęp do hurtowni
spożywczych, nabywały najbardziej

zainteresowania ich naszą gminą
opracowano koncepcję, a następnie
wybudowano Skansen Miniatur
Szlaku Piastowskiego.

władzy? Jak było w przypadku
samorządów?

Funkcjonowanie Rady Miejskiej,
jej przewodniczącego, burmistrza
to dzisiaj oczywistość. Ale 30 lat
temu Polska „umeblowana” była
inaczej. Samorząd, jaki znamy,
istnieje od roku 1990 r. Podział na
trzy szczeble: gminny, powiatowy
i wojewódzki obowiązuje jeszcze
krócej, od 1 stycznia 1999 r. Jakie
były początki samorządu gminnego w Pobiedziskach?

chodliwe artykuły, na przykład
czekoladę, a w zasadzie wyrób
czekoladopodobny, a następnie
towar sprzedawały w trybie handlu
obwoźnego. Dochód przeznaczony był na działalność KO. Dzisiaj
takie działanie uznane byłoby za
nielegalne.
Kiedy w Timisoarze, w Rumunii
doszło do zamieszek i polała się
krew zorganizowaliśmy w Pobiedziskach zbiórkę pieniędzy na
pomoc poszkodowanym. To był akt
solidarności.
Dlaczego ludzie przystępowali do
Komitetów Obywatelskich?
— To był ruch spontaniczny i bezinteresowny. Wypływał on z głębokiego poczucia potrzeby zmian oraz
poprawy warunków życia mieszkańców tak miasta Pobiedziska, jak
i gminy. Chcieliśmy zbudować małą
ojczyznę, o życiu, której nie decydowaliby ludzie, którzy Pobiedzisk nie
widzieli na oczy.

Czy jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego nie obawiał się
Pan ingerencji Służby Bezpieczeństwa, rozwiązana została
przecież dopiero w roku 1990?
— Takich obaw nie miałem, choć
po latach dowiedziałem się od funkcjonariuszy partyjnych, że część
osób z Komitetu Obywatelskiego
była pod obserwacją.
A jak wówczas wyglądały relacje
„opozycji” z Gminną Radą Narodową funkcjonująca do końca
kwietnia 1990 roku?
— Nasze relacje z miejscową administracją oceniam, jako całkiem
dobre. W ówczesnym urzędzie gminy mieliśmy udostępniony pokoik.
Nawet nie pomyślałem o tym, że
może być tam podsłuch.
Po wyborach do parlamentu
mówiono, że „Solidarność” nie
była przygotowana do przejęcia

Czy w Pobiedziskach dyskutowano na temat tego, w którym
powiecie, poznańskim czy
gnieźnieńskim, gmina powinna
się znaleźć?
— Wybór był oczywisty. Poznań
to duży ośrodek, zakłady pracy,
opieka medyczna, sądy, uczelnie
i szkoły średnie. Dlatego mimo
podobnej odległości do każdego
z tych miast, wybraliśmy powiat
poznański. W Pobiedziskach
przeprowadzone zostały jedynie
konsultacje i referendum dotyczące
granicy samego miasta. Nieco później część sołectw zaczęła domagać
się oddzielenia gminy Pobiedziska
od miasta Pobiedziska. Wynikało to
z poczucia, że na potrzeby miasta
przeznacza się więcej pieniędzy niż
na potrzeby reszty gminy, co nie
było zgodne ze stanem faktycznym.
Moim zdaniem zbyt małe samorządy, choćby ze względu na skromne
środki ﬁnansowe, nie są w stanie
skutecznie zaspokajać potrzeb
lokalnej wspólnoty.

Pamięta Pan, jakie były pierwsze
zadania zrealizowane w gminie
Pobiedziska w okresie transformacji ustrojowej?
– Dla właściwego i wiarygodnego
poznania problemów naszej gminy
„własnymi siłami” opracowaliśmy
raport o stanie gminy. Chodziło
o wskazanie zadań, jakie nowy
samorząd powinien wykonać
w pierwszej kolejności.
Gmina Pobiedziska była i jest
terenem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Niestety,
domki stawiano nawet na działkach
o powierzchni 300 m.kw., co nie
było obojętne dla środowiska naturalnego. Latem liczba mieszkańców
gminy znacząco rosła. Określono
więc minimalną wielkość działki.
Początki samorządu to budowa
oczyszczalni ścieków i opracowanie
spójnego systemu zagospodarowania odpadów. Po konsultacjach
i referendum mieszkańcy zaakceptowali nowe rozwiązanie. Pieniądze
pozyskane za odbiór odpadów, wykorzystywano na usuwanie dzikich
wysypisk.
Pobiedziska leżą na Szlaku
Piastowskim, jednak w latach
dziewięćdziesiątych grupy turystów
nieszczególnie chętnie zatrzymywały się w naszej gminie, mając
w pobliżu Ostrów Lednicki czy
królewskie miasto Gniezno. Dla

Co Pana zdaniem dzisiaj, najbardziej szkodzi gminom?
— Z założenia za zadaniami, jakie
mają realizować samorządy, powinny iść pieniądze, ale nie zawsze tak
jest. Do konﬂiktów dochodzi wtedy,
gdy po stronie rządu jest inna opcja
polityczna, niż po stronie samorządu. Dopóki funkcjonowały zarządy
gmin, a radni wybierali spośród
siebie wójta, czy burmistrza upolitycznienie samorządów odczuwalne
było w zasadzie tylko w początkowym okresie kadencji. Potem następowała intensywna praca na rzecz
lokalnej społeczności nakierowana
na podnoszenie jakości życia. Wieloletnie doświadczenia pokazują,
że włodarze samorządowi potraﬁą
dobrze gospodarować środkami ﬁnansowymi i stwierdzenie, że każda
złotówka jest oglądana „z każdej
strony” nie jest truizmem.
Dziękuję za rozmowę.
Robert Domżał

Samorządowcy wspólnie
Samorządowcy złożyli kwiaty pod
ﬁgurą Najświętszego Serca Jezusowego, by w ten sposób uhonorować
świętego Jana Pawła II.
Obchody samorządowego jubileuszu będą kontynuowane, choć ze
względu na zagrożenie koronawirusem, w skromnej formie. Na 27 maja
zaplanowano mszę świętą oraz sadzenie dębu. Na pobiedziskim Rynku pojawi się też plenerowa wystawa, prezentująca ważne wydarzenia
minionego trzydziestolecia. RD

TU MOGŁA
BYĆ TWOJA
REKLAMA!

FOT. ROBERT DOMŻAŁ

To było spotkanie pełne emocji.
Nie brakowało wzruszeń, a także
opowieści wywołujących uśmiech.
Zbliżające się 30-lecie działalności
samorządów w Polsce i setna rocznica urodzin Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II stały się okazją
do spotkania burmistrza miasta
i gminy Pobiedziska Ireneusza Antkowiaka z żyjącymi burmistrzami
poprzednich kadencji Dorotą Nowacką i Michałem Podsadą oraz
z przedstawicielami Rady Miejskiej.

ZADZWOŃ
 691-895-296
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AKTUALNOŚCI

Tarnowskie Termy
pomagają

Podpoznańska gmina pozyskała na ten cel 7 mln zł
doﬁnansowania. Skutecznie sięga także po fundusze z innych
źródeł na inwestycje służące mieszkańcom

Ponadto będzie czekać na gości
niespodzianka – Tarnowskie Termy
przygotowały 1000 maseczek wraz
z kuponem przedłużającym czas pobytu w naszych Termach.
– Kupon będzie można wykorzystać po ponownym otwarciu naszego Parku Wodnego. Mam nadzieję,
że nastąpi to jak najszybciej – mówi
prezes Anita Stellmaszyk. – Tymczasem zapraszamy naszych gości
do tego, by przy zastosowaniu zasad
bezpieczeństwa włączyli do akcji
„Świętowanie przez Pomaganie”.
ARz

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

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

nowoczesnych pracowni
zawodowych
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

Dopiewo rozbudowuje
oczyszczalnię ścieków

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

QDJQTS@BI@CN)JK@RVQYDRHDŁ

Za ponad 17 mln zł gmina Dopiewo
rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię w Dopiewie. Pozyskała na
ten cel prawie 7 mln zł doﬁnansowania z Unii Europejskiej. Wkrótce
rozpocznie się budowa, która ma
się zakończyć za rok. Inwestycję
wykonuje – w formule „zaprojektuj
i wybuduj” – ﬁrma WUPRINŻ SA
z Poznania.
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni.
Obecnie wynosi ona 600, a docelowo ma osiągnąć 1400 metrów
sześciennych na dobę. Przyczyni
się ona do zwiększenia możliwości
odbioru ścieków komunalnych i ich
stopnia oczyszczania. Wykonany
zostanie nowy układ przyjmowania, podczyszczania i retencjonowania ścieków. Zmodernizowane
będą istniejący reaktor biologiczny,
główna przepompownia ścieków,
stacje – mechanicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu,
dmuchaw i budynek socjalny. Wybudowany zostanie zblokowany reaktor biologiczny, dwa nowe osadniki i pompownie. Oczyszczalnia
zyska pompowy transport osadu
i wiatę do jego magazynowania. Założony zostanie również monitoring
oczyszczalni i terenu. Wcześniej wykonawca sporządził projekt budowlany i dokumentację zadania.
Gmina Dopiewo dynamicznie się
rozwija – chętnie wybierają ją jako
miejsce zamieszkania nowi mieszkańcy i przedsiębiorcy. Od wielu lat
co roku przybywa w niej ok. tysiąca
mieszkańców. To powoduje potrzebę zaspakajania przez samorząd nowych potrzeb, dotyczących nie tylko
gospodarki ściekowej, ale i wodociągów, bazy oświatowej, dróg,
usług dla mieszkańców.
Rozbudowa
i
modernizacja
oczyszczalni w Dopiewie to jedna
z większych inwestycji, realizowanych przez samorząd gminy Dopiewo z udziałem środków pozyskanych
z zewnątrz, obok węzłów przesiadkowych w Palędziu i Dopiewie, magistrali wodociągowej czy rozbudowy
innej oczyszczalni – w Dąbrówce,
dróg i sieci kanalizacji sanitarnej.
Wśród nich – pod względem nakładów – wyróżniają się także inwestycje w bazę oświatową: niedawne rozbudowy szkół w Dąbrówce,
Konarzewie czy Dąbrowie, obecna
– druga już rozbudowa szkoły w Dąbrówce, czy wcześniejsze budowy
szkół w Dąbrówce czy Dopiewie.
Gmina Dopiewo wykorzystuje
szanse na uzupełnienie własnego budżetu funduszami z zewnątrz. Skutecznie pozyskuje środki z Funduszu
Dróg Samorządowych na budowę
i modernizację infrastruktury drogowej. W ten sposób zmodernizo-

Oczyszczalnia przed rozbudową.

Ul. Berłowa w Dąbrówce.

FOT. ARCH. URZĘDU GMINY DOPIEWO

W tym roku przypadają piąte urodziny Tarnowskich Term. Pandemia
nie przeszkodzi, a tylko zmieni formę świętowania. – Ze względu na
sytuację chcemy zaprosić do świętowania naszych urodzin przez pomaganie – mówi Anita Stellmaszyk,
prezes Tarnowskich Term.
30 maja w godzinach od 9.00
do 14.00 na parkingu Term stanie
krwiobus Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Tarnowskie Termy wspólnie ze Stowarzyszeniem Dar Serc zachęcają
do oddawania krwi.
–– Niedawno w Tarnowie Podgórnym odbyła się kolejna z cyklu
naszych akcji – mówi Wojciech
Janczewski, wiceprzewodniczący
Rady Gminy i prezes Stowarzyszenia Dar Serc. – Wtedy także stanął
krwiobus, który mógł przyjąć 50
chętnych. Ponieważ osób, gotowych
oddać krew, było znacznie więcej, to
cieszę się, że możemy krwiodawców
zaprosić na urodziny Tarnowskich
Term.

13

Ul. Akacjowa w Dopiewie.
wała np. niedawno ul. Berłową w Dąbrówce i ul. Akacjową w Dopiewie
(łącznie pozyskane doﬁnansowanie
wyniosło prawie 1 mln zł). Wkrótce
zmodernizuje kolejne ulice, na które
pozyskała środki z tego źródła: w Dąbrówce – ulice: Palisadowa, Fortowa,
Jagiellońska i w Dopiewie: Łąkowa
i Południowa (łączne doﬁnansowanie 3,5 mln zł). Z kolei dzięki dotacji pozyskanej w tym roku z PROW

na lata 2014–2020 gmina Dopiewo
przebuduje do końca roku ul. Batorowską w Dąbrowie – pozyskała
blisko 3 mln zł na ten cel, do których
dołoży ok. 1,5 mln.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie”
współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z budżetu Gminy Dopiewo.
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WYDARZENIA

Kórnik pamiętał
zakończenia w Europie II wojny
światowej. Oddając hołd oﬁarom
wojny złożono kwiaty oraz zapalono
znicze w miejscach pamięci.
ŁG

Niepruszewo pomaga
W Dzień Dobrych Uczynków
idealnie wpisała się zakończona
sukcesem akcja pomocy dla DPS
w Psarskim. Pomysłodawcami jej
byli uczniowie klasy 3a ZSP w Niepruszewie wraz z rodzicami.
18 maja zebrali najpilniejsze
potrzeby, czyli środki do higieny

osobistej – mydło, żele do mycia,
balsamy, maszynki do golenia itp.;
podkłady, ręczniki papierowe, pampersy; maseczki, rękawice jednorazowe, chusteczki nawilżone, wodę
niegazowaną, kawę, herbatę i inne
produkty wg uznania.
Red

– Dziś obchodzimy święto nie tylko jednej z placówek oświatowych,
ale całego miasta Buku – napisał
w okolicznościowym liście do dyrekcji placówki burmistrz Buku Paweł
Adam. – Szkoła nosząca szacowne
imię Bohaterów Bukowskich, wychowała przez dziesięciolecia całe
pokolenia mieszkańców Buku i okolic. Przez długie lata przekazywała
im wiedzę, odkrywała uczniowskie
talenty, kształtowała charaktery, ale
także była dla nich miejscem obcowania z wielowiekową historią i tradycją tego miasta.
Tak znaczny jubileusz, to dobry
czas na spojrzenie wstecz i docenienie wysiłków ludzi, którzy na przestrzeni lat z poświęceniem tworzyli
tę szkołę i jej wizerunek. Świadectwem ich mądrości i zaangażowania
były kolejne pokolenia wychowanków, które wyruszyły w świat bardziej wrażliwe, świadome własnej
wartości i umiejętności, gotowe stawiać czoła ambitnym wyzwaniom.
Na przestrzeni dziesięcioleci mury
tej szkoły opuszczali przyszli ludzie
nauki, kultury i sportowcy.
– Z uwagi na panujące okoliczności, dziś wielu z nich wróci

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku
15 maja obchodziła jubileusz 85-lecia

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

8 maja burmistrz miasta i gminy Kórnik Przemysław Pacholski,
wiceburmistrz MiGK Bronisław
Dominiak oraz skarbnik Katarzyna Szamałek uczcili 75. rocznicę

85 lat szkoły w Buku

wspomnieniami do czasów nauki
i połączy się z nami w duchowym
przeżywaniu tego święta – dodał
burmistrz. –Jestem pewien, że
w swoich sercach poczują prawdziwą dumę z bycia absolwentem bukowskiej „podstawówki” i wdzięczność dla swoich nauczycieli.
Burmistrz Buku podziękował dyrekcji i gronu pedagogicznemu, a także wszystkim pracownikom szkoły.
– Słowa serdeczności kieruję także do was uczniowie, bo to również
wy tworzycie historię tej szkoły –
kontynuował Paweł Adam. – Zapi-

sujecie na jej kartach piękne wydarzenia, nowe przyjaźnie i zmiany na
lepsze. Życzę wam, aby szkoła była
dla was zawsze miejscem odkrywania prawdy i piękna oraz doświadczania życzliwości i radości uczenia się. Waszym rodzicom życzę
by mieli wiele powodów do dumy
z waszego osobistego rozwoju, osiągnięć i sukcesów. Niech wyniesione
ze szkoły poczucie obowiązku, pozostanie z wami na dalsze lata życia i zaowocuje waszym aktywnym
udziałem w naszej lokalnej społeczności. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tarnowskie 30 pytań

Buk w stowarzyszeniu
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta i Gminy Buk, 14 maja, radni podjęli uchwałę o przystąpieniu
gminy do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski.
Jest to jedna z największych regionalnych organizacji jednostek
samorządu terytorialnego RP. Działa od 1991 roku i obecnie skupia
ponad 100 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski.

Do podstawowych zadań stowarzyszenia należą m.in: reprezentowanie interesów wielkopolskich
gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim, inicjowanie
i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach społeczno–gospodarczych
oraz prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla zrzeszonych gmin i powiatów.
Red

Z okazji 30-lecia samorządu gminnego zapraszamy Czytelników
„Naszego Głosu Poznańskiego” do
udziału w internetowym konkursie
wiedzy o gminie Tarnowo Podgórne.
– Planowaliśmy szereg wydarzeń
z okazji obchodów 30-lecia, niestety
brutalnie przekreślił je koronawirus
– mówi wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Mimo iż nie
możemy świętować spotykając się
masowo, to uważam, że powinniśmy pamiętać o sukcesach naszej
samorządności. Stąd zaproszenie
do internetowego konkursu.

27 maja w godz. 8–20 zapraszamy
na stronę internetową tarnowo-podgorne.pl lub na stronę facebookową gminy Tarnowo Podgórne. Tam
będzie link do testu – to 30 pytań,
z których część jest łatwa, część wymaga dłuższego zastanowienia się,

a wszystkie dotyczą gminy Tarnowo
Podgórne. Co ważne, po wypełnieniu testu nie poznamy poprawnych
odpowiedzi od razu – ukażą się one
na stronach po godzinie 21.
– Ta zabawa ma charakter konkursu – wyjaśnia wójt Tadeusz
Czajka. – Liczyć się będzie suma
zdobytych punktów, a w przypadku
remisu łączny czas rozwiązania zadania. Dla najlepszych uczestników
przygotowaliśmy nagrody.
Zapraszamy do wspólnej internetowej zabawy – tak też można świętować 30-lecie samorządu gminnego! ARz

„Zdalna szkoła+”
Po raz kolejny gmina Buk będzie
się ubiegać o 100% doﬁnansowanie,
tym razem w kwocie 55 tysięcy zł,
na zakup sprzętu komputerowego
umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym
cyfrowo.

„Zdalna szkoła+” to kolejny po
„Zdalnej szkole” program, w ramach
którego doﬁnansowywany jest zakup
sprzętu – komputerów i laptopów –
ale i oprogramowania czy mobilnego
dostępu do internetu, potrzebnych
do zdalnych lekcji. Red

ZNANSKI.PL
NASZGLOSPJUŻOWS
ZYSTKO WIESZ...
I
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Dokarmiajmy ptaki tylko zimą
Pieczywo nie jest naturalnym pokarmem dla dzikich zwierząt. To, że im smakuje, nie oznacza, że taka
dieta im służy. Jest wręcz przeciwnie
aż do przymrozków. Jeśli nie zginą,
będą zdane na łaskę człowieka przez
wiele miesięcy.
Dlatego ornitolodzy doradzają
dokarmianie ptaków tylko zimą,
podczas zalegania śniegu, gdy dostęp do pokarmu naturalnego jest
znacznie utrudniony.

Piękna pogoda, chęć obcowania
z naturą, znoszenie ograniczeń
w poruszaniu się sprawią, że wiele
osób zawita nad nasze jeziora czy do
parków. Spacer promenadą, piękne
widoki i kontakt z przyrodą. Tak,
tego nam potrzeba. W sitowiu znów
śpiewają trzciniaki, kaczki łączą się
w pary. Są też łabędzie. Znajdą się
więc na pewno tacy, którzy na wiosenny spacer wezmą ze sobą skórki
chleba czy bułki, które są rarytasem
dla skrzydlatych mieszkańców naszej okolicy. Nie tylko dzieci uwielbiają, gdy kaczuszka podpływa i je
niemal z ręki. Czasami rozgrywa się
rywalizacja o każdy okruch – aż pióra lecą.

Niezdrowy fast food
Musimy jednak zdawać sobie
sprawę, że nasze pieczywo nie jest
naturalnym pokarmem dla dzikich
zwierząt. To, że im smakuje, nie
oznacza, że taka dieta im służy. Jest
wręcz przeciwnie. Ptaki karmione
głównie białym chlebem, który przy
wysokim poziomie białek i węglowodanów ma mało witamin D i E,
mogą nabawić się schorzenia na-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Jeśli karmić, to czym?

zwanego „anielskim skrzydłem”.
Polega ono na tym, że deformuje
się jeden ze stawów, przez co lotki
na stałe odstają nienaturalnie i ptak
traci możliwość lotu. Dla niektórych
osobników może oznaczać to przedwczesną śmierć. Bardzo niezdrowa
dla ptaków jest też zbyt duża ilość
soli w pokarmie.
Pamiętajmy o tym wywieszając
zimą słoninę dla sikorek. Oczy-

wiście nie wszystkie ptaki od razu
zachorują. Jeśli jednak w ich diecie
przeważać zacznie „fast food” dostarczany przez człowieka, szybko
uzależnią się od niego i zatracą naturalną zdolność znajdowania pokarmu. Może to również zmienić ich
migracyjne zwyczaje. Pełny żołądek
w okresie, gdy zwykle pokarmu brakowało spowoduje, że zamiast odlecieć na zimowiska pozostaną u nas

Jeśli już musimy dokarmiać ptaki
w okresie wiosny i lata, dostarczajmy im pokarm bardziej dla nich
odpowiedni. Dla kaczek i łabędzi są
to drobno pokrojone warzywa (np.
marchewka, biała kapusta), ziarna
zbóż, niełuskane pestki słonecznika, ugotowana kasza gryczana,
jęczmienna lub pęczak. Pokarmu
nie rzucajmy jednak do wody. Wykładajmy go na brzeg w ilościach,
które łatwo zjedzą klienci takiej stołówki. Pozostawione resztki szybko
zapleśnieją i smakoszy, którzy się na
nie skuszą, nie czeka nic dobrego.

Zdrowy dystans
Nie jest też niczym naturalnym,
gdy dzikie zwierzęta jedzą nam
z ręki. Pamiętajmy, że istnieje prze-

cież wiele chorób odzwierzęcych.
Gołębie przenoszą ornitozę. Kto nie
słyszał o salmonellozie lub o ptasiej
grypie? Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii opisująca genezę
trwającej epidemii koronawirusa
mówi o kontakcie człowieka z dzikimi nietoperzami. Nie była to jednak
zupa, bo w naparze wirus niechybnie by zginął. Musiało dojść więc do
kontaktu z wydzielinami latającego
ssaka.
Oczywiście
nie
popadajmy
w skrajności. Nie musimy bać się
ptaków czy innych dzikich zwierząt, jeśli zachowamy od nich odpowiedni dystans i pozwolimy im żyć
w naturalny sposób. One są ważną
częścią ekosystemu. Cieszmy się
ich sąsiedztwem, obserwujmy, ale
róbmy to w sposób przemyślany, by
takie życie obok siebie służyło zarówno nam, jak i im.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Teatralne „Muzyczne przesyłki”
Takiej propozycji nie ma w swojej ofercie żaden teatr w Polsce! Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza akcję
pt. „Muzyczne przesyłki”

REKLAMA

dagaskar – musicalowa przygoda”,
„Księga Dżungli” lub „Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży”).

Teatr Muzyczny oferuje do wyboru dwie
propozycje oryginalnego pomysłu na
prezent

FOT. M. HUECKEL

Szukają Państwo oryginalnego pomysłu na prezent z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, urodzin lub imienin? Z pomocą przychodzi Teatr
Muzyczny w Poznaniu, który ogłasza akcję pt. „Muzyczne przesyłki”.
– W okresie kiedy nie możemy
zaprosić Państwa do nas, postanowiliśmy odwrócić rolę i przyjść do
Państwa z kwiatami, piosenką na
żywo wykonaną w oryginalnym kostiumie z musicalu oraz gadżetami
teatralnymi – informuje poznański
Teatr Muzyczny. Takiej propozycji
nie ma w swojej ofercie żaden teatr
w Polsce! Do wyboru przygotowaliśmy dwie propozycje:
– ŻYCZENIA ONLINE: życzenia
w wersji ﬁlmowej, nagrane przez aktora w domowym zaciszu, w pięknym
stroju i zakończone tradycyjnym
„Sto lat”. Zostaną one przesłane na
wskazany przez zamawiającego adres mailowy. Cena: 99 zł.
– MUZYCZNA PRZESYŁKA:
propozycja dla prawdziwych fanów
Teatru Muzycznego w Poznaniu,
czyli możliwość zamówienia życzeń
złożonych osobiście przez jednego
z artystów w kostiumie z jednego
z musicali lub w przebraniu zwierzaka z przedstawienia dla dzieci („Ma-

Zdjęcie z musicalu „Rodzina Addamsów”.

Dodatkowo artysta będzie miał
ze sobą unikatowy gadżet z jednego
ze spektakli znajdujących się obecnie w repertuarze oraz wręczając
przesyłkę zaśpiewa „Sto lat”. Cena
pakietu: 299 zł.
Wszystkich
zainteresowanych
akcją, chcących przy okazji pozwolić artystom na realizowanie swych
pasji i na bycie dla Państwa, Teatr
Muzyczny prosi o przesłanie maila
na adres: prezenty@teatr-muzyczny.pl. W treści należy napisać, którym z pakietów są Państwo zainteresowani. Wszelkie pytania prosimy
kierować do Biura Obsługi Widza
pod nr telefonu: 511 433 616 lub
502 751 213. MF

