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!

SPOJRZELI W GŁĄB
770-LETNIEJ HISTORII
Archeolodzy podczas prac na bukowskim rynku natraﬁli na najstarsze zabudowania
w historii lokacyjnego Buku. Więcej na STR. 4

„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. HUBERT WEJMANN

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

Salon sukni ślubnych STR. 9

FOT. ROBERT DOMŻAŁ
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REKLAMA

Wypocznij nad morzem
Ȁȥnoclegi w komfortowych pokojach
Ȁȥbogaty bufet śniadaniowy i kolacyjny
Ȁȥnielimitowany dostęp do kompleksu wodno–termalnego
Ȁȥnowoczesny, multimedialny klub Akwarium dla dzieci
Ȁȥ100 m do morza

Ȁȥzorganizowana plaża
Ȁȥbeach bar z bogatą ofertą kulinarną
Ȁȥcodzienny program animacji dla dzieci
Ȁȥkoncerty, eventy, wieczory muzyczne dla dorosłych

Dziecko do 6 lat GRATIS!

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

Tłumy pożegnały strażaka

Prace na
Pułaskiego

FOT. PROKOPIENKO I ARCHIWUM

21 lipca odbył się pogrzeb druha OSP Buk Dionizego Łukaszyka, który zasłabł
podczas gaszenia pożaru i zmarł w szpitalu

Z głębokim żalem pożegnaliśmy
dh. Dionizego Łukaszyka wieloletniego działacza i członka OSP
w Buku oraz przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Buku,
Wzorowego Strażaka, Brązowego,
Srebrnego oraz dwukrotnego Złotego Medalistę Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Pogrzeb odbył się w paraﬁi św.
REKLAMA

Stanisława Biskupa w Buku. Uroczystość celebrowali: kapelan wojewódzki strażaków Państwowej
Straży Pożarnej i Ochotniczych
Straży Pożarnych woj. wielkopolskiego ks. Mateusz Drob, kapelan
powiatowy strażaków ks. Roman
Janecki oraz ks. Andrzej Szczepaniak – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej
w Buku.

W imieniu druhów OSP zmarłego pożegnał prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
dh Eugeniusz Grzeszczak, który
odczytał też list okolicznościowy od
prezesa Zarządu Głównego ZOSP
RP dh Waldemara Pawlaka, natomiast w imieniu mieszkańców
miasta i gminy Buk dh. Dionizego
pożegnał burmistrz miasta i gminy
Buk Paweł Adam.

Prezydium ZW ZOSP RP w Poznaniu nadało pośmiertnie d h. Dionizemu Łukaszykowi odznaczenie
Semper Vigilant.
Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem strażackim, przy udziale pocztów sztandarowych i obecności strażaków
z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Państwowej Straży
Pożarnej. JN

25 lipca rozpoczął się II etap prac
związanych z naprawą nawierzchni
torowiska tramwajowego w wzdłuż
ulic Roosevelta i Pułaskiego. Zmieniona organizacja ruchu potrwa
do 15 sierpnia. Wykonujący prace
przenieśli się na wschodnią część
skrzyżowania i remontują torowisko
tramwajowe wzdłuż ul. Pułaskiego
od ulicy Nowowiejskiego w kierunku Winograd. Umożliwiony został
wjazd w ulicę Nowowiejskiego od
strony al. Wielkopolskiej.
Ograniczenia w ul. Pułaskiego
polegają na zamknięciu pasa ruchu
do jazdy na wprost oraz zlokalizowanego na nim azylu dla rowerzystów
(przy skrzyżowaniu z al. Wielkopolską, jadąc od ul. Roosevelta). Po drugiej stronie skrzyżowania zamknięty
został pas w kierunku ul. Winogrady – ruch jest poprowadzony pasem
wyznaczonym do jazdy w lewo z ul.
Pułaskiego w ul. Nowowiejskiego.
W związku z brakiem możliwości
skrętu w lewo – z ul. Nowowiejskiego w Pułaskiego – pojazdy zostaną skierowane na objazd przez al.
Wielkopolską. Jadąc od strony Winograd zamknięty będzie lewoskręt
z ul. Pułaskiego w Nowowiejskiego.
Do wyboru będą dwie trasy objazdowe: przez al. Wielkopolską lub
trasą: Pułaskiego – Libelta – Noskowskiego. RB, MIR
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GMINA BUK

Spojrzeli w głąb 770-letniej historii

FOT. HUBERT WEJMANN

Archeolodzy podczas prac na bukowskim rynku natraﬁli na najstarsze zabudowania w historii
lokacyjnego Buku

W Buku zakończył się pierwszy sezon
prac archeologicznych związanych
z przygotowaniem koncepcji rewitalizacji rynku. Z tej okazji 17 lipca
zorganizowano dzień otwarty, by naukowcy mogli podzielić się z mieszkańcami owocami swojej pracy.
W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Pawłem
Adamem i przewodniczącym rady
Piotrem Gorońskim na czele. Rolę
przewodnika pełnił kierownik prac
archeologicznych Andrzej Krzyszowski. W trakcie imprezy bukowianie mogli obejrzeć nie tylko sam
wykop, ale także postery prezentu-

Odnaleziona na
rynku w Buku
ceramika jest wstępnie datowana na
1250 rok
jące zdjęcia z eksploracji kolejnych
warstw kulturowych oraz co ciekawe, również artystyczną wizualizację staropolskiej zabudowy placu.
Jej autorem jest dr hab. Radosław
Barek z Politechniki Poznańskiej.
Wyniki badań naukowych pro-

wadzonych w dwóch niewielkich
wykopach sondażowych zaskoczyły
pozytywnie nie tylko mieszkańców,
ale i samych archeologów. Miejsce
wykopalisk zostało wytypowane
przy zastosowaniu nieinwazyjnego
badania geoﬁzycznego. Uzyskane przy jego pomocy skany gruntu
wykazały występowanie pod płytą
placu Przemysława konstrukcji murowanej, która odpowiadała swoją
lokalizacją historycznym opisom
nieistniejącego ratusza. Już pierwsze godziny prac potwierdziły te
przypuszczenia.
Tuż pod dzisiejszą nawierzchnią placu odnaleziono solidny mur

gotycki o polskim wątku konstrukcyjnym, datowany wstępnie na
I połowę XVI w. Ceglane mury konstrukcji o grubości 110 cm, wznosiły się na kamiennym fundamencie,
którego szerokość oszacowano na
150 cm. Według odczytów badania
georadarowego gotycki ratusz był
zbudowany na planie prostokąta
o wymianach około 10x11 m.
W trakcie zakończonych prac badawczych odsłonięto zaledwie jeden
z narożników budowli. Prawdziwą
niespodzianką okazały się jednak
pozostałości drewnianej zabudowy
rynku wraz z traktami komunikacyjnymi, moszczonymi w przeszłości

faszyną. Pierwsza próbka drewna
poddana datowaniu radiowęglowemu określiła ich wiek na 1350 r. lub
wcześniejszy.
Materiał ceramiczny odnaleziony
w mniejszym wykopie jest wstępnie
datowany na 1250 r. Początkowe
wnioski badawcze muszą jeszcze
zostać potwierdzone wynikami
prac gabinetowych. Będą one prowadzone w kolejnych miesiącach,
ale już dziś można powiedzieć, że
archeolodzy natraﬁli na najstarsze
zabudowania w historii lokacyjnego
Buku. Wyniki ich prac mają mieć
wpływ na kształt koncepcji rewitalizacji rynku. Hubert Wejmann

REKLAMA

4 mln zł dotacji dla
gminy Buk
• budowę ul. Kwiatowej i Storczykowej wraz z kanalizacją deszczową
i przebudową linii oświetleniowej
w Wielkiej Wsi, kwota doﬁnansowania to 3 032 078,30 zł;
• remont ulicy Sportowej w Buku
– 959 502,73 zł.
Łączna wysokość uzyskanego doﬁnansowania to prawie 4 mln!
JN

FOT. WUW

21 lipca w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu burmistrz miasta i gminy Buk Paweł
Adam wraz z skarbnikiem Aleksandrą Szajek podpisali umowy o doﬁnansowanie inwestycji drogowych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina otrzymała doﬁnansowanie na dwa następujące zadania:
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GMINA KÓRNIK

Wirus sztuki

Cenne drzewa
Sadzono przedstawicieli kilkunastu gatunków. Były więc m.in. dęby,
lipy, buki, jarzęby, brzozy, wiśnie
osobliwe, jabłonie w kilku odmianach, klony, platany, robinie, świerki, graby, sosny i głogi. W przypadkach uzasadnionych dokonywano
także przesadzania starych roślin
w nowe miejsce. Tak stało się np.
z cisami z placu Niepodległości,
które traﬁły na Prowent.
Ważne jest by dbać o drzewa
w naszym otoczeniu, szczególnie
te dorosłe, okazałe, które najskuteczniej spełniają swoją ekologiczną
rolę. Choć z reguły żyją dłużej niż
człowiek, nie są jednak wieczne.
Każde nowe, zasadzone drzewo to
inwestycja dla kolejnych pokoleń.
Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Tradycyjnie początek wakacji jest na Prowencie w Kórniku
czasem artystycznych wyzwań

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W minionych 10 latach na terenie
gminy Kórnik, przy drogach, skwerach i w innych przestrzeniach publicznych posadzono kilka tysięcy
drzew. Tylko Zakład Doświadczalny
PAN zasadził ich 2899, w większości
(1813) na zlecenie miasta i gminy
Kórnik. 497 drzew sadzonych przez
ZD PAN zakupiła Fundacja Zakłady Kórnickie. Pozostałe sﬁnansowały różne podmioty gospodarcze
i instytucje w ramach rekompensaty
za wycinkę podczas prowadzonych
działań inwestycyjnych.
Drzewa po posadzeniu w przestrzeni publicznej są przez kilka
pierwszych lat doglądane, pielęgnowane i podlegają gwarancji, czyli
w przypadku obumarcia lub choroby są zastępowane nowymi.

Pomimo pandemii udało się okiełznać obawy, zaostrzone przepisy
sanitarne i wszelkie niedogodności.
Wzmocniona liczebnie ekipa artystów pomogła adeptom sztuki zainfekowanym wirusem… sztuki.
W trakcie trzech tygodniowych
turnusów dzieci i młodzież gminy
Kórnik projektowała i wykonywała
ceramiczną i szklaną biżuterię, pomagała nadać świeżości i niezwykłych kolorów ławkom, stolikom,

labiryntowi i innym sprzętom rekreacyjnym przed siedzibą KOK.
W trosce o przyrodę i ich najmniejszych reprezentantów współtworzyła piękny domek dla owadów.
Wirus sztuki pozwolił też na
współtworzenie kolejnej instalacji
plenerowej inspirowanej twórczością Tadeusza Kantora. Malarskie
umiejętności uwidoczniły się na
buziach, rękach i we włosach niektórych uczestników. Nie zabrakło

też tego co wpisane jest w ich młody
wiek, a więc zabaw, gier, psikusów.
– Dziękuję instruktorom za profesjonalizm a młodym twórcom za zapał. Wierzę, że spotkamy się w KOK
po wakacjach w trakcie zajęć grup,
zespołów i pracowni artystycznych,
wolni od strachu przed koronawirusem, pełni twórczej energii – powiedział Sławomir Animucki, dyrektor
Kórnickiego Ośrodka Kultury.
SA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Camping Oaza-Błonie otrzymał 4 gwiazdki!

Mamy przyjemność poinformować,
że Camping Oaza-Błonie został
skategoryzowany. Nie było to łatwe
zadanie, ale warte efektu! Od dziś
chwalimy się wszystkim i wszędzie!
Jesteśmy dumni z tego i pragniemy
powiadomić, iż otrzymaliśmy cztery
gwiazdki, czyli najwyższą możliwą
ocenę.
Tym samym staliśmy się jednym
z dwóch campingów czterogwiazdkowych w Wielkopolsce. Taki
standard, to gwarancja szerokiego
i wysokiego poziomu świadczonych
usług. Dla naszych gości przygotowaliśmy domki o zróżnicowanym
wyposażeniu, miejsca dla namio-

W regionie są tylko
dwa campingi
czterogwiazdkowe
tów, wydzielone stanowiska dla
przyczep i camperów. Na naszym
campingu mile widziane są zwierzęta domowe.
Camping Oaza-Błonie, to niezwykle urokliwe miejsce, gdzie
można wypocząć z dala od miejskiego zgiełku i równocześnie aktywnie
spędzić czas. Posiadamy bogatą
bazę rekreacyjną. W czasie letnim

plażę i strzeżone kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego, wakeparkiem, rejsami statkiem po Jeziorze Kórnickim, a także animacjami
na plaży i muzyką na żywo.
W bliskim sąsiedztwie plaży
budowana jest imponująca kładka spacerowa stanowiąca ostatnią
część promenady. Połączy ona brzegi jeziora i ułatwi spacer do centrum miasta, słynnego kórnickiego
zamku oraz arboretum. Dogodna
lokalizacja, bliskość drogi ekspresowej S11 i autostrady A2, możliwość
szybkiej rezerwacji online, to dodatkowe atuty, aby odwiedzić Camping**** Oaza-Błonie w Kórniku.
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AKTUALNOŚCI

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny

Terminy:
• 07.08.2020

– Składanie zgłoszeń do udziału
w konkursie (etap I);
• 21.08.2020
– Wybór zespołów do udziału
w II etapie konkursu;
• 16.11.2020
– Składanie prac konkursowych
(etap II);
• 30.11.2020
– Ogłoszenie wyników konkursu.

Nagrody:
Nagroda główna – 15 000 zł brutto.
FOT. MARCIN DECKERT

Wójt gminy Czerwonak ogłasza
konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.
Celem konkursu jest wyłonienie
najlepszej, pod względem przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania
terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.

Więcej w regulaminie konkursu:
www.czerwonak.pl zakładka konkursy. Red

Bliżej nieba w Koziegłowach
Pierwsze takie ścieżki w Wielkopolsce, drugie w Polsce
W Koziegłowach, w gminie Czerwonak, trwają prace rewitalizacyjne skweru Jana Pawła II. Powstają
nowe alejki, z których część będzie
świecić w ciemnościach. Skwer
połączony zostanie z pobliskim
targowiskiem dzięki wyjątkowej
Alei Zdrowia, wzdłuż której staną
specjalnie zaprojektowane ławki
z gniazdkiem elektrycznym umożliwiającym doładowanie telefonu.
Dodatkowo ustawione zostaną
tablice ze zdjęciami warzyw i owoców, propagujące zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, opisujące

rolę konkretnych warzyw i owoców
dla zdrowia człowieka i zachęcające do wizyty na targowisku. Na
terenie skweru stanie tablica „Niebo nade mną” z poglądowym widokiem nocnego nieba dla gminy
Czerwonak w poszczególnych miesiącach roku, a w nawiązaniu do
hasła gminy „Czerwonak – zobacz
więcej” udostępniona zostanie luneta, umożliwiająca obserwację
nieba.
Całość oświetli 20 lamp fotowoltaicznych, w tym także wbudowanych w ścieżki. Przez skwer popły-

nie strumyk z zamkniętym obiegiem
wody, a nad bezpieczeństwem miejsca czuwać będzie monitoring z innowacyjnym systemem solarnych
kamer. Teren obsadzony zostanie
zielenią, a na skarpie z krzewów
kwitnących powstanie napis „Kupuj
i wypoczywaj w Koziegłowach”.
Projekt otrzymał doﬁnansowanie z działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Red

REKLAMA
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GMINA DOPIEWO

Obywatelska gmina

Dotacje na drogi
w Dopiewie i Dąbrówce
Podpisanie umowy przez reprezentujących gminę Dopiewo wójta
Adriana Napierałę i skarbnika Małgorzatę Mazurek oraz wojewodę
wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka nastąpiło 21 lipca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu.
Tego samego dnia wojewoda podpisał również umowy z 36 innymi
samorządami gminnymi i powiatowymi z Wielkopolski. Ich łączna, zapisana w umowach wartość
wyniosła 48,2 mln zł. Dotyczą one
111 zadań. Wielkość doﬁnansowania, jakie samorządy mogą uzyskać
z FDS to 50% faktycznie poniesionych kosztów na realizację inwestycji drogowych. Ich ostateczny
rozmiar określają postępowania
przetargowe. Dotacja nie może być
jednak większa niż kwota zadeklarowana w podpisanej umowie.
Gmina Dopiewo pozyskała dotację w wysokości 3 519 021 zł na dwa
zadania, obejmujące łącznie modernizację sześciu dróg – dwóch w Dopiewie za prawie 1,3 mln zł (ul. Południowa i Łąkowa) oraz czterech
w Dąbrówce za ponad 2,2 mln zł
(ul. Palisadowa, Fortowa, Jagiellońska i Piastowska). Wyniki konkursu, którego dotyczyła podpisana 21
lipca umowa, ogłoszono w kwietniu
tego roku.

FOT. ARCHIWUM WUW W POZNANIU.

3,5 mln zł może wynieść wsparcie z Funduszu Dróg
Samorządowych do budowy dróg w Dopiewie i Dąbrówce,
na które gmina Dopiewo pozyskała doﬁnansowanie

• Dopiewo: zadanie obejmuje
budowę ulic o łącznej długości ok.
0,4 km o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę skrzyżowań
budowę zjazdów indywidualnych,
chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Termin realizacji:
czerwiec 2021.
• Dąbrówka: zadanie obejmuje
budowę ok. 1 km dróg wewnętrznych z kostki brukowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej i jednostronnym chodnikiem. Powstaną
2 wyniesione skrzyżowania, zjazdy

do posesji, próg zwalniający. Termin realizacji: listopad 2021.
Celem inwestycji jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców (ruchu drogowego i pieszego) oraz
dojazdu do osiedli mieszkaniowych
i posesji.

Samorząd gminy Dopiewo włączył
się w działania pro-frekwencyjne,
organizując konkurs dla sołectw
„Walczymy o frekwencję!”. Sołectwa walczyły o nagrody w postaci
środków gminnych do wykorzystania na cele sołeckie. Wygrać mogło
każde sołectwo, trzeba było pobić
zeszłoroczną frekwencję z wyborów
parlamentarnych. Nagrody w kwocie 10 tys. zł z budżetu gminnego
wywalczyło aż 10 z 11 sołectw. Dąbrówka, która uzyskała najlepszy
wynik sięgnęła po nagrodę główną
– dodatkowe 100 tys. zł.
Gmina Dopiewo uzyskała drugi
wynik pod względem frekwencji
wyborczej w województwie wielkopolskim i jeden z najlepszych wyników w Polsce. Została wiceliderem
zmagań frekwencyjnych wśród 23
członków Metropolii Poznań w obu
turach. W pierwszej turze głosowało w gminie Dopiewo 78, 42%
uprawnionych, w drugiej – 80,53%.
– Dziękuję wszystkim mieszkań-

com za mobilizację i obywatelską
postawę – powiedział Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo.
Dla porównania: frekwencja
wyniosła – odpowiednio dla tur:
w Polsce – 64,51% i 68,18%, w woj.
wielkopolskim – 65,49 i 69,25%,
w powiecie poznańskim –73,34%
i 76,48% i w Poznaniu – 72, 85%
i 75,43%.
Gdyby to mieszkańcy gminy Dopiewo mieli decydować, to na Prezydenta Polski wybraliby Rafała
Trzaskowskiego, który zdecydowane wygrał w drugiej turze 72,4%,
a w pierwszej turze uzyskał 48%,
a drugi w kolejności Andrzej Duda
22%. Adam Mendrala
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Ukazała się kolejna książka o grodzie w Dąbrówce

Nominację do Nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
przyznawanej najlepszym książkom
o Wielkopolsce, otrzymała w czerwcu tego roku monograﬁa „Dwa
grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie”,
napisana pod red. Marzeny Szmyt
i Pawła Pawlaka i wydana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Na ponad 700 stronach opowiada ona historię związaną z gminą
Dopiewo. W kategorii literatura naukowa nominacje otrzymało jedynie
10 spośród 80 zgłoszonych książek.
Ostatecznie nagrodę przyznano innej publikacji, co nie zmienia faktu,
że znalezienie się w tej grupie jest
dla książki i jej autorów prestiżowym wyróżnieniem. Nie często

dostępują tego zaszczytu książki
traktujące o historii tak odległej.
Autorom serdecznie gratulujemy!
Warto przypomnieć, że gmina Dopiewo wydała w ubiegłym roku publikację „Gród w Dąbrówce” autorstwa
Ewy Pawlak i Pawła Pawlaka, prowadzących badania archeologiczne
na terenie Dąbrówki. 100-stronicowa książka była częścią projektu

„Gród w Dąbrówce wart poznania”,
którym dopiewski samorząd chciał
upowszechnić niezwykłą historię,
jaką odkryli archeologowie podczas
prowadzonych w ostatnich latach
badań – istnienie grodu na terenie tej
miejscowości starszego od Poznania.
W ramach projektu powstała
wizualizacja grodu i podgrodzia
w technice 3D (dostępna jest na You

Tube), zorganizowany został festyn
archeologiczny, podczas którego
odsłonięto makietę plenerową grodu
przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. W wydarzeniu wzięła udział m.in.
dyrektor Muzeum Archeologicznego
prof. Marzena Szmyt. Gminną publikację otrzymały biblioteki i ośrodki
naukowe w Polsce. Adam Mendrala
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Dwa nowe zbiorniki
retencyjne
Stacje Uzdatniania Wody w Gułtowach i w Siekierkach zostały rozbudowane o zbiorniki retencyjne wody
uzdatnionej ze stali niskowęglowej
typ S235JR. Zbiornik w Siekierkach
ma pojemność V = 200 m³, z kolei
w Gułtowach wybudowano zbiornik
o pojemności V = 100 m³.
– Zadania gminy oscylują nie
tylko wokół dużych inwestycji drogowych, ale także skupiają się na
zapewnieniu mieszkańcom podstawowych potrzeb takich jak dostęp do
wody pitnej. Obie inwestycje wpłyną
na znaczną poprawę retencji wody
i zagwarantują ciągłość jej dostawy
dla mieszkańców Siekierek, Trzeka
i Paczkowa, Gułtów, a także Antonina, Brzeźna, Drzązgowa, Karolewa, Siedlca, Siedleczka, Wiktorowa

i Wysławic – mówi Szymon Matysek,
burmistrz gminy Kostrzyn.
– W ostatnich czasach wiele
mówi się o problemach hydrologicznych nie tylko na świecie, ale także
w naszym kraju, stąd jest to ważna
inwestycja dla naszych mieszkańców. Dbanie o jakość wody pitnej
dostarczanej do każdego z domostw
naszej gminy jest niezwykle istotnym zadaniem każdego samorządu
– dodaje Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza.
Zbiorniki posiadają wszystkie
atesty Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności. Koszt budowy
zbiornika w Gułtowach wyniósł 245
743,79 zł brutto, a w Siekierkach
464 656,90 zł brutto. ŁS

W ciągu drogi krajowej nr 92 w Kostrzynie (na przejściu dla
pieszych – ulica Półwiejska) powstanie sygnalizacja świetlna
Minister Infrastruktury zatwierdził
do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Są one
związane z poprawą bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych i montaż sygnalizacji świetlnej.
Wśród zadań jest budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej
nr 92 w Kostrzynie (na przejściu dla
pieszych – ulica Półwiejska).
Inwestycja, o której mówiło się
od kilkunastu lat, w końcu doczeka się realizacji. Burmistrz i radni
zabiegali o nią bardzo intensywnie
argumentując, że w związku z wzrastającym natężeniem ruchu na drodze krajowej nr 92, zdecydowanie
wpłynie na poprawię bezpieczeństwa mieszkańców.
W ramach zadania zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr
92 w Kostrzynie (od km 201+763
do km 201+9630) powstanie sygnalizacja świetlna z akomodacją,
oznakowanie pionowe i poziome,
urządzenia BRD, przebudowane
zostaną również chodniki.
– Ten temat ciągnął się od kilku-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Będzie sygnalizacja

nastu lat – mówi Szymon Matysek,
burmistrz gminy Kostrzyn. – Udało
się go w końcu pozytywnie załatwić.
Będzie można bezpiecznie poruszać
się w ciągu ulicy Półwiejskiej! To też
daje impuls do tego, aby w najbliższym czasie zaprojektować i zaplanować na najbliższe lata modernizację ulicy Półwiejskiej i budowę
chodnika od drogi krajowej nr 92 do
ulicy Granicznej.
– Mieszkańcy bardzo często
podnosili swoje obawy co do tego
przejścia dla pieszych, szczególnie
w trosce o dzieci, które idąc do szko-

ły musiały przekroczyć drogę krajową nr 92 – kontynuuje Waldemar
Biskupski, zastępca burmistrza. –
Wspólnie z radnymi Ryszardem Kubiakiem i Arturem Wojciechowskim
postawiliśmy sobie za cel nadrzędny
w tej kadencji, aby załatwić ten temat i udało się.
Inwestycję w ramach ministerialnego programu zrealizuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań. Wzbudzana
sygnalizacja świetlna na tym newralgicznym przejściu dla pieszych ma
powstać do końca tego roku. MK

Kostrzyniak na
eltramaratonie
4 lipca 350 śmiałków stanęło na linii
startu jednego z najtrudniejszych
ultramaratonów w naszym kraju.
Wśród uczestników był mieszkaniec
Kostrzyna, reprezentujący barwy
Walki Kostrzyn Dariusz Adamski.
Start zawodów miał miejsce u źródła najdłuższej rzeki w naszym kraju, tuż pod szczytem Baraniej Góry.
Natomiast meta znajdowała się
w Gdańsku w miejscu ujścia rzeki
do morza.
Trasa przebiegała po nadwiślańskich drogach, szutrach, ścieżkach, skarpach i wałach. Jazda po
ruchliwych drogach wojewódzkich
i krajowych ograniczona została do
absolutnego minimum, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort
obcowania z przyrodą i historią. Po
drodze kolarze mijali rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich
ptaków, wydmy i piaskowe łachy
i klimatyczne miasteczka,
w których czas jakby się zatrzy-

mał. Bowiem trasa RMW1200 to
nie tylko Kraków, Warszawa, Toruń
i Gdańsk. Zawodnicy podczas jazdy
mogli zachwycać się urodą i osobliwością Janowca, Sandomierza,
Zawichostu, Płocka, Dobrzynia,
Chełmna, Świecia, Grudziądza czy
Gniewu. A pomiędzy nimi trwał mozolny, kolarski wysiłek i pokonywanie własnych słabości bez wsparcia
z zewnątrz.
Organizatorzy ustalili limit czasu
na przebycie wyznaczonej trasy wynoszący 200 godzin. Każdy z uczestników musiał zadbać na własną rękę
o nocleg, wyżywienie czy serwis
roweru. Z tym iście trudnym zadaniem uporał się Dariusz Adamski,
który ukończył zawody z czasem
174 godz. i 30 min.
– Uważam, że jest nad czym pracować i mam co poprawiać, na pewno jeszcze wrócę na szlak biegnący
wzdłuż Wisły – zapowiada zawodnik Walki. AA

Projekt „Serce od serca”, który
jest realizowany w wielu miejscach
w Polsce i na świecie, zawitał do
gminy Kostrzyn, a konkretnie do
Pałacu Mielżyńskich w Iwnie. Celem warsztatów jest uszycie poduszek w kształcie serca dla osób po
mastektomii lub operacji węzłów
chłonnych. Poduszka w kształcie
serca, wygodnie mieści się pod
pachą i ma za zadanie zmniejszać
napięcie barku, chronić przed przypadkowymi uderzeniami, pomagać
w łagodzeniu obrzęku.
Organizatorzy pragną podzięko-

wać: Starostwu Poznańskiemu pod
patronatem starosty Jana Grabkowskiego, Klubowi Kobiet Aktywnych
z Czerwonaka, burmistrzom Gminy
Kostrzyn – Szymonowi Matyskowi
i Waldemarowi Biskupskiemu oraz
radnemu – Szymonowi Nadolnemu, Kołu Gospodyń Wiejskich
w Trzeku, Kołu Gospodyń Wiejskich „Siedleczanki”, Kołu Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie, Kołu
Gospodyń Wiejskich w Gułtowach,
Pensjonatowi Karino – Katarzynie
Witkowskiej i Adamowi Sobańskiemu, Stowarzyszeniu Klub Ko-

biet Przedsiębiorczych NAMAXA,
a także gościom wspierającym:
Markowi Goli – wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Lidii Lammel, SOK
POL Prządak Małgorzata, Gospodarstwu Sadowniczemu – Karolina Dębska – Zeidler, Izabeli Sadyś
– przewodniczącej koła Platformy
Obywatelskiej w Kostrzynie, Stowarzyszeniu Diabetyków w Kostrzynie, mieszkańcom gminy Kostrzyn
oraz sąsiadkom z Paczkowa. Więcej
informacji o akcji: www.serceodserca.pl. MS

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Serce od serca w Iwnie

NR 184 / 27 LIPCA 2020

9

GMINA POBIEDZISKA

Salon sukni ślubnych

Półkolonie
trwają

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Główna, w gminie Pobiedziska, zakończyła się
rejestracja spektaklu, który przygotowuje w czasie pandemii aktor Andrzej Pieczyński.
Widowisko zaprezentowane zostanie widzom w sierpniu, w internecie

– Robimy pajacyka. Biała lotka powinna być po stronie zawodnika…
– mówi Mariusz Dietrich, trener
łucznictwa. Trening łuczniczy jest
częścią półkolonii, jakie organizuje
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach dla młodych mieszkańców gminy.
W pierwszym tygodniu półkolonii uczestnicy zajęć odwiedzili Osadę Traperską w Owińskach i Nowe
ZOO w Poznaniu. W pozostałe dni
dzieci korzystały z uroków kąpieliska nad jeziorem Biezdruchowo,
uczestniczyły w zajęciach artystycznych i sportowych. W trakcie tych
ostatnich strzelały z łuków.
– Traﬁłem w tarczę. To nie jest
takie trudne – mówił Wiktor. Jego
koleżanka, Antonina dodała, że
najtrudniej jest… wycelować. Ale jej
też udało się traﬁć w tarczę. Dzieci strzelały ze sportowych łuków
przeznaczonych dla najmłodszych
strzelców.
– Wkrótce rozpoczniemy nabór
do sekcji łuczniczej. Treningi będą
odbywały się w soboty, od godz. 13
do 15 na stadionie lub na Orliku
– mówi trener Mariusz Dietrich.
DRON

Okazuje się, że można nie trzymać
się linearności, niezbędnej na scenie. Ale taki rodzaj pracy, czyli praca sekwencjami, zdjęciami, jakby
to nazwać „takie szlachetne” oszustwo, też niesie zagrożenia w postaci pogubienia – opowiada aktor.

– Ba, ba, ba – krzyczy mężczyzna
z welonem na głowie, zamaszyście
wywijając białą tkaniną. Obiega
drewnianą skrzynkę. Podnosi jej
wieko, rozchyla drzwiczki i na blat,
jak się okazuje ręcznej maszyny do
szycia, rzuca materiał. Klęka. Układa ręce, jakby do modlitwy… szepce…
W świetlicy wiejskiej w niewielkiej
miejscowości Główna, w gminie Pobiedziska, zakończyła się rejestracja spektaklu, który przygotowuje
w czasie pandemii Andrzej Pieczyński, aktor znany ze scen teatralnych
Warszawy, Trójmiasta i Berlina.
Kilkuosobowa ekipa, rejestrująca
przez kilka dni spektakl, wynosi reﬂektory, rekwizyty, kostiumy.
Widowisko zaprezentowane zostanie widzom w sierpniu, a tradycyjną scenę zastąpi… internet.
FOT. ROBERT DOMŻAŁ

Salon sukni i na scenie

Bernard Szymon szyje

Kultura w sieci
dzisk aktora. Ale pierwszy w ten
sposób rejestrowany.
– Grywam w ﬁlmach, dlatego
wiem, że aktor ﬁlmowy musi skoncentrować się na kilku, czasem
kilkudziesięciu sprawach, niekoniecznie związanych z rolą, aby
rejestracja się powiodła. Kamera
wymaga zmienności, kontrplanu.

tygodniach pełno było w nim manekinów ubranych w śnieżnobiałe
suknie.
Artysta występuje w spektaklu
w poczwórnej roli: jest autorem tekstu, aktorem, reżyserem i kompozytorem muzyki.
To kolejny monodram realizowany przez pochodzącego z Pobie-

Sztuka online „Salon sukni ślubnych” realizowana jest przez ﬁrmę
Andrzeja Pieczyńskiego „Klinika
Sztuk”, w ramach programu „Kultura w sieci”. Projekt zainicjowało i realizuje Narodowe Centrum Kultury.
Spektakl „Salon sukni ślubnych”
będzie dostępny dla osób niesłyszących i niewidomych z opcją wyświetlanych napisów i audiodeskrypcją.
Robert Domżał

FOT. ROBERT DOMŻAŁ

– Spektakl opowiada o dramacie
mężczyzny, który utracił dziecko.
Bernard Szymon, bohater, szyje
suknie ślubne. Pierwszą zrobił dla
lalki córki. Gdy dziewczynka zaginęła, uszył następną sukienkę,
tym razem dla niej. W kolejnych
latach powstawały nowe sukienki.
Taka jest oś fabularna monodramu
pt. „Salon sukni ślubnych”. Widowisko to zapis traumatycznych
przeżyć po stracie córki – wyjaśnia
artysta.
Na czas pracy nad spektaklem,
wnętrze świetlicy wiejskiej pamiętające początek XX wieku, zamieniono w zaplecze salonu sukni
ślubnych. Dlatego w ostatnich

Zapytany, czy widowisko ma
szansę znaleźć się na tradycyjnej
scenie, Andrzej Pieczyński mówi:
„Musimy poczekać na odpowiednią
chwilę. Ale ten tekst przewidziany był na scenę, którą ja kocham.
Kocham teatr, ponieważ czas jest
w nim inny, jest magiczny”.
Dodaje też, że monodram można
wystawić i w świetlicy w miejscowości Główna, i na scenie Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.
W sobotę, w przerwie rejestracji
na planie zdjęciowym, pojawili się
poznańscy dziennikarze. Przyszedł
również Marcin Bartz, sołtys Głównej, lider mieszkańców, którzy użyczając świetlicy na próby, wsparli
artystę w czasie, gdy teatry nie mogły pracować.

Trener Mariusz Dietrich wyjmuje
strzały z tarczy.

FOT. ROBERT DOMŻAŁ

Lokalna telewizja szuka
w Pobiedziskach… adeptów

Latarnie czekają na
energetyków
21 lipca inspektorzy Urzędu Miasta
i Gminy Pobiedziska dokonali odbioru technicznego latarni ulicznych
w miejscowości Wronczynek. Inwestycja kosztowała prawie 143 tys. zł.
29 słupów oświetleniowych ustawiono na sześciu ulicach: Smardzowej, Koźlarzowej, Pieczarkowej,
Gołąbkowej, Maślakowej i Kur-

kowej. Dzięki temu łatwiej będzie
traﬁć do kilkudziesięciu posesji. Latarnie zabłysną na stałe, gdy energetycy zainstalują licznik energii.
O tym, że oświetlenie jest bardzo
potrzebne, przekonali się uczestnicy odbioru. Jak zauważyli, do szafek
elektrycznych już ktoś się włamał.
DRON

Lubisz obserwować codzienność,
potraﬁsz opowiadać, a może chcesz
zostać prezenterką telewizyjną lub
komentatorem sportowym? Zgłoś
się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie trwa właśnie nabór do
projektu: „tu Pobiedziska TV”.
15 lipca w siedzibie Ośrodka
Działaj Lokalnie Lokalna Grupa
Działania „Trakt Piastów” podpisana została umowa na grant, dzięki
któremu zrealizowany zostanie projekt „tu Pobiedziska.tv”.
Z inicjatywy biblioteki w Pobiedziskach, w konsultacji z młodymi
wolontariuszami powstał projekt,
który zyskał uznanie komisji ogólnopolskiego konkursu grantowego
„Działaj Lokalnie”, ogłoszonego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, której operatorem
regionalnym jest Stowarzyszenie
LGD Trakt Piastów.
Pierwsze spotkanie osób zainte-

resowanych działalnością lokalnej
telewizji odbyło się w poniedziałek
na placu za Biblioteką.
– Doszliśmy do wniosku, że
projektem, który ma szansę zaktywizować młodszych mieszkańców
gminy, będzie działanie w sieci,
w internecie. Jednak kolejny fanpage, to za mało, stąd pomysł
utworzenia kanału telewizyjnego
na you tubie – mówi Małgorzata
Halber, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Pobiedziskach, pomysłodawczyni projektu.
Każdy, kto zechce dołączyć do zespołu będzie uczestniczył w warsztatach dziennikarskich. Pomysłodawcy chcą pozyskać do 15 osób.
Młodzież ma proponować tematy,
a po przeszkoleniu realizować je
i montować materiał.
– Chodzi to, by uczniowie szkół
podstawowych, średnich działali
w swoim rodzinnym mieście, w swo-

jej małej ojczyźnie – mówi pochodzący z Pobiedzisk Oskar Turowicz,
koordynator projektu. Najważniejsze jest to, by młodzi mieszkańcy,
wspólnie zadecydowali, co chcą
stworzyć, jakie tematy chcą podejmować, o czym chcą opowiadać.
Czas na realizacje projektu to cztery
miesiące.
Projekt „tu Pobiedziska TV”
otrzymał grant z Fundacji Wolności w wysokości 3 tys. zł. Jednym
z zadań członków zespołu jest pozyskanie kolejnych kwot na przykład
przez pozyskanie sponsorów.
– W trakcie warsztatów, młodzież
ma się uczyć rozmawiać i negocjować – dodają inicjatorzy „tu Pobiedziska TV”.
Szczęśliwi i podekscytowani zabieramy się do pracy!
Śledźcie nasz proﬁl i stronę www,
wkrótce więcej wieści – zapowiadają inicjatorzy. RD
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Plaża pod specjalnym nadzorem
Kamery monitoringu, odnowione boisko do piłki plażowej, ale przede wszystkim ratownicy WOPR
Województwa Wielkopolskiego – oto nowości, jakie spotka każdy, kto przyjedzie wypoczywać nad jezioro
Biezdruchowo w Pobiedziskach

FOT. ROBERT DOMŻAŁ

Sześć kamer zainstalowanych na
pomostach krótko przed rozpoczęciem sezonu letniego monitoruje
zachowanie korzystających z kąpieliska nad jeziorem Biezdruchowo.
– Kamery tak usytuowano, by
pokazywały, co się dzieje na pomostach, w wodzie i na plaży. Obserwują też nowo ustawiony domek ratowników, będący punktem pomocy
medycznej. Zarówno na założenie
monitoringu, jak i na wykonanie
punktu pierwszej pomocy gmina
Pobiedziska otrzymała pomoc ﬁnansową z budżetu Województwa
Wielkopolskiego – mówi Jakub
Waligóra, dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Pobiedziskach.
W rejonie plaży wyremontowano
też ławki i ustawiono dodatkowe kosze na śmieci. Jednak najważniejsza
nowość to nawiązanie współpracy
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jej efektem jest
obecność nad wodą ratowników.
– Jesteśmy tu po raz pierwszy,
od kiedy nad jeziorem Biezdruchowo powstały pomosty. Jak na razie
wypoczywający nad wodą stosują
się do naszych poleceń. Jeśli były
drobne incydenty, to dotyczyły osób
niemówiących po polsku i nieznających polskich przepisów. Proszę pa-

Ratownicy WOPR Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na pomoście w Pobiedziskach.
miętać, że ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta
z takiej samej ochrony, jak policjant,
bądź każdy inny funkcjonariusz publiczny – wyjaśnia Tomasz Dembski
z Wodnego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
Ratownicy, co dnia rozwieszają
na pomostach znaki. Mają one przy-

Wielkie
serce

pominać wypoczywającym o obowiązujących ograniczeniach.
– Przypominamy rodzicom wypoczywającym nad wodą, że mają
obowiązek nieustannego nadzoru
nad dzieckiem znajdującym się na
pomoście i w wodzie –mówi szef ratowników Tomasz Dembski pracujących w Pobiedziskach. Informuje

też o tym niebieski znak zawieszony
na środku pomostu.
Na kąpielisku nad jeziorem Biezdruchowo są bojki w trzech kolorach.
– Niebieskie wyznaczają tor do
szybkiego pływania. Bojkami czerwonymi wydzielony jest obszar dla
osób, które nie potraﬁą pływać.
W tej streﬁe można pływać na mate-

racach i sprzęcie nadmuchiwanym.
Żółte bojki wyznaczają strefę do 4
metrów głębokości, gdzie mogą się
być wyłącznie osoby dobrze pływające. Nie wolno do niej wpływać na
materacach, czy nadmuchiwanym
sprzęcie wodnym. Jest tak, ponieważ nadzorujący ratownik widzi
pływającego. Gdy on słabnie, ratownik może nakazać mu powrót
do strefy czerwonej, albo podjąć
działania ratunkowe. Pływający na
materacu, mógłby utrudnić akcję –
wyjaśnia Tomasz Dembski.
Pamiętajmy, że od kilku lat obowiązuje przepis pozwalający na
kąpiele wyłącznie w miejscach
strzeżonych. Wbrew przepisom
i zdrowemu rozsądkowi jest też skakanie do wody z pomostów.
– Dno jeziora Biezdruchowo jest
pofałdowane. W jednym miejscu
znajduje się ono około dwóch metrów pod taﬂą wody, w innym 4 metry. Stojąc na pomoście, trudno to
oszacować – przestrzega dyrektor
OSiR Pobiedziska.
Regulamin kąpieliska przedstawiony wypoczywającym na tablicach ustawionych nad jeziorem,
obowiązuje tak w godzinach urzędowania ratowników, jak i poza
tymi godzinami. Robert Domżał

Jest w nich jakaś siła!

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. JERZY KOT

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wielu mieszkańców gminy ma
„wielkie serce”, które ujawnia się
podczas różnych zbiórek, akcji charytatywnych i działań pomocowych.
Przy OSP w Kamionkach wielkie
serce zmaterializowało się w postaci pojemnika służącego do zbiórki
nakrętek. Uzyskane podczas akcji
środki pomogą małemu Mateuszowi. Życzmy sobie jak najwięcej wielkich serc w naszej okolicy. Red

19 lipca na Scenie Nad jeziorem
w Swarzędzu odbył się koncert Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. Było to
pierwsze od kilku miesięcy wydarzenie z udziałem publiczności w czasie
pandemii COVID-19.
W związku z panującą pandemią,
wejście na teren imprezy wiązało się
z przestrzeganiem kilku zasad m.in.
dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa
i ust oraz zachowanie 2 metrów
dystansu społecznego. Mimo obowiązujących restrykcji publiczność
dopisała, a orkiestra zaprezentowała się z jak najlepszej strony, grając
repertuar, w którym każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Jednym z punktów programu
było oﬁcjalne otwarcie ścieżki spacerowej imienia Rajmunda Gronowskiego – wieloletniego kapelmistrza
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. Z inicjatywy byłych i obecnych członków
orkiestry, na wniosek Klubu Radnych Swarzędz 2025, przy ścieżce
umieszczona została okolicznościowa tablica poświęcona Rajmundowi
Gronowskiemu. OK

I JUŻ WSZYSTKO
WIESZ...
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30 drzew na 30-lecie samorządu

Nowość
w ofercie

Mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne zapraszamy do udziału w kolejnej akcji
organizowanej przez gminę z okazji 30-lecia Samorządu Gminnego

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne wzbogacił swoją
ofertę karnetów na siłownię o opcję
miesięczną. Karnet miesięczny obowiązuje w siłowniach OSiR w Baranowie, Przeźmierowie i Tarnowie
Podgórnym. Kosztuje 60 zł, a osoby posiadające Kartę Mieszkańca
Gminy Tarnowo Podgórne mogą na
jego zakup otrzymać dziesięcioprocentowy rabat (zniżka 10% z Kartą
Mieszkańca obowiązuje również na
saunę w Tarnowie Podgórnym).
Ania Lis

– Zasady są proste: mieszkańcy
proponują lokalizacje i wybierają
gatunek drzewa, my jesienią je zasadzimy i potem z mieszkańcami
o nie zadbamy – wyjaśnia wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
– Chcemy pokazać, że o przestrzeń
publiczną, społeczną, możemy
troszczyć się wspólnie.
Liczba drzew na każde sołectwo
jest ograniczona, dlatego decyduje
kolejność zgłoszeń. Ważne jest, aby
wskazana przez mieszkańca lokalizacja była miejscem publicznym,
należącym do gminy Tarnowo Podgórne. Nie można zatem zasadzić
drzewa w swoim ogrodzie, ale można przy płocie, jeżeli teren należy do
gminy Tarnowo Podgórne.
– W zaproponowanych przez
mieszkańców lokalizacjach zasa-

dzimy łącznie 480 sadzonek drzew,
po trzydzieści w każdym sołectwie
– dodaje wójt Tadeusz Czajka. –
Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu dostępnym na naszej stronie
internetowej i na stronie gminy na
facebooku.
Każdy z uczestników na etapie
zgłoszenia formularza ma możliwość wybrania odmiany drzewa
(wskazania te zostaną zweryﬁkowane przez pracowników Wydziału Infrastruktury Kubaturowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy). Uczestnik akcji zobowiązuje
się do dbania o posadzone drzewo,
a w szczególności zobowiązuje się
do jego podlewania oraz pielęgnacji.
Zapraszamy – zasadźmy urodzinowe drzewa!
ARz

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296

REKLAMA

Od/czarowana/ – wystawa
ska – to artyści, których wizję kobiecego piękna można podziwiać.
Miło nam poinformować, że
tajemnice te będzie można zachować na zawsze, nabywając którąś
z prezentowanych prac – zapraszamy do kontaktu z V.A. Gallery
Poland. Poza możliwością obejrzenia wystawy na szklanym ekranie,
można też to zrobić stacjonarnie,
w obrębie pałacu. Rozglądajcie się
uważnie!
Zapraszamy na palacjankowice.
pl / Aktualnosci oraz do przypałacowego parku w Jankowicach.
Tomasz Łozowicki

Kontynuacją dobrej współpracy
z V.A. Gallery Poland jest kolejna
wystawa online (i nie tylko!), która
w przestrzeniach Pałacu Jankowice
(gm. Tarnowo Podgórne) gości już
od 17 lipca.
Tym razem motywem przewodnim jest kobieta, która od zarania
dziejów inspiruje, zniewala, budzi
zachwyt, podziw i szacunek, stanowiąc ważny i bardzo wdzięczny
temat dla artystów, którzy starają
się zgłębić jej tajemnice. Dominik
Jasiński, Ewa Jasek, Hanna Styczyńska, Marcin Mikołajczak, Mira
Smerek Bielecka, Renata Brzozow-

Modernizacja Roku

Gmina Komorniki bierze udział
w Ogólnopolskim Konkursie o prestiżową nagrodę Modernizacja
Roku & Budowa XXI w. Do konkursu zgłoszona została najnowsza
gminna inwestycja, czyli Centrum
Tradycji i Kultury Gminy Komorniki.
Celem konkursu jest wyłonienie
i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych
w danym roku wyróżniających się
szczególnymi walorami, a także
propagowanie i wspieranie działań

dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego. Odważna, ciekawa i oryginalna bryła
obiektu oraz przyjazny teren wokół
przyciągają uwagę mieszkańców,
turystów i architektów.
Organizatorem konkursu jest
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
i Targi Pomorskie Sp. z o.o. Laureatów wybierze niezależne jury,
wizytujące każdy obiekt startujący
w ﬁnale.

Uwaga: swoje nagrody w każdej
z kategorii przyznają także internauci, którzy do 3 sierpnia 2020 r.
mogą głosować na poszczególne
obiekty w plebiscycie internetowym.
Można oddać 1 głos dziennie!
Głosować na CTK w Komornikach można klikając na poniższy
link:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/2177/budowa-centrum-tradycji-i-kultury-komorniki.
Red

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że w dniu 27 lipca 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 Lusówku
i Przeźmierowie,
Przeźmierowie które zostały przeznaczone do zbycia w trybie w trybie
bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.
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FOT. MACIEJ WOLIŃSKI

Swarzędzka „Dwójka”
już rozbudowana
W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu trwają
ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Remont ul. Wrzesińskiej
W Swarzędzu wkrótce rozpocznie
się remont ul. Wrzesińskiej na odcinku od ul. Polnej do Rynku. Remont będzie polegał na wymianie
istniejącej warstwy ścieralnej oraz
uporządkowaniu ścieków przykrawężnikowych. Wykonawcą, który zwyciężył w przetargu, będzie
Zakład Robót Wielobranżowych

Kubiaczyk Sp. K. z Kokoszek koło
Nekli. Koszt remontu wyniesie nieco ponad 298 tys. zł. Wykonawca
zobowiązał się wykonać remont
w terminie 90 dni od daty zawarcia
umowy, tj. do 13.10.2020 r. Umowę
w tej sprawie burmistrz Swarzędza
Marian Szkudlarek podpisał 15 lipca. MW

Przebudowa ul.
Dworcowej w Kobylnicy

Na zdjęciu ul. Dworcowa w Kobylnicy – 20 lipca, na krótko przed położeniem nawierzchni bitumicznej.

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!

Właśnie, zgodnie z planem, zakończyła się jej rozbudowa. Obecnie
trwają tam już tylko ostatnie prace
związane z odbiorami inwestycji
i dostawami nowego wyposażenia.
– 1 września 2020 roku wszystko
będzie tu gotowe do rozpoczęcia nauki. Ta rozbudowa przeprowadzona
została bardzo sprawnie, a nowa
część szkoły na pewno spodoba się
wszystkim i będzie dobrze służyła
uczniom i nauczycielom. Nowe sale
lekcyjne wraz zapleczem, nowa, obszerna i znakomicie wyposażona sala
gimnastyczna, zewnętrzne boiska,
piękny plac zabaw dla najmłodszych
– wszystko to było bardzo potrzebne – mówi z satysfakcją burmistrz
Swarzędza Marian Szkudlarek, który w towarzystwie swych zastępców
Grzegorza Taterki i Tomasza Zwolińskiego oraz dyrektor „Dwójki”
Marleny Adolp wizytował szkołę.
Koszt tej inwestycji to ok. 17 mln
zł z budżetu gminy Swarzędz, wykonawcą jest PPUiH Agrobex Sp.
z o.o. z Poznania. MW

FOT. MACIEJ WOLIŃSKI

Wykonawcą jest ﬁrma Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o.
Sp. k., która złożyła w przetargu
najkorzystniejszą ofertę – niespełna 5,2 mln zł. Jeżeli nic nie stanie
na przeszkodzie to przebudowa
ul. Dworcowej wykonana zostanie
przed końcem bieżącego roku. Na
przebudowę ul. Dworcowej w Kobylnicy gmina Swarzędz otrzymała
ponad 3,184 mln zł doﬁnansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych.
MW

FOT. MACIEJ WOLIŃSKI

Trwa przebudowa ul. Dworcowej
w Kobylnicy na prawie kilometrowym odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej. Inwestycja ta
– o nazwie „Budowa nawierzchni
wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – Etap II”
– obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy
wodociągowych i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletechniczną,
chodnik, oświetlenie uliczne.

200 tys. złotych dla Swarzędza
Miło nam poinformować, że aż dwa
projekty zgłoszone przez gminę
Swarzędz uzyskały doﬁnansowanie
w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018
– 2020. Łączna kwota doﬁnansowania dla naszej gminy wyniesie
200 000 zł.
Należy zaznaczyć, że rywalizacja w programie była bardzo duża.
W pierwszym etapie, na szczeblu
wojewódzkim, do wojewody wielkopolskiego zgłoszonych zostało
66 projektów, z których do drugiego etapu wybrano 20. Wytypowane
projekty przesłane zostały następnie
do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji celem weryﬁkacji w kolejnym etapie procedury
naboru. Łącznie do ministerstwa
wpłynęło 314 lokalnych propozycji,
z których do doﬁnansowanie uzyskało 68 projektów, w tym aż dwa
z gminy Swarzędz! Łączna kwota
doﬁnansowania dla naszej gminy
wyniesie 200 000 zł.
W ramach projektów zmodernizowane zostaną przejścia dla
pieszych mieszczące się na ul.
Cieszkowskiego (w pobliżu: ul.

Nowy Świat, ul. Kobylnickiej, ul.
Kwaśniewskiego) oraz przejścia
dla pieszych mieszczące się na ul.
Święty Marcin na wysokości ul.
Wielkiej Rybackiej, ul. Piaski oraz
ul. Granicznej. Wytypowane przejścia zostaną doświetlone lampami
typu LED (51W) i wyposażone
w aktywne oznakowanie pionowe
(pulsatory). Zamontowane zostaną
również aktywne lampy LED (6W)
– IVS oraz zastosowane zostanie
nowe oznakowanie poziome (farba
odblaskowa).
Ponadto w placówkach oświatowych na terenie gminy Swarzędz
zostaną przeprowadzone działania
edukacyjne w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze. AW
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Premiera „Virtuoso” już 12 września
Po przerwie wakacyjnej Teatr Muzyczny w Poznaniu wznowi działalność już 6 września. Tego dnia
o godz. 17 przypomni znakomitą komedię „Akompaniator” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza

FOT. A. OZAROWSKA

„Akompaniator”

Historia rozgrywa się pomiędzy
dwiema postaciami: divą operową
i towarzyszącym jej od trzydziestu
lat pianistą. Opowieść o miłosnej
obsesji w miarę rozwoju akcji przekształca się z przezabawnej farsy
w thriller psychologiczny. W głównych rolach świetnie dobrany duet
– Wiesław Paprzycki i Lucyna Winkel, których stali sympatycy Teatru
Muzycznego bardzo dobrze znają
np. z hitowej komedii „Mayday”.
Miłośnicy komedii w najlepszym
wydaniu będą zachwyceni.
W kolejny weekend odbędzie się
premiera długo wyczekiwanego

musicalu o Ignacym Janie Paderewskim pt. „Virtuoso”. Twórcy opowiedzą historię o wspaniałym artyście,
który wykorzystał swoją popularność, by pomóc swojej ojczyźnie
odzyskać niepodległość. O tym jak
z lwa salonowego został jednym
z najbardziej wpływowych polityków na świecie. Gdyby żył w latach
70-tych, byłby gwiazdą pokroju
Elvisa Presleya albo Beatlesów.
Jego wpływ na masową wyobraźnię
był tak wielki, że szał, który zapanował w Ameryce na jego punkcie, do
dziś nazywany jest „Paddymanią”.
Libretto i muzykę napisał Mat-

thew Hardy. Zapewniły mu one
wygraną w kilkuetapowym konkursie organizowanym przez Instytut
Adama Mickiewicza. Współpracy
artystycznej podjął się Brian Kite –
dziekan Wydziału Teatru, Telewizji
i Filmu na renomowanej uczelni
University of California, Los Angeles, utytułowany reżyser musicalowy
odnoszący sukcesy w USA i Chinach.
Mocna amerykańska reprezentacja
będzie znakomitym uzupełnieniem
pozostałych realizatorów. Reżyserii
podjął się Jerzy Jan Połoński, który
z powodzeniem zrealizował na scenie Teatru Muzycznego takie musi-

We wrześniu będzie
13 przedstawień
„Virtuoso”
cale jak: „Footloose”, „Pippin” oraz
„Madagaskar – musicalową przygodę”. W postać Ignacego Jana Paderewskiego wcielą się Janusz Kruciński oraz Marcin Januszkiewicz.
W obsadzie znaleźli się również
między innymi: Anna Federowicz
i Oksana Hamerska (Helena Górska / Paderewska), Barbara Melzer
i Dagmara Rybak (Helena Modrze-

jewska), Joanna Rybka i Katarzyna
Tapek (Helena Bibesco), Radosław
Elis i Jarosław Patycki (Władysław
Górski / Józef Piłsudski). Spektakl
powstał z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza.
Premiera 12 września o godz.
19.00. Łącznie do końca września
zostanie pokazanych 13 przedstawień.
Bilety na wszystkie wydarzenia
dostępne są w kasie oraz na stronach www.teatr-muzyczny.pl i Bilety24.pl. Rezerwacje pod nr. tel. 511
433 616, 502 751 213 oraz bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl. Red

Piękna świątynia w Lusowie (gm.
Tarnowo Podgórne) po raz kolejny
staje się przestrzenią przeobrażenia dźwięków w słowa zaproszenia,
ukojenia i wyciszenia. Każdy koncert w ramach Lusowskich Spotkań
Muzycznych przyniesie coś nowego, intrygującego i pięknego.
2 sierpnia wystąpi Marina Terlecka, zjawiskowa wokalistka i bandurzystka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Sergiusza Prokofjewa
w Doniecku z klasy bandury oraz
Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu
w klasie śpiewu solowego. Podczas
koncertu wykona utwory instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne z muzyki klasycznej oraz
współczesnej, również we własnych

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Muzyka rozbrzmi w lusowskiej świątyni

Marina Terlecka.

Piotr Mełech.

aranżacjach. Marina zagra na swoim ukochanych instrumencie-bandurze, o której mówi: „przepiękna,
majestatyczna,
przypominająca
instrument harfowy, choć w brzmieniu zbliża się nieco do klawesynu”.
Ostatni wakacyjny koncert odbędzie się w Lusowie 16 sierpnia,
podczas którego w świat muzycznych improwizacji zaprosi słuchaczy Piotr Mełech. Klarnecista, improwizator-kompozytor odwołujący
się zarówno do jazzowej tradycji,
europejskiej awangardy, free impro, jak również szeroko pojętej
muzyki etnicznej. Współtwórca takich grup, jak: Warsaw Improvisers
Orchestra, Kwartet, Polski Piach,
Cukier, Tsigunz Fanfara Avantura,
MELECH, Śmierć i Łzy oraz festi-

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296

walu Circular Breathing Festival.
Współpracował m.in. z Michael
Zerang, Fred Lonberg-Holm, Mark
Feldman, Tadeusz Sudnik, Mieczysław Litwiński, Ksawery Wójciński,
Patryk Zakrocki, Jacek Mazurkiewicz, Vasco Trilla, Marcin Albert
Steczkowski, Jacek Buhl.
Lusowskie Spotkania Muzyczne:
2 sierpnia oraz 16 sierpnia o godzinie 13.15 w kościele z Lusowie,
wstęp wolny. Uczestnicy będą poproszeni o podanie danych kontaktowych w celach zapewnienia
bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzeń
kulturalnych GOK SEZAM dostępnym na stronie internetowej www.
goksezam.pl w zakładce regulaminy
i wytyczne (COVID 19). DK/MW
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Pożegnanie proboszcza Konarzewa

było moim pierwszym probostwem.
Jak wiecie zawsze marzyłem o wsi
i w Konarzewie to moje marzenie się
spełniło. Kiedy tutaj przyszedłem,
modliłem się o rozkwit żywego kościoła. Chociaż odbudowaliśmy ten
starodawny kościół i wiele radości
sprawia mi to, że nadaliśmy mu nowy
blask, najważniejszym moim zadaniem było zbudowanie wspólnoty na
drodze wiary. Dzisiaj moje oko cieszy

Będzie boisko
w Szreniawie
Podpisano umowę na budowę boiska piłkarskiego wraz z budynkiem
pomocniczym w Szreniawie (gm.
Komorniki). Wykonawcą robót jest
ﬁrma ANMED Sp. z o.o. z Dzierżysławia, wyłoniona w ramach przetargu, ogłoszonego przez urząd
gminy w lutym br.
Całość prac obejmie budowę boiska o wymiarach 72 x 113 m z polem gry 68 m x 105 m pokrytego trawą syntetyczną, budowę budynku
pomocniczego wraz z parkingiem,
utwardzenie ciągów pieszych i samochodowych, budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych
dla autokarów, oświetlenie terenu
inwestycji, budowę miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz lokalizację obiektów małej architektury.
Wokół boiska wybudowane będzie
ogrodzenie z piłkochwytu o wysokości 6 m.
Całkowity koszt budowy obiektu
wyniesie 6 877 777 złotych, z czego
1 100 000,00 złotych doﬁnansowane będzie przez Ministerstwo Sportu w ramach programu „Sportowa
Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej EDYCJA
2019”.
W związku z realizacją zadania
w ramach doﬁnansowania prace
podzielone są na dwa etapy. Pierw-

szy obejmuje budowę boiska wraz
z oświetleniem i parkingami. Termin zakończenia tych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowym
współﬁnansowanym przez ministerstwo nastąpi jesienią 2020 roku.
Pozostały zakres prac stanowiący
drugi etap inwestycji zakończy się
w grudniu 2021 roku, a uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na
użytkowanie nastąpi do końca marca 2022 roku.

Koszt budowy
obiektu sportowego
w Szreniawie wyniesie 6 877 777 zł
Nowo powstały obiekt będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej
już w tym miejscu bazy sportowej
– 4 kortów tenisowych oraz 2 boisk
do koszykówki i 1 boiska do siatkówki. Tym samym w Szreniawie
powstanie duże centrum sportowo-rekreacyjne, które będzie służyło zarówno mieszkańcom gminy,
jak i gościom ich odwiedzającym.
Nowy obiekt będzie też miejscem do
uprawiania sportu dla zawodników
miejscowych klubów, a przez to do
rozwoju sportu lokalnego. Red

ta paraﬁa, której bez reszty oddałem
9 lat mojego życia. Dziękuję wam
wszystkim, którzy do kościoła przychodziliście i się w nim modliliście.
Nawet podczas pandemii nie miałem
pustego kościoła – mówił ze wzruszeniem ks. Krzysztof Różański.
Proboszcz stworzył podatny
grunt dla licznych grup przykościelnych, nadał nowy wymiar uroczystościom religijnym, przeprowadził

gruntowną restaurację kościoła, zadbał o pamięć o swoich zasłużonych
poprzednikach: ks. Janie Laskowskim i ks. Stanisławie Hartliebie,
a także o rozwój ośrodka rekolekcyjnego. W uznaniu zasług został nagrodzony w 2018 r. Nagrodą Wójta
Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”
w kategorii „Animator”.
Wakacje są tradycyjnie okresem
zmian personalnych w paraﬁach.

Każdy kapłan jest wiecznym pielgrzymem i misjonarzem na wzór
i podobieństwo Jezusa Chrystusa.
Ks. Krzysztof Różański przechodzi
z konarzewskiej paraﬁi św. Marcina
i św. Piotra w Okowach 1 sierpnia
do paraﬁi pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na poznańskich Ratajach, gdzie również obejmie probostwo.
– Kiedy w ostatnich dniach siadałem do biurka, żeby pozostawić
mojemu następcy najważniejsze,
użyteczne informacje, spisałem listę
kilkuset osób z telefonami, do których można się zwrócić w różnych
sprawach. To budujące. Nawet najlepszy proboszcz sam by niczego
nie zbudował – wyjaśnił proboszcz.
– Teraz Pan Bóg przysposobił mnie
miastu. Chciałbym, żeby nie mówić
o tym rozstaniu, jak o pożegnaniu,
ale jak o dziękczynieniu. W końcu
Poznań, w którym – zdarzało się, że
bywałem 7 razy w tygodniu, będąc
tu proboszczem, nie leży w Ameryce Południowej. Mam nadzieję, że
te przyjaźnie będą trwać i będziemy
się odwiedzać. Bóg zapłać.
Adam Mendrala

Król kurkowy
Zdzisław Jakubowski, po raz trzeci, królem kurkowym KórnickoBnińskiego Bractwa Kurkowego
(KB-BK).
Po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej zagrożeniem koronawirusem, 27 czerwca członkowie KBBK spotkali się, aby podsumować
miniony 2019 r. oraz odbyć zaległy
turniej królewski. Zwycięstwo i tytuł
króla kurkowego anno 2020/2021
wywalczył Zdzisław Jakubowski.
Jest on XXXII królem kurkowym
odnowionego bractwa. W przeszłości król kurkowy korzystał z licznych przywilejów w tym również
ﬁskalnych. Obecnie, król kurkowy
„panuje” przez rok w bractwie kurkowym i w społeczności brackiej
i staje się postacią historyczną, tak
jak ponad dwustu pięćdziesięciu
jego poprzedników.
Tytuł I rycerza zdobył Maciej
Łabno, II rycerzem został Wojciech
Antczak, tak jak w poprzednim
2019 roku. Najlepszym strzelcem
turnieju został Norbert Biniek.
Zwycięzcy, król, rycerze i najlepszy
strzelec otrzymali pamiątkowe medale. Ustępujący król Karol Jabłoński przekazał insygnia królewskie,
cenny ryngraf z wizerunkiem kura.
Król Kurkowy otrzymał również
pamiątkową unikalną tarczę ufundowaną przez Karola Jabłońskiego.
Tarczę wykonał jego ojciec zawodowy stolarz. Fragment tarczy (koro-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

– Dzisiaj żegnamy proboszcza, któremu udało się w ciągu 9 lat posługi
w Konarzewie nie tylko przeprowadzić wiele inwestycji w zabytkowej
świątyni, ale także wokół kościoła
zintegrować społeczność – powiedział Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo, składając życzenia
ks. Krzysztofowi Różańskiemu,
w ogrodzie ośrodka rekolekcyjnego w Konarzewie, gdzie po mszy
kapłan zaprosił jej uczestników na
wspomnienia i poczęstunek.
W pożegnalnej mszy św., która
odbyła się w kościele paraﬁalnym
25 lipca, licznie uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Oprawili ją muzycznie Orkiestra
Dęta Gminy Dopiewo, Chór Bel
Canto i zespół młodzieżowy. Obecne były poczty sztandarowe.
Ks. Różański podziękował paraﬁanom, kapłanom, animatorom
prowadzącym liczne grupy duszpasterskie i przedstawicielom samorządu. – Dziękuję władzom samorządowym i sołeckim za to, że połączyła
nas praca wspólna na rzecz lokalnej
społeczności, ale i szczera przyjaźń,
którą sobie bardzo cenię. Konarzewo

FOT. ADAM MENDRALA

– Tacy proboszczowie to rzadkość – powiedziała Hanka Antkowiak-Janaszak, sołtys Konarzewa. – Ksiądz
proboszcz dużo dla nas zrobił. Będzie go nam brakowało – dodała Mariola Nowak, sołtys Dopiewca. –
Pamiętam dziewięciu proboszczów naszej paraﬁi. Ostatnie lata to wyjątkowy okres w jej historii –
podsumował Tadeusz Plenzler, sołtys Gołusek

na) został misternie wyrzeźbiony.
Historia Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, na których widnieją znaki szczególne fundatorów
(tarcza) lub zwycięzców (medale
i puchary).
Uroczysta proklamacja królewska odbędzie się 15 sierpnia przed
Zamkiem w Kórniku.
Zdzisław Jakubowski urodził się
21 grudnia 1964 r. w Poznaniu.

Zawodowo zajmuje się mechaniką samochodową. Z KórnickoBnińskim Bractwem Kurkowym
jest związany od 2006 r. Aktualnie
pełni funkcję zastępcy strzelmistrza. Tytuły królewskie zdobywał
już w 2007 i 2014 roku. Będzie
reprezentował Kórnik i KB-BK na
licznych imprezach kurkowych
w kraju i za granicą.
Kazimierz Krawiarz
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Przewodnik niedzielnego rowerzysty
Powiat poznański wydał nowy informator dla miłośników dwóch kółek, których zapraszamy na szlaki
werowych. Są to szlaki tematyczne
(np. Cysterski Szlak Rowerowy), regionalne (np. Nadwarciański Szlak
Rowerowy), łącznikowe (np. R-1 do
R-12 na terenie Puszczy Zielonki)
lub lokalne szlaki gminne.
W naszym regionie powstają coraz to nowe ścieżki i szlaki turystyczne, bo – jak mało który – nadaje się
on na rowerowe wyprawy. Od kilku
już lat rower przeżywa swój wielki
boom także w innych częściach kraju. Jeżdżą młodsi, starsi, a nawet seniorzy. I to jest wspaniałe, bo nikogo
nie trzeba chyba przekonywać, że
ma to pozytywny wpływ na zdrowie
oraz środowisko. Trudno uwierzyć,
że jednoślad ten wymyślono dopiero w XIX wieku. Za jego wynalazcę
uważa się niemieckiego barona Karla von Draisa, który w 1817 roku
zbudował tak zwaną Laufmaschine,
czyli maszynę do biegania. Od tego
czasu rower ewoluował i traﬁł niemal do każdego domu na świecie…
Niewiele osób zapewne wie, że
niedawno obchodziliśmy Światowy
Dzień Roweru. To młode święto,
które do kalendarza traﬁło dopiero
w 2018 roku. Wymyślił je były polski kolarz torowy, a obecnie socjo-

log na Uniwersytecie w Waszyngtonie, Leszek Sibilski. To właśnie on
przekonał do swojego pomysłu Organizację Narodów Zjednoczonych,
która dzień ten zatwierdziła. W powiecie poznańskim Światowy Dzień
Roweru można obchodzić każdego
dnia i o każdej porze roku. Bo tutaj
na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i miło spędzi czas. Zapraszamy
zatem na szlaki! TS
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„Przewodnik niedzielnego rowerzysty” powstał z myślą o liczonych już
w setkach tysięcy amatorach jednośladów. Najnowsza propozycja wydawnicza powiatu skierowana jest
przede wszystkim do rodzin z dziećmi czy seniorów. Dostępny jest na
stronie www.powiat.poznan.pl, będzie go można wygrać w różnego
rodzaju konkursach lub otrzymać
podczas imprez organizowanych
przez samorząd powiatowy.
Dzięki nowemu informatorowi
dowiemy się jak można aktywnie
wypocząć i co w poszczególnych
gminach powiatu jest warte uwagi.
Chętni mogą skorzystać z piętnastu
zaprezentowanych w przewodniku urokliwych tras. Łatwo do nich
dotrzeć środkami komunikacji
publicznej. Każdy opis wycieczki
składa się z trzech elementów. Są
to: mapa okolic z zaznaczonym
przebiegiem trasy, krótki tekst przybliżający główne atrakcje i charakterystyczne punkty na szlaku oraz
kod QR prowadzący do śladu GPS
zapisanego na mapie Google.
Trasy wycieczek zaplanowane
zostały w taki sposób, by większość
czasu poruszać się po szlakach ro-
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Rusza 2. Liga Żużlowa!
NASZ PATRONAT Na początek
poznańskie „Skorpiony” podejmują
„Wilki” z Niemiec!
Fani „czarnego sportu” w stolicy
Wielkopolski mogą zacierać dłonie!
Po wielu miesiącach oczekiwania
wreszcie startują żużlowe rozgrywki ligowe! Na inaugurację drużyna
SpecHouse PSŻ Poznań, nad którą
patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”, podejmuje beniaminka
z Niemiec – ekipę MSC Wolfe Wittstock. Szykują się wielkie emocje!
Pierwszy mecz już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Początek o godz.
11.45.
Dla obu zespołów będzie to
pierwsze poważne ściganie w sezonie. Przypominamy, iż że względu
na ograniczoną liczbę dostępnych
miejsc na stadionie POSiR – Golęcin, do sprzedaży traﬁła mocno
ograniczona liczba wejściówek –

zaledwie ok. 1200 biletów, z czego
swoich nabywców znalazła już ponad połowa!
Co ważne, ze względu na reżim
sanitarny oraz działać na podstawie
regulaminu sanitarnego, kasy stadionu w dniu meczu będą zamknięte!
Wejściówki kupować można online – poprzez stronę https://bilety.
pszpoznan.com.pl/ oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej BILETY PSŻ POZNAŃ – dostępnej na
Sklep Play i App Store.
W odpowiedzi na wiele próśb
kibiców o możliwość stacjonarnego zakupu biletów, klub uruchomił
przedsprzedaż wejściówek w kasie
stadionu w wyznaczone dni.
Michał Urbaniak

REKLAMA

Dla naszych Czytelników
na hasło „Pomerania w Wielkopolsce”
do każdego biletu rodzinnego niespodzianka!

