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Nowe rondo i tereny inwestycyjne. STr. 5
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Kosz gigaNt 
odNowioNy
Uroczysta prezentacja odnowionej 
wizytówki Nowego tomyśla 
– największego kosza wiklinowego 
na świecie – zaplanowana jest 
na 4 września podczas 
mini–jarmarku. 
str. 4 



nr 186 / 31 sierpnia 2020

2 REKLAMA



3
nr 186 / 31 sierpnia 2020
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reKlAmA

27 sierpnia w siedzibie Poznańskich 
inwestycji miejskich otwarto ofer-
ty w ramach ogłoszonego w lipcu 
przetargu na budowę węzła komu-
nikacyjnego na ul. Grunwaldzkiej, 
na granicy Poznania i gminy Ko-
morniki. do przetargu stanęło pięć 
firm, żadna z ofert nie zmieściła się 
w kwocie planowanej na realizację 
tego zadania  (90 mln zł). najtańsza 
jednak oferta, złożona przez firmę 
tormelnie (93 mln zł), nie odstaje 
znacznie od zakładanych nakładów, 
dlatego podjęte zostaną rozmowy, 
by uzupełnić różnicę.

– myślę, że jest to suma do udźwi-
gnięcia – mówi wójt Komornik Jan 
Broda.

otwarcie przetargu to kolejny 
milowy krok do realizacji tej strate-
gicznej dla mieszkańców inwestycji. 
Zadanie będzie realizowane w ra-
mach współpracy miasta Poznań, 
starostwa Powiatowego w Pozna-
niu i gminy Komorniki. wielolet-
nie starania wójta tej ostatniej Jana 
Brody o doprowadzenie do porozu-
mienia samorządów w celu rozwią-
zania kwestii uciążliwego przejazdu 
kolejowego w Plewiskach przynoszą 
rzeczywiste efekty.

w bezpośrednim sąsiedztwie 
stacji kolejowej Poznań Junikowo 
powstanie węzeł transportowy, w 
ramach którego wybudowany zo-
stanie tunel pod torami kolejowymi 
ze schodami i windami. Zapewni 
on bezkolizyjny przejazd i przejście 
pod torami linii kolejowej e20 oraz 
zlikwiduje tworzące się dziś w tym 
miejscu utrudnienia w ruchu. roz-
wiązania zastosowane przy budo-
wie węzła mają umożliwić szybką i 
bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy 

pociągami i autobusami „drzwi 
w drzwi”. Uzupełnieniem węzła 
transportowego będą parkingi typu 
„parkuj i jedź” na ok. 200 miejsc 
postojowych. stworzenie w miej-
scu dzisiejszego przejazdu przez 
linię kolejową e20, bezkolizyjnego 
węzła komunikacyjnego umożliwi 
integrację transportu miejskiego, 
pozamiejskiego z transportem ko-
lejowym, w tym Poznańską Koleją 
metropolitalną. 
Red

Oferty na tunel za drogie, ale…
Przetarg na wyłonienie wykonawcy węzła Grunwaldzka nie został rozstrzygnięty. Wszystkie oferty 
przewyższyły kwotę planowaną na realizację tego zadania. Podjęte będą negocjacje  
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19 sierpnia został ogłoszony 
przetarg na zaprojektowanie  
i wykonanie robót w ramach za-
dania pn.: „Budowa skrzyżowania 
bezkolizyjnego w ul. Kolejowej 
w Plewiskach wraz z budową 
przyległego układu drogowego, 
w zamian za likwidację przejazdu 
kolejowo-drogowego kat. B w km 
314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. 
Kolejowej, w ramach projektu 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych  
z drogami – etap iii”.

w ramach inwestycji zaprojek-
towany i wybudowany zostanie 
wiadukt drogowy na ul. Kolejowej 
w Plewiskach umożliwiający bez-
kolizyjny przejazd samochodów 
nad linią kolejową nr 3 łączącą 
warszawę z Berlinem. inwestycja 
wykonana zostanie w formule 
zaprojektuj i wybuduj. wybrany 
w przetargu wykonawca po pod-
pisaniu umowy niezwłocznie ma 
wykonać projekt, a po uzyskaniu 

wszystkich niezbędnych pozwo-
leń i decyzji rozpocznie roboty 
budowlane, których zakończenie 
planuje się na ii kwartał 2023r.
szacunkowy koszt wykonania in-
westycji to ok. 15 mln zł, z czego 
7,2 mln zł pochodzić będzie z do-
finasowania ze środków unijnych 
w ramach projektu PoiiŚ5.1-35 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych  
z drogami – etap iii”.

wiadukt poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowe-
go, a także znacząco skróci czas 
przejazdu pomiędzy Plewiskami, 
a skórzewem co w połączeniu  
z inwestycją „węzeł Grunwaldz-
ka” realizowaną przez Poznańskie 
inwestycje miejskie sp. z o.o. 
(przy udziale finansowym gminy 
Komorniki) – całkowicie uwolni 
Plewiska od wieloletniego  
i uporczywego problemu oczeki-
wania na przejazd pociągów na 
przejazdach kolejowych.

Wiadukt na ul. Kolejowej 
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4 nowy ToMyśL

w sierpniu 2000 roku grupa plecion-
karzy zdecydowała się na wyplecenie 
w nowym tomyślu wiklinowego ko-
sza giganta. Pomysł na wykonanie 
aranżacji plecionkarze podchwyci-
li od plastyczki nowotomyskiego 
ośrodka Kultury marii Gawron. do-
godną okazją na dokonanie takiego 
wyczynu był zbliżający się przełom 
wieków. Z pomocą środowisku wi-
kliniarsko-plecionkarskiemu w tym 
przedsięwzięciu przyszedł poznański 
artysta-plastyk Jędrzej stępak, który 
wykonał projekt kosza 2000. 

na budowę kosza giganta wybra-
no centralny punkt nowego tomy-
śla – plac niepodległości. do pracy 
przystąpiło 50. plecionkarzy repre-
zentujących 15 nowotomyskich 
firm plecionkarsko-koszykarskich. 
Kosz powstał w niebywale krótkim 
czasie, bowiem po 55 godzinach 
nieprzerwanej pracy. do jego wy-
konania zużyto 8 ton wikliny. impo-
nujące rozmiary: długość 17,29 m, 
szerokość 9,46 m, wysokość 7,71 m 
dały mu słuszne miejsce w Księdze 

rekordów Guinnessa. 
w sierpniu 2006 roku nowoto-

myscy plecionkarze zmierzyli się z 

własnym rekordem i wypletli kolejny, 
jeszcze większy kosz o wymiarach: 
długość 19,8 m, szerokość 9,53 m i 

wysokość 8,98 m, który zajął miejsce 
dotychczasowego rekordzisty. Kosz 
zapoczątkował serię kolejnych ple-

cionkarskich inicjatyw. dzięki współ-
pracy plecionkarzy i wikliniarzy oraz 
zaangażowaniu wielu mieszkańców, 
firm i instytucji, w nowym tomyślu 
powstają przeróżne wiklinowe formy 
zdobiące miejską przestrzeń. 

tegoroczna renowacja kosza wi-
klinowego rozpoczęła się 17 sierp-
nia. Prace zaplanowano na około 
dwa tygodnie. od 17 do 21 sierpnia 
rozebrana została stara wiklina i 
przeprowadzono konserwację kon-
strukcji stalowej kosza. wyplatanie 
nowego kosza odbyło się od  24 do 
28 sierpnia. 

Uroczysta prezentacja odnowio-
nego kosza zaplanowana jest na 4 
września –podczas nowotomyskiego 
mini–jarmarku. w prace związane z 
renowacją zaangażowani są nowoto-
myscy plecionkarze oraz zaprzyjaź-
nieni plecionkarze z kraju, a także 
wolontariusze, strażacy, przedstawi-
ciele nowotomyskich firm. Podczas 
prac plecionkarskich wykorzysta-
nych zostało około 12 ton wikliny. 
Red

Kosz gigant odnowiony
Uroczysta prezentacja odnowionej wizytówki Nowego Tomyśla – największego kosza wiklinowego 
na świecie – zaplanowana jest na 4 września podczas mini–jarmarku 
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w  wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele inwestora – firmy 
„Czerwona torebka”, samorządu 
gminnego i  wojewódzkiego, wyko-
nawcy – firmy „drogbet”. Koszt bu-
dowy ronda, które powstało w  tym 
roku wyniósł ponad 3 mln zł.

– wzbogaciliśmy się o  kolejny 
element infrastruktury technicznej, 
nie wydając przy tym ani złotówki 
– zauważył wojciech Jankowiak, 
eicemarszałek eojewództwa eiel-
kopolskiego. wstęgę oprócz niego 
przecięli Paweł Katarzyński – dyrek-
tor wielkopolskiego Zarządu dróg 
w  Poznaniu i  Adrian napierała – 
wójt gminy dopiewo.

wcześniej uczestnicy zostali za-
proszeni na spacer wokół ronda, 
podczas którego o  inwestycji opo-
wiedzieli im: przedstawiciel inwe-
stora mateusz Świtalski – prezes 
zarządu firmy „Czerwona torebka” 
oraz przedstawiciel wykonawcy ra-
dosław rajek –wiceprezes zarządu 
firmy „drogbet”.   

– to jest największe z  rond jakie 
do tej pory  wybudowaliśmy. ma 
średnicę wynoszącą  52 metry,  4 
zjazdy i  platformę przygotowaną 
do uruchomienia przystanku au-
tobusowego. nasza firma będzie 
budować  na terenie sąsiadującym 
z rondem hale przemysłowe i drogi 
wewnętrzne – powiedział  radosław 
rajek.

– Przebudowa ronda była ko-
nieczna ze względy na potrzeby 
komunikacyjne  inwestycji, którą tu 
prowadziliśmy w  ramach projek-
tu poznanlogistyka.pl. na obsza-
rze 37 ha powstało  95 działek pod 
działalność gospodarczą. Jeszcze 

kilka lat temu myśleliśmy o  budo-
wie tutaj osiedli mieszkaniowych, 
ale zmieniliśmy spojrzenie.    nieru-
chomości   przemysłowe w  czasach 
pandemii są obarczone mniejszym 

ryzykiem niż np. mieszkania pod 
wynajem   – wyjaśnił mateusz Świ-
talski.

– mamy już 45 klientów, którzy 
wyrazili zainteresowanie zaku-

pem działek w  tej lokalizacji. Przy 
rondzie powstanie stacja benzyno-
wa. oferujemy działki już od 3 tys. 
m² i w cenie od 99 zł za m², a więc 
próg wejścia jest bardzo przystęp-

ny   – wyjaśnił dawid Pecyna, peł-
nomocnik zarządu „Czerwonej 
torebki”. Atutem  tego terenu jest 
dobra lokalizacja: 7 km do auto-
strady A2, 5 km do drogi ekspreso-
wej s11, 11 km do lotniska i 9 km 
do granicy  Poznania oraz 17 km do 
jego centrum. 

– Życzę inwestorowi, żeby jak 
najszybciej skomercjalizował ten 
teren. Gmina dopiewo ma cha-
rakter mieszkaniowy, dlatego ini-
cjatywy mające na celu tworzenie 
terenów inwestycyjnych są ważne. 
nowe inwestycje oznaczają więk-
sze wpływy do gminnego budżetu 
z podatku od nieruchomości – po-
wiedział Adrian napierała, wójt 
gminy dopiewo.  Z każdego zabu-
dowanego metra kwadratowego 
nieruchomości, na której prowa-
dzona jest działalność gospodar-
cza, wpływa do gminnego budżetu 
21 zł. działki pod więckowicami 
mogą być zabudowane w  70  pro-
centach.

Aktualnie największe tereny pod 
aktywizację gospodarczą w  gmi-
nie dopiewo, oprócz tych przygoto-
wanych przez „Czerwoną torebkę” 
przy rondzie pod więckowicami, 
znajdują się   w: dąbrówce przy 
drodze ekspresowej s11 (ok. 70 
ha),  dąbrowie (ok. 52 ha) i  Gołu-
skach przy autostradzie A2 i  dro-
dze ekspresowej s5 (ok.  53 ha).

Nowe rondo i tereny inwestycyjne
Rondo na drodze wojewódzkiej 307 przy terenie inwestycyjnym pod więckowicami oddano symbolicznie 
do użytkowania 17 sierpnia 

Sztandar sołtysów gminy Dopiewo
Czwartą rocznicę „sztandaru soł-
tysów Gminy dopiewo” uczcili 15 
sierpnia 2020 r.   sołtysi i  przedsta-
wiciele władz samorządowych gmi-
ny dopiewo. nie zabrakło miesz-
kańców, którzy mimo pandemii 
licznie wzięli udział w  uroczystej 
mszy, odprawionej w kaplicy w do-
piewcu. Ze względu na sytuację te-
gorocznym obchodom nie towarzy-
szył tradycyjny festyn.

Co roku inne sołectwo jest gospo-
darzem obchodów, związanych z 
nadaniem i poświęceniem sztanda-
ru. w tym roku padło na dopiewiec, 
którego sołtys – mariola nowak 
niosła do ołtarza kwiaty. dlaczego? 
15 sierpnia przypada święto ko-
ścielne matki Boskiej Zielnej, którą 
sołtysi gminy dopiewo wybrali na 
patronkę. 

od 2016 r. sztandar towarzy-
szy najważniejszym wydarzeniom 
w  gminie, powiecie i  regionie, na 
które zapraszana jest delegacja 
sołtysów. Z jednej strony zdobi go 
wizerunek matki Boskiej Zielnej 
i hasło „Bóg – Honor – ojczyzna”, 
z drugiej – herb gminy dopiewo, 
otoczony nazwami jej 11 sołectw: 

dąbrowy, dąbrówki, dopiewa, do-
piewca, Gołusek, Konarzewa, Palę-
dzia, skórzewa, trzcielina, Zakrze-
wa i więckowic.  

Patriotyczny charakter wydarze-
nia podkreślił wyjątkowy jubileusz 

–  100-lecie Bitwy warszawskiej, 
obchodzonej uroczyście w  całym 
kraju   jako Święto wojska  Polskie-
go. o muzyczną oprawę uroczysto-
ści zadbała orkiestra dęta Gmi-
ny dopiewo. AM

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOS 
POZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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reKlAmA

– ten zwierzyniec może ksiądz 
wziąć ze sobą  – usłyszałem od ks. 
abp. stanisława Gądeckiego, gdy 
zapadła decyzja o mojej przepro-
wadzce do kolejnej parafii – mówi 
ks. marek Jański, nowy proboszcz 
parafii w Konarzewie. razem z księ-
dzem do gminy dopiewo przywę-
drowały dwa sympatyczne osiołki 
– Borus i wacek, trzy koty – Bolek, 
tola i stefan oraz pies Kinia.

– muszę trochę czasu poświęcić 
na poznanie parafii i mieszkańców 
Konarzewa. rozglądam się po oko-
licy i szukam dla osiołków tras spa-
cerowych. one lubią towarzystwo. 
w poprzedniej parafii wychodziłem 
z nimi do ludzi. na wacku, który 
jest spokojniejszy, dzieci mogły so-
bie pojeździć – opowiada ks. marek.

osiołki są z księdzem stosunko-
wo krótko, Borus to 10-letni ogier o 
ciemnym umaszczeniu, którego ma 
od trzech lat. Poznał go na orszaku 
trzech Króli. właściciel wystawił 
go jakiś czas później na sprzedaż. 
Księdzu żal się go zrobiło, więc go 
kupił. wacek to 9-letni szary wałach 
z prążkami na nogach, który jest z 
księdzem od 1,5 roku.  Ks. marek 

dostał go od innego księdza, który 
przechodził na emeryturę i nie miał 
co z nim zrobić. 

– Kocham zwierzęta i przyrodę. 
Jestem eko-księdzem Jeśli wszystko 
ułoży się po mojej myśli, chciałbym 
powiększyć mój zwierzyniec i za-
łożyć ogród warzywny. Chciałbym 
rozpropagować edukację rodzin 

Konarzewa, dopiewca i Gołusek w 
ramach działań fundacji ekologicz-
nej  – wyjaśnił proboszcz. 

Osiołki proboszcza
Z księdzem do gminy dopiewo przywędrowały dwa osiołki, 
trzy koty oraz pies 
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wszyscy czekamy w niepewności na 
rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go. minister edukacji zadecydował, 
że 1 września uczniowie rozpoczną 
naukę stacjonarnie z zachowaniem 
ogólnych wytycznych Gis, mZ 
i men. wydane zostały rozpo-
rządzenia, które dają dyrektorom 
kompetencje i narzędzia, by orga-
nizować naukę w różnych scenariu-
szach.

służby sanitarne wydały wytycz-
ne dla szkół i przedszkoli, które 
mają obowiązywać od września. 
Główną wytyczną jest zachowanie i 
przestrzeganie zasad higieny, częste 
mycie i dezynfekcja rąk, dezynfekcja 
i wietrzenie sal. w niektórych po-
wiatach kraju wprowadzono strefy 
żółte i czerwone, w których obowią-
zywać będą dodatkowe ogranicze-
nia. może to być np. nakaz noszenia 
maseczek w szkole lub zawieszenie 
zajęć stacjonarnych i nauka zdalna. 
decyzję o ich wprowadzeniu będzie 
podejmował dyrektor w porozumie-
niu z organem prowadzącym, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Po-
wiatowego inspektora sanitarnego. 
mapa zagrożeń ma być aktualizo-
wana dwa razy w tygodniu.

18 sierpnia wójt gminy Komorni-
ki spotkał się z dyrektorami gmin-
nych szkół i przedszkoli, by ustalić 
poziom przygotowania placówek na 
nowy rok szkolny. szkoły opracowa-

ły wewnętrzne regulacje, procedury 
i scenariusze na wypadek wystąpie-
nia zarażenia wirusem. dostosowu-
ją swoje placówki do zaleceń men 
i służb sanitarnych. Ustalono taką 
organizację zajęć i przerw, by mak-
symalnie ograniczyć mieszkanie 
się grup dzieci. nowy rok rozpocz-
niemy ostrożnie. dyrektorzy będą 
skupiać się głównie na realizacji 
podstawy programowej. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa we wrześniu 
zostaną zawieszone zajęcia dodat-
kowe, prowadzone przez podmioty 
zewnętrzne. dalsze decyzje będą 
podejmowane w zależności od sytu-
acji i stanu rozwoju epidemii.

Placówki będą w ciągłym po-
gotowiu, by zapewnić dzieciom 
bezpieczne warunki nauki i opieki. 
istotna będzie sama postawa ro-
dziców i ich zdyscyplinowanie w 
przyprowadzanie do szkół i przed-
szkoli tylko zdrowych dzieci. Jesień 
to okres sprzyjający przeziębieniom 
i chorobom. dzieci z ich objawami 
będą odsyłane do domów.

w wakacje do szkół trafiły dodat-
kowe laptopy, z których będą mogli 
korzystać uczniowie w sytuacji pro-
wadzenia zdalnego nauczania. w 
sumie z Programu Zdalna szkoła i 
Zdalna szkoła + gmina zakupiła 70 
komputerów, kolejne 12 zakupiła ze 
środków własnych. 
Red

Przed 1 września

Beata  
Spychała
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIeSZ...
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reKlAmA

P r a c a  c h a ł u P n i c z a

 wiązanie kokardek! 
w i ę c e j  i n f o r m a c j i  P o d  n u m e r e m 

t e l e f o n u :
5 0 7  6 24  8 2 8

k u P i ę
mieszkanie 
do remontu 
4 5 - 6 0  m 2 
w Poznaniu  

( o k o l i c e  P s t - k i 
l u b  G r u n wa l d ) 

6 9 8 - 2 5 5 - 3 0 1

mszę dziękczynną za zabrane plo-
ny celebrowali ks. prałat Andrzej 
szczepaniak oraz ks. kanonik ro-
man Janecki. Z powodu panujących 

wciąż ograniczeń związanych z epi-
demią uroczystość przybrała inny 
niż dotychczas charakter. 

w imieniu organizatorów dzię-

kujemy wszystkim, którzy współ-
uczestniczyli w przygotowaniu tak 
pięknego wydarzenia. 
ZS

Święto Plonów w Buku
Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 23 sierpnia w 
sanktuarium matki Bożej Bukowskiej literackiej w Buku 
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15 sierpień to data, która dla Pola-
ków jest niezwykle ważna. wiąże się 
przede wszystkim ze świętem pań-
stwowym – wojska Polskiego oraz 

świętem kościelnym – wniebowzię-
cia najświętszej maryi Panny.
w związku z nadal panującą pan-
demią, przedstawiciele samorządu, 

instytucji i  kościoła  skromnie uczcili 
ten dzień składając symboliczne wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem. 
Red

100. rocznica Bitwy Warszawskiej
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tu mOGŁA  
być tWOjA  
reKLAmA

ZADZWOŃ  
 691-895-296
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– to dla nas duże wyzwanie, dlatego 
przygotowaliśmy szereg procedur, 
mających zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom, nauczycielom i pracowni-
kom placówek oświatowych – mówi 
wójt tarnowa Podgórnego tadeusz 
Czajka.  

Pierwszą i zasadniczą zmianą jest 
to, że w szkołach prowadzonych 
przez gminę tarnowo Podgórne 
nie będzie grupowego (szkolnego) 
rozpoczęcia roku. 1 września dzieci 
od razu udadzą się do swoich klas, 
gdzie spotkają się z wychowawcami. 
Harmonogramy rozpoczęcia są do-
stępne na stronach internetowych 
lub profilach społecznościach po-
szczególnych placówek.

Uruchomionych zostanie więcej 
wejść do obiektów tak, aby ogra-
niczyć liczbę dzieci kumulujących 
się przy głównym wejściu. A kolo-
rowymi taśmami wyznaczone będą 
strefy dla poszczególnych grup 
wiekowych (dotyczy to zarówno cią-
gów komunikacyjnych, jak i miejsc, 
gdzie są spędzane przerwy).

rodzice lub opiekunowie przy-
prowadzający i odbierający dziecko 
z placówki nie będą mogli do niej 
wejść. Pracownicy placówki będą 
przy drzwiach oczekiwać na dzieci 

i kierować je do szatni. Przed każdą 
placówką będzie wyznaczona strefa, 
w której mogą przebywać rodzice, w 
celu przekazania dziecka pod opie-
kę.

Aby usprawnić proces schodze-
nia się dzieci na zajęcia na godz. 
8.00 nastąpią niewielkie przesunię-
cia czasowe wejść do placówek dla 
różnych grup wiekowych. Jeśli to 
tylko będzie możliwie każdy oddział 
będzie miał wyznaczoną swoją salę 
tak, aby przemieszczali się nauczy-

ciele, a nie dzieci. Jest także zale-
cenie, aby w częściach wspólnych 
szkół wszyscy nosili maseczki.

– opracowujemy procedury do 
wprowadzenia różnych form na-
uczania: stacjonarnego, hybrydo-
wego oraz zdalnego – mówi wójt 
tadeusz Czajka i dodaje: – to bę-
dzie trudny rok szkolny, ale jestem 
przekonany, że ścisła współpraca 
rodziców oraz dyrekcji i nauczycieli 
pozwoli na jego bezpieczną organi-
zację. ARz

Rok szkolny 
w nowych realiach
sytuacja spowodowana pandemią wymusiła wprowadzenie 
zmian w działalności placówek oświatowych
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6 września w kościele parafialnym 
w lusowie  usłyszymy trzy artyst-
ki, które choć reprezentują różne 
pokolenia, połączyło podobne my-
ślenie o muzyce, wspólne odczu-
wanie, wrażliwość, subtelność i siła 
wyrazu. Zespół tworzą: sopranistka 
Anna Budzyńska, skrzypaczka Jo-
anna Kreft oraz laura Kluwak-so-
bolewska grająca na fortepianie. 
Będzie to kolejne wydarzenie w 
ramach cyklu lusowskich spotkań 

muzycznych – początek o 13.15, 
wstęp wolny.

Uwaga: Ze względu na rygory sa-
nitarne uczestnicy będą poproszeni 
o podanie danych kontaktowych 
w celach zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Prosimy o zapoznanie się z re-
gulaminem wydarzeń kulturalnych 
GoK seZAm dostępnym na stro-
nie internetowej www.goksezam.pl 
w zakładce regulaminy i wytyczne 
(CoVid 19). Magdalena Woźniak 

Czytać każdy może! – spotkajmy 
się zatem w pierwszą wrześniową 
sobotę, 5 września w godz. 11.00 – 
13.00, na skwerze w tarnowie Pod-
górnym (ul. ogrodowa / ul. Poczto-
wa) w ramach ogólnopolskiej akcji 
„narodowe Czyta-
nie”. Zaprasza Bi-
blioteka Publiczna 
Gminy tarnowo 
Podgórne. 

Akcję narodo-
wego Czytania za-
inicjował w 2012 
r. ówczesny Pre-
zydent rP Broni-
sław Komorowski 
wspólną lekturą „Pana tadeusza” 
Adama mickiewicza. rok później 
czytaliśmy dzieła Aleksandra Fre-
dry, a potem kolejno: „trylogię” 
Henryka sienkiewicza, „lalkę” 
Bolesława Prusa, „Quo vadis” Hen-
ryka sienkiewicza, „wesele” stani-
sława wyspiańskiego, „Przedwio-
śnie”  stefana Żeromskiego (oraz 
– z racji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości – specjalnie przy-

gotowanego na tę okazję zbioru 
„Antologia niepodległości”. rok 
temu czytaliśmy nowele polskich 
autorów, m.in. elizy orzeszkowej, 
marii Konopnickiej i Henryka rze-
wuskiego. 

teraz wspól-
nie przeczyta-
my  „Balladynę” 
Adama mickie-
wicza. – Ufam, 
że i tym razem 
podczas naro-
dowego Czytania 
każdy z Państwa 
odkryje swoją 
Balladynę, odda-

jąc się refleksji nad uniwersalnym 
przesłaniem tego utworu, który ob-
naża ludzkie słabości i wady, a zara-
zem opowiada się po stronie zgody, 
porozumienia i ukazuje zwycięstwo 
dobra nad złem – napisał Prezydent 
rP Andrzej duda. – mam głęboką 
nadzieję, że wspólne narodowe 
Czytanie po raz kolejny dostarczy 
nam dużo radości w obcowaniu z 
wybitną polską literaturą. ARz

Lusowskie spotkania

Narodowe czytanie

Kilkanaście autorskich programów 
komediowych, nagrody na najwięk-
szych festiwalach kabaretowych, 
występy telewizyjne, jak również 
przed bardziej kameralną publicz-
nością. Grupa, która rozśmiesza 
dzięki swej niezwykłej obserwacji 
rzeczywistości i przekuwaniu jej w 
niebanalne żarty. 

mowa o Kabarecie Czesuaf, który 
18 września o 19.00 wystąpi w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo (gm. 
tarnowo Podgórne). Zaprezentuje 
program „Przyjęcie”, podczas któ-
rego goście usłyszą kilka smacznych 
skeczów i przebojowych piosenek 

na deser. A to wszystko w wykona-
niu olgi, tomka, wojtka i maćka.

to jednak nie koniec niespodzia-
nek. tego wieczoru Kabaretowi 
Czesuaf akompaniować będzie ze-
spół mitochondrium. Choć nie lu-
bią klasyfikowania swojej muzyki, 
zapytani określają ją jako mieszan-
kę funku, popu, soulu i rocka.

wygląda, więc na to że szykuje 
się naprawdę duże przyjęcie, które-
go nie można ominąć. Bilety w cenie 
35 zł do nabycia za pośrednictwem 
serwisu Bilety24.pl. wydarzenie or-
ganizuje Gminny ośrodek Kultury 
seZAm. MW

ostatnie miesiące były inne niż 
wszystkie dotychczas – spędziliśmy 
ten czas w domach, w mniejszej 
lub większej izolacji społecznej. na 
szczęście wielu z nas znalazło pozy-
tywne aspekty tej sytuacji, a to nie-
rzadko zaowocowało powrotem do 
dawnych pasji i ich rozwinięciem, a 
nawet odkryciem nowych obszarów 
zainteresowań. 

Gmina tarnowo Podgórne zapro-
siła mieszkańców do udziału w wir-
tualnym Festiwalu talentów i Pasji! 

– nie chcieliśmy narzucać kate-
gorii, ani grup wiekowych. Byliśmy 
otwarci na wszystkie zainteresowa-
nia – wyjaśnia wójt tarnowa Pod-
górnego tadeusz Czajka. – odzew 
był bardzo duży, bo otrzymaliśmy aż 
20 zgłoszeń! 

Krótkie filmiki prezentujące pa-
sje i talenty uczestników zostały 
zamieszczone na stronie festiwalu, 
a laureaci zostali wyłonieni w in-
ternetowym głosowaniu. oddano 
łącznie 1561 głosów. Co ciekawe, 
filmy z talentami i pasjami naszych 
mieszkańców oglądano łącznie 
przez 6700 minut, co daje blisko 
112 godzin, a przeliczając to jeszcze 
inaczej – ponad cztery i pół dnia! to 
dowodzi, że warto było pokazywać 
naszych mieszkańców szerszej pu-
bliczności.

Z 20 uczestników internauci wy-
brali najlepszą ósemkę. Poniżej czo-
łowa trójka.

I miejsce: Weronika Sobala
weronika wygrywa Festiwal ta-

lentów i Pasji liczbą 232 interakcji 
na facebooku, wyprzedzając swoich 
konkurentów aż o 33 głosy. walka 
pomiędzy uczestnikami była wi-
doczna do samego końca, ale głosu-
jący docenili talent weroniki, która 
sama napisała tekst, muzykę i wyko-
nała swoją piosenkę. 

II miejsce: Gabriela i Kamil 
Marszał

Pasją rodzeństwa marszał jest 
śpiew. na swoim koncie mają licz-
ne sukcesy, m.in. występ Kamila w 
programie telewizyjnym the Voice 
Kids. 

III miejsce: Julia Kucemba
Julia ma niezwykły talent do ukła-

dania kubeczków. Zabawa ta po-
legająca na układaniu specjalnych 
plastikowych kubków w jak najkrót-
szym czasie w jak najbardziej efek-
towny sposób. Julii zdecydowanie 
się to udaje. 

Gala festiwalowa odbyła się 24 
sierpnia w Pałacu Jankowice (gm. 
tarnowo Podgórne). Poprowadził ją 
wójt tadeusz Czajka w towarzystwie 
dyrektor Pałacu Jankowice moniki 
rutkowskiej. Ze względu na pande-
mię wydarzenie transmitowane było 
w internecie, a oglądający na bieżą-
co składali laureatom gratulacje.
ARz/JZ

„Przyjęcie” 
w Przeźmierowie

Mają pasję! Mają talent!
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Specjalne „covidowe” zasady organizacji nauki wprowadzono również 
w Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne, gdzie 1 września 
szkolny dzwonek po raz pierwszy.

Laureaci Festiwalu Talentów i Pasji, zorganizowanego przez gminę 
Tarnowo Podgórne.
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dom Pomocy społecznej w lisów-
kach to spokojne, urokliwe miejsce 
z bogatą i nowoczesną infrastruk-
turą, z dala od miejskiego zgiełku. 
Co ważne, na miejsce tam nie trze-
ba czekać miesiącami czy nawet 
latami. Prowadzona przez powiat 
poznański placówka w gminie do-
piewo na ten moment może bowiem 
przyjąć jeszcze 18 osób. 

– od ponad 20 lat zajmujemy się 
całodobową opieką nad osobami 
starszymi. i to nie tylko z powiatu 
poznańskiego, ale także miesz-
kańcami Poznania – mówi robert 
leszczak, zastępca dyrektora dPs 
w lisówkach.

– nasze atuty, i to co nas wy-
różnia na tle innych placówek, to 
przede wszystkim lokalizacja bli-
sko stolicy wielkopolski, około 20 
minut jazdy samochodem. Z dojaz-
dem nie ma problemu, ponieważ na 
terenie placówki znajduje się także 
przystanek autobusowy. Z kolei są-
siedztwo wielkopolskiego Parku 
narodowego gwarantuje leśny mi-
kroklimat. do dyspozycji seniorów 
mamy komfortowe pokoje, wyłącz-
nie jedno i dwuosobowe, każdy z 
balkonem. A wszystko to bez barier 
architektonicznych. możemy się 
także pochwalić doskonałą bazą re-
habilitacyjną – dodaje.

duże wrażenie robi również teren 
zewnętrzny, z alejkami spacerowy-
mi, ogromnym oczkiem wodnym, 

czy siłownią zewnętrzną przystoso-
waną do osób niepełnosprawnych. 
– na miejscu funkcjonuje sklepik, 
gabinet fryzjerski, kaplica, a tak-
że dwie strefy z dostępem do wi-fi. 
Usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i 
wspomagające świadczą specjaliści, 
m.in. pielęgniarki, ratownicy me-
dyczni, opiekunowie, psycholog czy 
fizjoterapeuta. należy podkreślić, 
że powiat poznański zainwestował 
w nasz dom znaczne środki finan-
sowe, choćby na termomoderniza-
cję, bieżące remonty i wyposażenie. 
wszystko po to, aby zapewnić se-
niorom najwyższy komfort życia – 
mówi robert leszczak.

wysokie standardy domu Pomo-
cy społecznej w lisówkach potwier-
dza laur seniora, nagroda przyzna-
na podczas ubiegłorocznej edycji 
targów Viva seniorzy. 

– Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych zamieszkaniem w 
dPs do kontaktu. nasi pracownicy 
udzielą wszelkich szczegółowych 
informacji dotyczących przyjęcia. 
Powiedzą, krok po kroku, jak należy 
rozpocząć taką procedurę. Zapra-
szamy do kontaktu telefonicznego 
i mailowego, chociażby z uwagi na 
panującą w tej chwili pandemię – 
kończy zastępca dyrektora placówki 
w lisówkach.

więcej informacji na https://
dpslisowki.powiat.poznan.pl/. 
DK

Lisówki zapraszają seniorów

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...

w sierpniu 62. dzieci wyjechało na 
dwutygodniową, bezpłatną, kolonię 
do Biskupina.

– myślę, że będziemy się świetnie 
bawić i naładujemy akumulatory 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
– mówiła tamara, nastolatka wybie-
rająca się na kolonię. w programie 
wakacyjnego wypoczynku były mię-
dzy innymi: „magiczna podróż” ko-
lejką wąskotorową do tajemniczego 
zamku diabła weneckiego, podróż 
w czasie do początków państwa 
polskiego;  warsztaty czeladnicze 
z mieszania mąki, jaj i miodu, roz-
wiązanie tajemnic Gniezna - miasta 
królów.

wyjazd połączony był z dosko-
naleniem znajomości języka angiel-
skiego. Zanim autokary odjechały 
z Pobiedzisk, ich stan techniczny 
sprawdzili policjanci z miejscowego 
Komisariatu.

Kolonia odbyła się w ramach pro-
jektu „Badacze i odkrywcy – szkoła 
bez ograniczeń”. Gmina Pobiedzi-
ska realizuje ten program wespół z 
Betterfield s.c. w ramach wielko-
polskiego regionalnego Programu 
operacyjnego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków 
Unii europejskiej w ramach euro-
pejskiego Funduszu społecznego 
oraz budżetu państwa.

Bezpłatną formę spędzania wa-

kacji zaproponowano też uczestni-
kom półkolonii, odbywającej się w 
szkole Podstawowej w Jerzykowie. 

– w zajęciach uczestniczyły dzie-
ci od szóstego roku życia i były re-
welacyjne. Chłonęły wręcz wiedzę 

– mówi magdalena Klorek, prezes 
Fundacji Czasoumilacz, która zor-
ganizowała zajęcia. 

dzieci spotkały się z policjanta-
mi, odwiedziły Park Botaniczny 7 
drzew w Biskupcach, remizę osP 

w Biskupicach zwiedzały Biskupin i 
muzeum Czekolady w Poznaniu.

Zajęcia prowadziła Fundacja Cza-
soumilacz, uczestnicząca w kon-
kursie ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Gminy Pobiedzi-

ska w roku 2020, w zakresie zdro-
wia publicznego. Zadania określone 
są w Gminnym programie profilak-
tyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na rok 2020. RD

Wakacje w Pobiedziskach
Niemal setka dzieci korzystała w wakacje z bezpłatnych kolonii i półkolonii organizowanych 
przez gminę Pobiedziska
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wzięli w niej udział przedstawiciele 
władz samorządowych burmistrz 
gminy Kostrzyn szymon matysek, 
zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, przewodniczący rady 
miejskiej Grzegorz Banaszak, rad-
ny szymon nadolny, a także przed-
stawicielki rodzin ułańskich i współ-
organizatorki corocznych spotkań 
magdalena duszyńska i Katarzyna 
Góralczyk-Herwart. na wstępie rys 
historyczny przedstawił regionali-
sta Kazimierz matysek, a następnie 
złożono kwiaty pod tablicą hrabiego 
ignacego mielżyńskiego.

Rys historyczny
Przypomnijmy, że 15 lipca 1920 

rtm. ignacy mielżyński otrzymał od 
naczelnego dowództwa zezwolenie 
na formowanie ochotniczego puł-
ku kawalerii. Początkowo miał być 
utworzony przy szwadronie zapaso-
wym 16 pułku ułanów w Bydgosz-
czy, ale na prośbę mielżyńskiego 
został przeniesiony do szwadronu 
zapasowego 15 pułku ułanów w Po-
znaniu i otrzymał nazwę 1 ochot-
niczy Pułk Jazdy wielkopolskiej 
nr 215. Po dwóch tygodniach pułk 
liczył już przeszło 400 ochotników 
pochodzących z kręgów ziemiań-
skich, akademickich i rolniczych, 
przychodzących do jednostki z wła-
snymi końmi i rzędem. ochotnika-
mi byli ludźmi nie podlegającymi 
służbie wojskowej, a mający za sobą 
służbę w armii niemieckiej bądź też 
w wieku 16–18 lat. Pułk walczył 
m.in na froncie Pomorskim i na Bia-
łorusi. 18 października przeszedł do 

rakowa, a dalej do iwieńca, gdzie 
został dla niego wyznaczony postój 
tymczasowy. Z rejonu iwieńca pułk 
przeszedł na linię demarkacyjną 
obejmując odcinek raków – sie-
niawka, tworząc punkty kontrolne 
w rakowie, stołpcach, nieświe-
żu i sieniawce. w drugiej połowie 
stycznia 1921 ściągnięto pułk do 
rejonu Żuchowicz w celu odtran-
sportowania go do wielkopolski. 
Za zasługi bojowe i żołnierską po-
stawę na rozkaz naczelnego wodza 
pułk został przemianowany z pułku 

ochotniczego na 26 pułk Ułanów 
wielkopolskich, a odchodzący do 
rezerwy dowódca pułku mjr miel-
żyński otrzymał od dowódcy okrę-
gu Korpusu Poznań podziękowanie 
w rozkazie nr 62/21.

19 maja 1927 minister spraw 
wojskowych marszałek Polski Józef 
Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 
18 sierpnia, jako datę święta pułko-
wego. Pułk obchodził swoje święto 
w rocznicę swojego pierwszego boju 
stoczonego w 1920 pod Brodnicą. 
MK, Źródło informacji: Wikipedia

Święto Pułkowe 
W Iwnie 23 sierpnia odbyła się uroczystość upamiętniająca 100. 
rocznicę powstania 26. Pułku Ułanów wielkopolskich im. Karola 
Chodkiewicza 
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w wyniku przeprowadzonego kon-
kursu na stanowisko dyrektora Bi-
blioteki Publicznej im. Kazimiery 
iłłakowiczówny w  Kostrzynie zo-
stała wybrana małgorzata Kemnitz, 
która rozpocznie swoją pracę od 1 
września 2020 r. 

Gratulujemy wyboru na nową 
funkcję. dotychczasowa dyrektor 
biblioteki iwona dorsz przecho-
dzi na emeryturę. dziękujemy za 
40-letnią pracę w  naszej jednostce. 
ŁS 

Nowa dyrektor biblioteki

w przededniu Święta wojska Pol-
skiego władze samorządowe Ko-
strzyna  - burmistrz szymon maty-
sek, zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, sołtys sannik marzena 
Pietraszewska oraz regionalista Ka-
zimierz matysek złożyli kwiaty  pod 
tablicą generała ignacego Prądzyń-
skiego, a  następnie na cmentarzu 
w  Kostrzynie zapalono znicze pa-
mięci przed pomnikiem poległych 
w sierpniu 1920 r. na wojnie z bol-

szewikami braci leona i Zygmunta 
Buśko.

Przypomnijmy, że 4 sierpnia mi-
nęła 170 rocznica śmierci ignacego 
Prądzyńskiego. Generał Prądzyński 
jest najwyższym rangą żołnierzem 
wywodzącym się z  gminy Kostrzyn, 
był kwatermistrzem Powstania li-
stopadowego, zwycięzcą spod igań 
i  budowniczym Kanału Augustow-
skiego. 
Red

Święto Wojska Polskiego

Remonty ulic
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Postępują prace przy remoncie ul. wyszyńskiego i ul. liliowej w Kostrzynie. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2020 r. Red
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GMinA opALEnicA

Absolwenci zdawali egzaminy z 
przedmiotów obowiązkowych. 
należały do nich: język polski, ma-
tematyka, język obcy nowożytny 
oraz jeden przedmiot dodatkowy 
na poziomie rozszerzonym. w tym 
roku szkolnym, z uwagi na epidemię 
koronawirusa, nie przeprowadzono 
części ustnej. 

– Chciałbym serdecznie pogra-
tulować wszystkim uczniom, któ-
rzy zaliczyli egzamin maturalny – 
mówi burmistrz opalenicy tomasz 
szulc. – dziękuję za trud włożony 
w naukę w tym wyjątkowo trudnym 
okresie. wyrazy uznania kieruję do 
rodziców, którzy często poświęca-
jąc swój wolny czas pomagali dzie-
ciom w edukacji. nie sposób też nie 
dostrzec olbrzymiej pracy dyrekcji 
szkoły oraz nauczycieli. to dzięki 
zaangażowaniu pedagogów, osią-
gnęliśmy tak wspaniały wskaźnik 
„zdawalności”. szkoła i uczniowie 
doskonale poradzili sobie w czasie 
epidemii. skuteczność zdalnego 
nauczania była możliwa dzięki wy-
sokiemu stopniowi informatyzacji 
placówki oraz bardzo dobremu za-
pleczu komputerowemu.

egzamin maturalny z wszyst-
kich przedmiotów obowiązkowych 
w kraju zdało 74% tegorocznych 
absolwentów. w województwie 
wielkopolskim zdawalność dla 
przystępujących do egzaminu po 
raz pierwszy wynosiła 73,86%, w 
powiecie nowotomyskim 71,5%. 
natomiast w opalenickiej szkole 
wskaźnik ten wyniósł 83,33%. eg-
zamin z języka polskiego zdało 92% 
absolwentów, z matematyki 79%, z 
języka angielskiego 92%.  

tegoroczni absolwenci Zespołu 
szkół w opalenicy z powodzeniem 
poradzili sobie z egzaminem dojrza-
łości. 83% z nich otrzymało świa-

dectwo dojrzałości, a ośmiu może 
przystąpić do egzaminu poprawko-
wego z jednego przedmiotu. liceali-
ści najlepiej zdali egzamin z języka 
polskiego – 100% zdawalności, 
natomiast w technikum – 92,86%, 
odsetek dla całego Zespołu szkół 
wynosi 97,47%. w województwie 
wielkopolskim jest to 94,24%, a w 
powiecie nowotomyskim 94,8%.

matematyka to przedmiot, któ-
ry przysporzył najwięcej kłopotów 
zdającym. Zdawalność na pozio-
mie podstawowym w wojewódz-
twie wynosi 77,98%, w powiecie 

nowotomyskim 74,66%. natomiast 
w naszej szkole licealiści osiągnęli 
wskaźnik 86,27% a uczniowie tech-
nikum 78,48%.

Zdawalność z języka angielskiego 
wnosi w kraju 92%, w województwie 
91,51%, w powiecie nowotomyskim 
91,48%, a w opalenickiej szkole 
96,55%.

Zdawalność absolwentów z 
przedmiotów obowiązkowych na 
poziomie podstawowym, którzy w 
2020 roku po raz pierwszy przystą-
pili do egzaminu dojrzałości obra-
zuje tabelka. źródło ZS Opalenica

Ponadprzeciętne 
wyniki matur!!!
Uczniowie liceum ogólnokształcącego im. Prymasa tysiąclecia 
Księdza stefana Kardynała wyszyńskiego oraz technikum 
w opalenicy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami 
na tegorocznej maturze 
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 Awanse pedagogów

Gratulacje dla dyrektorek

Rewitalizacja skweru w Opalenicy

25 sierpnia w Urzędzie miejskim 
w opalenicy odbyło się spotkanie z 
okazji wręczenia aktów mianowania 
nauczycielom, którzy zdali egzami-
ny 30 lipca i uzyskali kolejny stopień 
awansu zawodowego. 

obecni złożyli uroczyste ślubo-
wanie oraz otrzymali z rąk burmi-
strza opalenicy – tomasza szulca 
akt nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego. 
na spotkaniu nauczycielom Karinie 
Adamczak ze szkoły Podstawowej 

z oddziałami dwujęzycznymi im. 
A. i wł. niegolewskich w opale-
nicy, magdalenie Pawłowicz z Ze-
społu szkolno – Przedszkolnego w 
wojnowicach, Agnieszce rychel z 
Przedszkola nr 2 w opalenicy oraz 
Jakubowi Koszucie ze szkoły Pod-
stawowej im. A. i wł. niegolew-
skich w rudnikach, towarzyszyli 
dyrektorzy szkół.  Burmistrz złożył 
gratulacje z okazji awansu, jak i ży-
czył kolejnych sukcesów w pracy z 
opalenickimi uczniami. GM

Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy 
Beaty Kulawiak, dyrektora szkoły 
Podstawowej w dakowach mo-
krych oraz jubileuszu 30-lecia pracy 
longiny Jakubowskiej, dyrektora 
szkoły Podstawowej w Porażynie, 

burmistrz opalenicy tomasz szulc 
25 sierpnia złożył gratulacje peda-
gogom oraz podziękował za zaan-
gażowanie i trud jaki wkładają w 
swoją pracę.
GM

na początku sierpnia rozpoczęły 
się prace związane z rewitalizacją 
skweru przy zbiegu ulic nowotomy-
skiej oraz wyzwolenia w opalenicy. 
Celem zadania jest efektywniejsze 
dostosowanie tego obszaru do po-
trzeb mieszkańców. od dawna bo-
wiem, jest to miejsce, gdzie opaleni-
czanie chętnie spędzają wolny czas. 
w pierwszym etapie pracownicy 
gospodarczy Urzędu miejskiego w 
opalenicy usunęli nadmierną zieleń 
i posprzątali cały teren. w planach 
jest rewitalizacja znajdującego się 
tam skalniaka. Zainstalowane zo-
staną nowe ławki. Powstaną nowe 
ciągi komunikacyjne. teren zyska 

także nowe oświetlenie. Przebu-
dowane zostało już przejście dla 
pieszych. Powstała tzw. „wyspa”, 
która zastąpiła tradycyjną „zebrę”. 

rozwiązanie to z pewnością zwięk-
szy bezpieczeństwo ruchu pieszego 
w tym miejscu. 
TM/GM Fo
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w okolicy ul. Zwierzynieckiej w Bni-
nie (gmina Kórnik) przy ul. wilczej, 
lisiej i sarniej powstały sieci wodo-
ciągowa i kanalizacyjna. wodociąg 

kosztował 592 515,71 zł brutto, ka-
nalizacja sanitarna natomiast 689 
738,21 zł brutto. 
ŁG

osiem słupów z lampami oraz in-
frastrukturą zamontowano na ul. 
Piaskowej w Kamionkach (gm. 
Kórnik). Zadanie wykonała firma  
energosieć marek wardeński z 
Pyzdr. inwestycja wraz z nadzorem 
kosztowała 60.957,22 zł.

Przy ulicach ul. Pod Borem i Pod 

lasem w Borówcu wykonano drugi 
etap inwestycji oświetleniowej. Za-
montowano 21 słupów z lampami 
oraz infrastrukturę. Zadanie wyko-
nała firma magelektro sp. z o.o. sp. 
j. z siedzibą w Poznaniu.

inwestycja wraz z nadzorem 
kosztowała 112.608,95 zł. ŁG

Kanalizacja i wodociąg

Budowa oświetleń 

liturgię odprawili: ks. proboszcz 
Franciszek sikora i ks. łukasz wa-
gner. tradycyjny bochen chleba z 
mąki z tegorocznego zboża wniosła 
do świątyni sołtys wsi Konarskie 
Katarzyna Górna, a gminny wieniec 
dożynkowy członkowie kórnickiego 
Zespołu Pieśni i tańca „władysie”. 

Za nimi szły delegacje innych miej-
scowości z równie pięknymi wień-
cami. 

we mszy św. uczestniczyło wielu 
samorządowców, w tym burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmi-
strzowie sebastian wlazły i Broni-
sław dominiak, radny sejmiku wo-

jewództwa wielkopolskiego Jerzy 
lechnerowski, członek zarządu Po-
wiatu Poznańskiego Antoni Kalisz 
oraz radni, sołtysi i osoby związane 
z rolnictwem. Z powodu trwającej 
pandemii nie organizowano w tym 
roku innych gminnych uroczystości 
dożynkowych. ŁG

Dziękowali za zbiory
23 sierpnia w kościele parafialnym pw. św. wojciecha w Bninie 
(gm. Kórnik) odbyła się msza dziękczynna za tegoroczne zbiory
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rolnicy z gminy Pobiedziska oraz 
przedstawiciele samorządu gmin-
nego spotkali się we wronczynie na 
dożynkach. Uroczystą mszę świętą 
odprawił i za plony dziękował ks. pro-
boszcz tomasz Krawczyk. wronczyń-
skie dożynki zakończyły się śpiewem, 
a dokładnie koncertem w wykonaniu 
Śpiewającej rodziny Kaczmarków.

– dziękowaliśmy rolnikom, 
pszczelarzom, ogrodnikom za ze-
brane plony i za tegoroczny chleb, 
w którym zawarta jest historia rolni-
czego trudu i ciężkiej pracy – mówi 
burmistrz ireneusz Antkowiak.

Chociaż ziemie w gminie Pobie-
dziska nie są najwyższej klasy, mar-
cin Koziński, starosta tegorocznych 

dożynek i pomagająca mu nieść 
wieniec dożynkowy starościna Bar-
bara Budnik są pozytywnie zasko-
czeni plonami. również inni rolnicy 
uważają, że zboża obrodziły. 

– w rejonie Promienka, gdzie ko-
simy pszenżyto, ziarno było dobrze 
wykształcone. Zebraliśmy około 55 
kwintali z hektara. Jęczmienia było 
blisko 60 kwintali z hektara – mówi 
roman Adamczyk, prezes rsP 
Promno. 

w czasie dożynek tradycyjnie 
dzielono się chlebem z tegorocznej 
mąki. Ze względu na Covid 19 bur-
mistrz wręczał zgromadzonym spe-
cjalnie przygotowane i zapakowane 
chlebki. 

w trakcie uroczystości odzna-
kami „Zasłużony dla rolnictwa” 
uhonorowani zostali następujący 
rolnicy: roman Adamczyk, Piotr 
Brodowski i Andrzej nowaczyk. w 
imieniu ministra rolnictwa, Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego odznakę 
wręczał burmistrz miasta i gminy 
Pobiedziska. dożynki były też oka-
zją do przekazania dyplomów za 
pierwsze trzy miejsca w konkursie 
„najpiękniejsza zagroda 2020”. 
laureatami zostali:

– Klaudiusz Bartkowiak z Pro-
mienka;

– ewa nowaczyk z Jerzykowa;
– sylwia lisiecka ze Złotniczek.

DRon

Dożynki we Wronczynie

Na zdjęciu odznaczeni rolnicy: Roman Adamczyk, Piotr Brodowski i Andrzej Nowaczyk oraz Ireneusz
 Antkowiak, burmistrz miasta i gminy Pobiedziska (pierwszy z prawej) oraz Józef Czerniawski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska (pierwszy z lewej).
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Chcesz być dobrze poinformowany?  
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl

Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze  
wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin.  
Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!
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Przy Zespole szkół powstaną dwa 
wielofunkcyjne boiska. Powierzch-
nia boiska ze sztuczną trawą wy-
niesie 1860 m. kw., a obiektu z 
nawierzchnią poliuretanową 613 
m. kw. powierzchni. w umowie z 
wykonawcą gmina Pobiedziska za-
strzegła, że mają być wykonane z 
materiałów wysokiej jakości.

stało się tak, ponieważ w techno-
logii budowy murawy ze sztucznej 
trawy stosuje się różne granulaty. 
niektóre z nich nie są niczym wię-
cej, jak zmielonymi oponami. Użyt-
kownicy skarżą się wtedy, że granu-
lat wydziela nieprzyjemny zapach i 
brudzi. na boisku przy ul. Gajowej, 
jako posypka wykorzystany zosta-
nie wysokiej jakości granulat typu 
ePdm, przyjazny dla zawodników 
i środowiska naturalnego.

– rozstrzygając przetarg, zdecy-
dowaliśmy się wybrać taką ofertę, 
która zapewni użytkownikom kom-
fort i zdrowie – mówi ireneusz Ant-

kowiak, burmistrz miasta i gminy 
Pobiedziska. 

– trawa przywieziona zostanie 
z Holandii, a granulat do podsypa-
nia murawy będzie bezwonny i tak 

bezpieczny, jak tworzywo, z którego 
produkowane są dziecięce zabawki 
– mówi mateusz rychlicki, przed-
stawiciel firmy solid-stet sp. z o.o. 
spółka komandytowa ze szczecina.

na początku ubiegłego tygo-
dnia na boisku przy Zespole szkół 
im. Konstytucji 3 maja pojawili się 
geodeci. Zgodnie z zapowiedzia-
mi, jakie miały miejsce w trakcie 
spotkania przedstawicieli Urzędu 
miasta i Gminy Pobiedziska oraz 
dyrekcji Zespołu szkół im. Konsty-
tucji 3 maja z wykonawcą – firmą 
solid-stet ze szczecina, projektan-
tem obiektu i inspektorem nadzoru 
geodeci wytyczają położenie boisk i 
dojazdów do placu budowy.

Po ogrodzeniu i oznakowaniu 
budowy, wykonawca zdemontuje 
elementy istniejących boisk. obec-
ne piłkochwyty zastąpione zostaną 
wyższymi. Za bramkami będą one 
miały 6 metrów wysokości. Z boku 

boiska sięgną 4 metrów. materiały 
budowlane pochodzące z rozbiórki, 
nadające się jeszcze do wykorzysta-
nia, na przykład kostka betonowa, 
zostaną zabezpieczone.

Chociaż wykonawca daje 7-letnią 
gwarancję na produkt zastrzega, że 
boiska powinny być konserwowane.

– miejscami na boisku, na które 
trzeba zwrócić uwagę, są pola kar-
ne. nawierzchnię należy spulchniać 
i wyrównywać raz na trzy miesiące. 
raz w roku trzeba czyścić murawę 
maszynowo oraz uzupełniać gra-
nulat i piasek – mówi mateusz ry-
chlicki.

nowe boiska będą oświetlone. 
dzięki temu wydłuży się czas ich 
wykorzystania. rozważana jest 
też możliwość ustawienia przy bo-
iskach szatni kontenerowej. Przy 
boiskach pojawią się też ławeczki i 
kosze na odpadki. Koszt inwestycji 
to 1,2 mln zł. 
DRon

Rozpoczęła się budowa boisk
Rozpoczęła się budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3Maja 
w Pobiedziskach Letnisku. wykonawcą jest firma solid-stet ze szczecina, która przejęła plac budowy. 
Pierwsi do pracy przystąpili geodeci. obiekt ma być gotowy w połowie października tego roku
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turyści nie przestraszyli się ściany 
deszczu, jaka spadła na nich już 
na starcie pierwszego z cyklu raj-
dów rowerowych im. Kazimierza 
nowaka. A, co działo się dalej w 
trakcie imprezy, która 22 sierpnia 
wystartowała z Pobiedzisk? Były 
medale, były nagrody i kilometry 
niespodzianek. Gmina Pobiedziska 
realizuje ten projekt wespół ze sta-
rostwem Powiatowym w Poznaniu.

Uczestnicy sobotniej impre-
zy mieli do dyspozycji dwie trasy: 
15-to kilometrową i dłuższą 40-to 
kilometrową. wśród przybyłych ro-
werzystów, był nawet mieszkaniec 
szczecina - edmund Gorczyca.

Były i defekty
niektórzy turyści przekonali się, 

że … nieszczęścia chodzą parami. 
nie dość, że deszcz zmoczył ich 
do suchej nitki, to jeszcze złapali 
gumę. Ale, że rowerzyści, tak jak 
Kazimierz nowak, nie są gapami, 
dętkę potrafią samodzielnie wy-
mienić.

A skoro o podróżniku Kazimie-
rzu nowaku mowa, to warto przy-
pomnieć, że urodził się w stryju. 
w Poznaniu pracował w banku. A 
Afrykę przemierzał na rowerze, pie-
szo i łodzią. robił to, gdy stracił pra-
cę, a w Polsce i europie był kryzys 
gospodarczy. reportażami z Afryki 
chciał utrzymać rodzinę.

dla części rowerzystów odcin-
kiem trudnym okazał się podjazd 
między Kapalicą a Kociałkową Gór-
ką. na szczęście, mogli jechać nową 
ścieżką rowerową.

– trasa jest malownicza. Pogoda, 
mimo deszczu, dopisała – mówi Jan 
osio z Biskupic. również turyści z 
Poznania uważali, że drogi rowero-
we, takie jak ta wybudowana między 
Pobiedziskami a iwnem są potrzeb-
ne.

najmłodsza grupa rowerzystów 
pod okiem rodziców, a niekiedy i 
babć oraz członków Pobiedziskiego 
Klubu rowerowego dzielnie poko-
nała wspomniany podjazd i dotarła 
do wagowa. tam mieszkał Kazi-

mierz nowak z rodziną. A w czasie 
rajdu przyjął ich gościnnie sołtys tej 
wsi tadeusz Freudenreich.

Miliony z budżetu powiatu  
i nie tylko
rajd i przebudowa drogi powia-

towej Pobiedziska – iwno realizo-
wane są w ramach wielkopolskiego 
regionalnego Programu operacyj-
nego na lata 2014-2020, w ramach 
projektu pod nazwą „Przebudowa/
rozbudowa drogi powiatowej nr 
2486P Pobiedziska – iwno”. Koszt 
pierwszego etapu budowy drogi 
rowerowej i modernizacji drogi 
powiatowej Pobiedziska – iwno, to 
18 milionów złotych. 3 miliony z 
tej sumy pochodzą z wrPo. Pro-
jekt obejmuje poszerzenie jezdni i 
poprawę bezpieczeństwa ruchu na 
całym odcinku. wybudowano chod-
niki, ścieżkę rowerową i wyspy na 
jezdni, które mają zmusić kierują-
cych autami do ograniczenia pręd-
kości. 
oRDon

Rowerzyści poznali nową drogę rowerową

Podjazd  do Kociałkowej Górki nie jest łatwy, za to satysfakcja z pokonania tego odcinka jest ogromna.

Przedstawiciele wykonawcy przejęli plac budowy. 

Wykonawca daje 
7-letnią gwarancję 
na produkt
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GRANITLUX NAJWIĘKSZE WYSTAWY
NAGROBKÓW W POLSCE

Montaż i dowóz do 300 km gratis!

S Z Y B K I E  T E R M I N Y  ♦  W Y S O K A  J A K O Ś Ć  ♦  N I S K I E  C E N Y  ♦  R AT Y

nagrobków na placu500
OFERUJEMY:
♦ nagrobki granitowe już od 2.500zł
♦ różnorodność surowców pod względem barw i wzorów
♦ raty bez pierwszej wpłaty, bez żyrantów

STĘSZEW – ZAMYSŁOWO 
UL. WROCŁAWSKA 34 (WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA) 
TEL. 501-543-954, 609-405-545 WWW.GRANITLUX.PL

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 do-
brany duet – wiesław Paprzycki i 
lucyna winkel, których stali sym-
patycy teatru muzycznego bardzo 
dobrze znają np. z hitowej komedii 
„mayday”. miłośnicy komedii w 
najlepszym wydaniu będą zachwy-
ceni.

w kolejny weekend odbędzie się 
premiera długo wyczekiwanego 
musicalu o ignacym Janie Paderew-
skim pt. „Virtuoso”. twórcy opowie-
dzą historię o wspaniałym artyście, 
który wykorzystał swoją popular-
ność, by pomóc swojej ojczyźnie 
odzyskać niepodległość. o tym jak z 
lwa salonowego został jednym z naj-
bardziej wpływowych polityków na 
świecie. Gdyby żył w latach 70-tych, 
byłby gwiazdą pokroju elvisa Pre-
sleya 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 konkur-
sie organizowanym przez instytut 
Adama mickiewicza. współpracy 
artystycznej podjął się Brian Kite – 
dziekan wydziału teatru, telewizji i 
Filmu na renomowanej uczelni Uni-
versity of California, los Angeles, 
utytułowany reżyser musicalowy od-
noszący sukcesy w UsA i Chinach. 
mocna amerykańska reprezentacja 
będzie znakomitym uzupełnieniem 

pozostałych realizatorów. reżyserii 
podjął się Jerzy Jan Połoński, który 
z powodzeniem zrealizował na sce-
nie teatru muzycznego takie musi-
cale jak: „Footloose”, „Pippin” oraz 
„madagaskar – musicalową przy-
godę”. w postać ignacego Jana Pa-
derewskiego wcielą się Janusz Kru-
ciński oraz marcin Januszkiewicz. 
w obsadzie znaleźli się również 
między innymi: Anna Federowicz 
i oksana Hamerska (Helena Gór-
ska / 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 Ada-
ma mickiewicza. 

Premiera 12 września  o godz. 
19.00. łącznie do końca września 
zostanie pokazanych 13 przedsta-
wień.

Bilety na wszystkie wydarzenia 
dostępne są w kasie oraz na stro-
nach www.teatr-muzyczny.pl i Bile-
ty24.pl. rezerwacje pod nr. tel. 511 
433 616, 502 751 213 oraz bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl. Red

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
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Zespół Kameralny Amici Canti z 
Buku ogłosił nabór. - Potrzebujemy 
twojego głosu w naszych szeregach 
– czytamy na facebooku grupy. - nie 
musisz znać nut! szukamy głównie 
Panów, którzy kochają muzykę, 
śpiew i nie boją się artystycznych 
wyzwań. Każdemu śmiałkowi gwa-
rantujemy życzliwe, sympatyczne 
grono znajomych, dobrą zabawę 
i satysfakcję z pokonywania wła-
snych barier. Czekamy na Ciebie!

Kontakt: dyrygent leszek Górka, 
tel.: 665 560 280, mail: leogorka@
wp.pl. Red

Nabór 
do Amici 
Canti

„Akompaniator”

reKLAmA?  
ZADZWOŃ  

 691-895-296
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Jeszcze przed sezonem klub z 
„miasta szkła” upatrywany był 
jako jeden z najpoważniejszych 
kandydatów do awansu. Pierwsze 
kolejki 2.ligi Żużlowej w pełni po-
twierdziły opinie wielu ekspertów i 
kibiców. Krośnieńska wataha  – ni-
czym walec – skutecznie rozjeżdża 
każdego, kto stanie im na drodze 
do awansu dna zaplecze PGe spe-
edway ekstraligi.  

siła zespołu z Podkarpacia tkwi 
w bardzo mocnym i wyrównanym 
składzie. liderem wilków wydaje 
się być  rosjanin Vadim tarasen-
ko.  Bardzo ważne punkty zdobywa 
również zapożyczona z najwyż-
szej klasy rozgrywkowej formacja 
młodzieżowa. mocny trzon kro-
śnian stanowią także byli żużlowcy 
„skorpionów” – eduard Krcmar i 
damian dróżdż. dla obu żużlow-
ców będzie to powrót na golęciński 

owal po zeszłorocznych występach. 
Żużlowcy ze stolicy wielkopol-

ski, po niespodziewanym wyjaz-

dowym zwycięstwie w rzeszowie, 
nabrali wiatru w żagle. wydaje się, 
że dobrym duchem „skorpionów” 

został pozyskany przed kilkunasto-
ma dniami na zasadnie „gościa” z 
pierwszoligowego Zdunek wybrze-
ża Gdańsk, robert Chmiel, który 
przebojem wdarł się do seniorskie-
go meczowego składu „żółto-czar-
nych”. 

dla najlepszego młodzieżowego 
zawodnika minionego sezonu w 
nice 1. lidze Żużlowej, regularne 
występy w zespole z Poznania, dają 
możliwość zdobywania cennego 
doświadczenia.

Przypominamy, iż że względu 
na ograniczoną liczbę dostępnych 

miejsc na stadionie Posir – Go-
lęcin, do sprzedaży trafiła mocno 
ograniczona liczba wejściówek –  
zaledwie ok.  1200 biletów! 

Co ważne, ze względu na reżim 
sanitarny oraz działać na podsta-
wie regulaminu sanitarnego, kasy 
stadionu w dniu meczu będą za-
mknięte!   

wejściówki kupować można on-
line – poprzez stronę https://bilety.
pszpoznan.com.pl/ oraz za pośred-
nictwem aplikacji mobilnej Bile-
ty PsŻ PoZnAń – dostępnej na 
sklep Play i App store. 

Patronat nad specHouse PsŻ 
sprawuje „nasz Głos Poznański”.

„Skorpiony” podejmują lidera
    Już w najbliższą sobotę (5 września, godz. 11.45) spore żużlowe emocje 
na golęcińskim owalu. Żużlowcy specHouse PsŻ Poznań podejmą  dotychczasowego lidera rozgrywek 
– zespół wilków Krosno. emocji nie zabraknie! 

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Siła zespołu 
z Podkarpacia tkwi
w bardzo mocnym 
i wyrównanym składzie

 NASZ PATrONAT
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