STR. 3

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!

Do niedawna stała tu fontanna, dziś bije
nowe serce Szpitala w Puszczykowie.
Pięć supernowoczesnych sal operacyjnych,
wyposażonych w najlepszy sprzęt medyczny,
a wszystko połączone nowymi windami
z oddziałami szpitalnymi i centralną sterylizatornią.
Cała inwestycja kosztowała 31,5 miliona złotych.
Więcej na Str. 2

Nowe
serce szpitala
„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

Archiwum Szpitala w Puszczykowie

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina,NowyTomyśl,Opalenica,Pobiedziska,Puszczykowo,Rokietnica,Stęszew,SuchyLas,Swarzędz,TarnowoPodgórne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Komorniki z tytułem „Budowa XXI wieku”.

Fot. Materiały prasowe
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Krótko z powiatu

Nowe serce szpitala

Do niedawna stała tu fontanna, dziś bije nowe serce Szpitala w Puszczykowie. Pięć supernowoczesnych
sal operacyjnych, wyposażonych w najlepszy sprzęt medyczny, a wszystko połączone nowymi windami
z oddziałami szpitalnymi i centralną sterylizatornią. Cała inwestycja kosztowała 31,5 miliona złotych.
O szpitalu
w Puszczykowie

– Nowy blok operacyjny postawił
nas na rynku usług medycznych w
zupełnie innym miejscu. Otwiera
olbrzymie możliwości funkcjonowania. Jest jednym z najnowocześniejszych w kraju i najnowocześniejszy
w Wielkopolsce – podkreśla z dumą
Jan Grabkowski, starosta poznański.
Przed zabiegiem pacjent trafi
najpierw tutaj, gdzie sprawdza się
jego tożsamość i dokumentację
medyczną. Przygotowywany jest do
zabiegu, a czasami również znieczulany. Bardzo pomocny w czasie
tych zabiegów jest ultarsonograf
pozwalający na precyzyjne zlokalizowanie miejsca wkłucia. To bardzo
skraca czas pobytu pacjenta na sali
operacyjnej i umożliwia zwiększenie
„przepustowości” całego bloku operacyjnego.

W otoczeniu przyrody,
która wycisza

Przez bezdotykowo otwierane drzwi chory trafia na jedną
z pięciu sal. Każda w odmiennej kolorystyce, uzupełnianej zdjęciami
Wielkopolskiego Parku Narodowego, który ma być kojącym widokiem
dla pacjenta, ale też dla operatorów
i personelu medycznego. Jest również specjalny tak zwany brudny
korytarz, którym po zabiegu wywozi
się odpady medyczne i narzędzia do
sterylizacji.
– Po wielu miesiącach projektowania, budowania i wyposażania
blok operacyjny rozpoczął przyj-

Fot. archiwum szpitala w puszczykowie

Sala przygotowania pacjenta

mowanie pacjentów. To bardzo
satysfakcjonująca chwila. Przeprowadzamy rocznie prawie 4000
operacji. Są to zabiegi z zakresu
ortopedii, chirurgii, neurochirurgii
i urologii. Część pacjentów trafia
do nas w stanach nagłych, leczymy
także osoby z chorobami onkologicznymi. Nowy blok stwarza jesz-

Wirtualny spacer
Aby zobaczyć, jak bije nowe
serce szpitala, warto zajrzeć
na stronę
www.powiat.poznan.pl/szpital/
Znajdujący się tam film zabierze
Państwa najpierw na plac
budowy, a następnie na wirtualny spacer po gotowym bloku
operacyjnym.

cze lepsze warunki do ich leczenia,
a wysoko wykwalifikowanemu personelowi medycznemu, lekarzom
i pielęgniarkom, znakomite warunki
do pracy – mówi Ewa Wieja, prezes
Zarządu Szpitala w Puszczykowie.
Dr Amadou Diakite, szef bloku
operacyjnego Szpitala w Puszczykowie przyznaje, że aparaty do
znieczulenia oraz bardzo zaawansowany system monitorowania parametrów życiowych pacjenta pozwalają na bezpieczne prowadzenie
znieczulenia, wczesne wykrywanie
zagrożeń i ich eliminację.
– Dodatkowe funkcje, jak ocena
głębokości snu oraz stopnia zwiotczenia mięśni zapewniają pełną
kontrolę nad przebiegiem znieczulenia oraz szybsze budzenie chorego. To urządzenia na miarę XXI
wieku – dodaje dr A. Diakite.

Sale w zależności od specyfiki wykonywanych zabiegów wyposażane
są dodatkowo w artroskop, laparoskop, mikroskop operacyjny, ultrasonograf lub aparat rentgenowski.
Do dyspozycji jest też supernowoczesne oświetlenie z wmontowaną
kamerą, która przekazuje obraz
operowanego pola na duże monitory. Ogromnym ułatwieniem są także
stacje DICO – to komputerowy system, umożliwiający lekarzowi wgląd
w historię choroby, która jest błyskawicznie dostępna na specjalnych
ekranach.
– Wyposażenie nowego bloku
kosztowało 9 milionów złotych –
dodaje starosta Jan Grabkowski.

Sala wybudzeń

Tu pacjenci trafiają po zakończonym zabiegu i pozostają pod opieką

Szpital w Puszczykowie
przeprowadza zabiegi
w dziedzinie ortopedii, chirurgii ogólnej, urologii oraz neurochirurgii. Wykonuje się tu
bardzo skomplikowane zabiegi
endoplastyki stawów, zabiegi chirurgiczne w procesie
leczenia schorzeń onkologicznych przewodu pokarmowego.
Urolodzy mają największe
w regionie doświadczenie
w endoskopowym leczeniu
kamieni nerkowych (PCNL).
Leczą także operacyjnie schorzenia nowotworowe pęcherza
moczowego i prostaty. Z kolei
neurochirurdzy operują guzy
ośrodkowego układu nerwowego oraz przeprowadzają
operacje kręgosłupa.
To właśnie w Puszczykowskim szpitalu jako jednym
z pierwszych w Polsce
wykwalifikowany zespół,
w skład którego wchodzili:
neurochirurdzy, anestezjolog,
neurofizjolog oraz neuropsycholog kliniczny – przeprowadził zabieg usuwania guzów
mózgu z mapowaniem kory
mózgowej. Mapowanie kory
mózgowej polega na wybudzeniu pacjenta podczas operacji
i oznaczeniu ważnych części
mózgu, odpowiedzialnych za
funkcje mowy i ruchu. Daje to
szansę na wydłużenie życia z
jednoczesnym zachowaniem
wszystkich czynności umożliwiających pełne i sprawne
funkcjonowanie. Nowotwory
bowiem bywają lokalizowane
w okolicy zagrażającej uszkodzeniem mowy, funkcji ręki
lub zaburzeniami chodzenia
(niedowładami).
personelu pielęgniarskiego oraz
lekarskiego do czasu przekazania
ich na oddział. Ta sala imponuje
rozmiarami. Dziesięć w pełni monitorowanych stanowisk zapewnia
swobodny dostęp do pacjenta i pozwala na kompleksowy nadzór nad
wszystkimi jego funkcjami.
– Zakończyliśmy kolejny etap
w życiu naszego szpitala. 16 lat
temu ratowaliśmy budżet, spłacaliśmy długi, a następnie sukcesywnie finansowaliśmy infrastrukturę
i sprzęt. Dopiero po kilku latach
przyszedł czas na duże inwestycje
– wspomina Jan Grabkowski. – Ale
to nie koniec myślenia o rozwoju naszej lecznicy. Teraz czas na wspieranie rozwoju kadr. Mamy w powiecie
plany na wiele lat i na wiele milionów – podsumowuje starosta Jan
Grabkowski. KG
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Komorniki nagrodzone
23 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników
i Wręczenia Nagród w 24 edycji
Konkursu „Modernizacja Roku &
Budowa XXI w”. Wśród laureatów
znalazła się gmina Komorniki. Nagrodę główną w kategorii „Budowa XXI wieku” za najnowszą inwestycję - Centrum Tradycji i Kultury
Gminy Komorniki odbierał wójt
Jan Broda.
Odważna i oryginalna bryła budynku oraz przyjazny teren wokół
centrum przyciągają uwagę mieszkańców, turystów i architektów.
Obiekt został doceniony również
przez niezależną komisję konkursową, która podczas wizyty plenarnej oceniała obiekt między innymi
pod względem nowoczesności stosowanej technologii, poziomu zachowania architektury budynków,
budowli i innych elementów zabytkowych, poziomu rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.
Tytuł „Modernizacja Roku” oraz
„Budowa XXI wieku” są najważniejszą i jedyną tego typu nagrodą w
Polsce. To symbol zasadności inwestycji, najlepszego wykonawstwa i
REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Gmina otrzymała nagrodę główną w kategorii „Budowa XXI wieku” za Centrum Tradycji i Kultury
Gminy Komorniki

trafionego w punkt projektu. 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.

W tegorocznej edycji Konkursu
startowało 460 realizacji z całego
kraju. Jury Konkursu wizytowało
76 obiektów zakwalifikowanych do
finału, w tym komornickie Centrum
Tradycji i Kultury.
Nagrody przyznano w 12 kategoriach „Modernizacja Roku” oraz
czterech kategoriach „Budowa XXI

wieku”. W każdej z kategorii była
jedna główna nagroda – tytuł „Modernizacja Roku”, „Budowa XXI
w.” oraz wyróżnienie „Modernizacja Roku”, „Budowa XXI wieku”.
Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele firm, instytucji,
samorządów, których obiekty biorą udział w finale konkursu oraz

władz administracji rządowej,
instytucji, mediów sprawujących
patronat nad Ogólnopolskim Konkursem „Modernizacja Roku &
Budowa XXI w.”.
Organizatorem konkursu jest
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
i Targi Pomorskie Sp. z o.o. Red

Umowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym
podpisana została między Tarnowską Gospodarką Komunalną TP-KOM a firmą
MIKO-TECH z Łazisk Górnych
W obecności wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki swoje
podpisy złożyli prezes zarządu
TP-KOM Waldemar Nowak oraz
prezes zarządu MIKO-TECH Piotr
Zwardoń.
Wartość kontraktu to 35 mln zł
brutto. Prawie 50% tej kwoty to
wsparcie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Kolejne prawie 50% kwoty
spółka otrzymała w formie preferencyjnego kredytu z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Efektem tej inwestycji będzie
podwojenie wydajności oczyszczalni (teraz w Tarnowie Podgórnym

Tarnowski duet Martin Chiniewicz i Tomasz Jaroszczak
Zakończył się niezwykle owocny sezon siatkówki w plażowej w
Polsce dla reprezentantów gminy
Tarnowo Podgórne. W roku 2020
Tomasz Jaroszczak połączył siły z
doświadczonym graczem – Martinem Chiniewiczem. W miesiącach
wiosennych, które dla siatkarzy plażowych są okresem przygotowawczym, panowie spędzili wiele godzin
podczas wspólnych treningów na
piasku oraz siłowni, nie wiedząc,
czy jakikolwiek turniej się w ogóle
odbędzie. W oczekiwaniu turniejów
rangi mistrzostw Polski szukając
możliwości rywalizacji na wysokim
poziomie, postanowili odwiedzić
naszych południowych sąsiadów.
Czesi rywalizowali w każdy weekend w turniejach zaliczanych do

cyklu mistrzostw Czech. Siatkarze
plażowi gminy Tarnowo Podgórne
zwyciężyli malowniczym miasteczku Kutna Hora zdobywając Letni
Pohar bez starty seta!

Kolejne przystanki to już turnieje krajowe, na których poziom
sportowy był niespotykanie wysoki
za sprawą par kadrowych, które
pozbawione możliwości startu w
zawodach World Tour rywalizowały
na polskim podwórku. Do walki w 1
turnieju w Kołobrzegu stanęły 2 polskie drużyny, które są bardzo bliskie
wyjazdu na igrzyska olimpijskie do
Tokio, reprezentanci Litwy oraz
Włoch. Pokonując w turnieju m. in.
tych ostatnich Tomasz z Martinem
zajęli bardzo wysokie 7 miejsce.
Po krótkiej zadyszce w Cieszynie oraz Myślenicach (13. miejsce)
przyszedł wspaniały występ podczas Grand Prix Polski w Warszawie, gdzie tarnowski duet stanął na
podium zajmując 3 miejsce! Do-

datkowo, Tomasz Jaroszczak został
wybrany najlepszym zawodnikiem
turnieju!
Podbudowani dobrą grą siatkarze
ruszyli na docelową imprezę sezonu – Orlen Mistrzostwa Polski w
Siatkówce Plażowej. Po zwycięstwie
m. in. nad parą Brożyniak / Janiak,
którzy od 3 lat są nieprzerwanie liderami polskiego rankingu, meczu
telewizyjnym na antenie Polsatu
Sport Extra, Tomek z Martinem
zostali sklasyfikowani na wysokim 9.miejscu w Polsce. Wejście
do pierwszej dziesiątki mistrzostw
Polski uznają za spory sukces. Po
17 pozycji w poprzednim sezonie,
są pełni nadziei, że kolejny sezon
przyniesie utrzymanie tendencji
zwyżkowej. TJ

Poziom wyżej, bo na szpilkach

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Popołudnie
z Kraszewskim
Przed nami spotkanie poświęcone
życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poprowadzi je – dobrze znany ze
spotkań z poezją – Wiesław Ratajczak. Tego dnia nie zabraknie również akcentu muzycznego. Zapraszamy 3 października o godzinie 16
do sali koncertowej Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo Podgórne).
Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację – jest ograniczona.
Wydarzenie będzie transmitowane
online.
Wiesław Ratajczak – historyk
literatury, dr hab., prof. UAM, w latach 2012-2016 kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską
w Instytucie Filologii Polskiej, badacz kultury polskiej drugiej połowy
XIX wieku. Kierownik specjalizacji
„Animacja kultury” na studiach
licencjackich filologii polskiej. Wykłada także teorię i historię kultury

dobowo „przerabia” ok. 4 000 m3,
a po modernizacji będzie to 8 000
m3). Wprowadzane rozwiązania to
prawdziwy skok technologiczny,
ponieważ zastosowany zostanie
nowoczesny system napowietrzania
(zamiast rusztowego z dołu – pęcherzykowe z góry), wyeliminowane zostaną zbiorniki zagęszczania
i odwadniania osadów, dłuższa i
staranniejsza będzie obróbka ścieków. Zainstalowany system będzie
dostosowany do zmieniającej się
struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie na równi do oczyszczania
ścieków komunalnych i przemysłowych.
Prace rozpoczną się już w najbliższych dniach i potrwają do końca
2021 r. ARz

na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu.
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek –
piątek w godz. 8.00 – 21.00, sobota
– niedziela w godz. 13.00 – 19.00).
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje
dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl/procedury-covid-19. Red

25 września z okazji II Dnia Szpilek
urzędniczki z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przyszły do pracy w
szpilkach, a hasło promocyjne gminy „Poziom wyżej” nabrało w tym
przypadku nowego znaczenia.
– Mamy nadzieję, że w tym roku,
również dzięki naszym szpilkom,
zebrana kwota będzie bardzo duża
– mówi I zastępca wójta Ewa Nosz-

czyńska-Szkurat, oczywiście na
wysokich obcasach – Zapraszamy
kolejne urzędy do przyłączania się
do tej akcji!
#DzienSzpilek to ogólnopolska akcja pomocowa. W tym roku
pomagamy małym pacjentom z
Kliniki Przylądek Nadziei. Za każde udostępnione zdjęcie Fundacja
Na Ratunek Dzieciom z Choro-

bą Nowotworową otrzyma 2 zł na
rzecz pacjentów ze tego szpitala.
Organizatorem akcji jest Moliera2
(https://www.facebook.com/SalonMoliera2/).
W ubiegłym roku, w ramach I
Dnia Szpilek, po publikacji ponad
15 tys. zdjęć na konto Fundacji
Alivia przekazano ponad 31 tys. zł.
ARz

Fot. Jakub Zachciał

Fundacja Oczy Szeroko Otwarte
oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zapraszają do udziału w
kolejnej edycji znanego już wydarzenia w Przeźmierowie, w gminie
Tarnowo Podgórne.
IV Przeźmierowskie Wietrzenie
Szaf odbędzie się 3 października w
hali sportowej OSiR w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 46 – w
godz. 10-14.
– Na przełomie lata i jesieni dokonujemy przeglądu szaf i zmiany
garderoby. To doskonały moment,
by rzeczy i ubrania, których już
nie używamy, oddać lub wymienić
– mówią organizatorzy. – Jednocześnie to pierwszy krok do przedsiębiorczości. Stąd po raz kolejny
będziemy mówić o przedsiębiorczości społecznej, spotkamy się
z przedstawicielami Podmiotów
Ekonomii Społecznej, a także
weźmiemy udział w warsztatach
artystycznych przez nie prowadzonych.
Ponadto z Fundacją IGI-Art będzie można malować na szkle, z
ArtZagrodą wykonać dekoracje z
rattanu, a ze znajomymi – pobawić się scrapbookingiem i makramą.
W programie także konkurs o
ekonomii społecznej z nagrodami
ufundowanymi przez przedsiębiorstwa społeczne.
Zapisy pod nr telefonu: Dorota
509 710 525. Organizatorzy zapewniają: stół, kawałek podłogi,
relaksującą muzykę, napoje oraz
dobry humor.
Zapraszają organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu i przedstawienia swojej organizacji.
Wydarzenie będzie zrealizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie epidemiczne.
Red

Modernizacja za 35 mln zł

Fot. Jakub Zachciał

Wietrzenie
szaf

gmina Tarnowo Podgórne

Fot. materiały prasowe
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Gmina Buk

Pchli Targ i biznes-mamy
12 września, w słoneczne przedpołudnie dzięki uprzejmości MGOK
na wystawców czekały liczne stanowiska i namiot, w którym zajęcia dla
dzieci prowadziły: Justyna Dolatowska-Wolny - Grupy Zabawowe (zajęcia przygotowujące dzieci przed
pójściem do przedszkola) razem z
wolontariuszkami ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku i Jolanta Babiracka - Pokaż
mi język (zajęcia z języka angielskiego dla 2-4 latków). Nieopodal
swoje stanowisko z grami i zabawami miała również Pracovnia-buk
(nauka języków dla dzieci od 2,5
roku i dorosłych). Gdyby jeszcze
dzieciom było mało, mogły do woli
robić ogromne bańki mydlane przez
całe wydarzenie!
To wszystko, aby rodzice spokojnie mieli okazję rozejrzeć się po
Pchlim Targu i skorzystać z atrakcji
przygotowanych dla nich. Indywidualne konsultacje z osobistą stylistką Moniką Sekułą cieszyły się
ogromnym powodzeniem. Była też
pogadanka w formie mini-pikniku

Fot. Materiały prasowe

W Parku Harcerza w Buku odbyło się wydarzenie pod nazwą „Pchli Targ i Przedsiębiorcze Bukowskie
Mamy” zorganizowane przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy

ubranka dziecięce, produkowane
lokalnie z certyfikowanych tkanin,
HaftydoKwadratu - hafty komputerowe jakie tylko sobie można wymarzyć, Monika Skorupska - mogliśmy podziwiać jej obrazy i rysunki, a
także proces ich powstawania. Wystawiły się również mamy, które w
wolnej chwili tworzą rękodzieła. We

o konsumpcjonizmie, świadomości
i minimalizmie z Olgą Niezgodą.
Oprócz stoisk Pchlego Targu, lokalne biznes-mamy mogły zaprezentować się mieszkańcom Buku. Z
tej okazji skorzystali: SER-ce Jadzi
- z degustacją swoich przepysznych
serów i nie tylko. Mamelki Elemelki
- pod tą tajemniczą nazwą kryją się

Posiłek w szkole

lewka podłogi i montaż wykładzin,
gipsowanie, wyrównanie, malowanie ścian i sufitu, tapetowanie, wymiana oświetlenia, maskowanie i
zabudowa rur, wymiana parapetów
i blatów w okienkach podawczych.
Ze względu na organizację pracy
przedszkola, większość robót remontowych musiała zostać wykonana w lipcu.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Zespołu oraz rodziców
(Damiana Boińskiego, Tomasza
Grzelewskiego, Bogny i Piotra Kozielskich, Mariusza Wrzyszcza)
uczniowie mogą korzystać z nowo
wyremontowanej stołówki, a personel kuchenny z nowoczesnego
sprzętu i wyposażenia. O celowości
podjętych działań świadczy rosnąca
liczba dzieci korzystających z posiłków. Szczególne podziękowania
należą się rodzicom, którzy okazali
pomoc w wykonywaniu prac remontowych, co przełożyło się na zakres
remontu i końcowy efekt.
Joanna Christop
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Niepruszewie

chętni na powtórkę? Piszcie do nas
drogie mamy, czekamy na wasze
uwagi i propozycje spotkań. Integrujmy się i wspierajmy:
e-mail: buk.mamy@gmail.com
lub Facebook: Stowarzyszenie Bukowskie Mamy – zachęca Maria
Andraszyk, prezes Stowarzyszenia
Bukowskie Mamy. Red

Drodzy gminni Seniorzy,

Fot. Archiwum UMiG Buk

„Posiłek w szkole i w domu” moduł
3 to projekt dotyczący wspierania w
latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki przez organizację stołówek i
miejsc spożywania posiłków.
W ramach Wieloletniego Rządowego Programu Szkoła Podstawowa w Niepruszewie otrzymała
wsparcie finansowe wysokości
80.000 zł. Wkład własny na realizację projektu wyniósł 20 000 zł. Ze
środków przeznaczonych na realizację projektu dokonano zakupu
wyposażenia do kuchni: szatkownica do warzyw, zestaw tarcz tnących,
dwa piekarniki, porcjoner do ziemniaków, pojemnik na odpady, tace
plastikowe, garnki, stoły metalowe,
szafy przelotowe, deski do krojenia
HACCP, misy kuchenne, ostrzałka
do noży, rękawice piekarskie, sztućce, wózek kelnerski, wyparzarka do
naczyń.
Przeprowadzono remont stołówki: wymiana drzwi, wymiana okien
podawczych, zakup krzeseł, wy-

współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej odbyła się także zbiórka
środków czystości dla podopiecznych z Buku.
Projekt współfinansowany był
przez miasto i gminę Buk.
- Radośnie skaczące dzieci i Wasze uśmiechy, a także miłe słowa
dodały nam znów energii. Czy są

Wasza obecność niesie za sobą nieoceniony wpływ na rodziny i przyjaciół.
Dzięki wieloletnim doświadczeniom potraficie wskazać, co w życiu jest najważniejsze. Wnosicie w naszą codzienność mądrość, miłość i cierpliwość.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, przypadającego na 1 października, pragnę życzyć Wam, by każdy kolejny rok Waszej złotej jesieni życia był sceną
nowych możliwości i niezapomnianych przygód.
Sytuacja związana z epidemią pokrzyżowała nasze tegoroczne plany.
Mając na względzie zdrowie osób starszych, będących w grupie wysokiego
ryzyka, zostaliśmy zmuszeni do odwołania corocznego wydarzenia, jakim jest
Tydzień Seniora. Mam ogromną nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.
Z poważaniem
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
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120 lat w urzędzie

Dopiewskie Filary
Poszukiwani są kandydaci do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. Rozpoczęła się jej
piąta edycja. Nagroda przyznawana
jest w 3 kategoriach: animator, ambasador i super – filar. Zgłoszenia
przyjmowane są do końca listopada
w Urzędzie Gminy Dopiewo.
Celem nagrody jest wyróżnienie
osób, które przyczyniają się do integracji gminnych środowisk, propagowania dobrego imienia gminy i
mogą być wzorem do naśladowania
dla innych. Zgłaszającym może być:
mieszkaniec gminy, firma z jej terenu lub organizacja działająca na terenie gminy Dopiewo i członkowie
kapituły konkursowej. Wypełniony formularz, dostępny na stronie
gminnej dopiewo.pl, gdzie znaleźć
można dodatkowe informacje. AM

Sprzedam

działkę 1,31 ha
- koło Kostrzyna
umieszczona przy lesie,
blisko trasy A2
tel. 5 1 2 4 5 4 6 7 5

Na ich oczach zmieniała się gmina,
z ich udziałem dopiewski samorząd
przechodził transformację. Współtworzyły jego historię. Przeszły na
zasłużoną emeryturę. Za długoletnią pracę podziękował im wójt gminy Dopiewo – Adrian Napierała,
członkowie zarządu gminy i urzędnicy. Wizytę urzędniczkom złożyli
sołtysi. Były życzenia, prezenty,
kwiaty, wspomnienia i momenty wzruszenia.
• Wanda Dudka – pracowała
w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, zajmowała się sprzedażą i dzierżawą
gruntów gminnych, wykupami,
regulowaniem spraw własności
i numeracją porządkową. W swojej
pracy lubiła różnorodność i kontakt
z ludźmi.
• Grażyna Grześkowiak – była
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ceniła sobie autonomię.
Udzieliła 532 ślubów, zorganizowała liczne jubileusze par o długim
pożyciu małżeńskim. Chętnie pomagała mieszkańcom w różnych
sprawach, także wykraczających
poza jej zakres zadań - widzieli
w niej powiernika.
• Małgorzata Szajstek - pracowała w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej,
gdzie zajmowała się dowodami
osobistymi. Wcześniej do jej zadań
należała m.in. opieka społeczna
i komunikacja – była w Dopiewie

Fot. Beata Spychała

Fot. Adam Mendrala

Grażyna, Małgorzata i Wanda 25 września 2020 r. przyszły do pracy po raz ostatni.
Razem przepracowały w Urzędzie Gminy Dopiewo prawie 120 lat

prekursorką wykorzystywania komputera w pracy urzędniczej.
– To historyczny dzień. Takie
przejścia na emeryturę nie zdarzają
się często. Już się pewnie nie zdarzą.
Każda z Was rozpoczęła pracę w latach 80. Dziś to już nie jest ten sam
urząd, jak ten, którego próg przekraczałyście pierwszego dnia pracy.
Życzę Paniom spełnienia marzeń.
Korzystajcie z uroków życia, ale nie
zapominajcie o instytucji, w której
spędziłyście mnóstwo czasu. Bądź-

cie nadal aktywnymi uczestniczkami życia publicznego – powiedział
podczas spotkania pożegnalnego
wójt.
– W życiu każdego człowieka,
gdy coś się kończy, coś się zaczyna.
Kończymy pracę zawodową i rozpoczynamy okres wolności. Już
w poniedziałek, kiedy spojrzę na budzik, z satysfakcją pomyślę: „Dziś
mnie już nie wyciągniesz z łóżka!”.
Z pewnością czas, jakiego nam na
emeryturze przybędzie, wykorzy-

stamy „pełną garścią”, bo kochamy
życie! Dziękujemy Wam, koleżanki
i koledzy, za współpracę – powiedziała Grażyna Grześkowiak, zabierająca głos w imieniu przechodzących na emeryturę urzędniczek.
Życzymy udanej emerytury!
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gmina Dopiewo wspiera „Program Restytucji Kuropatwy” prowadzony przez
Nadleśnictwo Konstantynowo we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim
w Poznaniu

twie Konstantynowo.
Obecnie na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo na kuropatwy
się nie poluje. Głównym zagrożeniem są dla nich: lisy, koty i ptaki
drapieżne. Niebezpieczna bywa
również intensywna działalność rolnicza człowieka w okolicy siedlisk
tych ptaków. Gatunek rozpoczęto
przywracać środowisku na jego
terenie w 2006 r. Początkowo w ramach Programu „Ożywić Pola”.
Od 2010 r. stał się on autonomicznym programem koordynowanym
przez Nadleśnictwo Konstantynowo, któremu w rozwiezieniu kuropatw pomagają koła łowieckie.

Pokaźnych rozmiarów rzeźby –
serca, z nazwami miejscowości,
wyrosły w miejscowościach gminy
Dopiewo. To pojemniki służące do
zbierania nakrętek na szczytne cele.
Wymieniane są one na pieniądze, to
surowiec wtórny.
W ten sposób mieszkańcy gminy Dopiewo od kilku tygodni mogą
wesprzeć akcje charytatywne. Odkąd pojawiły się Wielkie Serca, nie
muszą zastanawiać się nad tym,
co zrobić z nakrętkami, których w
naszych domach nie brakuje, i których część z braku pomysłu, ląduje
niepotrzebnie w koszach na śmieci.
Wystarczy, że plastikowe nakrętki, wrzucimy do Wielkiego Serca,

Fot. Beata Spychała, Michał Juskowiak

Nakręceni Wielkim Sercem

Serce na nakrętki w Więckowicach.

a sołtysi zadbają o to, by zostały
przekazane tym, którzy prowadzą
„nakrętkowe zbiórki”.
Swoje serca ma już spora część
sołectw gminy Dopiewo: Więckowice, Dąbrówka, Konarzewo i Dopiewiec. Niebawem zamontowane
zostaną w Skórzewie, Dopiewie
i Palędziu. Wywiązała się nawet
między sołectwami pozytywna, samonakręcająca się rywalizacja. Niektórzy sołtysi myślą już o kolejnym
Wielkim Sercu w innej lokalizacji.
Gdyby tak takie pojemniki wyrosły w całej Polsce, organizatorzy
akcji pomocowych zyskaliby dodatkowe wsparcie. Może warto z tego
pomysłu skorzystać? AM

Głosują w Dopiewskim
Budżecie Obywatelskim

Zagospodarują
deszczówkę z
gminną dotacją

Mieszkańcy gminy Dopiewo od 22
września do 13 października wybierają projekty, które gmina Dopiewo
zrealizuje z Dopiewskiego Budżetu
Obywatelskiego. Co najmniej 3 spośród 8 projektów, mają szansę na
urzeczywistnienie, bo walka o głosy odbywa się niezależnie w trzech
grupach sołectw (wynikających z
ich wielkości).
Pula do zagospodarowania to
300 tys. zł (dla poszczególnych
grup:145 tys., 95 tys., 60 tys. zł).
Głosować może każdy mieszkaniec
gminy, bez względu na wiek. W ciągu 5 lat z puli DBO zrealizowano w
gminie Dopiewo zaproponowane
przez mieszkańców: place zabaw,
pumptracki, boiska, miejsca rekreacji, a nawet lodowisko. Lista propozycji tej edycji i szczegóły dostępne są na stronie: dopiewo.pl.

Gmina Dopiewo dofinansuje zakup
i montaż przydomowych urządzeń
zbierających deszczówkę. Na przeciwdziałaniom skutkom suszy i
erozji gleb przeznaczyła 200 tys. zł.
Nabór wniosków wśród mieszkańców został przeprowadzony w końcu sierpnia. Wcześniej stosowną
uchwałę podjęła rada gminy. Każdy
ubiegający się o dofinansowanie
mógł pozyskać do 4 tys. zł na budowę systemów deszczowych - zbiorników nadziemnych lub podziemnych. Do Urzędu Gminy Dopiewo
wpłynęło 41 zgłoszeń. Trwa podpisywanie umów. To kolejne działanie
proekologiczne gminy Dopiewo.
Wcześniej przeprowadziła ona dwa
nabory wniosków na termomodernizację, polegające na dofinansowaniu wymiany starych pieców (działania antysmogowe). AM

Budżety Obywatelskie są formą
konsultacji społecznych, zachęcają
mieszkańców do uczestnictwa w
sprawy publiczne. AM

Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Zieleń za frekwencję

Dąbrówka zyska miejsca zielone.
Projekt „Zieleń dla klimatu Dąbrówki” zwyciężył w drugim etapie
konkursu „Walczymy o frekwencję!”, ogłoszonego przez wójta gminy Dopiewo przed wyborami prezydenckimi. Wcześniej Dąbrówka
wygrała 100 tys. zł z budżetu gminy,
uzyskując najwyższą frekwencję
spośród jej 11 sołectw.
O zagospodarowaniu tej kwoty
zadecydowały konsultacje społeczne – głosowanie mieszkańców
Dąbrówki między 8 a 18 września.
Zwycięski projekt otrzymał prawie
50% głosów, pokonując dwa inne
projekty.
Jego hasło przewodnie brzmi „Bo
zieleń ma na nas dobry wpływ”.
Projekt zakłada stworzenie na terenie Dąbrówki 10 ogólnodostępnych miejsc zielonych. Posadzone
zostaną drzewa, krzewy i byliny, co
poprawi estetykę i klimat miejscowości.
– Bardzo się cieszę, że mój pomysł spodobał się tak wielu mieszkańcom i otrzymał szansę na realizację – mówi Edyty Bąkowska
Waldmann, autorka projektu, urbanistka. – Nowe tereny mają powstać
zarówno w starej, jak i nowej Dą-

Graf. Michał Juskowiak

Fot. Adam Mendrala

Przedstawiciele Koła PZŁ „Łoś”
18 września wypuścili kilkadziesiąt
ptaków w dwóch lokalizacjach gminy: między Dopiewem i Zborowem
oraz w okolicy Trzcielina.
W tym roku w ramach akcji na
terenie Nadleśnictwa Konstantynowo zostało wypuszczonych w sumie
495 kuropatw zakupionych za 20
tys. zł. z półdzikich hodowli. Gmina
Dopiewo wspiera restytucję kuropatwy od kilkunastu lat. Przeznacza na ten cel rocznie 4 tys. zł. Dokładają się inne samorządy – obok
Dopiewa: Buk, Brodnica, Stęszew
i Kościan oraz PZŁ.
– Program zaczyna przynosić
efekty. Widać kuropatwy podczas
inwentaryzacji. Penetracja drapieżników jest ogromna, dlatego
co roku wypuszczamy nowe ptaki
– tłumaczy Mariusz Molęcki, koordynator programu w Nadleśnic-

Do 30 września trwają zapisy na
wyjątkową imprezę sportową. Organizowana ona jest w Żarnowcu,
w podpoznańskiej gminie Dopiewo.
To propozycja dla tych, którzy lubią
łączyć bieganie z jazdą na rowerze.
Do rywalizacji zaproszone zostały
również sztafety, w których jeden z
zawodników biegnie, a drugi dosiada jednośladu.
Zawody zaplanowane są na 24
października (sobota) w południe.
Trasa podzielona jest na 3 etapy
– dwa biegowe i jeden rowerowy.
Prowadzi po leśnych drogach ze
stromymi podbiegami i licznymi
zakrętami. Gwarantuje sportowe
emocje, piękne widoki i niezapomniane wspomnienia.
Organizatorem wydarzenia jest
GOSiR Dopiewo. Zapisy i szczegóły
dostępne są na stronie: duathlonzarnowiec.pl. AM
Graf. GOSiR Dopiewo

Kuropatwy dla środowiska

Zapisy
na Cross Duathlon
Żarnowiec

brówce. Pojawią się w nich przede
wszystkim gatunki rodzime, dobrze
radzące sobie w naszym klimacie.
Być może budżet pozwoli także na
stworzenie ogrodu deszczowego.
Wkrótce będę konsultować szczegóły z urzędem.
Warto przy okazji przypomnieć,
że rywalizacja sołectw, do której
mieszkańców całej gminy zaprosił przed wyborami wójt, pomogła
wywindować frekwencyjny wynik
gminy Dopiewo na drugie miejsce
w Metropolii Poznańskiej i Wielkopolsce.
Adam Mendrala

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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Gmina Nowy Tomyśl

Złoty Promyk

Powstanie przedszkole

października do godz. 8.30. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym
Tomyślu. Szczegółowe informacje
można pozyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nowym Tomyślu.
Red

18 września przed budynkiem Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
stanął wielki pojemnik na plastikowe nakrętki w kształcie serca. Fundatore, jest firma Phoenix Contact
Sp. z o.o.
Pierwsze nakrętki uroczyście
wrzucił burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Gorąco
zachęcamy mieszkańców do zaangażowania w tą niezwykłą akcję
charytatywną. Wypełniajcie serducho nakrętkami, a gmina przekaże
je na szczytny cel. Kosz w kształcie
serca przeznaczony jest na wszelkie
plastikowe nakrętki, bez względu na
kształt czy kolor. Mogą to więc być
nakrętki np. po napojach, kawie,
mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić można również zakrętki
po chemii gospodarczej, po płynach
do zmywania, szamponach i pły-

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Serce na nakrętki

nach do płukania.
Na terenie gminy osoby potrzebujące wsparcia w tym zakresie,
prosimy o kontakt z NOK lub Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu.
Red

towali: Zuzanna Biniak, Jan Myszkowski, Jędrzej Bąk oraz Oliwier
Osękowski. Indywidualny sukces
również osiągnął Jan Myszkowski
zajmując III miejsce.
Red

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Brawa dla Trójki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu po raz
kolejny uzyskała prestiżowy tytuł „Microsoft Showcase School”. Red

żłobka pozwoli na zapewnienie
dzieciom z naszej gminy właściwej
opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzone zajęcia
zabawowe w doskonałych, nowoczesnych warunkach. Red

Internetowy konkurs modeli
kartonowych w Nowym Tomyślu

Sukces szachistów
Reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu zajęła VII
miejsce w Polsce w drużynowych
mistrzostwach Polski – igrzyskach
dzieci w szachach. Szkołę reprezen-

gospodarowano pomieszczenie socjalne. Zmianie uległo też otoczenie
żłobka – powstały nowe ciągi komunikacyjne, wybudowano dwa place
zabawa z bezpieczną nawierzchnią,
a teren ogrodzono. Otwarty obiekt

Pandemia COVID-19 to okres, w
którym wiele wydarzeń odwołano
bądź przełożono na inny termin.
Dotyczyło to również konkursów
modelarskich
organizowanych
przez gminę Nowy Tomyśl i Nowotomyski Ośrodek Kultury.
Pomimo wspomnianych trudności, dalsze propagowanie działalności modelarskiej oraz popularyzacja
tego ciekawego hobby nie zostało
zaprzestane. „Konkurs Modeli Kartonowych Wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie z okazji 234
urodzin Nowego Tomyśla” to nowa
inicjatywa, która została zrealizowana poprzez umożliwienie przesyłania zgłoszeń modeli kartonowych
drogą internetową. Pełny regulamin
tego wydarzenia można znaleźć na
stronach internetowych wspomnianych organizatorów.
W rywalizacji biorą udział wyłącznie modele z wydawnictwa Modelarstwo Nowotomyskie, którego
wydawcą jest gmina Nowy Tomyśl.
Dotychczas opublikowano jedenaście modeli: samolot TS-8 Bies,
samochód Grat z wyścigów WrakDay, Wiklinowy Trabant, Nowotomyski Ogród Zoologiczny, Tężnia

Fot. Materiały prasowe

Wszczęto procedurę przetargową
na budowę przedszkola w Glinnie.
Nowy obiekt ma zapewnić miejsce
dla 325 dzieci (13 oddziałów). Zakończenie umowy planowane jest
na 16 sierpnia 2021 roku. Oferty
przetargowe można składać do 1

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Nowy Tomyśl pozyskała
środki finansowe z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”
2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020, na zadanie pn.
Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu – zwiększenie liczby miejsc
dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa
funkcjonowania zaplecza kuchennego. Łączna pula środków pozyskana w ramach tych programów
wyniosła ponad 2,1 miliona złotych,
natomiast całkowita wartość inwestycji to ponad 3,1 miliona złotych.
Rozbudowa żłobka polegała na
stworzeniu funkcjonalnej przestrzeni, pozwalającej objąć opieką dodatkowe 80 dzieci w wieku do lat 3.
Obecnie w nowotomyskim żłobku
może przebywać jednocześnie aż
155 dzieci.
W ramach inwestycji powstały
m.in. cztery sale z zapleczem sanitarnym przeznaczone dla dzieci,
przeprowadzono gruntowny remont
kuchni, która dostosowana została
do przygotowywania większej liczby
posiłków. Zmodernizowano również rozdzielnię posiłków. Zadbano
także o zwiększenie komfortu pracy
personelu żłobka, dla którego wy-

Fot. Materiały Prasowe

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Zapoczątkowana w marcu bieżącego roku inwestycja
zakończyła się sukcesem, czego dowodem jest piękny i
funkcjonalny budynek rozbudowanego żłobka „Złoty Promyk”

solankowa, Chata Olęderska, Nowotomyska Wieża Ciśnień, Ratusz
w Biesenthal, Biblioteka w Dębnie,
Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy w Nowym Tomyślu.
W konkursie mogą brać udział
wszystkie zainteresowane osoby,
również spoza gminy Nowy Tomyśl.
Organizatorzy zadbali nie tylko
o podział wiekowy uczestników,
wprowadzono również kategorię

amatorską i zaawansowaną. Pierwsza z nich obejmuje osoby indywidualne nienależące do klubów czy
stowarzyszeń modelarskich. Druga
dotyczy członków różnego typu
modelarni. Modele można modyfikować oraz dodać szczegóły detali.
Lista wyników konkursu zostanie
opublikowana na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w
Nowym Tomyślu oraz na oficjalnym
profilu gminy Nowy Tomyśl na Facebooku. Red
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Gmina Kostrzyn

77. rocznica zrzutu
Z 14 na 15 września 2020 r. przypada 77. rocznica pierwszego zrzutu
na terenie Wielkopolski w ramach
akcji „Riposta”. W konsekwencji
janowskiego zrzutu w więzieniach i
obozach znalazło się około 200 żołnierzy, z których prawie 50 oddało
życie za ojczyznę.
Przez wiele lat obchody tego wydarzenia gromadziły rodziny ofiar,
rzeszę sympatyków lokalnej historii
oraz reprezentantów samorządu,
szkół, organizacji pozarządowych
czy polityki. W tym roku w związku
z pandemią koronawirusa odbyło
się jedynie symboliczne złożenie
kwiatów.
W Kręgu Pamięci Ruchu Oporu
i Walki lat 1939-1945 wspólną wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele organizatorów - samorządów
z Kostrzyna, Nekli, Dominowa oraz
Środy Wielkopolskiej oraz Nadleśnictwa Czerniejewo.
Następnie pod kapliczką wiązanki kwiatów złożyli: burmistrz
gminy Kostrzyn Szymon Matysek
wraz z zastępcą burmistrza Waldemarem Biskupskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem, burmistrz
miasta Środa Wielkopolska Piotr
Mieloch wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Pawłem Wullertem
oraz delegatem Straży Miejskiej

Fot. P. Bankiewicz

14 września odbyła się uroczystość upamiętniająca
uczestników zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów Armii
Krajowej w Janowie

Bartoszem Janiakiem, wójt gminy
Dominowo Krzysztof Pauter wraz
z sekretarzem gminy Stanisławem
Pałczyńskim oraz przewodniczącą
Rady Gminy Aurelą Przewoźniczak,
burmistrz miasta i gminy Nekla Karol Balicki wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Romanem Kuszakiem, przedstawiciele Nadleśnictwa
Czerniejewo - nadleśniczy Zbigniew
Błasiak, inżynier nadzoru Adam
Smolarek, podleśniczy Paweł Celejewski, przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Sławomir Brambor oraz
delecja złożona z przedstawicieli ro-

dziny Drzewieckich, syn Bolesława
- Eugeniusz Drzewiecki, syn Bronisławy Drzewieckiej Janusz Marciniak oraz regionalista Kazimierz
Matysek. Był też tradycyjny pokłon
sztandarów: gminy Kostrzyn oraz
Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Wartę honorową w Kręgu Pamięci
oraz pod kapliczką pełnili harcerki i
harcerze z 10. Kostrzyńskiej Drużyny Harcerzy „Riposta” i 2. próbnej
Kostrzyńskiej Drużyny Harcerek
„Grań”. Na koniec uroczystości
prezes Orkiestry Dętej w Środzie
Wielkopolskiej Wojciech Siódmiak
odegrał utwór „Śpij kolego”. ŁS

Jak 24 września poinformował
Urząd Miejski w Kostrzynie wśród
jednego z pracowników potwierdzono wynik dodatni na obecność
koronawirusa.
Urząd Miejski w Kostrzynie
jest w kontakcie z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Poznaniu i zgodnie z jej zaleceniami została przekazana lista osób
- pracowników i petentów, które
miały bezpośredni kontakt z osobą
z wynikiem dodatnim. Nadmienić należy, że osoba zakażona 18
września ostatni dzień była w pracy.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu będzie się
bezpośrednio kontaktować ze wskazanymi osobami. Osoby te obecnie
nie świadczą pracy.

Fot D. Kędziora

Koronawirus
w Urzędzie Miejskim!

- Urząd Miejski w Kostrzynie pracuje w normalnym trybie, mając na
względzie mój ostatni częsty kontakt z mieszkańcami, szczególnie
na zebraniach wiejskich, informuję,
że nie jestem w gronie osób wskazanych jako osoby z bezpośredniego
kontaktu – informuje Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.
ŁS

Nowy wóz
w OSP Brzeźno
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie została wyposażona w nowy
pojazd ratowniczo-gaśniczy: Mercedes-Benz Atego. Wartość zakupu
po przetargu to 875 760 złotych, z
czego 260 000 pochodzi ze środków Komendy Głównej Państwowej

Straży Pożarnej, 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a pozostała kwota 415 760 zł z budżetu gminy Kostrzyn. Sprzęt został
powitany w Brzeźnie 22 września.
ŁS

Bieżnia w Gułtowach
odebrana

Zorganizowano także dodatkowe
spotkania w Gułtowach i Siekierkach Wielkich. Drugi raz projekt
wyłożono w terminie od 4 grudnia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r., dyskusja publiczna odbyła się dnia 11
grudnia 2019 r. Trzeci raz projekt
wyłożono w terminie od 17 czerwca
2020 r. do 8 lipca 2020 r., dyskusja
publiczna odbyła się dnia 2 lipca
2020 r.
– Nowe Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kostrzyn wyznacza tereny przeznaczone do roz-

woju funkcji mieszkaniowych, usługowych oraz tereny dla aktywizacji
gospodarczej – mówi Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza.
Studium wskazuje także tereny
cenne przyrodniczo, którym należy
zapewnić ochronę oraz tereny wyłączone z zabudowy.
– Studium to dokument, którego
zadaniem jest zapewnić dynamiczny, ale i zrównoważony i przyjazny
mieszkańcom rozwój gminy w najbliższych latach – podsumował
Szymon Matysek, burmistrz gminy
Kostrzyn. AS

Bieżnia prosta na 60 metrów oraz
skocznia w dal to część nowej infrastruktury sportowej przy Szkole
Podstawowej w Gułtowach, z której
już mogą korzystać uczniowie gułtowskiej społeczności.
Inwestycję zrealizowała firma
Redopol Sp. z o. o. z siedzibą w

Poznaniu, jej wartość to prawie 90
tysięcy złotych. Zadanie współfinansowane ze środków samorządu
województwa wielkopolskiego w
kwocie 43 000 zł na realizację na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). ŁS

Fot. Sz. Pokorski

Fot. Paulina Bankiewicz

Na sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 10 września podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn.
Jest to niezwykle cenny i ważny
dokument koordynacyjny, określający politykę w zakresie gospodarki
przestrzennej oraz działania na
rzecz rozwoju zagospodarowania
terenów. Studium określa uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz
kierunki rozwoju przestrzennego
gminy na kolejne lata. Warto zaznaczyć, że poprzednie Studium zostało uchwalone w 2001 roku.
Prace nad projektem Studium
rozpoczęto w wyniku podjętej przez
Radę Miejską Gminy Kostrzyn
uchwały Nr XIII/90/2015 z dnia 29
października 2015 roku. Następnie
opracowano projekt dokumentu,
który uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Kolejnym krokiem
były konsultacje społeczne, podczas
których dokument był kilkukrotnie prezentowany mieszkańcom.
Pierwszy raz projekt wyłożono
w terminie od 29 maja 2019 r. do 19
czerwca 2019 r., dyskusja publiczna
odbyła się dnia 10 czerwca 2019 r
w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie.

Fot. OSP Brzeźno

Nowe studium uchwalone!

Gmina Kórnik

Uczniowie
z Kórnika najlepsi

Kórnickie inwestycje

Reprezentacje kórnickich szkół
zdobyły tytuł „Najbardziej Usportowionej Gminy w Powiecie Poznańskim” w ramach Mistrzostw Szkół
Powiatu Poznańskiego. Dzięki sukcesom sportowym uczniów zgromadzili 1665,5 pkt. wyprzedzając gminę Swarzędz (1523 pkt.) i Tarnowo
Podgórne (1464 pkt.).
W rozegranych w ramach mistrzostw Igrzyskach Dzieci, reprezentanci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 z Kórnika uplasowali się na
trzecim miejscu, a na miejscu piątym rywalizację zakończyła Szkoła
Podstawowa z Kamionek. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(dawniej gimnazjów) w pierwszej
dziesiątce uplasowały się: Szkoła
Podstawowa nr 1 z Kórnika (miejsce szóste) i Szkoła Podstawowa
z Robakowa (miejsce siódme).
Uczniowie Zespołu Szkół w Kórniku zdobyli trzecie miejsce w ramach
Liceliady.

Z końcem sierpnia zakończyły się
prace polegające na budowie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr
2 w Kórniku (Bninie). Inwestycja
obejmowała montaż następujących
urządzeń: bujaków sprężynowych,
huśtawki wahadłowej podwójnej,
huśtawki typu „bocianie gniazdo”,
zestawu zabawowego, zestawu
sprawnościowego, urządzeń typu
„ruchome przejście” oraz elementów uzupełniających takich jak ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie wraz
z nawierzchnią bezpieczną z piasku.
Koszt inwestycji to 95 497,86 zł.
Wykonawcą prac była firma Grupa
Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.
Zakończono też budowę przyłącza wodociągowego do sołeckiego
placu zabaw „Kamyczek”. Instalacja zakończona została hydrantem
ogrodowym mrozoodpornym wyposażonym w kolumnę czerpalną
umożliwiającą pobór wody na potrzeby podlewania zieleni na tere-

W sumie do rywalizacji stanęły
134 reprezentacje szkół z 17 gmin
powiatu poznańskiego.
Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom WF-u z każdej startującej szkoły. ŁG

Marcin Nowak
Królem Żniwnym

nie placu. Inwestycja zrealizowana
przez firmę Filip Bereta – Technika
z siedzibą w Mosinie. Koszt inwestycji 12.047,85 zł (brutto).
Dobiegła końca również budowa
zjazdu z ul. Wierzbowej w Mościenicy na planowaną drogę wewnętrzną na działkę 143/54. Wykonano
przepust pod zjazdem z umocnie-

niem skarp przy wlocie i wylocie
przepustu. Wzdłuż poboczy zjazdu zamontowane zostały bariery
ochronne. Inwestycja zrealizowana
przez firmę Langras Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz z siedzibą w Kórniku. Koszt inwestycji
44.197,95 zł (brutto).
Red

Auto dla niepełnosprawnych

wojnie turniej żniwny.
W otwartym turnieju tarczę żniwną ufundowaną przez Grzegorza
Tobołę zdobył Adam Szyszka. Jacek
Gramsz był drugi, a Zdzisław Kaczmarek z KBS w Swarzędzu zajął
trzecie miejsce. Krzysztof Stachowiak, właściciel Firmy HAVI w Kórniku oraz fundator tarczy żniwnej,
wręczył nagrody zwycięzcom. Norbert Biniek zajął pierwsze miejsce,
Zbigniew Tomaszewski był drugi,
a Vanessa Wawrzyniak z Lubońskiego Bractwa Kurkowego zajęła
miejsce trzecie. Zdzisław Jakubowski, król kurkowy KBBK, ufundował tarczę do turnieju strzeleckiego
na dystansie 100 m, namalowaną
przez jego wnuczkę. W tym trudnym turnieju zwycięzcą został Wojciech Antczak. Jacek Gramsz zajął
drugie miejsce, a trzeci był Adam
Szyszka.
Pasjonująco, jak zwykle, odbywało się strzelanie do kura. Zwycięża
w tym turnieju ten, kto swoim strzałem strąci kura. Dokonała tego Katarzyna Broniewska. Drugie miejsce zajął Wojciech Antczak, a trzeci
był Piotr Justkowak.
Kazimierz Krawiarz

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS zakupiło na
potrzeby przewozów osób niepełnosprawnych specjalistycznie wyposażony pojazd marki Mercedes
Sprinter 313 (rok produkcji 2012).
Samochód wyposażony jest w
wygodny i obszerny podnośnik –
windę dla wózków inwalidzkich,
system ich mocowania, wysuwany
stopień wejściowy i inne zabezpieczenia i udogodnienia. Auto jest w
pełni klimatyzowane.
Na regularne trasy dowozów
dzieci niepełnosprawnych wyruszy
już we wtorek 29 września po potwierdzeniu krajowej homologacji.
ŁG

Fot. Łukasz Grzegorowski

Kazimierz Krawiarz

Doroczny turniej o tytuł Króla
Żniwnego odbył się 12 września.
Tarczę statutową ufundował Adam
Szyszka, ubiegłoroczny Król Żniwny KBBK. Na strzelnicę w Skrzynkach przybyli: Sebastian Wlazły wiceburmistrz miasta i gminy Kórnik,
Magdalena Matelska-Bogajczyk,
kierownik Wydziału Promocji Gminy Kultury, Nauki i Sportu Gminy
Kórnik oraz bracia kurkowi z Lubońskiego Bractwa Kurkowego,
Bractwa Strzeleckiego z Poznania,
Kurkowego Bractwa Poznań 1253
i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
ze Swarzędza. Specjalnym gościem
była Shirin Alipoor z Iranu, która
jest stażystką Instytutu Dendrologii
PAN i zajmuje się badaniami biochemicznymi nasion drzew.
Na początku spotkania dokonano ceremonii przyjęcia nowych
członków KBBK. Po złożeniu przysięgi brackiej, prezes KBBK, Marek
Baranowski, dokonał pasowania
kandydatów na członków bractwa:
Marka Broniewskiego z Kórnika,
Jacka Gramsza z Borówca oraz Sławomira Hejnowicza z Poznania. Na
cześć nowo przyjętych oddano honorowy salut z armatki brackiej.
Na strzelnicy KBBK pod okiem
strzelmistrzów KBBK Mariana Błaszaka i Zdzisława Jakubowskiego
rywalizowano o tarcze i cenne nagrody. W zawodach o tytuł Króla
Żniwnego zwyciężył Marcin Nowak. Andrzej Tomiak został I. Rycerzem, a Robert Kolwicz II. Rycerzem. Nazwisko zwycięzcy zostanie
wygrawerowane na kolejnym srebrnym oczku łańcucha Króla Żniwnego KBBK. Jest to najtrwalsza forma
zapisu, dzięki temu znamy nazwiska wszystkich Królów Żniwnych
z Kórnika od 1923 do 1939 r. i od
1989 r., gdy rozegrano pierwszy po

Fot. Materiały prasowe

Fot. Łukasz Grzegorowski

W gminie Kórnik zakończyły się kolejne inwestycje

Rajd Odjazdowego Bibliotekarza

„IX Rajd Odjazdowego Bibliotekarza”, zorganizowany przez Kórnickie Bractwo Rowerowe i Bibliotekę Publiczną w Kórniku, to nie
tylko interesująca trasa wycieczki,
ale również atrakcyjne „pakiety
startowe” oraz nagrody. Każdy
uczestnik otrzymał pomarańczową torbę z logo „Odjazdowego” i
KBR-u, „odjazdową” maseczkę i
„szprychówkę” z małą tajemnicą.
Początek rajdu odbywał się przy „ławeczce Wisławy Szymborskiej”.
Trasa miała w przybliżeniu 25
kilometrów i przebiegała przez na-

stępujące punkty: start „Ławeczka”, dalej promenadą w kierunku
KCRiS OAZA-Błonie, a następnie
Mościenica, Borówiec, Kamionki,
Szczytniki, w których odbył się piknik z konkursami i nagrodami. W
Szczytnikach na każdego uczestnika czekała słodka przekąska, woda,
ciepłe napoje, natomiast strawa
duchowa została zaspokojona wieloma atrakcjami. Dzieci brały udział
w konkursie zagadkowym, rysunkowym oraz rozwiązywały „tajemnicę
szprychówki”. Dzieci i dorośli mieli
na niej zapisany tytuł oraz autora

książki, który nawiązywał do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek,
czyli „Zasmakuj w bibliotece”. Idąc
tym tropem, wyszukiwano tytuły zawierające jakiś składnik spożywczy,
owoc, warzywo, z którego można
przygotować coś do zjedzenia. Pomysłowość konkursowiczów była
niesamowita i wzbudziła sporo
śmiechu, a wylosowane „przepisy”
zostały oczywiście nagrodzone. Po
dłuższej chwili relaksu i odpoczynku uczestnicy wrócili do Kórnika, do
miejsca startu.
KAK

Fot. MATERIAŁY PRASOWE
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Gmina Swarzędz

30-lecie samorządności Swarzędza

11

wszyscy poprzedni burmistrzowie i
radni. Słowa podziękowania skierowane zostały także w stronę starosty
poznańskiego, wojewody wielko-

polskiego i marszałka naszego województwa – dziękując za pomoc i
współpracę, burmistrz akcentował
ogromną wagę dobrych relacji, słu-

Szkoła rozbudowana za 17 mln zł

Fot. A. Młynarczak i I.Paprzycka

Niespełna rok trwała rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. Gdy
2 września, podczas uroczystego
otwarcia nowego obiektu, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek zwrócił się do dzieci z pytaniem:
Czy podoba Wam się ta szkoła?
– odpowiedzią było zdecydowane:
Taaaaaaaak!!!
Nic dziwnego. Dzięki gminnej
inwestycji, kosztującej ok. 17 mln
złotych, uczniowie swarzędzkiej
„Dwójki” zyskali teraz bardzo dobre warunki do 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
– podkreśla dyrektor SP 2 Marlena
Adolp.
Podczas uroczystości otwarcia
rozbudowanej szkoły burmistrz

Fot. M.Woliński

na obecnie na słupach przeniesiona
zostanie do poziemnego kanału.
Inwestycja ma być wykonana do połowy grudnia bieżącego roku. Wykonawcą będzie Iveston Sp. z o.o. z
Obornik, a koszt budowy to 750 tys.
zł. Umowę w tej sprawie burmistrz
Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 4 września. MW

Marian Szkudlarek skierował słowa podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do sprawnego
wykonania inwestycji.
– Serdecznie dziękuję radnym
Rady Miejskiej w Swarzędzu, moim
zastępcom –Grzegorzowi Taterce i
Tomaszowi Zwolińskiemu, wykonawcom z firmy Agrobex Sp. z o.o.
i jej prezesowi Krzysztofowi Kruszonie, projektantom, wszystkim
zaangażowanym w budowę pracownikom UMiG, a zwłaszcza Karolinie Tokłowicz-Wandachowicz z
Wydziału Inwestycji, która każdego
dnia doglądała przebiegu prac.
Jak podkreślił burmistrz Szkudlarek, inwestycje oświatowe to
jeden z priorytetów swarzędzkiego
samorządu, za co należą się słowa
uznania także dla wszystkich burmistrzów i radnych poprzednich
kadencji.
– Modernizacji i rozbudowie poddane zostaną następne swarzędzkie
obiekty oświatowe, do czego już się
przygotowujemy – powiedział burmistrz.
MW

(PIÓREX S.A.), Anna Renda (dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu), Leszek Staniewski
(STANBUD Sp. z o.o.), Maria Susuł (Zakład Fotograficzny „Foto
Rymar”), Ireneusz Szpot (SZPOT
Sp. z o.o.) oraz Artur Zys (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur
Zys).
Sesję zakończył, głośno oklaskiwany, występ znakomitego wokalisty, Janusza Radka. A na pamiątkę
tego uroczystego spotkania, wszyscy jego uczestnicy otrzymali, przygotowany przez Wydział Promocji
UMiG, folder przypominający nazwiska i sylwetki wszystkich osób
działających w swarzędzkim samorządzie w ciągu minionych 30 lat.
Folder ten w wersji elektronicznej
będzie można pobrać z www.swarzedz.pl. MW

Aplikacja
do rezerwacji
wizyt w urzędzie
Z uwagi na pandemię Covid-19
gmina Swarzędz wdrożyła nowe
rozwiązanie do obsługi systemu
kolejkowego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miast i Gminy
Swarzędzu.
Ma on na celu spowodować, aby
klienci nie musieli stawiać się przy
biletomacie i dotykać ekranu dotykowego oraz, aby mogli oczekiwać
w innym miejscu niż poczekalnia na
parterze ratusza.
W tym celu powstała aplikacja
mobilna uruchamiana na telefonach, do pobrania ze sklepu Google
i Apple, która pozwala klientom
UMiG Swarzędz bezpiecznie ze
swojego urządzenia pobrać klasycznie wirtualny bilet, jak również potwierdzić umówioną wizytę. W momencie wezwania do stanowiska,
aplikacja generuje powiadomienie.
Zachęcamy Państwa do korzystania z tej bezpiecznej i wygodnej
formy umawiania wizyt w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu. MM

Baza transportowa rozbudowana

Nowy chodnik w Gruszczynie

Rozstrzygnięty został przetarg na
budowę chodnika w ul. Zielińskiej w
Gruszczynie gm. Swarzędz. Projekt
zakłada, że chodnik ten będzie miał
650 m długości i szerokość ok. 2 m.
Nawierzchnia chodnika i zjazdy do
posesji wykonane zostaną z kostki
brukowej. Podczas budowy chodnika linia teletechniczna poprowadzo-

żących rozwojowi Swarzędza.
Głównym punktem sesji było
nadanie wyróżnień „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz”. Ten
zaszczytny tytuł otrzymało troje zasłużonych mieszkańców gminy: Bożena Szydłowska – była burmistrz
Swarzędza i posłanka na Sejm RP,
ks. Przemysław Kompf – proboszcz
parafii w Wierzenicy oraz Stanisław
Kalemba –były poseł i minister rolnictwa.
Listami z serdecznymi gratulacjami wyróżniono natomiast swarzędzan, którzy już 30, a nawet
więcej lat, działają z pożytkiem dla
całej społeczności. Wyróżnieni w
ten sposób zostali: Andrzej Arentowski (P.H.U. CYBINA), Edward
Baczewski (BEMARC Sp. J.),
Jakub Kierzkowski („PRALNIA
Kierzkowski”), Stanisław Łukowiak

W Garbach zakończyła sie rozbudowa bazy transportowej stanowiącej
zaplecze dla Swarzędzkiej Komuikacji Autobusowej. Budynek został
ocieplony, zmodernizowaniu uległy
stanowiska do przeglądów autobusów. Koszt tej bardzo ważnej dla
Swarzędza inwestycji wyniósł 6,374
mln zł, z czego dofinansowanie ze
środków UE to prawie 3,3 mln zł.
Równocześnie przed bazą, u zbiegu ul. Michałówka i Transportowej,
zbudowany został parking dla 46
samochodów osobowych - parking
ten stanowić będzie element węzła
przesiadkowego.
MW

Fot. M. Szrajbrowski i STK

Spotkanie to zgromadziło licznych
gości – zaproszenie przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Czachury oraz burmistrza Swarzędza
Mariana Szkudlarka przyjęli m.in.
burmistrzowie, radni i sołtysi poprzednich kadencji, byli i obecni
pracownicy UMiG oraz jednostek
organizacyjnych gminy, liczni sympatycy i przyjaciele swarzędzkiego
samorządu.
Przewodnicząca Barbara Czachura, jak i burmistrz Marian
Szkudlarek, w swych wystąpieniach
wspominali drogę, jaką przeszła nasza gmina w ciągu minionych 30 lat,
przypomniano m.in. wszystkie ważniejsze gminne inwestycje, rozwój
bazy oświatowej, gminnej komunikacji i infrastruktury drogowej. Burmistrz Szkudlarek podkreślał wkład
w rozwój gminy, jaki wnieśli kolejno

Fot. Aldona Młynarczak

15 września w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbyła się uroczysta XXVI Sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu z okazji 30-lecia samorządności Swarzędza
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Gmina Stęszew

Rowerami do Będlewa

Fot. Materiały Prasowe

Mieszkańcy gminy Stęszew, po raz pierwszy od początku
pandemii koronawirusa, wybrali się na wycieczkę rowerową

Burmistrz miasta i gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak od lat zaprasza mieszkańców do udziału w
rowerowych wycieczkach po okolicy. Eskapady zostały przerwane ze
względu na Covid-19.
REKLAMA

GRANITLUX

Wznowiono je 13 września. Tego
dnia przed południem rowerzyści
wyruszyli spod boiska Orlik na ul.
Trzebawskiej w Stęszewie i przy
zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego udali się do Parku

Pałacowego w Będlewie.
Na miejscu uczestnicy mogli odpocząć podziwiając piękne, zielone
tereny, które rozciągają się wokół
pałacu.
JT

NAJWIĘKSZE WYSTAWY
NAGROBKÓW W POLSCE

Montaż i dowóz do 300 km gratis!

500

nagrobków na placu

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

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
STĘSZEW – ZAMYSŁOWO

UL. WROCŁAWSKA 34 (WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA)

TEL. 501-543-954, 609-405-545

WWW.GRANITLUX.PL
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Gmina Opalenica

Wyjątkowo o opalenickiej farze

13 września, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Antoniego Lorenza, w ogrodzie probostwa parafii Świętego
Mateusza w Opalenicy odbyła się premiera książki autorstwa Aleksandra Horowskiego „Przewodnik
historyczno – artystyczny po kościele Świętego Mateusza w Opalenicy”

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Bogato ilustrowana, barwna publikacja zawiera dawne i współczesne
fotografie oraz archiwalne mapy i
plany miasta, kościoła, jego otoczenia, a także innych budynków parafialnych. Książka przedstawia nie
tylko architekturę, rzeźbę i malarstwo kościelne związane z opalenicką farą, ale zwraca uwagę również
na wytwory rzemiosła artystycznego, opisując zabytki złotnictwa, haftu, kowalstwa i ludwisarstwa, które
służą liturgii.
– Jest to dla mnie bardzo wyjątkowy dzień, między innymi też
dlatego, że znajdujemy się w wyjątkowym miejscu – w ogrodach przy
centralnym miejscu Opalenicy, w
kościele farnym. Miejsce, które skupia opaleniczan od kilku wieków,
skupia nas w różnych wydarzeniach, tych bardzo radosnych, ale i
też tych bardzo smutnych. Miejsce
to tworzyło historię Opalenicy i jest
tą historią Opalenicy, a sam budynek przez ostatnie lata i renowację, jaką przeprowadziliśmy, może
dzisiaj być naszą dumą i radością.
Nie byłoby tego, gdyby nie wyjątkowa osoba, która od 35 lat dba o
to miejsce, czyli proboszcz Antoni
Lorenz – mówił podczas prezentacji
burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc,
dziękując jednocześnie proboszczowi Lorencowi za jego działalność na
rzecz opalenickiej parafii.
Burmistrz odniósł się również
do samej publikacji: – Przewodnik
jest nie tylko wspaniałą opowieścią
o dziejach tego kościoła, ale też
zamknięciem ostatnich wydarzeń,

Ponad 50 zabytkowych pojazdów
odwiedziło pałac w Porażynie (gm.
Opalenica). Ta niecodzienna wizyta
była jednym z etapów 47. Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu
Pojazdów Zabytkowych zorganizowanego przez Automobilklub Wielkopolski.
Uczestnicy rajdu w Porażynie
poddani zostali mało motoryzacyjnej próbie, ale właściwej dla miej-

sca, w którym się znaleźli, a mianowicie jak najszybszym przecięciu
ręczną piłą kłody drewna.
Rajd zakończył się w sobotę na
Torze „Poznań”, gdzie rozegrane
zostały dwie ostatnie konkurencje:
wyścig z podziałem na kategorie
oraz konkurs elegancji, czyli prezentacja pojazdów wraz z ich załogami w strojach z okresu produkcji
pojazdu. Red

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Energetycznej w Opalenicy. Wykonawcą zadania jest firma
„Transport Drogowy Ślusarstwo
Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber”. Łączna
długość kanalizacji do wykonania wynosi prawie 200 m. Dzięki
przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej „KOMOPAL”
inwestycji, działki przyległe do ul.
Energetycznej zostaną uzbrojone w
kanalizację sanitarną.
Równolegle ze wspomnianym
wyżej zadaniem, trwały budowy
sieci wodociągowej w Łęczycach
oraz w Opalenicy na ul. Gimnazjalnej. Odcinek wodociągu na
ulicy Gimnazjalnej został wykonany przez firmę zewnętrzną metodą
przewiertu sterowanego. Prace
dzięki zastosowaniu nowych technologii skrócono do niezbędnego
minimum. Dodatkowo podczas
inwestycji wymienione zostały hydranty przeciwpożarowe. Łącznie
powstało około 200 m nowych rurociągów z polietylenu.
Red

Fot. KOMOPAL

Inwestycje nad wyraz potrzebne

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Z wizytą w Porażynie

które stały się już historią, a dzięki
spisanym słowom będą niezapomniane. Dużo osób miało sposobność pracy przy Przewodniku, dużo
osób włożyło swoje serce – dodał.
Następnie Tomasz Szulc wręczył
autorom publikacji – ojcu Aleksandrowi Horowskiemu oraz Jolancie
Horowskiej okolicznościowy adres
oraz bukiet kwiatów. Warto nadmienić iż autor przewodnika – Aleksander Horowski urodził się w Opalenicy i tu dorastał. Obecnie należy
do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Po studiach w Krakowie i
Rzymie uzyskał doktorat z teologii.
Od 2004 roku pracuje w Instytucie
Historycznym Kapucynów w Rzymie, a od 2013 roku redaguje międzynarodowe czasopismo naukowe
Collectanea Franciscana.
Dodajmy, że ojciec Aleksander
Horowski w swoim przewodniku w
żywy sposób oprowadza po świątyni i jej otoczeniu, odczytując język
symboli i opowiadając dzieje ludzi,
którzy współtworzyli opalenicką
parafię. Niedzielną prezentację
książki swoimi występami umiliła
Opalenicka Orkiestra Dęta, a kilka
słów wprowadzenia wygłosiła była
dyrektor opalenickiego gimnazjum
– Lidia Szwechłowicz.
Podczas niedzielnej promocji
wszyscy zainteresowani mogli nabyć publikację. Dla tych, którzy wy
wydarzeniu nie mogli wziąć udziału,
a są zainteresowani pozyskaniem
tej publikacji, mogą to uczynić w
biurze parafialnym parafii pw. Św.
Mateusza w Opalenicy. JC/GM
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Gmina Czerwonak

30 lat Gminnego Ośrodka Kultury
Czym jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”? Niby banalne pytanie, ale czy dla każdego odpowiedź jest
oczywista?

tów i spektakli w Centrum Kultury
i Rekreacji w Koziegłowach realizując marzenie, aby zapraszać największych artystów. Ale zapraszamy też tych mniej znanych, których
warto pokazać, zapoznać z naszymi
odbiorcami. Działamy w sześciu
miejscach na terenie całej gminy,
organizując tam przede wszystkim
warsztaty z różnych dziedzin i dla
odbiorców w różnym wieku.
A zaczęło się to wszystko od jednego budynku GOK Sokół stojącego przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku. Budynku, w którym kiedyś miał
siedzibę komitet partyjny. Dzięki
przychylności władz, dzięki zapałowi pierwszej dyrektor Hanny Ciulkin i grupie wolontariuszy rozpo-

częło się w gminie Czerwonak życie
kulturalne. Jakże inne od tego dzisiejszego. Dziś już nie organizujemy
rajdów rowerowych, dziś nie można
zapisać się u nas na kurs prawa jazdy, dziś nie zapraszamy na turnieje
bilardowe.
Oglądając się wstecz widzę „Sokół” w nieustającym procesie zmiany i wiem, że nadal tak będzie. Bo
instytucja kultury nie może się zatrzymać. Musi nasłuchiwać i sprawdzać co w potrzebach lokalnej społeczności piszczy. Cały czas musimy
odkrywać nowe drogi dotarcia do
odbiorcy i odnajdywać swoje ścieżki
nawet w najbardziej zaskakujących
sytuacjach.
Joanna Szalbierz-Kędzierska

Fot. Archiwum Szpitala w Puszczykowie

Dla nas, osób w nim pracujących,
tak – GOK „Sokół” to ludzie.
Przede wszystkim pracownicy i
współpracownicy, którzy oddają
„Sokołowi” cząstkę swojego talentu, swojej osobowości i pasji. Pracownicy i współpracownicy bardzo
różni, zindywidualizowani i niepokorni, ale dzięki temu twórczy
i niecodzienni. Tworzący projekty
ciągle nowe, ciągle zmienne. Z jednej strony niepowtarzalne, z drugiej
starające się odpowiadać na potrzeby naszego odbiorcy.
Sokół to także odbiorcy naszych
działań – warsztatów, akcji, wydarzeń. Miło jest patrzeć, jak wielu z
nich związuje się z nami na długie
lata. Miło jest patrzeć, jak wielu z
nich regularnie przychodzi na organizowane przez nas wydarzenia.
Miło jest obserwować, jak odchodzą
od nas rozwijając skrzydła w innych
dziedzinach, ale z zapleczem pozyskanym u nas. Miło jest wiedzieć, że
mamy grupę stałych, wiernych widzów, którzy odwiedzają nas często.
Wydarzenia… z perspektywy parunastu już lat pracy w „Sokole”
oraz pracy nad wydawnictwem opowiadającym o 30-letniej jego historii
widzę jak bardzo ewoluowały. Dni
Gminy na przykład z dość dużej imprezy plenerowej przeistoczyły się
w maszynę imprezy masowej, przy
organizacji której zatrudniamy specjalistów z wielu dziedzin. Uzyskaliśmy możliwość organizacji koncer-
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#ŻużelwPoznaniu

Żużlowe derby Wielkopolski
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				Ostatni
mecz Skorpionów w tym sezonie na Golęcinie. Stawką miejsce na „pudle”!
NASZ PATRONAT
Już w najbliższy piątek (2 października, godz. 16.00) po raz ostatni
w sezonie 2020 zaryczą na golęcińskim stadionie motocykle żużlowców SpechHouse PSŻ Poznań.
Podopieczni trenera Piotra Palucha
podejmować będą w derbach Wielkopolski drużynę Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. Stawką jest
trzecie miejsce w ligowej tabeli na
zakończenie sezonu.
Spotkanie z lokalnym rywalem
będzie ostatnim pojedynkiem popularnych „Skorpionów” przed
własną publicznością w tym dziwnym „covidowym” sezonie, którego
rozpoczęcie stało przed poważnym
znakiem zapytania. Ostatecznie
udało się rozegrać wszystkie zaplanowane dotychczas mecze bez większych pandemicznych problemów.
Chociaż do zakończenia ligowych
rozgrywek pozostały jeszcze dwa
spotkania, wydaje się, iż klub ze stolicy Wielkopolski jest bardzo blisko
zrealizowania
przedsezonowego
planu minimum, jaki było miejsce
w pierwszej trójce. Pod hegemonię
krośnieńskich Wilków oraz mocnej ekipy z Opola, miejsce te należy upatrywać jako wynik in plus
dla poznaniaków. Tym bardziej,

„Skorpionów” został w połowie
sezonu wypożyczony do macierzystego klubu z Rawicza. Czy były
kapitan poznańskiego klubu pokaże, że brak stawiania na niego było
pomyłką trenera Palucha, okaże się
już w piątek.
Przypominamy, iż że względu
na ograniczoną liczbę dostępnych
miejsc na stadionie POSiR – Golęcin, do sprzedaży trafiła mocno
ograniczona liczba wejściówek - zaledwie ok. 1200 biletów!
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. Patronat
nad „Skorpionami” sprawuje „Nasz
Głos Poznański”.
iż plany SpechHouse PSŻ Poznań
pokrzyżowała pandemia, przez co
trener Paluch nie miał do dyspozycji zakontraktowanych jesienią

żużlowców, tj. Australijczyka Nicka
Morrisa, Duńczyka Niklasa Porsinga czy doświadczonego Roberta
Miśkowiaka.

Piątkowy mecz będzie okazją do
powrotu na golęciński owal Marcela
Kajzera. Zawodnik, który nie zdołał
przebić się do meczowego składu

Michał
Urbaniak

kontakt@naszglospoznanski.pl

Podpoznańskie lasy, pałace czy
muzea to nie tylko idealne miejsca
spędzania wolnego czasu, ale też
źródło inspiracji i atrakcyjne plenery dla filmowców. Spora odległość
od Łodzi – stolicy polskiego filmu
i warszawskich studiów filmowych
nie przeszkodziła w powstaniu
licznych filmów, za sprawą których
okolice Poznania stały się istotnym
miejscem na mapie rodzimej kinematografii.
Ważne, że filmy w regionie powstają również współcześnie. W
tym roku budynek dawnego aresztu
w historycznej części Śremu stał się
tłem dla zdjęć do filmu „Mój dług”
– kontynuacji słynnego „Długu”.
Wcześniej miasto zaistniało jako
plener w „Najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” – serialu historycznym prezentującym losy wielkopolskich organiczników. Znamienitych
mieszkańców, ale i samo miasto,
przedstawia też „Tryptyk Bukowski” – cykl filmów o rektorze Andrzeju, skryptorze Stanisławie oraz
opacie Stanisławie Reszce z Buku.
W ostatnich latach plenery Swarzędza wykorzystano w thrillerze historycznym „Chronology”, a w familijnej komedii „Władcy przygód. Stąd
do Oblivio” pojawiły się zdjęcia z
Owińsk.

Filmowy poligon

Co ciekawe, jednym z ulubionych miejsc filmowców w regionie
jest... poligon Biedrusko. Już w

Fot. Prokopienko

Nasza okolica na srebrnym ekranie

Budynek dawnego szpitala Stanisława Reszki w Buku.
1923 r. powstały tam sceny batalistyczne z filmu „Bartek Zwycięzca”
– pierwszej produkcji fabularnej
poznańskiej wytwórni
filmowej. Do wybuchu
II wojny światowej kręcono tam jeszcze „Szaleńców”/”My
Pierwsza Brygada”, „Ponad
śnieg” oraz „Gwiaździstą Eskadrę” – popularny film, w którym z
bolszewikami walczył
pilot, kapitan… Bond.
Później na poligonie
powstawały też sceny kultowego
serialu „Czterej pancerni i pies”.
Na potrzeby peerelowskiej superprodukcji historycznej „Kazimierz
Wielki” wybudowano makietę zamku, która przetrwała do dziś. Po-

dobnym rozmachem cechowała się
realizacja „Ogniem i mieczem”. Na
poligonie powstały wszystkie sceny
bitewne, ale i pierwsza
scena filmu, nakręcona
w ruinach kościoła w
Chojnicy. Co ciekawe, te
same ruiny zamienione
na czeczeński meczet
odwiedził słynny Russel Crowe jako bohater
sensacyjnego „Dowodu
życia”. Poligon Biedrusko jest nadal używany
przez wojsko, stąd też
niestety rzadko nadarzają się okazje, by obejrzeć je na własne oczy.

Na rogalińskich łęgach

Kilka lat po premierze „Ogniem
i mieczem” Jerzy Hoffman powró-

cił do Wielkopolski, by na rogalińskich łęgach nakręcić scenę wiecu
kmieci do filmu „Stara Baśń. Kiedy
słońce było bogiem”. Wcześniej jeden z dębów stał się inspiracją dla
książek, serialu i filmu „Magiczne
drzewo”. Ostatnio łęgi odwiedziła
ekipa Muzeum Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie, przygotowująca
krótkometrażowy film „Mój ojciec,
dęby i my”, inspirowany jedną z
jego książek.

Kryminalne zagadki

Kradzież obrazu to bardzo popularny motyw filmowy. Podobna historia pojawia się również w filmie
„Gdzie jest trzeci król”. Kórnicki
zamek stanowi tu doskonałe tło dla
opowieści o zmaganiach dzielnych
milicjantów, którzy próbują uchronić bezcenny obraz przed międzynarodową szajką złodziei. Fascynująca, a jednocześnie prawdziwa
historia kradzieży obrazu Moneta
„Plaża w Pourville”, posłużyła jako
punkt wyjścia fabuły przygodowego
filmu familijnego „Tarapaty 2” i towarzyszącej mu książki. Podczas seansu na ekranie przewijają się będą
miejsca, dla których inspiracją były
prawdziwe lokalizacje: Muzeum
Narodowe, Stara Rzeźnia i komisariat policji w Poznaniu, dworzec kolejowy w Puszczykowie, kąpielisko
Mosina Glinianki, stacja kolejowa
Osowa Góra, Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, Muzeum Przy-

rodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
oraz Lotnisko Kobylnica.
Premierę filmu nastąpiła 25 września, a póki co czekamy na kolejne
produkcje kręcone w sąsiedztwie
Poznania. Oby tylko nie zrealizowano planów, o których ostatnio donoszą media. Unikatowy, zabytkowy
most w Stobnicy nie został zniszczony ani przez polskich saperów w
1939 r., ani przez wycofujących się
Niemców w 1945 r., liczymy więc,
że uda się go uchronić także przed
planami wysadzenia na potrzeby
kolejnej części filmu „Mission: Impossible”.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja
Turystyczna

Turystyczne PLOTki
W ramach cyklu wspólnie z
Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i
ofertę podpoznańskich gmin,
by zachęcić do mikroturystyki
– samodzielnego zwiedzania
najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych
turystycznych perełek okolic
Poznania. Kolejne teksty cyklu
ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych
12 gmin członkowskich PLOT,
w Naszym Głosie Poznańskim
oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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