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Komorniki z tytułem „Budowa XXI wieku”.  STR. 3

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

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. 
Więcej na Str. 2 
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2 KrótKo z powiatu

– Nowy blok operacyjny postawił 
nas na rynku usług medycznych w 
zupełnie innym miejscu. otwiera 
olbrzymie możliwości funkcjonowa-
nia. Jest jednym z najnowocześniej-
szych w kraju i najnowocześniejszy 
w wielkopolsce – podkreśla z dumą 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski. 

Sala przygotowania pacjenta
przed zabiegiem pacjent trafi 

najpierw tutaj, gdzie sprawdza się 
jego tożsamość i dokumentację 
medyczną. przygotowywany jest do 
zabiegu, a czasami również znie-
czulany. Bardzo pomocny w czasie 
tych zabiegów jest ultarsonograf 
pozwalający na precyzyjne zlokali-
zowanie miejsca wkłucia.  to bardzo 
skraca czas pobytu pacjenta na sali 
operacyjnej i umożliwia zwiększenie 
„przepustowości” całego bloku ope-
racyjnego.

W otoczeniu przyrody,  
która wycisza 
przez bezdotykowo otwiera-

ne drzwi chory trafia na jedną  
z pięciu sal. każda w odmiennej ko-
lorystyce, uzupełnianej zdjęciami  
wielkopolskiego parku Narodowe-
go, który ma być kojącym widokiem 
dla pacjenta, ale też dla operatorów 
i personelu medycznego. Jest rów-
nież specjalny tak zwany brudny 
korytarz, którym po zabiegu wywozi 
się odpady medyczne i narzędzia do 
sterylizacji. 

– po wielu miesiącach projekto-
wania, budowania i wyposażania 
blok operacyjny rozpoczął przyj-

mowanie pacjentów.  to bardzo 
satysfakcjonująca chwila. prze-
prowadzamy 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 onkolo-
gicznymi. Nowy blok stwarza jesz-

cze lepsze warunki do ich leczenia, 
a wysoko wykwalifikowanemu per-
sonelowi medycznemu, lekarzom  
i pielęgniarkom, znakomite warunki 
do pracy – mówi ewa wieja, prezes 
zarządu szpitala w puszczykowie. 

Dr amadou Diakite, szef bloku 
operacyjnego szpitala w puszczy-
kowie przyznaje, że aparaty do 
znieczulenia oraz bardzo zaawan-
sowany system monitorowania pa-
rametrów życiowych pacjenta po-
zwalają na bezpieczne prowadzenie 
znieczulenia, wczesne wykrywanie 
zagrożeń i ich eliminację.

– Dodatkowe funkcje, jak ocena 
głębokości snu oraz stopnia zwiot-
czenia mięśni zapewniają pełną 
kontrolę nad przebiegiem znieczu-
lenia oraz szybsze budzenie cho-
rego. to urządzenia na miarę XXi 
wieku – dodaje  dr a. Diakite. 

sale w zależności od specyfiki wy-
konywanych zabiegów wyposażane 
są dodatkowo w artroskop, laparo-
skop, mikroskop operacyjny, ultra-
sonograf lub aparat rentgenowski. 
Do dyspozycji jest też supernowo-
czesne oświetlenie z wmontowaną 
kamerą, która przekazuje obraz 
operowanego pola na duże monito-
ry. ogromnym ułatwieniem są także 
stacje Dico – to komputerowy sys-
tem, umożliwiający lekarzowi wgląd  
w historię choroby, która jest bły-
skawicznie dostępna na specjalnych 
ekranach. 

– wyposażenie nowego bloku 
kosztowało 9 milionów złotych – 
dodaje starosta Jan Grabkowski. 

Sala wybudzeń
tu pacjenci trafiają po zakończo-

nym zabiegu i pozostają pod opieką 

personelu pielęgniarskiego oraz 
lekarskiego do czasu przekazania  
ich na oddział. ta sala imponuje 
rozmiarami. Dziesięć w pełni mo-
nitorowanych stanowisk zapewnia 
swobodny dostęp do pacjenta i po-
zwala na kompleksowy nadzór nad 
wszystkimi jego funkcjami. 

– zakończyliśmy kolejny etap  
w życiu naszego szpitala. 16 lat 
temu ratowaliśmy budżet, spłaca-
liśmy długi, a następnie sukcesyw-
nie finansowaliśmy infrastrukturę 
i sprzęt. Dopiero po kilku latach 
przyszedł czas na duże inwestycje 
– wspomina Jan Grabkowski. – ale 
to nie koniec myślenia o rozwoju na-
szej lecznicy. teraz czas na wspiera-
nie rozwoju kadr. Mamy w powiecie 
plany na wiele lat i na wiele milio-
nów – podsumowuje starosta Jan 
Grabkowski. KG

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. 
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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 wirtu-
alny spacer po gotowym bloku 
operacyjnym.

Wirtualny spacer

O szpitalu 
w Puszczykowie 
szpital w puszczykowie  
przeprowadza zabiegi  
w dziedzinie ortopedii, chirur-
gii ogólnej, urologii oraz neu-
rochirurgii. wykonuje się tu 
bardzo skomplikowane zabiegi 
endoplastyki stawów, zabie-
gi chirurgiczne w procesie 
leczenia schorzeń onkologicz-
nych przewodu pokarmowego. 
urolodzy mają największe 
w regionie doświadczenie 
w endoskopowym leczeniu 
kamieni nerkowych (pcNl). 
leczą także operacyjnie scho-
rzenia nowotworowe pęcherza 
moczowego i prostaty. z kolei 
neurochirurdzy operują guzy 
ośrodkowego układu nerwo-
wego oraz przeprowadzają 
operacje kręgosłupa. 

to właśnie w puszczykow-
skim szpitalu jako jednym  
z pierwszych w polsce 
wykwalifikowany  zespół, 
w skład którego wchodzili: 
neurochirurdzy, anestezjolog, 
neurofizjolog oraz neuropsy-
cholog kliniczny – przeprowa-
dził zabieg usuwania guzów 
mózgu z mapowaniem kory 
mózgowej. Mapowanie kory 
mózgowej polega na wybudze-
niu 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 umoż-
liwiających pełne i sprawne 
funkcjonowanie. Nowotwory 
bowiem bywają lokalizowane  
w okolicy zagrażającej uszko-
dzeniem mowy, funkcji ręki 
lub zaburzeniami chodzenia 
(niedowładami). 
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23 września na zamku królew-
skim w warszawie odbyła się uro-
czysta Gala ogłoszenia wyników 
i wręczenia Nagród w 24 edycji 
konkursu „Modernizacja roku & 
Budowa XXi w”. wśród laureatów 
znalazła się gmina komorniki. Na-
grodę główną w kategorii „Budo-
wa XXi wieku” za najnowszą inwe-
stycję - centrum tradycji i kultury 
Gminy komorniki odbierał wójt 
Jan Broda.

odważna i oryginalna bryła bu-
dynku oraz przyjazny teren wokół 
centrum przyciągają uwagę miesz-
kańców, turystów i architektów. 
obiekt został doceniony również 
przez niezależną komisję konkur-
sową, która podczas wizyty plenar-
nej oceniała obiekt między innymi 
pod względem nowoczesności sto-
sowanej technologii, poziomu za-
chowania architektury budynków, 
budowli i innych elementów zabyt-
kowych, poziomu rozwiązań archi-
tektonicznych i urbanistycznych.

tytuł „Modernizacja roku” oraz 
„Budowa XXi wieku” są najważ-
niejszą i jedyną tego typu nagrodą w 
polsce. to symbol zasadności inwe-
stycji, najlepszego wykonawstwa i 

trafionego w punkt projektu. celem 
konkursu jest wyłonienie i nagro-
dzenie realizacji przedsięwzięć bu-
dowlanych ukończonych w danym 
roku, wyróżniających się szczegól-
nymi walorami, a także propagowa-
nie i wspieranie działań dla ratowa-
nia 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 kate-
goriach „Modernizacja roku” oraz 
czterech kategoriach „Budowa XXi 

wieku”. w każdej z kategorii była 
jedna główna nagroda – tytuł  „Mo-
dernizacja roku”, „Budowa XXi 
w.” oraz wyróżnienie „Moderniza-
cja roku”, „Budowa XXi wieku”.

Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele firm, instytucji, 
samorządów, których obiekty bio-
rą udział w finale konkursu oraz 

władz administracji rządowej, 
instytucji, mediów sprawujących 
patronat nad ogólnopolskim kon-
kursem „Modernizacja roku & 
Budowa XXi w.”.

organizatorem konkursu jest 
stowarzyszenie ochrony Narodo-
wego Dziedzictwa Materialnego  
i targi pomorskie sp. z o.o. Red

Komorniki nagrodzone
Gmina otrzymała nagrodę główną w kategorii „Budowa XXI wieku” za centrum tradycji i kultury 
Gminy komorniki 
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4 gmina tarnowo podgórne 

w obecności wójta tarnowa pod-
górnego 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 europej-
skiej w ramach programu operacyj-
nego infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglome-
racjach”. kolejne prawie 50% kwoty 
spółka otrzymała w formie prefe-
rencyjnego kredytu z Narodowego 
Funduszu ochrony  Środowiska.

efektem tej inwestycji będzie 
podwojenie wydajności oczyszczal-
ni (teraz w tarnowie podgórnym 

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 – pę-
cherzykowe z góry), wyeliminowa-
ne zostaną zbiorniki zagęszczania 
i odwadniania osadów, dłuższa i 
staranniejsza będzie obróbka ście-
ków. zainstalowany system będzie 
dostosowany do zmieniającej się 
struktury ścieków, tzn. przeznaczo-
ny będzie na równi do oczyszczania 
ścieków komunalnych i  przemysło-
wych.   

prace rozpoczną się już w najbliż-
szych dniach i potrwają do końca 
2021 r. ARz

Modernizacja za 35 mln zł
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
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przed nami spotkanie poświęcone 
życiu Józefa ignacego kraszewskie-
go. poprowadzi je – dobrze znany ze 
spotkań z poezją – wiesław rataj-
czak. tego dnia nie zabraknie rów-
nież akcentu muzycznego. zapra-
szamy 3 października o godzinie 16 
do sali koncertowej pałacu Jankowi-
ce (gm. tarnowo podgórne).

liczba miejsc – ze względu na pa-
nującą sytuację – jest ograniczona. 
wydarzenie będzie transmitowane 
online. 

wiesław ratajczak – historyk 
literatury, dr hab., prof. uaM, w la-
tach 2012-2016 kierownik pracow-
ni Badań nad tradycją europejską 
w  instytucie Filologii polskiej, ba-
dacz kultury polskiej drugiej połowy 
XiX wieku. kierownik specjalizacji 
„animacja kultury” na studiach 
licencjackich filologii polskiej. wy-
kłada także teorię i historię kultury 

na uniwersytecie artystycznym 
w poznaniu. 

rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek pod numerem tele-
fonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – 
piątek w godz. 8.00 – 21.00, sobota 
– niedziela w godz. 13.00 – 19.00). 
procedura uczestnictwa w wydarze-
niach oraz szczegółowe informacje 
dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl/procedury-covid-19. Red

zakończył się niezwykle owoc-
ny sezon siatkówki w plażowej w 
polsce dla reprezentantów gminy 
tarnowo podgórne. w roku 2020 
tomasz Jaroszczak połączył siły z 
doświadczonym graczem – Marti-
nem chiniewiczem. w miesiącach 
wiosennych, które dla siatkarzy pla-
żowych są okresem przygotowaw-
czym, 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 week-
end w turniejach zaliczanych do 

cyklu mistrzostw czech. siatkarze 
plażowi gminy tarnowo podgórne 
zwyciężyli malowniczym miastecz-
ku kutna hora zdobywając letni 
pohar bez starty seta!

kolejne przystanki to już tur-
nieje 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 pol-
skie 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 cieszy-
nie oraz Myślenicach (13. miejsce) 
przyszedł wspaniały występ pod-
czas Grand prix polski w warsza-
wie, 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 sezo-
nu – orlen Mistrzostwa polski w 
siatkówce plażowej. po zwycięstwie 
m. in. nad parą Brożyniak  / Janiak, 
którzy od 3 lat są nieprzerwanie li-
derami polskiego rankingu, meczu 
telewizyjnym na antenie polsatu 
sport extra, tomek z Martinem 
zostali sklasyfikowani na wyso-
kim 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

Popołudnie 
z Kraszewskim

Tarnowski duet Martin Chiniewicz i Tomasz Jaroszczak

Fundacja oczy szeroko otwarte 
oraz Fundacja pomocy wzajem-
nej Barka zapraszają do udziału w 
kolejnej edycji znanego już wyda-
rzenia w przeźmierowie, w gminie 
tarnowo podgórne. 

iV przeźmierowskie wietrzenie 
szaf odbędzie się 3 października w 
hali sportowej osir w przeźmie-
rowie przy ul. kościelnej 46 – w 
godz. 10-14.

– Na przełomie lata i jesieni do-
konujemy przeglądu szaf i zmiany 
garderoby. to doskonały moment, 
by rzeczy  i ubrania, których już 
nie używamy, oddać lub wymienić 
– mówią organizatorzy. – Jedno-
cześnie to pierwszy krok do przed-
siębiorczości. stąd po raz kolejny 
będziemy mówić o przedsiębior-
czości społecznej, spotkamy się 
z przedstawicielami podmiotów 
ekonomii społecznej, a także 
weźmiemy udział w warsztatach 
artystycznych przez nie prowa-
dzonych. 

ponadto z Fundacją iGi-art bę-
dzie można malować na szkle, z 
artzagrodą wykonać dekoracje z 
rattanu, a ze znajomymi – poba-
wić się scrapbookingiem i makra-
mą. 

w programie także konkurs o 
ekonomii społecznej z nagrodami 
ufundowanymi przez przedsię-
biorstwa społeczne. 

zapisy pod nr  telefonu: Dorota 
509 710  525. organizatorzy za-
pewniają: stół, kawałek podłogi, 
relaksującą muzykę, napoje oraz 
dobry humor. 

zapraszają organizacje poza-
rządowe do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu i przedstawienia swo-
jej organizacji. 

wydarzenie będzie zrealizowa-
ne z uwzględnieniem zasad bez-
pieczeństwa ze względu na zagro-
żenie epidemiczne. 
Red 

25 września z okazji ii Dnia szpilek 
urzędniczki z urzędu Gminy tarno-
wo podgórne przyszły do pracy w 
szpilkach, a hasło promocyjne gmi-
ny „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 ogólnopol-
ska akcja pomocowa. w tym roku 
pomagamy małym pacjentom z 
kliniki przylądek Nadziei. za każ-
de 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/salon-
Moliera2/).

w ubiegłym roku, w ramach i 
Dnia szpilek, po publikacji ponad 
15 tys. zdjęć na konto Fundacji 
alivia przekazano ponad 31 tys. zł. 
ARz

Wietrzenie 
szaf

Poziom wyżej, bo na szpilkach
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Drodzy gminni Seniorzy,
Wasza obecność niesie za sobą nieoceniony wpływ na rodziny i przyjaciół. 

Dzięki wieloletnim doświadczeniom potraficie wskazać, co w życiu jest najważniej-
sze. Wnosicie w naszą codzienność mądrość, miłość i cierpliwość.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, przypadającego na 1 październi-
ka, 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

 „posiłek w szkole i w domu” moduł 
3 to projekt dotyczący wspierania w 
latach 2019-2023 organów prowa-
dzących publiczne szkoły podsta-
wowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i 
opieki przez organizację stołówek i 
miejsc spożywania posiłków. 

w ramach wieloletniego rzą-
dowego programu szkoła podsta-
wowa w Niepruszewie otrzymała 
wsparcie finansowe wysokości 
80.000 zł. wkład własny na reali-
zację projektu wyniósł 20 000 zł. ze 
środków przeznaczonych na reali-
zację projektu dokonano zakupu 
wyposażenia do kuchni: szatkowni-
ca do warzyw, zestaw tarcz tnących, 
dwa piekarniki, porcjoner do ziem-
niaków, pojemnik na odpady, tace 
plastikowe, garnki, stoły metalowe, 
szafy przelotowe, deski do krojenia 
haccp,  misy kuchenne, ostrzałka 
do noży,  rękawice piekarskie, sztuć-
ce, wózek kelnerski,  wyparzarka do 
naczyń. 

przeprowadzono remont stołów-
ki: wymiana drzwi, wymiana okien 
podawczych, zakup krzeseł,  wy-

lewka podłogi i montaż wykładzin, 
gipsowanie, wyrównanie, malowa-
nie ścian i sufitu, tapetowanie, wy-
miana oświetlenia, maskowanie i 
zabudowa rur, wymiana parapetów 
i blatów w okienkach podawczych. 
ze względu na organizację pracy 
przedszkola, większość robót re-
montowych musiała zostać wyko-
nana w lipcu. 

Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników zespołu oraz rodziców 
(Damiana Boińskiego, tomasza 
Grzelewskiego, Bogny i piotra ko-
zielskich, Mariusza wrzyszcza) 
uczniowie mogą korzystać z nowo 
wyremontowanej  stołówki, a per-
sonel kuchenny z nowoczesnego 
sprzętu i wyposażenia. o celowości 
podjętych działań świadczy rosnąca 
liczba dzieci korzystających z po-
siłków. szczególne podziękowania 
należą się rodzicom, którzy okazali 
pomoc w wykonywaniu prac remon-
towych, co przełożyło się na zakres 
remontu i końcowy efekt.
Joanna Christop
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Niepruszewie

Posiłek w szkole 
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12 września, w słoneczne przedpo-
łudnie dzięki uprzejmości MGok 
na wystawców czekały liczne stano-
wiska i namiot, w którym zajęcia dla 
dzieci prowadziły: Justyna Dolatow-
ska-wolny - Grupy zabawowe (za-
jęcia przygotowujące dzieci przed 
pójściem do przedszkola) razem z 
wolontariuszkami ze szkoły podsta-
wowej im. Bohaterów Bukowskich 
w Buku i Jolanta Babiracka - pokaż 
mi język (zajęcia z języka angiel-
skiego dla 2-4 latków). Nieopodal 
swoje stanowisko z grami i zaba-
wami 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 spo-
kojnie mieli okazję rozejrzeć się po 
pchlim targu i skorzystać z atrakcji 
przygotowanych dla nich. indywi-
dualne konsultacje z osobistą sty-
listką Moniką sekułą cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Była też 
pogadanka w formie mini-pikniku 

o konsumpcjonizmie, świadomości 
i minimalizmie z olgą Niezgodą. 
oprócz stoisk pchlego targu, lo-
kalne biznes-mamy mogły zapre-
zentować 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 

ubranka dziecięce, produkowane 
lokalnie z certyfikowanych tkanin, 
haftydokwadratu - hafty kompu-
terowe jakie tylko sobie można wy-
marzyć, Monika skorupska - mogli-
śmy podziwiać jej obrazy i rysunki, a 
także proces ich powstawania. wy-
stawiły się również mamy, które w 
wolnej chwili tworzą rękodzieła. we 

współpracy z ośrodkiem pomocy 
społecznej odbyła się także zbiórka 
środków czystości dla podopiecz-
nych z Buku. 

projekt współfinansowany był 
przez miasto i gminę Buk. 

- radośnie skaczące dzieci i wa-
sze uśmiechy, a także miłe słowa 
dodały nam znów energii. czy są 

chętni na powtórkę? piszcie do nas 
drogie mamy, czekamy na wasze 
uwagi i propozycje spotkań. inte-
grujmy się i wspierajmy:  

e-mail: buk.mamy@gmail.com 
lub Facebook: stowarzyszenie Bu-
kowskie Mamy – zachęca Maria 
andraszyk, prezes stowarzyszenia 
Bukowskie Mamy. Red

Pchli Targ i biznes-mamy
w parku harcerza w Buku odbyło się wydarzenie pod nazwą „pchli targ i przedsiębiorcze Bukowskie 
Mamy” zorganizowane przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy
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120 lat w urzędzie
Grażyna, Małgorzata i wanda 25 września 2020 r. przyszły do pracy po raz ostatni. 
Razem przepracowały w Urzędzie Gminy Dopiewo prawie 120 lat 
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poszukiwani są kandydaci do Na-
grody wójta Gminy Dopiewo „Do-
piewski Filar”. rozpoczęła się jej 
piąta edycja. Nagroda przyznawana 
jest w 3 kategoriach: animator, am-
basador i  super – filar. zgłoszenia 
przyjmowane są do końca listopada 
w urzędzie Gminy Dopiewo. 

celem nagrody jest wyróżnienie 
osób, które przyczyniają się do in-
tegracji gminnych środowisk, pro-
pagowania dobrego imienia gminy i 
mogą być wzorem do naśladowania 
dla innych. zgłaszającym może być: 
mieszkaniec gminy, firma z jej tere-
nu lub organizacja działająca na te-
renie gminy Dopiewo i członkowie 
kapituły konkursowej. wypełnio-
ny formularz, dostępny na stronie 
gminnej dopiewo.pl, gdzie znaleźć 
można dodatkowe informacje. AM

Dopiewskie Filary
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Na ich oczach zmieniała się gmina, 
z ich udziałem dopiewski samorząd 
przechodził transformację. współ-
tworzyły jego historię. przeszły na 
zasłużoną emeryturę. za długolet-
nią pracę podziękował im wójt gmi-
ny Dopiewo – adrian Napierała, 
członkowie zarządu gminy i  urzęd-
nicy. wizytę urzędniczkom złożyli 
sołtysi. Były życzenia, prezenty, 
kwiaty, wspomnienia i  momen-
ty wzruszenia.

• Wanda Dudka – pracowała 
w referacie planowania przestrzen-
nego i  ochrony Środowiska, zaj-
mowała 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 cy-
wilnego. ceniła sobie autonomię. 
udzieliła 532 ślubów, zorganizo-
wała liczne jubileusze par o długim 
pożyciu małżeńskim. chętnie po-
magała mieszkańcom w  różnych 
sprawach, także wykraczających 
poza jej zakres zadań - widzieli 
w niej powiernika.

• Małgorzata Szajstek - praco-
wała w  referacie spraw obywatel-
skich i  Działalności Gospodarczej, 
gdzie zajmowała się dowodami 
osobistymi. wcześniej do jej zadań 
należała m.in. opieka społeczna 
i  komunikacja – była w  Dopiewie 

prekursorką wykorzystywania kom-
putera 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 la-
tach 80. Dziś to już nie jest ten sam 
urząd, jak ten, którego próg prze-
kraczałyście 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 uczestniczka-
mi życia publicznego –  powiedział 
podczas spotkania   pożegnalnego 
wójt. 

– w  życiu każdego człowieka, 
gdy coś się kończy, coś się zaczyna. 
kończymy pracę zawodową i  roz-
poczynamy okres wolności. Już 
w poniedziałek, kiedy spojrzę na bu-
dzik, 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  – powie-
działa Grażyna Grześkowiak, zabie-
rająca głos w imieniu przechodzą-
cych na emeryturę urzędniczek.

Życzymy udanej emerytury!

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

S p r z e d a m
działkę 1,31 ha  

- koło kostrzyna 
umieszczona przy lesie, 

blisko trasy A2
tel. 5 1 2   4 5 4  6 7 5



7
nr 188 / 28 WrZEŚnia 2020

gmina dopiewo

przedstawiciele koła pzł „łoś” 
18 września wypuścili kilkadziesiąt 
ptaków w dwóch lokalizacjach gmi-
ny:  między Dopiewem i  zborowem 
oraz w okolicy trzcielina.

w tym roku w  ramach akcji na 
terenie Nadleśnictwa konstantyno-
wo  zostało wypuszczonych w sumie 
495  kuropatw zakupionych za 20 
tys. zł. z półdzikich hodowli. Gmina 
Dopiewo wspiera restytucję kuro-
patwy od kilkunastu lat. przezna-
cza na ten cel rocznie 4 tys. zł. Do-
kładają się inne samorządy – obok 
Dopiewa: Buk, Brodnica, stęszew 
i kościan oraz pzł. 

– program zaczyna przynosić 
efekty. widać kuropatwy podczas 
inwentaryzacji. penetracja dra-
pieżników jest ogromna, dlatego 
co roku wypuszczamy nowe ptaki 
– tłumaczy Mariusz Molęcki, ko-
ordynator programu w  Nadleśnic-

twie konstantynowo. 
obecnie na terenie Nadleśnic-

twa konstantynowo na kuropatwy 
się nie poluje. Głównym zagroże-
niem są dla nich:  lisy, koty i  ptaki 
drapieżne. Niebezpieczna bywa 
również intensywna działalność rol-
nicza człowieka w  okolicy siedlisk 
tych  ptaków. Gatunek rozpoczęto 
przywracać środowisku na jego 
terenie w 2006 r. początkowo w ra-
mach programu „ożywić pola”. 
od 2010 r. stał się on autonomicz-
nym   programem koordynowanym 
przez Nadleśnictwo konstantyno-
wo, któremu w rozwiezieniu kuro-
patw pomagają koła łowieckie. 

Kuropatwy dla środowiska
Gmina Dopiewo wspiera „program restytucji kuropatwy” prowadzony przez 
Nadleśnictwo Konstantynowo we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim 
w Poznaniu 
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Głosują w Dopiewskim 
Budżecie Obywatelskim

Zagospodarują 
deszczówkę z 
gminną dotacją

Nakręceni Wielkim Sercem 

Zapisy 
na Cross Duathlon 
Żarnowiec

Zieleń za frekwencję

Mieszkańcy gminy Dopiewo od 22 
września do 13 października wybie-
rają projekty, które gmina Dopiewo 
zrealizuje z Dopiewskiego Budżetu 
obywatelskiego. co najmniej 3 spo-
śród  8 projektów, mają szansę na 
urzeczywistnienie, bo walka o gło-
sy 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 cią-
gu 5 lat z puli DBo zrealizowano w 
gminie Dopiewo zaproponowane 
przez mieszkańców: place zabaw, 
pumptracki, boiska, miejsca rekre-
acji, a nawet lodowisko. lista pro-
pozycji tej edycji i szczegóły dostęp-
ne są na stronie: dopiewo.pl.

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

Gmina Dopiewo dofinansuje zakup 
i montaż przydomowych urządzeń 
zbierających deszczówkę. Na prze-
ciwdziałaniom skutkom suszy i 
erozji gleb przeznaczyła 200 tys. zł. 
Nabór wniosków wśród mieszkań-
ców został przeprowadzony w koń-
cu sierpnia. wcześniej stosowną 
uchwałę podjęła rada gminy. każdy 
ubiegający się o dofinansowanie 
mógł pozyskać do 4 tys. zł na budo-
wę systemów deszczowych - zbior-
ników nadziemnych lub podziem-
nych. Do urzędu Gminy Dopiewo 
wpłynęło 41 zgłoszeń. trwa podpi-
sywanie umów. to kolejne działanie 
proekologiczne gminy Dopiewo. 
wcześniej przeprowadziła ona dwa 
nabory wniosków na termomoder-
nizację, polegające na dofinansowa-
niu wymiany starych pieców (dzia-
łania antysmogowe). AM

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 gmi-
ny Dopiewo od kilku tygodni mogą 
wesprzeć akcje charytatywne. od-
kąd pojawiły się wielkie serca, nie 
muszą zastanawiać się nad tym, 
co zrobić z nakrętkami, których w 
naszych domach nie brakuje, i któ-
rych część z braku pomysłu, ląduje 
niepotrzebnie w koszach na śmieci. 
wystarczy, że plastikowe nakręt-
ki, wrzucimy do wielkiego serca,  

a sołtysi zadbają o to, by zostały 
przekazane tym, którzy prowadzą 
„nakrętkowe zbiórki”. 

swoje serca ma już spora część 
sołectw gminy Dopiewo: więcko-
wice, Dąbrówka, konarzewo i Do-
piewiec. Niebawem zamontowane 
zostaną w skórzewie, Dopiewie 
i palędziu. wywiązała się nawet 
między sołectwami pozytywna, sa-
monakręcająca się rywalizacja. Nie-
którzy sołtysi myślą już o kolejnym 
wielkim sercu w innej lokalizacji. 

Gdyby tak takie pojemniki wy-
rosły w całej polsce, organizatorzy 
akcji pomocowych zyskaliby dodat-
kowe wsparcie. Może warto z tego 
pomysłu skorzystać? AM

Do 30 września trwają zapisy na 
wyjątkową imprezę sportową. or-
ganizowana 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 dosia-
da 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 niezapo-
mniane wspomnienia.

organizatorem wydarzenia jest 
Gosir Dopiewo. zapisy i szczegóły 
dostępne są na stronie: duathlon-
zarnowiec.pl.  AM

Dąbrówka zyska miejsca zielone. 
projekt „zieleń dla klimatu Dą-
brówki” zwyciężył w drugim etapie 
konkursu „walczymy o frekwen-
cję!”, ogłoszonego przez wójta gmi-
ny Dopiewo przed wyborami pre-
zydenckimi. wcześniej Dąbrówka 
wygrała 100 tys. zł z budżetu gminy, 
uzyskując najwyższą frekwencję 
spośród jej 11 sołectw. 

o zagospodarowaniu tej kwoty 
zadecydowały konsultacje spo-
łeczne – 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 te-
renie Dąbrówki 10 ogólnodostęp-
nych miejsc zielonych. posadzone 
zostaną drzewa, krzewy i byliny, co 
poprawi estetykę i klimat miejsco-
wości. 

– Bardzo się cieszę, że mój po-
mysł spodobał się tak wielu miesz-
kańcom i otrzymał szansę na re-
alizację – mówi edyty Bąkowska 
waldmann, autorka projektu, urba-
nistka. – Nowe tereny mają powstać  
zarówno w starej, jak i nowej Dą-

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 szcze-
góły z urzędem.

warto przy okazji przypomnieć, 
że rywalizacja sołectw, do której 
mieszkańców całej gminy zapro-
sił przed wyborami wójt, pomogła 
wywindować frekwencyjny wynik 
gminy Dopiewo na drugie miejsce 
w Metropolii poznańskiej i wielko-
polsce. 
Adam Mendrala
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Serce na nakrętki w Więckowicach. 

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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8 gmina nowy tomyśl

Na realizację tego przedsięwzię-
cia gmina Nowy tomyśl pozyskała 
środki finansowe z Ministerstwa 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
w ramach resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch +” 
2020  oraz wielkopolskiego regio-
nalnego programu operacyjnego 
na lata 2014 – 2020, na zadanie pn. 
rozbudowa żłobka w Nowym to-
myślu – zwiększenie liczby miejsc 
dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa 
funkcjonowania zaplecza kuchen-
nego. łączna pula środków pozy-
skana w ramach tych programów 
wyniosła ponad 2,1 miliona złotych, 
natomiast całkowita wartość inwe-
stycji to ponad 3,1 miliona złotych. 

rozbudowa żłobka polegała na 
stworzeniu funkcjonalnej przestrze-
ni, pozwalającej objąć opieką do-
datkowe 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 sa-
nitarnym przeznaczone dla dzieci, 
przeprowadzono gruntowny remont 
kuchni, która dostosowana została 
do przygotowywania większej liczby 
posiłków. zmodernizowano rów-
nież rozdzielnię posiłków. zadbano 
także o zwiększenie komfortu pracy 
personelu żłobka, dla którego wy-

gospodarowano pomieszczenie so-
cjalne. zmianie uległo też otoczenie 
żłobka – powstały nowe ciągi komu-
nikacyjne, wybudowano dwa place 
zabawa z bezpieczną nawierzchnią, 
a teren ogrodzono. otwarty obiekt 

żłobka pozwoli na zapewnienie 
dzieciom z naszej gminy właściwej 
opieki pielęgnacyjnej oraz eduka-
cyjnej poprzez prowadzone zajęcia 
zabawowe w doskonałych, nowo-
czesnych warunkach. Red

Złoty Promyk
Zapoczątkowana w marcu bieżącego roku inwestycja 
zakończyła się sukcesem, czego dowodem jest piękny i 
funkcjonalny budynek rozbudowanego  żłobka „złoty promyk” 
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18 września przed budynkiem No-
wotomyskiego ośrodka kultury 
stanął wielki pojemnik na plastiko-
we nakrętki w kształcie serca. Fun-
datore, jest firma phoenix contact 
sp. z o.o. 

pierwsze nakrętki uroczyście 
wrzucił burmistrz Nowego tomy-
śla włodzimierz hibner. Gorąco 
zachęcamy mieszkańców do za-
angażowania w tą niezwykłą akcję 
charytatywną. wypełniajcie serdu-
cho 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-ser-
cu zostawić można również zakrętki 
po chemii gospodarczej, po płynach 
do zmywania, szamponach i pły-

nach do płukania. 
Na terenie gminy osoby potrze-

bujące wsparcia w tym zakresie, 
prosimy o kontakt z Nok lub urzę-
dem Miejskim w Nowym tomyślu. 
Red

reprezentacja szkoły podstawowej 
nr 2 im. Marii skłodowskiej - cu-
rie w Nowym tomyślu zajęła Vii 
miejsce w polsce w drużynowych 
mistrzostwach polski – igrzyskach 
dzieci w szachach. szkołę reprezen-

towali: zuzanna Biniak, Jan Mysz-
kowski, Jędrzej Bąk oraz oliwier 
osękowski. indywidualny sukces 
również osiągnął Jan Myszkowski 
zajmując iii miejsce. 
Red 

Serce na nakrętki

Brawa dla Trójki

Sukces szachistów

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

października do godz. 8.30. w sie-
dzibie urzędu Miejskiego w Nowym 
tomyślu. szczegółowe informacje 
można pozyskać na stronie Biule-
tynu informacji publicznej urzędu 
Miejskiego w Nowym tomyślu. 
Red 

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 Nowo-
tomyski ośrodek kultury. 

pomimo wspomnianych trudno-
ści, dalsze propagowanie działalno-
ści modelarskiej oraz popularyzacja 
tego ciekawego hobby nie zostało 
zaprzestane. „konkurs Modeli kar-
tonowych wydawnictwa Modelar-
stwo Nowotomyskie z okazji 234 
urodzin Nowego tomyśla” to nowa 
inicjatywa, która została zrealizo-
wana poprzez umożliwienie przesy-
łania zgłoszeń modeli kartonowych 
drogą internetową. pełny regulamin 
tego wydarzenia można znaleźć na 
stronach internetowych wspomnia-
nych organizatorów. 

w rywalizacji biorą udział wy-
łącznie modele z wydawnictwa Mo-
delarstwo Nowotomyskie, którego 
wydawcą jest gmina Nowy tomyśl. 
Dotychczas opublikowano jede-
naście modeli: samolot ts-8 Bies, 
samochód Grat z wyścigów wrak-
Day, wiklinowy trabant, Nowoto-
myski ogród zoologiczny, tężnia 

solankowa, chata olęderska, No-
wotomyska wieża ciśnień, ratusz 
w Biesenthal, Biblioteka w Dębnie, 
siedziba urzędu Miejskiego w No-
wym tomyślu oraz kościół pw. Naj-
świętszej 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. pierw-
sza z nich obejmuje osoby indywi-
dualne nienależące do klubów czy 
stowarzyszeń modelarskich. Druga 
dotyczy członków różnego typu 
modelarni. Modele można modyfi-
kować 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 Fa-
cebooku. Red

Powstanie przedszkole

Internetowy konkurs modeli 
kartonowych w Nowym Tomyślu
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szkoła podstawowa nr 3 im. Feliksa szołdrskiego w Nowym tomyślu po raz 
kolejny uzyskała prestiżowy tytuł „Microsoft showcase school”. Red 
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gmina Kostrzyn

z 14 na 15 września 2020 r. przypa-
da 77. rocznica pierwszego zrzutu 
na terenie wielkopolski w ramach 
akcji „riposta”. w konsekwencji 
janowskiego zrzutu w więzieniach i 
obozach znalazło się około 200 żoł-
nierzy, z których prawie 50 oddało 
życie za ojczyznę.

przez wiele lat obchody tego wy-
darzenia 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 wią-
zankę kwiatów złożyli przedstawi-
ciele organizatorów - samorządów 
z kostrzyna, Nekli, Dominowa oraz 
Środy wielkopolskiej oraz Nadle-
śnictwa czerniejewo.

Następnie pod kapliczką wią-
zanki kwiatów złożyli: burmistrz 
gminy kostrzyn szymon Matysek 
wraz z zastępcą burmistrza wal-
demarem Biskupskim oraz prze-
wodniczącym rady Miejskiej Grze-
gorzem Banaszakiem, burmistrz 
miasta Środa wielkopolska piotr 
Mieloch wraz z przewodniczącym 
rady Miejskiej pawłem wullertem 
oraz delegatem straży Miejskiej 

Bartoszem Janiakiem, wójt gminy 
Dominowo krzysztof pauter wraz 
z sekretarzem gminy stanisławem 
pałczyńskim oraz przewodniczącą 
rady Gminy aurelą przewoźniczak, 
burmistrz miasta i gminy Nekla ka-
rol Balicki wraz z przewodniczącym 
rady Miejskiej romanem kusza-
kiem, przedstawiciele Nadleśnictwa 
czerniejewo - nadleśniczy zbigniew 
Błasiak, inżynier nadzoru adam 
smolarek, podleśniczy paweł cele-
jewski, przedstawiciel liceum ogól-
nokształcącego im. powstańców 
wielkopolskich w Środzie wielko-
polskiej sławomir Brambor oraz 
delecja złożona z przedstawicieli ro-

dziny Drzewieckich, syn Bolesława 
- eugeniusz Drzewiecki, syn Bro-
nisławy Drzewieckiej Janusz Mar-
ciniak oraz regionalista kazimierz 
Matysek. Był też tradycyjny pokłon 
sztandarów: gminy kostrzyn oraz 
liceum im. powstańców wielko-
polskich w Środzie wielkopolskiej. 
wartę honorową w kręgu pamięci 
oraz pod kapliczką pełnili harcerki i 
harcerze z 10. kostrzyńskiej Druży-
ny 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

77. rocznica zrzutu 
14 września odbyła się uroczystość upamiętniająca 
uczestników zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów Armii 
Krajowej w Janowie 
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Nowy wóz 
w OSP Brzeźno

Bieżnia w Gułtowach 
odebrana

Koronawirus 
w Urzędzie Miejskim!

Nowe studium uchwalone!

ochotnicza straż pożarna w Brzeź-
nie została wyposażona w nowy 
pojazd ratowniczo-gaśniczy: Mer-
cedes-Benz atego. wartość zakupu 
po przetargu to 875 760 złotych, z 
czego 260 000 pochodzi ze środ-
ków komendy Głównej państwowej 

straży pożarnej, 200  000 zł z wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej, 
a pozostała kwota 415 760 zł z bu-
dżetu gminy kostrzyn. sprzęt został 
powitany w Brzeźnie 22 września. 
ŁS

Bieżnia prosta na 60 metrów oraz 
skocznia w dal to część nowej in-
frastruktury sportowej przy szkole 
podstawowej w Gułtowach, z której 
już mogą korzystać uczniowie guł-
towskiej społeczności. 

inwestycję zrealizowała firma 
redopol sp. z o. o. z siedzibą w 

poznaniu, jej wartość to prawie 90 
tysięcy złotych. zadanie współfi-
nansowane ze środków samorządu 
województwa wielkopolskiego w 
kwocie 43 000 zł na realizację na re-
alizację zadań własnych w dziedzi-
nie poprawy i rozwoju infrastruktu-
ry sportowej (lekkoatletycznej). ŁS

Jak 24 września poinformował 
urząd Miejski w kostrzynie wśród 
jednego z pracowników potwier-
dzono wynik dodatni na obecność 
koronawirusa.

urząd Miejski w kostrzynie 
jest w kontakcie z powiatową sta-
cją sanitarno-epidemiologiczną  
w poznaniu i zgodnie z jej zalece-
niami została przekazana lista osób 
- pracowników i petentów, które 
miały bezpośredni kontakt z osobą 
z wynikiem dodatnim. Nadmie-
nić należy, że osoba zakażona 18 
września ostatni dzień była w pracy.  
powiatowa stacja sanitarno-epide-
miologiczna w poznaniu będzie się 
bezpośrednio kontaktować ze wska-
zanymi osobami. osoby te obecnie 
nie świadczą pracy. 

- urząd Miejski w kostrzynie pra-
cuje w normalnym trybie, mając na 
względzie mój ostatni częsty kon-
takt z mieszkańcami, szczególnie 
na zebraniach wiejskich, informuję, 
że nie jestem w gronie osób wskaza-
nych jako osoby z bezpośredniego 
kontaktu – informuje szymon Ma-
tysek, burmistrz gminy kostrzyn. 
ŁS

Na sesji rady Miejskiej Gminy ko-
strzyn  10 września podjęto uchwa-
łę w  sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny kostrzyn. 

Jest to niezwykle cenny i  ważny 
dokument  koordynacyjny, określa-
jący politykę w zakresie gospodarki 
przestrzennej oraz  działania na 
rzecz rozwoju zagospodarowania 
terenów. studium określa uwarun-
kowania (przyrodnicze, kulturo-
we,  społeczne i  ekonomiczne) oraz 
kierunki rozwoju przestrzennego 
gminy na kolejne lata. warto zazna-
czyć, że poprzednie studium zosta-
ło 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 uzgod-
niony stosownie do ustaleń ustawy 
o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. kolejnym krokiem 
były konsultacje społeczne, podczas 
których dokument był kilkukrot-
nie 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. 

zorganizowano także dodatkowe 
spotkania w  Gułtowach i  siekier-
kach wielkich. Drugi raz projekt 
wyłożono w  terminie od 4 grudnia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r., dys-
kusja 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 wy-
znacza tereny przeznaczone do roz-

woju funkcji mieszkaniowych, usłu-
gowych oraz tereny dla aktywizacji 
gospodarczej – mówi waldemar Bi-
skupski, zastępca burmistrza. 

studium wskazuje także tereny 
cenne przyrodniczo, którym należy 
zapewnić ochronę oraz tereny wyłą-
czone z zabudowy. 

– studium to dokument, którego 
zadaniem jest zapewnić dynamicz-
ny, ale i  zrównoważony i  przyjazny 
mieszkańcom rozwój gminy w  naj-
bliższych latach – podsumował 
szymon Matysek, burmistrz gminy 
kostrzyn. AS
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Doroczny turniej o tytuł króla 
Żniwnego odbył się 12 września. 
tarczę statutową ufundował adam 
szyszka, ubiegłoroczny król Żniw-
ny kBBk. Na strzelnicę w skrzyn-
kach przybyli: sebastian wlazły wi-
ceburmistrz miasta i gminy kórnik, 
Magdalena Matelska-Bogajczyk, 
kierownik wydziału promocji Gmi-
ny kultury, Nauki i sportu Gminy 
kórnik oraz bracia kurkowi z lu-
bońskiego 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 bio-
chemicznymi nasion drzew.

Na początku spotkania doko-
nano ceremonii przyjęcia nowych 
członków kBBk. po złożeniu przy-
sięgi brackiej, prezes kBBk, Marek 
Baranowski, dokonał pasowania 
kandydatów na członków bractwa: 
Marka Broniewskiego z kórnika, 
Jacka Gramsza z Borówca oraz sła-
womira hejnowicza z poznania. Na 
cześć nowo przyjętych oddano ho-
norowy salut z armatki brackiej.

Na strzelnicy kBBk pod okiem 
strzelmistrzów kBBk Mariana Bła-
szaka i zdzisława Jakubowskiego 
rywalizowano o tarcze i cenne na-
grody. w zawodach o tytuł króla 
Żniwnego zwyciężył Marcin No-
wak. andrzej tomiak został i. ry-
cerzem, a robert kolwicz ii. ryce-
rzem. Nazwisko zwycięzcy zostanie 
wygrawerowane na kolejnym srebr-
nym oczku łańcucha króla Żniwne-
go kBBk. Jest to najtrwalsza forma 
zapisu, dzięki temu znamy nazwi-
ska wszystkich królów Żniwnych 
z kórnika od 1923 do 1939 r. i od 
1989 r., gdy rozegrano pierwszy po 

wojnie turniej żniwny.
w otwartym turnieju tarczę żniw-

ną ufundowaną przez Grzegorza 
tobołę zdobył adam szyszka. Jacek 
Gramsz był drugi, a zdzisław kacz-
marek z kBs w swarzędzu zajął 
trzecie miejsce. krzysztof stacho-
wiak, właściciel Firmy haVi w kór-
niku oraz fundator tarczy żniwnej, 
wręczył nagrody zwycięzcom. Nor-
bert Biniek zajął pierwsze miejsce, 
zbigniew tomaszewski był drugi, 
a Vanessa wawrzyniak z luboń-
skiego Bractwa kurkowego zajęła 
miejsce trzecie. zdzisław Jakubow-
ski, król kurkowy kBBk, ufundo-
wał tarczę do turnieju strzeleckiego 
na dystansie 100 m, namalowaną 
przez jego wnuczkę. w tym trud-
nym turnieju zwycięzcą został woj-
ciech antczak. Jacek Gramsz zajął 
drugie miejsce, a trzeci był adam 
szyszka.

pasjonująco, jak zwykle, odbywa-
ło się strzelanie do kura. zwycięża 
w tym turnieju ten, kto swoim strza-
łem strąci kura. Dokonała tego ka-
tarzyna Broniewska. Drugie miej-
sce zajął wojciech antczak, a trzeci 
był piotr Justkowak. 
Kazimierz Krawiarz

kórnickie przedsiębiorstwo au-
tobusowe koMBus zakupiło na 
potrzeby przewozów osób niepeł-
nosprawnych specjalistycznie wy-
posażony 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 zabezpie-
czenia i udogodnienia. auto jest w 
pełni klimatyzowane.

Na regularne trasy dowozów 
dzieci niepełnosprawnych wyruszy 
już we wtorek 29 września po po-
twierdzeniu krajowej homologacji. 
ŁG

reprezentacje kórnickich szkół 
zdobyły tytuł „Najbardziej usporto-
wionej Gminy w powiecie poznań-
skim” w ramach Mistrzostw szkół 
powiatu poznańskiego. Dzięki suk-
cesom sportowym uczniów zgroma-
dzili 1665,5 pkt. wyprzedzając gmi-
nę swarzędz (1523 pkt.) i tarnowo 
podgórne (1464 pkt.). 

w rozegranych w ramach mi-
strzostw igrzyskach Dzieci, repre-
zentanci ze szkoły podstawowej 
nr 1 z kórnika uplasowali się na 
trzecim miejscu, a na miejscu pią-
tym rywalizację zakończyła szkoła 
podstawowa z kamionek. w ra-
mach igrzysk Młodzieży szkolnej 
(dawniej gimnazjów) w pierwszej 
dziesiątce uplasowały się: szkoła 
podstawowa nr 1 z kórnika (miej-
sce szóste) i szkoła podstawowa 
z robakowa (miejsce siódme). 
uczniowie zespołu szkół w kórni-
ku zdobyli trzecie miejsce w ramach 
liceliady. 

w sumie do rywalizacji stanęły 
134 reprezentacje szkół z 17 gmin 
powiatu poznańskiego. 

Gratulujemy uczniom oraz na-
uczycielom wF-u z każdej startują-
cej szkoły. ŁG

gmina KórniK

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  elemen-
tów uzupełniających takich jak ław-
ki, 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 przyłą-
cza wodociągowego do sołeckiego 
placu zabaw „kamyczek”.  instala-
cja zakończona została hydrantem 
ogrodowym mrozoodpornym wy-
posażonym w kolumnę czerpalną 
umożliwiającą pobór wody na po-
trzeby podlewania zieleni na tere-

nie placu. inwestycja zrealizowana 
przez firmę Filip Bereta – technika 
z siedzibą w Mosinie.  koszt inwe-
stycji 12.047,85 zł (brutto).

Dobiegła końca również budowa 
zjazdu z ul. wierzbowej w Moście-
nicy na planowaną drogę wewnętrz-
ną na działkę 143/54. wykonano 
przepust pod zjazdem z umocnie-

niem skarp przy wlocie i wylocie 
przepustu. wzdłuż poboczy zjaz-
du zamontowane zostały bariery 
ochronne. inwestycja zrealizowana 
przez firmę langras andrzej lata-
nowicz, tomasz latanowicz z sie-
dzibą w kórniku.  koszt inwestycji 
44.197,95 zł (brutto). 
Red 

Kórnickie inwestycje
w gminie kórnik zakończyły się kolejne inwestycje
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„iX rajd odjazdowego Bibliote-
karza”, zorganizowany przez kór-
nickie Bractwo rowerowe i Biblio-
tekę publiczną w kórniku, to nie 
tylko interesująca trasa wycieczki, 
ale również atrakcyjne „pakiety 
startowe” oraz nagrody. każdy 
uczestnik otrzymał pomarańczo-
wą torbę z logo „odjazdowego” i 
kBr-u, „odjazdową” maseczkę i 
„szprychówkę” z małą tajemnicą. 
początek rajdu odbywał się przy „ła-
weczce wisławy szymborskiej”. 

trasa miała w przybliżeniu 25 
kilometrów i przebiegała przez na-

stępujące punkty: start „ławecz-
ka”, dalej promenadą w kierunku 
kcris oaza-Błonie, a następnie 
Mościenica, Borówiec, kamionki, 
szczytniki, w których odbył się pik-
nik z konkursami i nagrodami. w 
szczytnikach na każdego uczestni-
ka czekała słodka przekąska, woda, 
ciepłe napoje, natomiast strawa 
duchowa została zaspokojona wie-
loma atrakcjami. Dzieci brały udział 
w konkursie zagadkowym, rysunko-
wym oraz rozwiązywały „tajemnicę 
szprychówki”. Dzieci i dorośli mieli 
na niej zapisany tytuł oraz autora 

książki, który nawiązywał do tego-
rocznego hasła tygodnia Bibliotek, 
czyli „zasmakuj w bibliotece”. idąc 
tym tropem, wyszukiwano tytuły za-
wierające jakiś składnik spożywczy, 
owoc, warzywo, z którego można 
przygotować coś do zjedzenia. po-
mysłowość konkursowiczów była 
niesamowita i wzbudziła sporo 
śmiechu, a wylosowane „przepisy” 
zostały oczywiście nagrodzone. po 
dłuższej chwili relaksu i odpoczyn-
ku uczestnicy wrócili do kórnika, do 
miejsca startu. 
KAK

Rajd Odjazdowego Bibliotekarza

Uczniowie 
z Kórnika najlepsi

Auto dla niepełnosprawnychMarcin Nowak 
Królem Żniwnym 
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Niespełna rok trwała rozbudowa 
szkoły podstawowej nr 2 im. kró-
lowej Jadwigi w swarzędzu. Gdy 
2 września, podczas uroczystego 
otwarcia nowego obiektu, bur-
mistrz swarzędza Marian szkudla-
rek 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 do-
bre warunki do nauki. – ta rozbu-
dowa przeprowadzona została bar-
dzo 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 gim-
nastyczna, zewnętrzne boiska, pięk-
ny plac zabaw dla najmłodszych – 
wszystko to było bardzo potrzebne 
– podkreśla dyrektor sp 2 Marlena 
adolp.  

podczas uroczystości otwarcia 
rozbudowanej szkoły burmistrz 

Marian szkudlarek skierował sło-
wa podziękowania dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do sprawnego 
wykonania inwestycji.  

– serdecznie dziękuję radnym 
rady Miejskiej w swarzędzu, moim 
zastępcom –Grzegorzowi taterce i 
tomaszowi zwolińskiemu, wyko-
nawcom z firmy agrobex sp. z o.o. 
i jej prezesowi krzysztofowi kru-
szonie, projektantom, wszystkim 
zaangażowanym w budowę pra-
cownikom uMiG, a zwłaszcza ka-
rolinie tokłowicz-wandachowicz z 
wydziału inwestycji, która każdego 
dnia doglądała przebiegu prac. 

Jak podkreślił burmistrz szku-
dlarek, inwestycje oświatowe to 
jeden z priorytetów swarzędzkiego 
samorządu, za co należą się słowa 
uznania także dla wszystkich bur-
mistrzów i radnych poprzednich 
kadencji. 

– Modernizacji i rozbudowie pod-
dane zostaną następne swarzędzkie 
obiekty oświatowe, do czego już się 
przygotowujemy – powiedział bur-
mistrz.  
MW 

gmina swarzędz

30-lecie samorządności Swarzędza
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
spotkanie to zgromadziło licznych 
gości – zaproszenie przewodniczą-
cej rady Miejskiej Barbary cza-
chury oraz burmistrza swarzędza 
Mariana szkudlarka przyjęli m.in. 
burmistrzowie, radni i sołtysi po-
przednich kadencji, byli i obecni 
pracownicy uMiG oraz jednostek 
organizacyjnych gminy, liczni sym-
patycy i przyjaciele swarzędzkiego 
samorządu.

przewodnicząca Barbara cza-
chura, jak i burmistrz Marian 
szkudlarek, w swych wystąpieniach 
wspominali drogę, jaką przeszła na-
sza gmina w ciągu minionych 30 lat, 
przypomniano m.in. wszystkie waż-
niejsze gminne inwestycje, rozwój 
bazy oświatowej, gminnej komuni-
kacji i infrastruktury drogowej. Bur-
mistrz szkudlarek podkreślał wkład 
w rozwój gminy, jaki wnieśli kolejno 

wszyscy poprzedni burmistrzowie i 
radni. słowa podziękowania skiero-
wane zostały także w stronę starosty 
poznańskiego, wojewody wielko-

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

żących rozwojowi swarzędza.
Głównym punktem sesji było 

nadanie wyróżnień „zasłużony dla 
Miasta i Gminy swarzędz”. ten 
zaszczytny tytuł otrzymało troje za-
służonych mieszkańców gminy: Bo-
żena szydłowska – była burmistrz 
swarzędza i posłanka na sejm rp, 
ks. przemysław kompf – proboszcz 
parafii w wierzenicy oraz stanisław 
kalemba –były poseł i minister rol-
nictwa.  

listami z serdecznymi gratula-
cjami wyróżniono natomiast swa-
rzędzan, którzy już 30, a nawet  
więcej lat, działają z pożytkiem dla 
całej społeczności. wyróżnieni w 
ten sposób zostali: andrzej aren-
towski (p.h.u. cyBiNa), edward 
Baczewski (BeMarc sp. J.), 
Jakub kierzkowski („pralNia 
kierzkowski”), stanisław łukowiak 

(piÓreX s.a.), anna renda (dy-
rektor ośrodka pomocy społecznej 
w swarzędzu), leszek staniewski 
(staNBuD sp. z o.o.), Maria su-
suł (zakład Fotograficzny „Foto 
rymar”), ireneusz szpot (szpot 
sp. z o.o.) oraz artur zys (przedsię-
biorstwo usług komunalnych artur 
zys).

sesję zakończył, głośno oklaski-
wany, występ znakomitego wokali-
sty, Janusza radka. a na pamiątkę 
tego uroczystego spotkania, wszy-
scy jego uczestnicy otrzymali, przy-
gotowany przez wydział promocji 
uMiG, folder przypominający na-
zwiska i sylwetki wszystkich osób 
działających w swarzędzkim samo-
rządzie w ciągu minionych 30 lat. 
Folder ten w wersji elektronicznej 
będzie można pobrać z www.swa-
rzedz.pl. MW
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Szkoła rozbudowana za 17 mln zł Aplikacja 
do rezerwacji 
wizyt w urzędzie

Baza transportowa rozbudowana Nowy chodnik w Gruszczynie

z uwagi na pandemię covid-19 
gmina swarzędz wdrożyła nowe 
rozwiązanie do obsługi systemu 
kolejkowego w Biurze obsługi in-
teresanta urzędu Miast i Gminy 
swarzędzu.

Ma on na celu spowodować, aby 
klienci nie musieli stawiać się przy 
biletomacie i dotykać ekranu doty-
kowego oraz, aby mogli oczekiwać 
w innym miejscu niż poczekalnia na 
parterze ratusza. 

w tym celu powstała aplikacja 
mobilna uruchamiana na telefo-
nach, do pobrania ze sklepu Google 
i apple, która pozwala klientom 
uMiG swarzędz bezpiecznie ze 
swojego urządzenia pobrać klasycz-
nie wirtualny bilet, jak również po-
twierdzić umówioną wizytę. w mo-
mencie wezwania do stanowiska, 
aplikacja generuje powiadomienie. 

zachęcamy państwa do korzy-
stania z tej bezpiecznej i wygodnej 
formy umawiania wizyt w urzędzie 
Miasta i Gminy w swarzędzu. MM

w Garbach zakończyła sie rozbudo-
wa bazy transportowej stanowiącej 
zaplecze dla swarzędzkiej komu-
ikacji autobusowej. Budynek został 
ocieplony, zmodernizowaniu uległy 
stanowiska do przeglądów auto-
busów. 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 zbie-
gu ul. Michałówka i transportowej, 
zbudowany został parking dla 46 
samochodów osobowych - parking 
ten stanowić będzie element węzła 
przesiadkowego. 
MW

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 chodni-
ka linia teletechniczna poprowadzo-

na obecnie na słupach przeniesiona 
zostanie do poziemnego kanału. 
inwestycja ma być wykonana do po-
łowy grudnia bieżącego roku. wy-
konawcą będzie iveston sp. z o.o. z 
obornik, a koszt budowy to 750 tys. 
zł. umowę w tej sprawie burmistrz 
swarzędza Marian szkudlarek pod-
pisał 4 września. MW
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12 gmina stęszew

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

reklaMa

Burmistrz miasta i gminy stęszew 
włodzimierz pinczak od lat za-
prasza mieszkańców do udziału w 
rowerowych wycieczkach po okoli-
cy. eskapady zostały przerwane ze 
względu na covid-19. 

wznowiono je 13 września. tego 
dnia przed południem rowerzyści 
wyruszyli spod boiska orlik na ul. 
trzebawskiej w stęszewie i przy 
zachowaniu wszelkich zasad reżi-
mu sanitarnego udali się do parku 

pałacowego w Będlewie.
Na miejscu uczestnicy mogli od-

począć podziwiając piękne, zielone 
tereny, które rozciągają się wokół 
pałacu. 
JT

Rowerami do Będlewa
Mieszkańcy gminy stęszew, po raz pierwszy od początku 
pandemii koronawirusa, wybrali się na wycieczkę rowerową
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Bogato ilustrowana, barwna publi-
kacja zawiera dawne i współczesne 
fotografie oraz archiwalne mapy i 
plany miasta, kościoła, jego otocze-
nia, a także innych budynków para-
fialnych. książka przedstawia nie 
tylko architekturę, rzeźbę i malar-
stwo kościelne związane z opalenic-
ką farą, ale zwraca uwagę również 
na wytwory rzemiosła artystyczne-
go, opisując zabytki złotnictwa, ha-
ftu, kowalstwa i ludwisarstwa, które 
służą liturgii. 

– Jest to dla mnie bardzo wy-
jątkowy dzień, między innymi też 
dlatego, że znajdujemy się w wyjąt-
kowym miejscu – w ogrodach przy 
centralnym miejscu opalenicy, w 
kościele farnym. Miejsce, które sku-
pia opaleniczan od kilku wieków, 
skupia nas w różnych wydarze-
niach, tych bardzo radosnych, ale i 
też tych bardzo smutnych. Miejsce 
to tworzyło historię opalenicy i jest 
tą historią opalenicy, a sam budy-
nek przez ostatnie lata i renowa-
cję, jaką przeprowadziliśmy, może 
dzisiaj być naszą dumą i radością. 
Nie byłoby tego, gdyby nie wyjąt-
kowa osoba, która od 35 lat dba o 
to miejsce, czyli proboszcz antoni 
lorenz – mówił podczas prezentacji 
burmistrz opalenicy tomasz szulc, 
dziękując jednocześnie proboszczo-
wi 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, 

które stały się już historią, a dzięki 
spisanym słowom będą niezapo-
mniane. Dużo osób miało sposob-
ność pracy przy przewodniku, dużo 
osób włożyło swoje serce – dodał.

Następnie tomasz szulc wręczył 
autorom publikacji – ojcu aleksan-
drowi horowskiemu oraz Jolancie 
horowskiej okolicznościowy adres 
oraz bukiet kwiatów. warto nad-
mienić iż autor przewodnika – alek-
sander horowski urodził się w opa-
lenicy i tu dorastał. obecnie należy 
do zakonu Braci Mniejszych ka-
pucynów. po studiach w krakowie i 
rzymie uzyskał doktorat z teologii. 
od 2004 roku pracuje w instytucie 
historycznym kapucynów w rzy-
mie, a od 2013 roku redaguje mię-
dzynarodowe czasopismo naukowe 
collectanea Franciscana. 

Dodajmy, że ojciec aleksander 
horowski w swoim przewodniku w 
żywy sposób oprowadza po świąty-
ni 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 na-
być 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

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”
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trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. energetycznej w opaleni-
cy. wykonawcą zadania jest firma 
„transport Drogowy Ślusarstwo 
instalatorstwo sanitarne i ogrze-
wanie Dariusz Bromber”. łączna 
długość kanalizacji do wykona-
nia wynosi prawie 200 m. Dzięki 
przeprowadzanej przez przedsię-
biorstwo 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. Gimna-
zjalnej. odcinek wodociągu na 
ulicy Gimnazjalnej został wykona-
ny przez firmę zewnętrzną metodą 
przewiertu sterowanego. prace 
dzięki zastosowaniu nowych tech-
nologii skrócono do niezbędnego 
minimum. Dodatkowo podczas 
inwestycji wymienione zostały hy-
dranty przeciwpożarowe. łącznie 
powstało około 200 m nowych ru-
rociągów z polietylenu. 
Red 

Inwestycje nad wyraz potrzebne

ponad 50 zabytkowych pojazdów 
odwiedziło pałac w porażynie (gm. 
opalenica). ta niecodzienna wizyta 
była jednym z etapów 47. poznań-
skiego Międzynarodowego rajdu 
pojazdów zabytkowych zorganizo-
wanego przez automobilklub wiel-
kopolski. 

uczestnicy rajdu w porażynie 
poddani zostali mało motoryzacyj-
nej próbie, ale właściwej dla miej-

sca, w którym się znaleźli, a mia-
nowicie 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 pre-
zentacja pojazdów wraz z ich zało-
gami w strojach z okresu produkcji 
pojazdu. Red

Z wizytą w Porażynie
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Dla nas, osób w nim pracujących, 
tak – Gok „sokół”  to ludzie. 
przede wszystkim pracownicy i 
współpracownicy, którzy oddają 
„sokołowi” cząstkę swojego talen-
tu, swojej osobowości i pasji. pra-
cownicy i współpracownicy bardzo 
różni, zindywidualizowani i nie-
pokorni, ale dzięki temu twórczy 
i niecodzienni. tworzący projekty 
ciągle nowe, ciągle zmienne. z jed-
nej strony niepowtarzalne, z drugiej 
starające się odpowiadać na potrze-
by naszego odbiorcy. 

sokół to także odbiorcy naszych 
działań – warsztatów, akcji, wyda-
rzeń. Miło jest patrzeć, jak wielu z 
nich związuje się z nami na długie 
lata. Miło jest patrzeć, jak wielu z 
nich regularnie przychodzi na or-
ganizowane przez nas wydarzenia. 
Miło jest obserwować, jak odchodzą 
od nas rozwijając skrzydła w innych 
dziedzinach, ale z zapleczem pozy-
skanym u nas. Miło jest wiedzieć, że 
mamy grupę stałych, wiernych wi-
dzów, którzy odwiedzają nas często. 

wydarzenia… z perspektywy pa-
runastu już lat pracy w „sokole” 
oraz pracy nad wydawnictwem opo-
wiadającym o 30-letniej jego historii 
widzę jak bardzo ewoluowały. Dni 
Gminy na przykład z dość dużej im-
prezy plenerowej przeistoczyły się 
w maszynę imprezy masowej, przy 
organizacji której zatrudniamy spe-
cjalistów z wielu dziedzin. uzyskali-
śmy możliwość organizacji koncer-

tów i spektakli w centrum kultury 
i rekreacji w koziegłowach reali-
zując marzenie, aby zapraszać naj-
większych artystów. ale zaprasza-
my 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 jed-
nego budynku Gok sokół stojące-
go przy ul. Gdyńskiej w czerwona-
ku. Budynku, w którym kiedyś miał 
siedzibę komitet partyjny. Dzięki 
przychylności władz, dzięki zapało-
wi pierwszej dyrektor hanny ciul-
kin i grupie wolontariuszy rozpo-

częło się w gminie czerwonak życie 
kulturalne. Jakże inne od tego dzi-
siejszego. Dziś już nie organizujemy 
rajdów rowerowych, dziś nie można 
zapisać się u nas na kurs prawa jaz-
dy, dziś nie zapraszamy na turnieje 
bilardowe.

oglądając się wstecz widzę „so-
kół” w nieustającym procesie zmia-
ny i wiem, że nadal tak będzie. Bo 
instytucja kultury nie może się za-
trzymać. Musi nasłuchiwać i spraw-
dzać co w potrzebach lokalnej spo-
łeczności piszczy. cały czas musimy 
odkrywać nowe drogi dotarcia do 
odbiorcy i odnajdywać swoje ścieżki 
nawet w najbardziej zaskakujących 
sytuacjach. 
Joanna Szalbierz-Kędzierska

30 lat Gminnego Ośrodka Kultury
czym jest Gminny ośrodek kultury „sokół”? Niby banalne pytanie, ale czy dla każdego odpowiedź jest 
oczywista?  
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#ŻuŻelwpoznaniu

Już w najbliższy piątek (2 paździer-
nika, godz. 16.00) po raz ostatni 
w sezonie 2020 zaryczą na golę-
cińskim stadionie motocykle żuż-
lowców spechhouse psŻ poznań. 
podopieczni trenera piotra palucha 
podejmować będą w derbach wiel-
kopolski drużynę Metalika recyc-
ling kolejarz rawicz. stawką jest 
trzecie miejsce w ligowej tabeli na 
zakończenie sezonu. 

spotkanie z lokalnym rywalem 
będzie ostatnim pojedynkiem po-
pularnych „skorpionów” przed 
własną publicznością w tym dziw-
nym „covidowym” sezonie, którego 
rozpoczęcie stało przed poważnym 
znakiem zapytania. ostatecznie 
udało się rozegrać wszystkie zapla-
nowane dotychczas mecze bez więk-
szych pandemicznych problemów.  

chociaż do zakończenia ligowych 
rozgrywek pozostały jeszcze dwa 
spotkania, wydaje się, iż klub ze sto-
licy wielkopolski jest bardzo blisko 
zrealizowania przedsezonowego 
planu minimum, jaki było miejsce 
w pierwszej trójce. pod hegemonię 
krośnieńskich wilków  oraz moc-
nej ekipy z opola, miejsce te na-
leży upatrywać jako wynik in plus 
dla poznaniaków. tym bardziej, 

iż  plany spechhouse psŻ poznań 
pokrzyżowała pandemia, przez co 
trener paluch nie miał do dyspo-
zycji zakontraktowanych jesienią 

żużlowców, tj. australijczyka Nicka 
Morrisa, Duńczyka Niklasa porsin-
ga czy doświadczonego roberta 
Miśkowiaka. 

piątkowy mecz będzie okazją do 
powrotu na golęciński owal Marcela 
kajzera. zawodnik, który nie zdołał 
przebić się do meczowego składu 

„skorpionów” został w połowie 
sezonu wypożyczony do macierzy-
stego klubu z rawicza. czy były 
kapitan poznańskiego klubu poka-
że, 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 – Go-
lęcin, do sprzedaży trafiła mocno 
ograniczona liczba wejściówek -  za-
ledwie ok.  1200 biletów! 

co ważne, ze względu na reżim 
sanitarny oraz działać na podstawie 
regulaminu sanitarnego, kasy sta-
dionu w dniu meczu będą zamknię-
te! 

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 „skorpionami” sprawuje „Nasz 
Głos poznański”.

podpoznańskie lasy, pałace czy 
muzea to nie tylko idealne miejsca 
spędzania wolnego czasu, ale też 
źródło inspiracji i atrakcyjne plene-
ry 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 kine-
matografii.

ważne, że filmy w regionie po-
wstają 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 nowo-
czesnej europy” – serialu historycz-
nym prezentującym losy wielkopol-
skich organiczników. znamienitych 
mieszkańców, ale i samo miasto, 
przedstawia też „tryptyk Bukow-
ski” – cykl filmów o rektorze an-
drzeju, skryptorze stanisławie oraz 
opacie stanisławie reszce z Buku. 
w ostatnich latach plenery swarzę-
dza wykorzystano w thrillerze histo-
rycznym „chronology”, a w familij-
nej komedii „władcy przygód. stąd 
do oblivio” pojawiły się zdjęcia z 
owińsk.

 Filmowy poligon
co ciekawe, jednym z ulubio-

nych miejsc filmowców w regionie 
jest... poligon Biedrusko. Już w 

1923 r. powstały tam sceny batali-
styczne z filmu „Bartek zwycięzca” 
– pierwszej produkcji fabularnej 
poznańskiej wytwórni 
filmowej. Do wybuchu 
ii wojny światowej krę-
cono tam jeszcze „sza-
leńców”/”My pierw-
sza Brygada”, „ponad 
śnieg” oraz „Gwiaździ-
stą eskadrę” – popu-
larny film, w którym z 
bolszewikami walczył 
pilot, kapitan… Bond. 
później na poligonie 
powstawały też sceny kultowego 
serialu „czterej pancerni i pies”.  
Na potrzeby peerelowskiej super-
produkcji historycznej „kazimierz 
wielki” wybudowano makietę zam-
ku, 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 rus-
sel crowe jako bohater 
sensacyjnego „Dowodu 
życia”. poligon Biedru-
sko jest nadal używany 
przez wojsko, stąd też 

niestety rzadko nadarzają się oka-
zje, by obejrzeć je na własne oczy.

Na rogalińskich łęgach
kilka lat po premierze „ogniem 

i mieczem” Jerzy hoffman powró-

cił do wielkopolski, by na rogaliń-
skich łęgach nakręcić scenę wiecu 
kmieci do filmu „stara Baśń. kiedy 
słońce było bogiem”. wcześniej je-
den 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 popu-

larny motyw filmowy. podobna hi-
storia pojawia się również w filmie 
„Gdzie jest trzeci król”. kórnicki 
zamek stanowi tu doskonałe tło dla 
opowieści o zmaganiach dzielnych 
milicjantów, którzy próbują uchro-
nić bezcenny obraz przed między-
narodową szajką złodziei. Fascy-
nująca, a jednocześnie prawdziwa 
historia kradzieży obrazu Moneta 
„plaża w pourville”, posłużyła jako 
punkt wyjścia fabuły przygodowego 
filmu familijnego „tarapaty 2” i to-
warzyszącej mu książki. podczas se-
ansu na ekranie przewijają się będą 
miejsca, dla których inspiracją były 
prawdziwe lokalizacje: Muzeum 
Narodowe, stara rzeźnia i komisa-
riat policji w poznaniu, dworzec ko-
lejowy w puszczykowie, kąpielisko 
Mosina Glinianki, stacja kolejowa 
osowa Góra, Muzeum przyrodni-
cze wielkopolskiego parku Naro-
dowego w Jeziorach, Muzeum przy-

rodniczo-łowieckie w uzarzewie 
oraz lotnisko kobylnica. 

premierę filmu nastąpiła 25 wrze-
śnia, a póki co czekamy na kolejne 
produkcje kręcone w sąsiedztwie 
poznania. oby tylko nie zrealizowa-
no planów, o których ostatnio dono-
szą media. unikatowy, zabytkowy 
most w stobnicy nie został znisz-
czony 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: im-
possible”.  
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna
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poznańską lokalną organi-
zacją turystyczną (plot) 
przybliżamy nasze atrakcje i 
ofertę podpoznańskich gmin, 
by zachęcić do mikroturystyki 
– samodzielnego zwiedzania 
najbliższej okolicy i poznawa-
nia 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.

Turystyczne PLOTki

Żużlowe derby Wielkopolski

Nasza okolica na srebrnym ekranie

    ostatni mecz skorpionów w tym sezonie na Golęcinie. Stawką miejsce na „pudle”!  NASZ PATRONAT

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Budynek dawnego szpitala Stanisława Reszki w Buku.



nr 188 / 28 WrZEŚnia 2020

16 reKlama


