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Najpiękniejsze Wielkopolanki są z gminy Dopiewo. STR. 5

„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!

„Nie ma tu nic” 
„Nie ma tu nic” to tytuł najnowszego singla zespołu Ogień. 
Do bardzo przebojowej piosenki powstał także teledysk. Str. 13 
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kRótko z powiatu 

reKlama

Jako pierwsi odblaski odebrali 
uczniowie ze szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie. to już 19. edycja 
programu, który wpisuje się w poli-
tykę powiatu poznańskiego na rzecz 
bezpieczeństwa jego mieszkańców. 
do tej pory samorząd rozdał ponad. 
70 tys. kamizelek i elementów od-
blaskowych. teraz kolejne 7 tysięcy 
trafi do uczniów klas pierwszych 
wszystkich podstawówek w regio-
nie. 

 – w trosce o komfort, a przede 
wszystkim o bezkolizyjność po-
dróży rowerem, dużo inwestujemy 
w rozwój sieci ścieżek. Chcemy, 
aby najmłodsi cykliści nosili od-
blaski i przypominali towarzyszą-
cym im dorosłym, że warto zadbać 
o lepszą widoczność na drodze 
– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

w tegorocznej akcji do prawie 
100 podstawówek trafią odblaski za 
85 tys. zł. wcześniej szkoły odebrały 
też płyny oraz specjalne urządzenia 
do bezdotykowej dezynfekcji rąk. 
Powiat przeznaczył na ten cel ok. 
100 tys. zł. – „Bezpieczny powiat” 
pozostaje naszą dewizą – zapewnia 
starosta poznański. 

akcja prowadzona jest przez 
starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
Komendę miejską Policji i Komen-

dę miejską Państwowej straży 
Pożarnej w Poznaniu. Zazwyczaj 
każdemu spotkaniu towarzyszy-

ła pogadanka o bezpieczeństwie  
w domu i w ruchu drogowym. 
dzieci chętnie chwaliły się swoją 

wiedzą na temat np. postępowania  
w wypadku pożaru oraz słuchały 
o zagrożeniu, jakie stwarza tlenek 
węgla. w tym roku, ze względu na 
sytuację epidemiczną, kamizelki 
trafią do urzędów gmin i stamtąd 
dopiero będą rozdysponowywane 
do placówek oświatowych.

właśnie wystartowała dziewiąta 
edycja konkursu „Czujka tlenku 
węgla może uratować twoje życie” 
organizowanego wraz z Komendą 
miejską Państwowej straży Po-
żarnej w Poznaniu. warto śledzić 
stronę www.powiat.poznan.pl, 
tam znajdują się jego szczegółowe 
zasady.  
KG

Tysiące kamizelek dla uczniów
Pierwszoklasiści z gmin powiatu poznańskiego do szkoły będą nosić nie tylko maseczki, ale też odblaskowe 
kamizelki. Na początku października odbyła się symboliczna inauguracja corocznej akcji
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• powiat rozdał 70 tys. kamize-
lek i elementów odblaskowych
• 7 tysięcy odblasków trafi do 
pierwszoklasistów w tym roku
• 19. akcja kosztowała 85 tys. zł
• 100 tys. wydano na płyny  
i bezdotykowe urządzenia  
do dezynfekcji rąk dla szkół.

Do tej pory:
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do uruchomienia w przyszłości zo-
stanie połączenie na linii Poznań-
-wronki. stanie się to po zakoń-
czeniu remontu, który trwa obecnie 
na tej linii (linia nr 351 Poznań – 
szczecin).

8 października podpisane zostały 
porozumienia „o podjęciu wspól-
nych działań zmierzających do uru-
chomienia Poznańskiej Kolei me-
tropolitalnej”, która na linii Poznań 
Główny – Kościan zacznie funk-
cjonować od 1 stycznia 2021 roku. 
dokumenty podpisali wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego 
wojciech Jankowiak, prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak, członek 
zarządu stowarzyszenia metropo-
lia Poznań marian szkudlarek oraz 
przedstawiciele samorządów poło-
żonych wzdłuż tej linii.

również w tym dniu porozumie-
nia podpisali przedstawiciele sa-
morządów położonych wzdłuż linii 
Poznań – Grodzisk, Poznań – Nowy 
tomyśl i Poznań – wągrowiec. są 
to umowy na dalsze funkcjonowa-
nie przez kolejne trzy lata PKm na 
tych liniach. Pierwsze porozumie-
nia z tymi samorządami zostały 
podpisane trzy lata temu. obecnie 
podpisane również będą obowią-
zywać przez trzy lata. wszystkie 
porozumienia podpisywane były 
zdalnie.

Przedstawiciele samorządów 
położonych wzdłuż wymienionych 
linii podpisali porozumienia w miej-
scach urzędowania. Z ich biurami 
nawiązane było bezpośrednie po-

łączenie audiowizualne. wizerunki 
samorządowców były widoczne na 
wyświetlonym ekranie. Po podpi-
saniu dokumentów samorządowcy 
prezentowali swoje podpisy złożone 
pod porozumieniem.

– Nie ukrywam, że rok, który 
mija, dla nas jako organizatorów 
przewozów kolejowych był trudny. 
spowodował znaczące zakłócenia 
w kursowaniu pociągów, również 
zakłócenia samej idei kolei metro-
politalnej. w okresie lockdownu 
przewozy zmalały zasadniczo, zde-
cydowaliśmy się na ograniczenia 
liczby pociągów, z zachowaniem 

liczby połączeń, która umożliwi 
dojazd do pracy lub do szkoły. mi-
nione miesiące to stopniowy powrót 
do normalności. Chcielibyśmy, aby 
od nowego rozkładu jazdy, a więc 
od grudnia tego roku już w pełni 
wykonywać przewozy tak jak to 
było przed okresem pandemii – po-
wiedział wojciech Jankowiak, wi-
cemarszałek województwa. – idea 
Poznańskiej Kolei metropolitalnej 
polega na zwiększeniu liczby połą-
czeń, ale również na współuczestni-
czeniu w finansowaniu tego przed-
sięwzięcia. wartością niezmienną 
kolei metropolitalnej, oprócz tego, 

że kursują pociągi, jest to, że po-
trafimy w gronie samorządów się 
porozumieć i wspólnie podejmować 
działania.

– Bardzo się cieszę, że w tych 
trudnych warunkach pandemii  
i zmniejszenia zaufania do podró-
żowania transportem publicznym 
kontynuujemy ten, tak ważny pro-
jekt dl województwa, dla Poznania 
i wszystkich samorządów, któ-
re w nim uczestniczą. Uważam, 
że sukces tego przedsięwzięcia  
w tak trudnych warunkach jest dla 
nas wyznacznikiem umiejętności 
współpracy samorządów – mówił 

prezydent Jacek Jaśkowiak, który 
przy okazji swojego wystąpienia 
poinformował o efektach spotkania,  
jakie odbył z zarządem PKP sa. 
Prezydent otrzymał zapewnienie, że  
w ciągu najbliższych miesięcy bardzo 
mocno przyspieszą prace związane 
z przebudową dworca Głównego  
w Poznaniu, którą wymusza ro-
snąca liczba pasażerów. Poznań 
Główny jest drugim po warszawie 
Centralnej dworcem pod względem 
liczby obsługiwanych pasażerów.

Zdalnie podpisujący porozumie-
nia samorządowcy (m.in. wójt Ko-
mornik Jan Broda, wójt dopiewa 
adrian Napierwała, burmistrz stę-
szewa włodzimierz Pinczak, wójt 
Czerwonaka marcin wojtkowiak, 
sekretarz UG Buk aleksandra waw-
rzyniak) mieli połączenie z salą 
sesyjną Urzędu marszałkowskie-
go, byli widoczni na wyświetlanym 
ekranie. Każdy z nich po podpisa-
niu dokumentów prezentował swój 
podpis na dokumencie.

Ze względu na zarażeniem koro-
nawirusem w spotkaniu nie uczest-
niczył Jan Grabkowski, starosta 
poznański. samorządowcy przeka-
zywali mu pozdrowienia i życzenia 
szybkiego powrotu do zdrowia. 
Jan Grabkowski jest bardzo mocno 
zaangażowany w działalność sto-
warzyszenia metropolia Poznań  
i projektu Poznańska Kolej metro-
politalna. starosta z oczywistych 
przyczyn porozumienia podpisze w 
późniejszym terminie. 
Red

PKM się rozrasta
Od przyszłego roku Poznańska Kolej Metropolitalna będzie jeździć do Kościana. Z dziewięciu 
zaplanowanych linii na siedmiu funkcjonują już połączenia kolejowe w systemie PKm. są to linie z Poznania 
(i z powrotem) do Gniezna, Grodziska wlkp., Jarocina, Nowego tomyśla, rogoźna, wągrowca i wrześni
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9 października w budynku Centrum 
Kultury i tradycji Komorniki odbyła 
się promocja nowego znaczka tury-
stycznego z terenu gminy Komorni-
ki. Znaczek z wizerunkiem kościoła 
parafialnego pw. św. andrzeja apo-
stoła w  Komornikach ma numer 
1031. Powstał z  inicjatywy komor-
nickiego Klubu Kolekcjonerów 
Znaczków turystycznych, któremu 
przewodniczy Krystyna Nowak-
-Górska. Podziękowania należą się 
także Bogdanowi Czerwińskiemu, 
regionaliście z  Komornik oraz ma-
rianowi adamskiemu, przewodni-
czącemu rady Gminy. 

wójt Jan Broda gratulował klu-
bowi nowego znaczka i podziękował 
za promocję gminy w  środowisku 
turystycznym. także proboszcz 
komornickiej parafii, ks. adam 
skrzypczak cieszył się z takiej formy 
rozsławiania zabytkowego kościoła. 
Pierwsi kolekcjonerzy nabyli nowy 
znaczek już w piątek. Na spotkaniu 
gościli turyści z  dolnego Śląska, 
którzy specjalnie z tej okazji przyby-
li do Komornik.

Znaczki turystyczne można na-
być w Bibliotece Publicznej w CtK, 

przy ul. Kościelnej 37 w  Komorni-
kach.

Kościół świętego andrzeja apo-
stoła w  Komornikach składa się 
z  dwóch części: starszej i  nowszej. 
starsza to trójbocznie zamknięte 
oszkarpowane prezbiterium daw-
nego kościoła gotyckiego z XV wie-
ku. ołtarz główny został wykonany 
przez sztukatorów włoskich w 1789. 
Chrzcielnica pochodzi z  XViii wie-
ku i  reprezentuje styl rokokowy. 
Nowsza część budowli to neobaro-
kowe nawy wybudowane w  latach 
1910-1912. Na ścianach znajduje 
się polichromia wykonana przez 
malarzy poznańskich. do wypo-
sażenia należą również zabytkowe 
organy. dźwięki tego instrumentu 
można usłyszeć podczas coroczne-
go ogólnopolskiego Festiwalu mu-
zyki organowej i Kameralnej. Red

Nowy znaczek turystyczny w gminie Komorniki
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Pierwsi 
kolekcjonerzy 
nabyli nowy 
znaczek już w piątek
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Gmina Dopiewo

Prawie pięć milionów złotych prze-
znaczyła gmina dopiewo na kolejną 
rozbudowę bazy oświatowej. Po-
większyło się przedszkole w Kona-
rzewie. Zaawansowane są prace w 
szkole w dąbrówce.

Więcej szkoły w Dąbrówce 
Nabiera kształtu nowa część roz-

budowywanej po raz drugi szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów or-
deru Uśmiechu w dąbrówce. in-
westycja ma być oddana do użytku  
w końcu roku. Koszt bieżącej rozbu-
dowy to 3,6 mln zł. szkoła zyska 7 
nowych sal lekcyjnych o powierzch-
ni od 52 do 57 m2, 3 pomieszczenia 
gospodarcze, toalety. Powierzchnia 
tegorocznej rozbudowy to 466 m².  
Po modernizacji w placówce – w 

systemie jednozmianowym – bę-
dzie mogło się uczyć 1000 uczniów. 
szkoła została oddana do użytku 8 
lat temu, pierwszą rozbudowę prze-
prowadzono w latach 2015 – 2017.   

Rozrasta się przedszkole w 
Konarzewie
drugą rozbudowę przeszło rów-

nież Przedszkole „mądra sowa” 
w Konarzewie. w tym roku zyska-
ło  195 m² powierzchni użytkowej. 
Gmina dopiewo przeznaczyła na 
inwestycję 1,27 mln  zł. Powsta-
ły 2 sale zajęć o powierzchni około 
60 m² każda, toalety i  magazyn. 
Przedszkole  zostało zbudowane 
w  latach 2010 - 2011 i  przebudo-
wane w 2016 r. 
AM 

Koronę i tytuł miss województwa 
wielkopolskiego otrzymała 27 wrze-
śnia Natalia Balicka z  Zakrzewa, 
zdobywając po drodze także tytuły:   
miss internautów i miss depicenter. 
wśród najpiękniejszych mieszka-
nek naszego województwa znalazła 
się także Joanna mazur z dopiewa, 
która sięgnęła po tytuł iV wicemiss 
województwa wielkopolskiego. 

o  koronę miss województwa 
wielkopolskiego ubiegało się 36 
dziewczyn. Gala finałowa odbyła 
się w  poznańskim Hotelu Novo-
tel. Kandydatki zaprezentowały się 
w  stroju sportowym, sukni i  stroju 
kąpielowym. Panie, które awan-
sowały do top 10 prezentowały się 
w sukniach ślubnych. Finał konkur-
su, ze względu na pandemię, został 
o cztery miesiące przesunięty – pier-
wotnie zaplanowany był na 31 maja. 
Półfinał odbył się 8 marca.

Piękne mieszkanki gminy do-
piewo mają po 21 lat. miss woje-
wództwa wielkopolskiego Natalia 
Balicka pochodzi  z Zakrzewa. Chce 
zostać lekarzem, jest studentką 
kierunku lekarskiego. lubi sport 

– trenuje kickboxing, kitesurfing 
i  snowboard. Z kolei iV wicemiss 
województwa wielkopolskiego Jo-
anna mazur mieszka w  dopiewie. 
studiuje kosmetologię. Uwielbia 
sport, zdrowy styl życia i  podró-
że. Jej pasją jest wizaż, próbuje sił 
w modelingu. 

dziewczętom gratulujemy sukce-
sów i życzymy kolejnych.

Najpiękniejsze 
Wielkopolanki 
Najpiękniejsze wielkopolanki 2020 roku mieszkają w gminie 
Dopiewo 
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Dopiewskie 
Filary Konsultacje NGO 

w Dopiewie

Dopiewski Budżet 
Obywatelski

Dopiewo rozbudowuje 
bazę oświatową

Poszukiwani są kandydaci do Na-
grody wójta Gminy dopiewo „do-
piewski Filar”. rozpoczęła się jej 
piąta edycja. Nagroda przyznawana 
jest od 2017 roku w trzech katego-
riach: animator, ambasador i super 
– filar. Zgłoszenia przyjmowane są 
do końca listopada w Urzędzie Gmi-
ny dopiewo. 

Celem nagrody jest wyróżnienie 
osób, które przyczyniają się do inte-
gracji gminnych środowisk, propa-
gowania dobrego imienia gminy lub 
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. wypełniony 
formularz, dostępny na stronie do-
piewo.pl, gdzie znaleźć można do-
datkowe informacje. 
AM

organizacje pożytku publiczne-
go zostały zaproszone przez wójta 
gminy dopiewo do udziału w kon-
sultacjach projektu „Programu 
współpracy gminy dopiewo z NGo 
w 2021 r. Uwagi  mogą składać w 
Urzędzie Gminy dopiewo w termi-
nie od 8 do 22 października 2020 
r.  Formularze dostępne są na stro-
nie: bip.dopiewo.pl – w zakładce: 
„organizacje pozarządowe”.

od kilku lat pula środków za-
bezpieczanych w budżecie gminy 
dopiewo na współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi rośnie. 
w tym roku wynosi 1 mln 45 tys. 
zł (najwięcej na sport). w 2021 r. 
kwota ta ma szanse być utrzymana 
na zbliżonym poziomie. 

Konsultacje rocznego „Programu 
współpracy” ze stowarzyszeniami, 
klubami i fundacjami to ważny mo-
ment, umożliwiający przedstawi-

cielom NGo wyrażenie własnych 
opinii i zgłoszenie propozycji. Po-
przedzają one uchwalenie „Progra-
mu współpracy” przez radę gminy 
i ogłoszenie przez wójta otwartych 
konkursów ofert w ramach priory-
tetów – takich, jak: sport, kultura, 
krajoznawstwo, niepełnosprawni, 
zdrowie, ekologia i wsparcie dla 
NGo. 

Po tegorocznych doświadcze-
niach, związanych z koniecznością 
modyfikacji w trakcie roku zapla-
nowanych przed epidemią korona-
wirusa działań, organizacje poza-
rządowe, ubiegające się o gminne 
dofinansowanie, będą musiały 
uwzględnić w planach na 2021 r 
.możliwość wystąpienia ograniczeń, 
które utrudniły lub uniemożliwi-
ły realizację niektórych projektów  
w tym roku.
AM

ostatnia prosta w dopiewskim 
Budżecie obywatelskim. tylko do 
13 października mieszkańcy gminy 
dopiewo głosują na projekty, które 
gmina dopiewo zrealizuje. szan-
sę mają co najmniej trzy spośród 
ośmiu zgłoszonych wcześniej pro-
jektów, bo rywalizacja o głosy od-
bywa się w trzech grupach sołectw 
różnej wielkości. 

do zagospodarowania w dBo 
przeznaczono kwotę 300 tys. zł (dla 
poszczególnych grup:145 tys., 95 
tys., 60 tys. zł). Głosować może każ-
dy mieszkaniec gminy, bez względu 
na wiek. w ciągu 5 lat z puli dBo 
zrealizowano w gminie dopiewo za-
proponowane przez mieszkańców: 
place zabaw, pumptracki, boiska, 
miejsca rekreacji, a nawet lodowi-
sko. Formularz do głosowania i lista 

projektów dostępne są na stronie: 
dbo.dopiewo.pl. 

Budżety obywatelskie są formą 
konsultacji społecznych, zachęca-
ją mieszkańców do włączania się  
w sprawy publiczne. AM
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Przedszkole w Konarzewie.

Miss Natalia Balicka. IV Wicemiss Joanna Mazur.

Szkoła w Dąbrówce.

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Nowe inwestycje w gminie Kórnik
Zakończono budowę chodnika, sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego

Niedawno zakończono budo-
wę chodnika przy ulicy Kantego  
w Kórniku. wzdłuż krawędzi jezdni, 
w miejscu nieumocnionych chod-
ników oraz trawników, wykonano 
obustronne chodniki dla pieszych. 
Zapewniono odwodnienie ulicy 
i chodników poprzez wykonanie 
wpustów ulicznych i studzienek 

ściekowych  z odprowadzeniem 
wód opadowych do istniejącej kana-
lizacji deszczowej. wykonawcą była 
firma langras s.C. andrzej latano-
wicz tomasz latanowicz, z runowa 
4. Koszt inwestycji: 177  735,59 zł 
brutto. 

Zakończono również budowę 
sieci wodociągowej wraz z przyłą-

czem do sołeckiego placu zabaw w 
skrzynkach. Nowo wybudowana 
sieć wodociągowa włączona została 
do istniejącej sieci w ulicy Kwiato-
wej i zakończona na wysokości pla-
cu sołeckiego (ul. leśna) hydran-
tem. 

instalacja, na terenie placu so-
łeckiego zamontowano hydrant 

ogrodowy mrozoodporny, wypo-
sażonym w kolumnę czerpalną  
(z punktami poboru) umożliwia-
jącą pobór wody na potrzeby pod-
lewania zieleni na terenie placu. 
inwestycja zrealizowana przez fir-
mę: F.H.U. majchrzakowie z siedzi-
bą w stęszewie.  Koszt inwestycji 
66 440,07 zł brutto.

dobiegła końca także budowa 
przyłącza energetycznego do boiska 
sportowego w Żernikach. inwestor: 
miasto i gmina Kórnik. Natomiast 
firma energosieć marek wardeń-
ski, z siedzibą w Pyzdrach była wy-
konawcą. Cała inwestycja z nadzo-
rem kosztowała: 10.396,75 zł. 
Red
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Gmina Buk

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął burmistrz miasta i gmi-
ny Buk Paweł adam. Na scenie kina 
„wielk opolanin” wystąpili: ewelina 

Króliczak, Katarzyna starosta, Jo-
anna szynkaruk, Piotr wyjtyniak, 
zespół soundlovers oraz zespół ka-
meralny amici Canti.

Cały koncert można obejrzeć 
na  stronie: https://youtu.be/sdl_
llQsmGk.
RED

Koncert „Od serca”
w międzynarodowym dniu muzyki w bukowskim kinie 
„wielkopolanin” odbył się koncert „od serca” zorganizowany 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku 
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55-lecie KGW w Otuszu Nakrętki na pomoc
Uroczystość rozpoczęła 26 wrze-
śnia msza św. w otuskiej kaplicy. 
Część oficjalna odbyła się w są-
siedniej sali wiejskiej. Jubileusz 
był o tyle wyjątkowy, że również 
55-lecie świętowała przewodni-
cząca stanisława Hoffa, która pia-
stuje tę funkcję od czasu założenia 
koła gospodyń. Za działalność 
otrzymała pamiątkowy ryngraf.  
Na wniosek GZrKior w Buku Po-
znański okręgowy Związek rolni-
ków, Kółek i organizacji rolniczych 
przyznał następujące odznaczenia:  
– order wdzięczności mat-
kom wsi stanisławie michalak; 
– za zasługi dla kółek rolniczych woje-
wództwa wielkopolskiego: Bożenie 
Burkusz, Krystynie Kamyszek, do-
rocie maćkowiak i Janinie Gałązce. 
odznaczenia wręczyli prezes 
PoZrKior w Poznaniu ry-
szard Napierała i prezes GZr-

Kior w Buku tadeusz łysiak.  
KGw początkowo liczyło 60 człon-
kiń, które zajmowały się rozpro-
wadzaniem piskląt. Później doszła 
organizacja różnych imprez i oka-
zjonalnych spotkań oraz udział  
w wydarzeniach gminy. Panie brały 
także czynny udział w dożynkach 
w Częstochowie. Koło Gospodyń 

wiejskich do dziś aktywnie działa, 
pielęgnuje zwyczaje wielkopolski 
i  przyczynia się do rozwoju oraz 
kształtowaniu tożsamości kulturo-
wej mieszkańców wsi, a także gminy.  
Życzymy Paniom pomyślności, no-
wych twórczych pomysłów i wielu 
kolejnych jubileuszy!
Zuzanna Skibińska

Zbieranie nakrętek stało się na prze-
strzeni minionych lat bardzo popu-
larne. wyrzucamy ich bardzo dużo 
– po sokach, mleku, plastikowych 
butelkach itp. recykling nakrętek 
jest bardziej opłacalny niż plastiko-
wych butelek. Zbieramy je, by po-
móc innym, gdyż przeznaczane są 
m. in. na zakup wózka inwalidzkie-
go, finansowanie leczenia, pomoc 
domom dziecka. rozpiętość stawek 
za kilogram nakrętek jest duża, a 
średnio wynosi kilkadziesiąt groszy 
za kilogram (wózek inwalidzki wy-
maga zebrania kilku ton nakrętek). 

dla pojedynczego domostwa 
oddawanie ich do skupu nie ma 
raczej sensu. Jednak w całej Polsce 
do śmietników trafiają ich tony. 

stąd coraz bardziej popularne sta-
ją się ustawiane publicznie kosze 
umożliwiające masową zbiórkę. 
Cala sztuka w tym, by to wykorzy-
stać i tu z pomocą przychodzą naj-
częściej fundacje i stowarzyszenia.    
w gminie Buk również pojawiły się 
trzy serca – pojemniki na nakrętki, 
przy szkole Podstawowej w Buku, 
Zespole szkolno-Przedszkolnym  
w Niepruszewie, a także przy przed-
szkolu Krasnala Hałabały w Buku. 
wymienione jednostki współpracu-
ją już m. in. z fundacjami, które od-
powiedzialne będą za finalizację ak-
cji zbierania. Gmina planuje zakup 
kolejnych trzech serc dla jednostek 
oświatowych. liczymy na Państwa. 
wrzucajmy – pomagajmy! ZS
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8 opalenica, StęSzew

Czerwone pojemniki na nakrętki w 
kształcie serc coraz częściej poja-
wiają miastach i wsiach na terenie 
całego kraju. mieszkańcy wrzucają 
tam plastikowe nakrętki po napo-
jach, które później przekazywane 
są w ramach różnego rodzaju akcji 
charytatywnych. od kilku miesię-
cy tego typu pojemnik znajduje się 
przy Centrum Kultury i Bibliotece 
imienia Powstańców wielkopol-
skich w opalenicy.

ten szybko się zapełnia, dlatego 
właśnie widząc społeczną potrzebę 
pomagania w ten sposób innym, 
burmistrz tomasz szulc podjął de-
cyzję o zakupie oraz ustawieniu ko-
lejnych serc w mieście. Jeden został 
ustawiony przy skrzyżowaniu ulicy 
Polnej oraz Nowej, a drugi przy 
szkole Podstawowej nr 1 na ulicy 
Poznańskiej. inicjatywa spotkała 
się z pozytywnym odbiorem, dlate-
go stawiane będą kolejne serca na 
nakrętki.

– Cieszę się, a jednocześnie je-
stem dumny z faktu, że nasi miesz-

kańcy chcą pomagać i zawsze robią 
to bardzo szybko. w związku z tym 
postanowiliśmy ustawić kolejne 
pojemniki – serca w innych czę-
ściach miasta, by dostęp do pojem-
ników był jeszcze lepszy – wyjaśnił 
burmistrz opalenicy. – Chcę, by  
w każdej miejscowości gminy zo-

stał ustawiony taki pojemnik.  
w najbliższych tygodniach pojawi się  
w wojnowicach

Jednocześnie apelujemy do rodzi-
ców lub opiekunów dzieci, które po-
trzebują wsparcia o kontakt z nami. 
telefon – 697 873 143 lub e-mail: 
promocja2@opalenica.pl. JC

Serca na nakrętki
W gminie Opalenica postawiono kolejne pojemniki – serca 
na plastikowe nakrętki po napojach
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Zakończona została realizacja 
trzeciego odcinka przebudowy nie-
utwardzonej drogi w miejscowości 
terespotockie (gm. opalenica).  
w sumie udało się poprawić jakość 
przejazdu na odcinku wynoszącym 
1,7 kilometra. Ułożona została tak 
zwana 3-śladowa droga z płyt beto-
nowych. wykonano również zjazdy 
do posesji i utwardzono skrzyżowa-
nia.

właśnie zakończona moderniza-
cja trzeciego odcinka drogi przepro-
wadzona została na długości 410 
metrów bieżących. Jej koszt wyniósł 

nieco ponad 273.000 złotych. Po-
nadto po raz kolejny środki na to 
zadanie zostały pozyskane z Urzędu 
marszałkowskiego województwa 
wielkopolskiego w ramach budowy 
(przebudowy) dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych o szerokości 4 
metrów. 

dodajmy, że remont całego od-
cinka wynoszącego 1,7 kilometra 
wyniósł prawie milion złotych. Po 
drodze jedzie się teraz zdecydowa-
nie lepiej, niż miało to miejsce wcze-
śniej. 
JC

1 października w stęszewie od-
był się odbiór dwóch inwestycji 
drogowych. Jedna z nich dotyczy-
ła przebudowy jezdni na ulicach 

malwowej, Chabrowej i różanej, 
a druga przebudowy jezdni wraz  
z odwodnieniem na ulicy regato-
wej. w ramach zadań została wyko-

nana między innymi nawierzchnia 
bitumiczna. Przedsięwzięcie zosta-
ło sfinansowane z budżetu miasta  
i gminy stęszew. Red 

Droga z płyt

Przebudowa jezdni w Stęszewie 
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Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony  
wykaz nieruchomości będącej własnością gminy, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie przetargu,  stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 225 
Burmistrza Gminy Stęszew z 24 września 2020r.  Nieruchomość położona 
jest w Strykowie przy ul. Podgórnej nr 19. 
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16, 
mail: geodeta@steszew.pl .

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony  
wykaz nieruchomości będących własnością gminy, przeznaczonych do 
dzierżawy, stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 227  Burmistrza 
Gminy  Stęszew z dnia 5 października 2020r.  Nieruchomości położone są  
w Stęszewie i Strykowie .  
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16, 
mail: geodeta@steszew.pl .

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...

Burmistrz Tomasz Szulc chce, by dostęp do pojemników 
był jeszcze lepszy.
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25 września osir na stadionie 
miejskim  w Nowym tomyślu zor-
ganizował piłkarski turniej amato-
rów. otworzył go dyrektor osir ar-
tur łoziński. Udział  wzięło siedem 
ekip o łącznej liczbie 78 zawodni-
ków. w systemie „każdy z każdym” 
rozegrano w sumie 21 pojedynków 
na dwóch boiskach jednocześnie. 

Poniżej przedstawiamy klasyfika-
cję końcową:

1. extaler logistics 18 pkt. 
2. sedan 11 pkt.
3. senatorium spurs 10 pkt.
4. FC Budowlanka 7 pkt.
5. FC Ponalewce 5 pkt
5. Nowotomyska 
     akademia Biegowa 5 pkt. 
7. la sonia 3 pkt.
Cała impreza przebiegała  

w bardzo przyjaznej atmosferze,  
a drużyny prezentowały przyzwoity 
poziom. w czasie trwania imprezy 
uczestników odwiedzili przewodni-
czący Nowotomyskiej rady sportu 

Krzysztof szeffner, przewodniczą-
cy Komisji oświaty Kultury spor-
tu Zdrowia i spraw społecznych 
adam Polański oraz wiceprzewod-
niczący Komisji oświaty Kultury 
sportu Zdrowia i spraw społecz-
nych Henryk Krzeszowski, którzy 
bacznie przyglądali się zmaganiom.

osir dla wszystkich uczestni-
ków przygotował ciepły posiłek 
oraz gorące napoje. tuż po roze-
graniu ostatniego spotkania nastą-
piło uroczyste wręczenie pucharów  
i medali. w imieniu osir dekoracji 
dokonał menedżer ośrodka tomasz 
radwan. Red

nowy tomyśl

Zgłoszono na niego około 4 tysięcy 
zdjęć! Głównym celem każdej edy-
cji jest wyłonienie 32 najlepszych 
portretów na świecie; zdjęcia te zo-
staną pokazane w wielu miastach w 
Polsce, ale i poza jej granicami. w 
ósmej edycji i miejsce zajął dariusz 
Baranowski, ii - arkadiusz Kikul-
ski, a iii - tomasz Kosiek. 

wszystkie nagrodzone prace 
konkursowe z i-Vii edycji konkursu 
zostały przekazane do warszawy i 
zlicytowane przez Jurka owsiaka 
podczas kolejnych Finałów wielkiej 
orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest 
to jedyny konkurs fotograficzny w 
kraju, który oficjalnie Jurek owsiak 
licytuje w woŚP. do tej pory udało 
się pozyskać poprzez w ten sposób 
prawie 90 tys. zł.

w roku 2016 medal pamiątkowy, 
który jest zaprojektowany przez no-
wotomyślanina Krzysztofa adam-
czaka, został wybrany najlepszych 
projektem medalu w całej Polsce w 
konkursach fotograficznych. mini-
sterstwo Kultury i dziedzictwa Na-
rodowego uznało konkurs „Portret 
Prawdziwy” za największy konkurs  
w temacie portret – człowiek w kra-
ju. od roku 2017 patronat nad kon-

kursem objął marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego oraz Związek 
Polskich artystów Fotografików.

idea konkursu to przede wszyst-
kim promowanie fotografii portre-
towej, jako sposobu na przekazanie 
prawdy o człowieku, jego historii, 
emocjach, zdarzeniach odciska-
jących się na jego twarzy. do jego 
współtworzenia udało się zaanga-
żować artystów, utytułowanych pol-
skich twórców oraz osoby ze świata 
mediów.  ważnym elementem jest 
również pokazanie szerokiej scenie 

fotograficznej, nie tylko polskiej, ale 
i międzynarodowej, gminy Nowy 
tomyśl i powiatu nowotomyskiego, 
jako niewielkich miejsc, w których z 
powodzeniem udaje się promować 
sztukę, nie tylko lokalną.

ale tak naprawdę to nie wszyst-
ko – działając charytatywnie orga-
nizatorzy konkursu pomagają tym, 
którzy naprawdę tego potrzebują  
– chorym dzieciom. 

organizatorem i pomysłodaw-
cą konkursu jest nowotomyślanin 
adam Polański. Red

Promują sztukę
w Nowym tomyślu odbył się VIII Międzynarodowy Konkurs 
Fotograficzny „Portret Prawdziwy 2020”
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Edukacja w zoo

Powstanie ścieżka 
do Borui Kościelnej

Nowe formy wiklinowe

Piłkarski turniej amatorów

od września do oferty Nowoto-
myskiego ogrodu Zoologicznego 
zostały wprowadzone zajęcia edu-
kacyjne kierowane do przedszkoli 
i szkół podstawowych z całej wiel-
kopolski. ich temat to „Zwierzęta w 
służbie człowiekowi”. dzieci dowia-
dują się wielu interesujących infor-
macji o życiu zwierząt o ich roli w 
życiu człowieka.

Zainteresowanie zajęciami jest 
ogromne. 

Pierwsze zajęcia odbyły się 24 
września i były bardzo udane. dzie-
ci usłyszały nie tylko informacje o 
zwierzętach, ale także miały moż-
liwość je dotknąć, nakarmić czy 
też nauczyć się jak dbać o czystość 
zwierząt. Zajęciom towarzyszą rów-
nież warsztaty plastyczne o tematy-
ce zwierzęcej a dodatkową atrakcją 
jest możliwość przejazdu bryczką. 
Zapraszamy do Nowotomyskiego 
ogrodu Zoologicznego. Red

długo oczekiwana ścieżka już 
wkrótce powstanie! Ze strony gmi-
ny zostały na inwestycję wykupio-
ne działki, opracowany projekt,  
a także wpłacono połowę kwoty na 
zamierzenie budowlane. inwesty-
cja ma zostać zrealizowana w cyklu 
dwuletnim. w tym roku mają być 
wykorzystane pieniądze przezna-

czone przez gminę Nowy tomyśl, 
a w 2021 roku środki przekazane 
przez wielkopolski Zarząd dróg 
wojewódzkich. termin zadania zo-
stał wyznaczony na 15 lipca 2021 
roku, przy czym 50% wykonania, 
powinno zostać zrealizowane do 10 
grudnia 2020 r. 
Red

Już wkrótce w przestrzeni miej-
skiej Nowego tomyśla pojawią się 
kolejne, artystyczne formy wikli-
nowe. dzieła te powstały podczas 
Xli ogólnopolskiego Pleneru 
wikliniarskiego, który odbył się 
na terenie muzeum wikliniarstwa 
i Chmielarstwa od  4 do 13 wrze-
śnia. wydarzenie to było współfi-
nansowane z budżetu gminy Nowy 
tomyśl. Forma artystyczna pn. 
„Zwinięcie”, autorstwa anny Grzyb 
(wykonanie eugeniusz skrzypczak) 
zostanie zamontowana w centrum 
miasta, natomiast instalacja wikli-
nowa pn. „okulary” autorstwa eu-
geniusza skrzypczaka (wykonanie 
eugeniusz skrzypczak oraz monika 
Kowalczyk) przyozdobi otoczenie 
miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym tomyślu. Red
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tarnowskie Centrum wspierania 
Przedsiębiorców informuje, że 
oprócz odbywających się w trybie 
ciągłym mailowych konsultacji spe-
cjalistów, wyznaczone zostały także 
terminy telefonicznego wsparcia 
ekspertów. do dyspozycji przedsię-
biorców pozostają księgowa, radca 
prawny oraz doradca podatkowy. 
Konsultacje telefoniczne odbywa-
ją się w wyznaczone poniedziałki 
miesiąca, w godzinach od 16.00 do 
18.00.

Z bezpłatnego wsparcia skorzy-
stać mogą przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność gospodarczą na 
terenie gminy tarnowo Podgórne, 
start-upy oraz osoby, które pla-
nują rozpocząć pracę na własny 
rachunek. w przypadku chęci sko-
rzystania z konsultacji telefonicz-
nych, niezbędna jest wcześniejsza 
rejestracja w biurze tarnowskiego 
Centrum wspierania Przedsiębior-
czości. wyślij zgłoszenie mailowe 
na adres: kontakt@tarnowo-pod-
gorne.pl lub zadzwoń: 61 89 59 242. 
informacji na temat dyżurów spe-

cjalistów udziela dagmara orlik. 
Doradca podatkowy: 12 paź-

dziernika, 9 listopada, 7 grudnia
ekspert odpowie na pytania m.in. 

o formalności związane z założe-
niem firmy, wyborem najkorzyst-
niejszej formy opodatkowania, 
wskazania konsekwencji podatko-
wych zawieranych umów oraz wielu 
innych zagadnień, które pojawiają 
się przy zakładaniu oraz prowadze-
niu działalności gospodarczej. do-
radca odpowie także na wszelkie py-
tania dot. tarcz antykryzysowych. 

Księgowa: 19 października, 16 
listopada, 14 grudnia

Księgowa udziela wsparcia w 
zakresie wyboru formy opodatko-
wania, zmiany formy opodatkowa-
nia, obowiązków ewidencyjnych i 
podatkowych w zakresie podatku 
dochodowego. dowiesz się także 
jakie są obowiązki przedsiębiorcy w 
związku ze sprzedażą na rzecz osób 
fizycznych (kasa fiskalna, sprzedaż 
wysyłkowa) oraz w zakresie ubez-
pieczeń społecznych ZUs, podatku 
Vat i zatrudnienia pracownika na 

umowę o pracę i umowy cywilno-
prawne (zlecenia, o działo) oraz 
wymogi przy zatrudnianiu obcokra-
jowców. 

Radca prawny: 26 październi-
ka, 2 listopada, 21 grudnia

dyżur obejmuje m. in. opinio-
wanie umów i innych dokumentów  
w obrocie gospodarczym, doradz-
two w bieżących sprawach z zakresu 
prawa gospodarczego i handlu oraz 
z zakresie prawa pracy. 

Doradztwo mailowe 
Przypominamy, że doradztwo 

mailowe odbywa się w trybie cią-
głym. aby skorzystać z tej formy 
wsparcia, należy przesłać pytanie 
skierowane do eksperta na adres: 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl 
szczegółowe informacje dotyczące 
konsultacji znajdują się na stronie 
internetowej www.tcwp.pl, w za-
kładce doradztwo. 

Narodowe Czytanie to ogólnopol-
ska akcja społeczna propagująca 
znajomość literatury narodowej. 
Zapoczątkowana została w 2012 r. 
przez ówczesnego prezydenta rP 
Bronisława Komorowskiego. wte-
dy to pierwszą wspólnie odczytaną 
lekturą był „Pan tadeusz” adama 
mickiewicza. w kolejnych latach 
czytaliśmy razem m.in. dzieła alek-
sandra Fredry, trylogię oraz „Quo 
Vadis” Henryka sienkiewicza, 
„lalkę” Bolesława Prusa, „wesele” 
stanisława wyspiańskiego, „Przed-
wiośnie” stefana Żeromskiego oraz 
zbiór polskich nowel. 

tegoroczna odsłona Narodowe-
go Czytania odbyła się 5 września. 
Z tej właśnie okazji Biblioteka  
w tarnowie Podgórnym zaprosiła 
mieszkańców do wspólnego czyta-
nia – tym razem „Balladyny” Juliu-
sza słowackiego, wybitnego dzieła 
polskiego romantyzmu. wszyscy, 

którzy w tym dniu przybyli do Bi-
blioteki, otrzymali dyplomy z pa-
miątkową pieczęcią, słodką mali-
nową niespodziankę oraz gminne 
gadżety. 

w tym roku Biblioteka do akcji 
włączyła się po raz piąty, a razem  
z nią uczniowie lo z tarnowa Pod-
górnego, którzy zawsze chętnie an-
gażują się w tę akcję. Przekonaliśmy 
się, już po raz kolejny ile radości do-
starcza nam obcowanie z wybitną 
polską literaturą. dla niektórych 
wzięcie udziału w akcji stało się już 
tradycją i nie wyobrażają sobie, aby 
w tym dniu ich z nami nie było. Cie-
szymy się, że mimo wielu ograni-
czeń związanych z pandemią udało 
nam się razem spotkać. Już dziś ser-
decznie zapraszamy na spotkanie 
za rok. tym razem zaczytamy się  
w utworze „moralność Pani dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej. 
AN

od 1 października wprowadzono 
zmianę tras linii autobusowych nr 
802, 811, 882 oraz 886 w tarnowie 
Podgórnym.

autobusy linii 802, 882 mię-
dzy przystankami tarnowo Pdg/
Piaskowa i tarnowo Pdg/ostatnia 
jadą teraz ul. Poznańską, aleją so-
lidarności oraz Nową. Przystanek 
początkowy w kierunku Poznania  
i rokietnicy został zlokalizowany 
po przeciwnej niż dotychczas stro-

nie, w kierunku ronda im. Jacka 
Kuronia.

Natomiast trasa linii 811, 886 
między przystankami tarnowo 
Pdg/Piaskowa i rumianek/Nowa i 
przebiega ulicami: Poznańską, aleją 
solidarności oraz Nową. Nie jest już 
obsługiwany przystanek tarnowo/
Pdg ostatnia, a przystanek rumia-
nek/Nowa i jest przesunięty w kie-
runku ronda im. Jacka Kuronia.  
JZ (info: ZTM Poznań)

sztab woŚP w tarnowie Podgór-
nym już wysłał formalne zgłoszenie, 
potwierdzając tym samym chęć or-
ganizacji finału 10 stycznia 2021.

– mamy głowy pełne pomysłów, 
ręce gotowe do pracy, dlatego 
zgłosiliśmy się od razu pierwszego 
dnia – mówi Barbara Przyjemska, 
szefowa lokalnego sztabu woŚP. 
– Jednocześnie szczególną uwagę 
będziemy przykładali do bezpie-

czeństwa uczestników. dlatego każ-
de wydarzenie analizujemy również 
od tym kątem. 

sztab zaprasza do współpracy lo-
kalne grupy, stowarzyszenia, firmy  
i osoby indywidualne. Przyjmujemy 
zgłoszenia fantów na loterię i licyta-
cje. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr 
tel. 61 8959 263, 61 8959 264 lub 
mailem wosp@tarnowo-podgorne.pl. 
ARz

taRnowo poDGóRne

wirtualność wydarzenia umożliwi 
wszystkim chętnym udział w wykła-
dzie, dyskusji, wystawie czy koncer-
cie. Na transmisję online zaprasza-
my na pałacowego facebook’a 25 
października. w programie znajdą 
się:

godz. 16.00 - 16.45 wykład 
„mindfulness dla zdrowia, czyli jak 
za pomocą uważności osiągnąć spo-
kój, harmonię i spełnienie w okresie 
starości i późnej starości” – monika 
łuczak, psycholog i psychotera-
peutka 

mindfulness rozwija inteligencję 
emocjonalną oraz jest skutecznym 
antidotum na niepokój, stres, de-
presję, wyczerpanie i rozdrażnie-
nie. a zatem osoby praktykujące 
uważność są szczęśliwsze i bardziej 
zadowolone z życia, a jednocześnie 
rzadziej doświadczają dyskomfortu 
psychicznego. Praktyka uważności 
poprawia pamięć i koncentrację, 
skraca czas reakcji, wzmaga kre-
atywność, zwiększa odporność or-
ganizmu i wytrzymałość psychicz-
ną.

godz. 17.00-17.30 Dyskusja pa-
nelowa: „działaj z pasją i raduj się 
życiem – podejmowanie aktywności 
w wieku senioralnym”
• Monika Łuczak, psycholog; psy-
choterapeutka 
• Krystyna Dyba, koordynatorka 
szkoły „super babci i super dziad-
ka” przy Polskim stowarzyszeniu 
Pedagogów i animatorów KlaNZa 
oddział w Poznaniu
• Ewa Noszczyńska-Szkurat, I Za-
stępca wójta Gminy tarnowo Pod-
górne
• Irena Szewczyk, prezes Uniwersy-

tetu iii wieku w tarnowie Podgór-
nym
• Beata Walkowiak, przewodniczą-
ca Koła seniora senio-rita w lu-
sówku
• Elżbieta Kucharska, kierownik 
wielopokoleniowego Zespołu Pieśni 
i tańca lusowiacy
Moderator: monika rutkowska, 
dyrektor Pałacu Jankowice 

17.45 Koncert „Osiecka, klimacik 
i żart” 
Zarówno muzyka jak i słowo gra 
ważną rolę w tym wydarzeniu. wi-
dzowie, usłyszą wiele pięknych 
piosenek w pięknej interpretacji 
oksany Hamerskiej. między innymi 
„ludzkie gadanie”, „ miasteczko 
cud”, „Bo we mnie drzemie tygrysi-

ca”, „Bossa nova do poduszki” oraz 
wiersze i  sporą porcję kulturalnych 
żartów osnutych na kanwie piosenek 
agnieszki osieckiej. Piosenki aran-
żacyjnie i interpretacyjnie utrzyma-
ne są w czarującym klimacie, a ca-
łość poprowadzi rafał Piechota.

iii targom senioralnym w Pałacu 
Jankowice towarzyszyć będzie wy-
stawa pt.: „seniorzy z pasją”. Znaj-
dą się na niej prace wykonane przez 
seniorów gminy tarnowo Podgórne 
ze wszystkich Klubów i Kół senio-
ra, Uniwersytetu iii wieku oraz 
uczęszczających na zajęcia w Pałacu 
Jankowice.

więcej szczegółów na temat iii 
targów senioralnych jest na www.
palacjankowice.pl 
Monika Rutkowska  

III Targi Senioralne
Z powodu trwającego zagrożenia epidemiologicznego iii targi 
senioralne w Pałacu Jankowice odbędą się online
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Eksperci dla przedsiębiorców

Sztab WOŚP 2021

Narodowe Czytanie

Zmiana tras linii 
autobusowych 
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3 października budynek Centrum 
tradycji i Kultury w Komornikach 
gościł uczestników pierwszej edycji 
targów dla seniorów. Całe popołu-
dnie trwały zajęcia, pokazy i kon-
certy. seniorzy odwiedzali stoiska 
przygotowane specjalnie dla nich, 
mogli też złożyć wniosek o wyro-
bienie Komornickiej Karty senio-
ra, a także odebrać Kopertę Życia. 
wraz z Gminnym ośrodkiem spotu  
i rekreacji mogli zadbać o zdrowie  
i kondycję fizyczną, nauczyć się 
chodzenia z kijkami do nordic wal-
king czy poznać ćwiczenia na zdro-
wy kręgosłup. Uczestnicy mogli też 
skorzystać z szeregu fachowych po-
rad prawnych i lekarskich, poznać 
tajniki zdrowego odżywania, a tak-
że dokonać pomiaru ciśnienia krwi 
i ogólnego badania stanu zdrowia. 
seniorzy mogli odbyć  konsultacje 
dietetyczne przygotowane przez 
specjalistki z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, a także poroz-
mawiać na temat schorzeń i rehabi-
litacji narządów ruchu z ekspertami 
z Fundacji orCHidea i reha time.

oficjalne otwarcie targów nastą-
piło na dziedzińcu Centrum trady-
cji i Kultury  z udziałem wójta Jana 
Brody, przewodniczącego rady 
Gminy mariana adamskiego, a tak-

że organizatorów: Urszuli mojsiej,  
pełnomocnika gminy do spraw se-
nioralnych, dyrektor GoK-u adama 
Padła i Gosir-u marcina Kaczmar-
ka.  Goszczono takze seniorów z po-
morskiego Nowogródka. 

Bogaty we wrażenia dzień zakoń-
czył koncert z udziałem miejsco-
wych zespołów i wokalistów: „aspi-
rynki” z Katarzyną michałowską  
i Jackiem wietrzykowskim, „Ko-
morniczanie” z wirtuozem Zeno-
nem dolatą, Zofia liwerska oraz 
duet iza i marta. 
Red

wyDaRzenia

Tarnowo Podgórne dla seniorów
Projekt był skierowany do osób po 60. roku życia. Z zajęć skorzystało 97 seniorów. Odbyło się niemal 900 
godzin różnego rodzaju zajęć i wykładów
Z końcem września Pałac Janko-
wice ukończył realizację projektu 
„tarnowo Podgórne dla seniorów 
– działania opiekuńcze i aktywizu-
jące, współfinansowanego przez 
Unię europejską ze środków euro-
pejskiego Funduszu operacyjnego 
z programu z wielkopolski regio-
nalny Program operacyjny na lata 
2014 – 2020”. ich realizatorami 
byli Pałac Jankowice oraz ośrodek 
Pomocy społecznej w tarnowie 
Podgórnym. 

w tym projekcie każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. duża przestrzeń 
Pałacu Jankowice pozwoliła na pro-
wadzenie atrakcyjnych zajęć rucho-
wych: „Joga dla seniora” , „Nordic 
walking z gimnastyką” oraz „Za-
dbaj o kręgosłup”. Przy współpracy 
z Polskim stowarzyszeniem Peda-
gogów i animatorów „KlaNZa” 
odział Białostocki, odbywały się 
zajęcia pod nazwą „Gry i formy sty-
mulujące sprawność intelektualna 
i społeczną”, gdzie uczestnicy ćwi-
czyli bystrość umysłu oraz czerpali 
kreatywne pomysły na spędzenie 
czasu z wnukami. 

dużo zyskały osoby uczęszcza-
jące na zajęcia z tańca i choreote-
rapii, prezentując talent i zdobyte 
umiejętności wszystkim uczestni-
kom projektu podczas spotkania 
integracyjnego. odbył się także 
Kurs samoobrony dla seniorów, 
wzbogacony o elementy pierwszej 
pomocy. dzięki prowadzonym wy-
kładom zdrowiu, uczestnicy pro-
jektu mieli możliwość zapoznania 

się z działaniami profilaktycznymi, 
dostosowaniem diety w wieku se-
nioralnym oraz w przypadku życia 
z chorobą.

realizowane działania miały 
charakter społeczno – edukacyj-
ny, zapraszający seniorów do ak-

tywnego i kreatywnego spędzania 
wolnego czasu oraz dostosowania 
do realiów obecnego świata - stąd 
nie mogło zabraknąć także zajęć 
skierowanych do osób chcących 
zdobyć umiejętności w obsłudze 
komputera. dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia ceramicz-
ne, dla których została stworzona  
i wyposażona sala kreatywna. Zna-
lazły się w niej piec do wypalania 
ceramiki i materiały umożliwiające 
pracę z gliną, dające możliwość po-
prawy motoryki dłoni, koordynacji 
mięśniowo ruchowej oraz rozwoju 
wyobraźni i ekspresji plastycznej. 
także zajęcia rękodzielnicze, odby-
wające się w ramach Kubu seniora 
zaowocowały wieloma dziełami  
z dziedziny makram, szydełkowania  
i decoupage-u. 

w ramach dofinansowania zo-
stała stworzona sala sensoryczna, 
w której odbywały się Zajęcia te-
rapii Polisensorycznej dla senio-
rów. Zakupione urządzenia do 
aromaterapii, koloroterapii, muzy-
koterapii stymulujące zmysły, dały 
możliwość stworzenia przyjaznej 
przestrzeni, umożliwiającej relaks 
w poczuciu ciepła i bezpieczeń-
stwa. Podczas trwania projektu 
odbyło się osiem jednodniowych 
wycieczek edukacyjnych między 
innymi do Kórnika, ostrowa tum-
skiego – muzeum Brama Poznania, 
Pakszyna – plantacja lawendy, oraz 
wycieczka szlakiem żłóbków bożo-
narodzeniowych.  
Jolanta Cierpiszewska
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Targi Senioralne w Komornikach „Brązowa” Sara
Związki szachowe wielkopolski  
i Zachodniopomorskiego porozu-
miały się i od 20 do 27 września w 
sypniewie odbyły się podwójne mi-
strzostwa – mistrzostwa wielkopol-
ski juniorów oraz międzystrefowe 
mistrzostwa juniorów w szachach 
klasycznych.

w kategorii d-13 (dziewczęta 
roczniki 2007-2008) gminę tar-
nowo Podgórne i sekcję szachową 
tarnowo Podgórne Ks Korony Za-
krzewo reprezentowała tam sara 
Gać-mytych, uczennica 7 klasy sP 
lusowo. 

turniej był mocno obsadzony,  
a do wywalczenia były tylko 4 awan-
se na przyszłoroczne mistrzostwa 
Polski. Po tygodniu zmagań sara 
zdobyła brązowy medal mistrzostw 
wielkopolski oraz wypracowała 
bezpośredni awans na przyszłorocz-
ne mistrzostwa Polski. 
Sylwia Gać-Mytych
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12 tuRyStyczne plotki

Trening pod chmurką
Projekt był skierowany do osób po 60. roku życia. Z zajęć skorzystało 97 seniorów. Odbyło się niemal 900 
godzin różnego rodzaju zajęć i wykładów
dziś nie trzeba już nikogo przeko-
nywać, jak ważny jest ruch, rekre-
acja i ćwiczenia. Jednocześnie coraz 
częściej mówi się potrzebie częst-
szego kontaktu z naturą. a gdyby 
tak połączyć jedno z drugim? roz-
wiązanie nasuwa się samo: trening 
w plenerze!

wokół Poznania nie brak tere-
nów zielonych, które doskonale 
nadają się dla miłośników ruchu na 
świeżym powietrzu. dotychczas na 
potrzeby biegaczy oraz fanów nor-
dic walking i ćwiczeń na ścieżkach 
zdrowia wytyczono kilkanaście tras, 
które doskonale nadają się zarówno 
na jednorazowy wypad, jak i do re-
gularnych ćwiczeń.

Wędrując z kijkami
aktywna trójka (gmina stęszew, 

Komorniki i mosina), czyli 55 km 
znakowanych tras na terenie wiel-
kopolskiego Parku Narodowego to 
propozycja dla fanów wędrówek z 
kijkami, biegania i… biegówek. a co 
po drodze? Przede wszystkim piękne 
krajobrazy: wzgórza, lasy i jeziora 
(m.in. Góreckie z wyspą Zamkową), 
śródleśne polany i wiekowe aleje 
drzew, no i legendarna studnia Na-
poleona z wodą o smaku szampana! 

Po drugiej stronie Poznania, w 
malowniczej scenerii Parku Krajo-
brazowego Promno wytyczono Po-
biedziskie szlaki Nordic walking. 
trzy pętle o łącznej długości ponad 
20 km prowadzą wśród pól i dorod-
nych lasów liściastych z kilkoma 
śródleśnymi jeziorami i licznymi 
oczkami wodnymi. Najpiękniej jest 
wczesną wiosną, kiedy dno lasu po-
krywają rozległe kwietne dywany. 

lasy Puszczy Noteckiej i dolina 
wełny na terenie gminy oborniki 
to idealne miejsca na spacery z ki-
jami. wiedzą to doskonale człon-
kowie stowarzyszenia włóczykije. 
organizacja zainicjowała powstanie 
systemu tras nordic walking, które 
pozwalają dotrzeć m.in. do punktu 
widokowego nad wełną, miejsca 
pamięci narodowej – Grobów roż-
nowickich i muzeum młynarstwa 
w Jaraczu. Cztery obornickie tra-
sy liczą łącznie 36 km, a niemal 
identyczną długość ma najnowszy 
system nordic walking, stworzony 
w Zielątkowie na terenie gminy su-
chy las. „Z kijami na zielątkowskie 
lasy” można ruszyć, korzystając z 
pięciu oznakowanych tras.

Wspólne treningi
miłośnicy treningów w plene-

rze zapewne doskonale znają trasę 
Biegu o Koronę Księżnej dąbrówki 
– 10-kilometrową, oznakowaną pę-
tlę wśród lasów palędzko-zakrzew-
skich. w każdy sobotni poranek 
wykorzystują ją również uczestnicy 
parkrun dąbrówka –pięciokilome-
trowego biegu z pomiarem czasu. 
do rodziny parkrun należy też bieg 
w swarzędzu. trasa parkrun Jezio-
ro swarzędzkie prowadzi po ścież-
ce spacerowo-rowerowej wzdłuż 
wschodniego brzegu, ale biegacze 

często okrążają całe jezioro. Po 
drodze można sobie zaserwować 
dodatkowy zestaw ćwiczeń korzy-
stając z urządzeń ścieżki zdrowia. 
w murowanej Goślinie na treningi 
często wybierana jest licząca 5 km 
pętla, fragment trasy murowanej 
dychy, a w Puszczy Zielonce – po-
dobnej długości trasa imprezy dzie-
wicza Góra Biega! w Buku w każdy 
poniedziałek można potrenować z 
Bukowskim Klubem Biegacza w ra-
mach cyklu Biegam bo lubię.

miłośnicy nordic walking z Pusz-

czykowa wędrują z kijkami w każdy 
poniedziałek i środę, startując z uli-
cy Kościelnej. w Śremie regularne 
spacery z instruktorem organizują 
członkowie grupy #śremchodzi. 
można ich spotkać m.in. na „tajem-
niczym bagienku” i „Niezapomnia-
nej przebieżce”, czyli ścieżkach bie-
gowych w Parku im. włodzimierza 
Puchalskiego w centrum miasta.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Kto chciałby połączyć spacer z 

kompleksowym treningiem całego 

ciała, może wybrać się na ścieżkę 
zdrowia Kórnickiego Centrum re-
kreacji i sportu „oaza-Błonie”, wy-
posażoną w odpowiednie urządze-
nia i tablice instruktażowe. trasa o 
długości 3,8 km przebiega w obrę-
bie Zwierzyńca – lasu doświadczal-
nego na zachodnim brzegu Jeziora 
Kórnickiego. w pobliskim Borówcu 
na rowerzystów i spacerowiczów 
czeka oznakowana i niedawno od-
nowiona pętla Borówieckiego rin-
gu rekreacyjnego o długości 11,5 
km. mini-ścieżka zdrowia znalazła 

się także na trasie biegowej na połu-
dniowym pograniczu poligonu Bie-
drusko. Parking i miejsce na piknik 
na starcie, znakowana trasa w for-
mie pętli, dwa warianty długości, 
a przede wszystkim – malownicze 
otoczenie z sędziwymi dębami i śla-
dami bobrów: ścieżka biegowa łysy 
młyn ma wszystko to, o czym marzą 
fani treningu w pięknych okoliczno-
ściach przyrody.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna
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Ścieżka wzdłuż Jeziora Góreckiego w WPN. 

Ścieżka zdrowia w Kórniku. Las doświadczalny Zwierzyniec w rejonie ścieżki zdrowia w Kórniku. 

Na trasie nordic walking w Parku Krajobrazowym Promno. 

Ścieżki w lasach palędzko-zakrzewskich. 

„turystyczne Plotki”: w ra-
mach cyklu wspólnie z Poznań-
ską lokalną organizacją tury-
styczną (Plot) przybliżamy 
atrakcje i ofertę podpoznań-
skich gmin, by zachęcić do mi-
kroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i 
poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek 
okolic Poznania. 

Kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informa-
torów samorządowych 12 gmin 
członkowskich Plot, w Naszym 
Głosie Poznańskim oraz w Pra-
sowej Powiatowej 17.
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Przypomnijmy, zespół ogień  
w 2017 roku na 54. KFPP w opolu 
podczas konkursu „debiutów” zdo-
był trzy nagrody, w tym najważniej-
szą – publiczności, a także nagrodę 
słuchaczy radia opole oraz nagro-
dę stowarzyszenia artystów wy-
konawców Utworów muzycznych  
i słowno - muzycznych (sawP).  
Hit pt. „mary Jane” był grany  
w wielu rozgłośniach.

Nowa piosenka ognia ma całko-
wicie inne, nowoczesne brzmienie 
–  jest lekka, zarazem porywająca, 
po prostu przebojowa. 

– Nowy producent Hubert Urba-
niak (Nda) dał nam kopa – mówi 
lider i gitarzysta zespołu Przemy-
sław Zakrzewski. – Powracamy  
z całkowicie nowym brzmieniem, 
ale także wizerunkiem. Jest to zasłu-
ga naszej manager, która poskłada-
ła wszystko i skierowała na właściwe 
tory. Zawsze jako zespół chcieliśmy 
grać zwyczajnie fajne piosenki. mą-
dre tekstowo, ale bez moralizowania 
i pouczania słuchacza. oczywiście 
naszym zamiarem było połączyć 
gitarowe granie z nowoczesnym 
brzmieniem i dzięki Hubertowi uda-

ło się tego dokonać. od mementu 
wygrania festiwalu w opolu musie-
liśmy błyskawicznie brzmieniowo 
i wizerunkowo dogonić świat, aby 
nie być artystami dobijającymi się 
do pierwszej ligi, ale zostać jej gra-

czami. singiel „Nie Na tu Nic” jest 
właśnie tym momentem. Pracujemy 
oczywiście nad kolejnymi piosenka-
mi, kilka jest już gotowych, ponie-
waż złapaliśmy to, czego szukali-
śmy od momentu sukcesu w opolu. 

– Zaczęliśmy szukać czegoś zu-
pełnie nowego i pojawił się nasz 
obecny producent i nowy klawi-
szowiec Nda, z którym znaleź-
liśmy zupełnie nową formułę na 
zespół – mówi wokalista Filip Po-

pów. – Nasze poprzednie utwory 
były utrzymane w zupełnie innej 
stylistyce, która nam się po prostu 
znudziła. Hubert (Nda) dodał do 
naszej muzyki klubowych rytmów, 
nowoczesnego podejścia i swojego 
feelingu, a do tego trzeba było do-
stosować zupełnie inne partie gitar, 
a na koniec pojawił się pomysł na 
odmienne posadzenie wokalu. Po-
przednie piosenki były chwytliwe i 
przebojowe, ale teraz znaleźliśmy 
coś bardziej zaskakującego i emo-
cjonalnego. dzięki temu, że tekst 
jest mroczny i niepokojący, ale jed-
nocześnie ekspresyjnie zaśpiewa-
ny udało się osiągnąć wybuchowy 
i mam nadzieję przebojowy efekt. 
do tego musieliśmy znaleźć odpo-
wiedni obrazek, który podkreśliłby 
charakter piosenki. to co działo się 
na planie jest nie do opisania. Poja-
wiła się niesamowita energia, która 
obecna jest w każdym kadrze tego 
krótkiego filmu. Nawet ekipa filmo-
wa była pod wrażeniem tego co się 
wydarzyło i mam nadzieję, że wi-
dzowie i słuchacze odczują te same 
emocje podczas oglądania i słucha-
nia „Nie ma tu nic”. Red

kultuRa

„Nie ma tu nic” 
„Nie ma tu nic” to tytuł najnowszego singla zespołu ogień. Do bardzo przebojowej piosenki powstał 
także teledysk
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17 października o godz. 12.00 te-
atr muzyczny w Poznaniu zaprasza 
na pierwszy w tym sezonie salon 
Poezji, którego gościem będzie ak-
torka teatralna, filmowa i telewizyj-
na, oliwia Nazimek. w programie 
znajdzie się poezja Charlesa Bu-
kowskiego i sylvii Plath. Program 
muzyczny przygotuje zespół white 
elephant, założony przez artystkę 
w 2015 roku. oliwia Nazimek jest 
absolwentką wydziału aktorskie-
go akademii sztuk teatralnych  
w Krakowie. Na scenie debiutowała 
rolą Blanche w spektaklu „tramwaj 
zwany pożądaniem” tennessee wil-
liamsa w reżyserii iwony Kempy. 

od grudnia 2017 roku jest ak-
torką teatru Nowego w Poznaniu, 
gdzie można ją oglądać w przed-
stawieniach: „mister Barańczak” 
i „Kanapka z człowiekiem” (oba  
w reż. Jerzego satanowskiego), 
„Beniowski. Ballada bez bohatera” 
(reż. małgorzata warsicka), „Ba-
ba-dziwo” (reż. maria Kwiecień), 
„Pan tadeusz” (reż. mikołaj Gra-
bowski), „stan Podgorączkowy. 
Bibobit/osiecka” (reż. Piotr Krusz-
czyński), „Krzycz. Byle ciszej” (reż. 
aneta Groszyńska). Na koncie ma 
również udział w kilku serialach: 
„Nielegalni”, „Komisarz alex”, 
„stulecie winnych”, „Zakochani po 
uszy” i „m jak miłość”. 

Zespół white elephant skupia się 
głównie wokół brzmień akustycz-
nych indie pop i pop z wpływami jaz-
zu. w ich repertuarze znajdują się 
takie utwory jak: „maszyna do szy-
cia”, „Birds”, „tommy”, „dziew-
czynka” czy „January”. Niedawno 
wydali debiutancką płytę. Bilety  

w cenie 10 zł dostępne są w kasie 
oraz online na www.teatr-muzyczny.
pl i Bilety24.pl.

Z kolei od 15 do 17 października 
na scenie przy ulicy Niezłomnych 
będzie można zobaczyć znakomity 
musical „Nine”. Historia nawiązu-
je do oscarowego obrazu Federica 
Felliniego „osiem i pół” z 1963 
roku, z kultową rolą marcello ma-
stroianniego. Guido Contini, znany 
włoski reżyser filmowy i celebryta, w 
przeddzień 40 urodzin staje twarzą  
w twarz z kryzysem wieku średnie-
go. Chce nakręcić nowy film, ale 
nie ma na niego pomysłu. w dodat-
ku, jego żona luisa, była aktorka, 
zastanawia się nad porzuceniem 

męża. Na horyzoncie pojawiają się 
inne kobiety: kochanka Carla alba-
nese, muza Claudia Nardi i produ-
centka jego filmu la Fleur, które  
w głowie Guida mieszają się ze 
wspomnieniami jego czułej i kocha-
jącej matki oraz tajemniczej pro-
stytutki saraghiny. Na Broadwayu 
„Nine” pokazano prawie 800 razy. 
Zdobył on również nagrodę tony w 
pięciu kategoriach, w tym za najlep-
szy musical. okrzyknięty arcydzie-
łem, stanowi zarazem najważniejsze 
dokonanie w dorobku scenicznym 
maury’ego yestona, autora muzyki 
i tekstów piosenek, kompozytora 
innych znanych broadwayowskich 
przebojów. Jest to jeden z tych spek-
takli, których nie można przegapić. 

15 października o godz. 19.00 te-
atr muzyczny zaprasza na studencki 
czwartek, w ramach którego wszy-
scy studenci będą mogli nabyć bile-
ty za jedyne 20 zł. można je jednak 
wyłącznie rezerwować pod adresem 
bilety@teatr-muzyczny.poznan.pl 
lub dzwoniąc pod nr tel. 511 433 
616 lub 502 751 213.

wszystkie wydarzenia odbywają 
się zgodnie z obowiązującym rygo-
rem sanitarnym, czyli dla 25% pu-
bliczności. 
Red

Poetycko-musicalowy październik w Teatrze Muzycznym
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Wszyscy studenci 
będą mogli nabyć 
bilety za jedyne 
20 złotych.

Musical „Nine”.

Oliwia Nazimek.
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14 Gmina koStRzyn

wszystko za sprawą 200. rocznicy 
urodzin znanego pedagoga, które 
przypadają 26 października. Z tej 
okazji w holu Biblioteki Publicznej  
w Kostrzynie stanęła wystawa po-
święcona życiu i działalności est-
kowskiego. 

ewaryst estkowski był zasłu-
żonym działaczem i pedagogiem. 
Urodził się 26 października 1820 r. 
w drzązgowie koło Kostrzyna. Był 
synem Jana i Katarzyny, właścicieli 
gospodarstwa rolnego. Uczył się w 
Krzepiszynie, potem w Powidzu. 
Po ukończeniu seminarium nauczy-
cielskiego w Poznaniu objął placów-
kę nauczycielską w wojciechowie k. 
Śremu. Uczestniczył w powstaniu w 
1848 r. 

w Poznaniu założył estkowski 
pierwsze w Polsce towarzystwo 
Pedagogiczne. wydał: „elementa-
rzyk”, „szkołę Polską”, „szkółkę dla 
dzieci” i „szkółkę dla młodzieży”. 

Zmarł 15 sierpnia 1856r. w so-
den, w Niemczech, gdzie przebywał 
na kuracji. w 1928 r. odsłonię-
to przed budynkiem szkolnym w 
drzązgowie pomnik z kamienia ku 
jego czci, a wybudowana w 1962 

r. szkoła Podstawowa nr 1 im. e. 
estkowskiego w Kostrzynie przy-
jęła właśnie imię e. estkowskiego. 
wystawę można oglądać do końca 
października. 
MK

Wystawa Estkowskiego
rok 2020 decyzją rady miejskiej Gminy Kostrzyn został 
uznany Rokiem Ewarysta Estkowskiego w gminie Kostrzyn
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Sukcesy rowerzystów Walki Kostrzyn

Rewitalizacja terenu 
w SiedleczkuI liga unihokeja 

w gminie Kostrzyn!

ostatnie tygodnie zakończyły się 
pomyślnymi startami dla rowerzy-
stów walki Kostrzyn na zawodach 
mtB. Kolarze z Kostrzyna 12 wrze-
śnia byli obecni na Bike maratonie 
w Jeleniej Górze, gdzie najlepszy 
wynik osiągnął marcin Burchacki 
(10 miejsce, w klasyfikacji wiekowej 
i 38 w open). 

Następnego dnia w Górznie na 
dziewiątej odsłonie cyklu solid 
mtB miejsce czwarte w kategorii 
wiekowej i 14 pozycję w open, po-
mimo pomylenia trasy wywalczył 
michał wawer. 

wreszcie 20 września walko-
wicze doczekali się miejsca na 
podium, a to za sprawą dariusza 
adamskiego, które na iV edycji Kry-

terium leśnego Gogol mtB w Ne-
kielce zajął trzecie miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. 

Natomiast 27 wrześnie na solid 
mtB dąbrowa drugie miejsce w 

kategorii wiekowej zajął adam wi-
śniewski, który w klasyfikacji łącz-
nej sklasyfikowany został na miej-
scu jedenastym. 
ŁS

w minionych latach rewitalizowa-
no teren przylegający do Świetlicy 
wiejskiej w siedleczku. obiekt słu-
żący lokalnej społeczności zyskał 
nową nawierzchnię, ogrodzenie 
oraz nowe zabawki dla placu zabaw. 
Zagospodarowano również zieleń 
oraz postawiono wiatę na potrzeby 
spotkań mieszkańców sołectwa. Za-
dania były realizowane z Funduszu 
sołeckiego przy wsparciu budżetu 
Gminy Kostrzyn. ŁS

w sobotę 3 października w hali 
sportowej przy szkole Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie w roli gospodarza 
w meczu drugiej kolejki i ligi uniho-
keja wystąpili zawodnicy UKs Vic-
toria Gułtowy. 

spotkanie z tlU Kala izolacje 
toruń zakończyło się wynikiem 7:9 

(1:3; 3:5; 7:9). Kolejną okazję, żeby 
zobaczyć zawodników z Gułtów 
w Kostrzynie kibice będą mieli 30 
października, kiedy to odbędzie się 
mecz z UKs-em Błyskawica Nie-
chanowo. Śledzić na bieżąco poczy-
nania Gułtowian można na fanpa-
ge’u: UKs Victoria Gułtowy. ŁS
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Wystawę można oglądać do końca października.

ReKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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Pięć imprez, prawie siedmiuset 
uczestników, około 300 pokona-
nych kilometrów – tak w skrócie wy-
gląda cykl rajdów rowerowych im. 
Kazimierza Nowaka. do tego trze-
ba jednak dodać konkursy, nagro-
dy i uśmiechy... dzieci i dorosłych 
uczestników imprezy. 

Piąty rajd tradycyjnie wiódł 
dwiema trasami. Uczestnicy trasy 
rodzinnej dotarli do imielna. tam 
przyjął ich serdecznie ks. proboszcz 
andrzej szyndler, opowiadając mię-
dzy innymi o denarach z czasów 
Bolesława Chrobrego, znalezionych 
w pobliżu wsi oraz figurze matki 
Boskiej ukrytej przez mieszkańców 
w czasie ii wojny światowej. Uczest-
nicy rajdu dowiedzieli się też, że  
w tym roku obchodzony jest jubile-
usz 150-lecia budowy obecnie użyt-
kowanego kościoła. wcześniejsze 
spłonęły. 

Za gościnę księdzu proboszczowi 
rowerzyści i organizatorzy serdecz-
nie dziękują. 

Przez całą trasę rowerzystom to-
warzyszyło słońce oraz członkowie 

Pobiedziskiego Klubu rowerowe-
go. to oni wytyczyli szlaki i przed 
każdym rajdem je sprawdzili. w 
dniu zaś imprezy są opiekunami tu-
rystów. Na mecie na najmłodszych 
czekały gry i zabawy. emocji przy-
sporzyło przeciąganie liny. 

Zaawansowani rowerzyści wy-
startowali na trasę ośmiu jezior, 
która miała ponad 40 kilometrów 
długości. wiodła brzegiem Jezio-
ra dębiniec, przesmykiem między 
Jeziorem wroczyńskim małym  

i wroczyńskim dużym, groblą 
między Jeziorami stęszewskim i 
Kołatkowskim. rowerzyści jadąc 
od stęszewka w kierunku Karłowic  
i dalej Kowalskiego mieli też okazję 
przekonać się, że stan dróg powia-
towych jest naprawdę doskonały. 

w Pobiedziskach na uczestni-
ków czekał ciepły posiłek i konkurs. 
można tam było też sprawdzić swo-
ją wiedzę o powiecie poznańskim. 
wyniki konkursu ogłaszała między 
innymi małgorzata Halber, radna 
powiatu poznańskiego.  

Kolejna rowerowa impreza już 
17 października. rowerzyści od-
wiedzą jeziora Baba, Uli i ósemka. 
Pokonają sporo kilometrów leśnymi 
duktami. a na finał będą konkursy  
i wspólne zdjęcie.

rajdy realizowane są w ramach 
projektu „Przebudowa/rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2486P Pobie-
dziska – iwno (do węzła s5) – etap 
1 budowa ścieżki rowerowej na od-
cinku Kociałkowa Górka – Pobie-
dziska”. 
Robert Domżał

Dobre emocje i aktywność
– rajdy tak nas zainspirowały, że postanowiliśmy założyć Klub rowerowy – mówili po piątej imprezie z 
cyklu rajdów rowerowych im. Kazimierza Nowaka, mieszkańcy wsi Góra. W cyklu uczestniczą nie tylko 
mieszkańcy gminy Pobiedziska, ale też rowerzyści ze Szczecina, Solca Kujawskiego, Gniezna...  
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RekReacja

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

Uczestnicy rajdu w Imielnie.
Wystawę można oglądać do końca października.
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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!

Piłkarze Huraganu Pobiedziska 
wygrali w Pucharze Polski z Gro-
mem Plewiska 2:1. Prowadzą też w 
V lidze. Grzegorz Krawczyk, prezes 
mGKs Huragan, ostrzega jednak 
przed nadmiernym optymizmem.

Jedenastka z Pobiedzisk po dzie-
sięciu meczach przewodzi rozgryw-
kom ligowym. Przewaga nad drugą 
i trzecią drużyną jest nieznaczna 
– 4 pkt nad Pogonią łobżenica i 7 
nad Zamkiem Gołańcz, przy czym 
ta druga drużyna rozegrała o jedno 
spotkanie mniej. w środę piłkarze 
Huraganu pokonali Grom Plewiska 
2:1 i wywalczyli awans do półfina-
łu Pucharu Polski w rozgrywkach 
okręgu poznańskiego. Czy utrzyma-
ją dobrą passę? 

– mamy szeroki skład i zespół re-
zerw. Postawiliśmy sobie za zadanie 
zdobywać  punkty w każdym meczu, 
a nie dywagować, na którym miej-

scu zakończymy  rozgrywki – mówi 
trener mGKs Huragan Pobiedzi-
ska, Paweł Kutynia. 

Po spotkaniu z Gromem Plewiska 
trener jedenastki z Pobiedzisk był 
zadowolony tylko z części spotka-
nia.  

– w pierwszej połowie kontrolo-
waliśmy grę. Przy wyniku 2:0 wy-
dawało się, że dalsza część meczu 
będzie spokojna. tymczasem było 
dużo walki, akcje przenosiły się to 
pod jedną, to pod drugą bramkę. 
myślę, że kibicom mecz mógł się to 
podobać, trenerowi niekoniecznie 
– mówi trener Huraganu Pobiedzi-
ska. 

Zdaniem prezesa Huraganu, 
Grzegorza Krawczyka, zmiana po-
stawy mogła być spowodowana 
kontuzją daniela Brylewskiego. Za-
wodnik najpewniej wyeliminowany 
został z gry do końca tego sezonu. 

Bramki dla Huraganu zdobyli: 
maciej ratajski oraz adam Nie-
dzielski. Honorowego gola dla Gro-
mu strzelił tomasz Graczyk. sędzia 
rozdał aż 13 żółtych kartek. sześć 
z nich dostali piłkarze Huraganu, 
siedem Gromu.  Ci ostatni obejrzeli 
również dwa czerwone kartoniki.

Kolejnym rywalem zespołu z Po-
biedzisk w Pucharze Polski będzie 
stella luboń. Z tą samą drużyną pił-
karze z Pobiedzisk grali rok temu, w 
finale rozgrywek okręgowych. stella 
luboń wygrała wówczas 3:1.

mecz rozegrany zostanie 21 paź-
dziernika w Pobiedziskach. według 
trenera Huragan jest obecnie lep-
szym zespołem niż przed rokiem. 
Jak jednak mawiał najlepszy polski 
trener wszechczasów, Kazimierz 
Górski, piłka jest okrągła, a bramki 
są dwie... 
RD

mecz klasy okręgowej z orkanem 
Konarzewo był okazją do przepro-
wadzenia obchodów 50-lecie lu-
dowego Klubu sportowego „wiel-
kopolska” Komorniki, który jest 
dziełem wielu pokoleń, także całej 
społeczności gminy Komorniki. 
może o tym świadczyć obecność na 
jubileuszowym meczu byłych i aktu-
alnych działaczy, trenerów i zawod-
ników klubu.

Na uroczystości nie zabrakło 
również wójta Jana Brody, prze-

wodniczącego rady gminy mariana 
adamskiego, sekretarz olgi Kar-
łowskiej, prezesa wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej Pawła woj-
tali oraz dyrektora Gosir marcina 
Kaczmarka. Goście wręczyli lau-
reatom okolicznościowe pamiątki 
oraz piłki meczowe.

mecz rozpoczął się kopnięciem 
piłki przez najwspanialszego kibica 
klubu Nadię szarek. 

Zakończył się remisem 1:1. 
Red 

Zwycięstwo Huraganu Pobiedziska50 lat „Wielkopolski”

SpoRt

mistrzowski poziom reprezentują 
zawodniczki klubów jeździeckich z 
terenu gminy Pobiedziska. Na mi-
strzostwach Polski i wielkopolski, 
jakie odbyły się we wrześniu ama-
zonki zdobyły pięć medali. Z meda-
lami z imprez rangi mistrzowskiej 
wracają też kajakarze UKs Zalew 
Jerzykowo.

Akademicka medalistka z KJ 
Liljówka
Hania Jachimowicz, na co dzień 

trenująca w Klubie Jeździeckim lil-
jówka stęszewko, została wicemi-
strzynią Polski w akademickich mi-
strzostwach Polski, które rozegrano 
w radzionkowie na Śląsku. 

– Hania, w konkurencji skoków 
przez przeszkody, wystartowała w 
prestiżowej kategorii profi, w któ-
rej na koniu avaletto wywalczyła po 
rozgrywce medal srebrny – mówi 
liliana Jachimowicz. 

Na drugim koniu, ta sama ama-
zonka wystartowała również w 
konkurencji ujeżdżenie profi. Uzy-
skane tam punkty sprawiły, że do 
zawodniczki powędrował medal 
złoty w kombinacji skoków z ujeż-
dżeniem!

do tego kompletu doszedł po-
nadto medal brązowy zdobyty 
zespołowo w kategorii uczelni 
przyrodniczych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. łącz-
nie, aż trzy medale akademickich 
mistrzostw Polski!

Bezbłędna dziewięciolatka
– we wrześniu odbyły się rów-

nież mistrzostwa wielkopolski oraz 
ogólnopolska olimpiada młodzie-
ży – informuje sylwia Kamińska z 
Klubu Jeździeckiego rancho Koła-
ta.  

w mistrzostwach wielkopolski 
zadebiutowała najmłodsza zawod-
niczka z Kołaty, 9-letnia Zosia Ka-

mińska, która bezbłędnie pokonała 
trzy parkury i startując w rozgrywce 
z dużo bardziej doświadczonymi 
zawodnikami (przedział wiekowy 
9-12 lat) wywalczyła srebrny medal 
i została wicemistrzynią wielkopol-
ski.

Podczas finału ogólnopolskiej 
olimpiady młodzieży w lesznie, 
kolejna zawodniczka, 12-letnia 
Julia Ganowska, wywalczyła brą-
zowy medal. Julia jest również 
zwyciężczynią cyklu Cavaliada 
2019/2020 – najbardziej presti-
żowej imprezy dla dzieci startują-
cych na kucach.

Deszcz im niestraszny
Coraz lepiej prezentują się też 

kajakarze UKs Zalew Jerzykowo. Z 
mistrzostw wielkopolski i 6. regat 
o Puchar rektora Politechniki Po-
znańskiej przywieźli pięć medali. 

Pogoda nie sprzyjała kajakarzom, 
ale reprezentanci gminy Pobiedzi-
ska dzielnie stawiali czoła i aurze i 
rywalom... 

– Każde zawody, to nauka dla 
zawodników. medale zdobyli nawet 
zawodnicy, którzy dopiero co zaczę-
li treningi. widać, że mają zadatki 
na dobrych sportowców – mówi tre-
ner tomasz Preiss.  

Medale zdobyli:
• K4 juniorzy młodsi – Antoni 

Bednarek, Krzysztof Płóciennik, 
tymoteusz Zaparty i Hugo Gumny 
– srebro, 

• K2 dzieci chłopcy – Błażej Za-
party i Nikodem Bartkowiak – brąz,

• K1 dzieci chłopcy – Kuba Derda 
– srebro,

• K2 młodziczek – Amelia Preiss i 
Zosia Jędroszkowiak – brąz.   

dobrze zaprezentowali się też:
K1 dzieci dziewczynki – Paulina 

Kłobus – 4 miejsce, 
marcel Gajdamowicz i igor sam-

sel – 4 miejsce, miłosz Gajdamo-

wicz i Jan wlaszczyk – 5 miejsce. 
Na koniec reprezentujący UKs 

Zalew Jerzykowo wetereni: Barba-
ra Hajcel-węcławek, Piotr tomy-
ślak, Błażej andrzejewski i tomasz 
Preiss – brąz. 

Zawodnicy UKs Zalew Jerzyko-
wo zdobyli srebrne medale w dwóch 
konkurencjach, a brązowe w trzech. 
w ogólnej klasyfikacji medalowej 
dało to 7 miejsce. Kolejnych pięć 
medali przywieźli z XX mistrzostw 
Kajakowego Zrzeszenia lZs Junio-
rów i młodzików w Kajakarstwie. 
odbyły się one w wolsztynie. 
Robert Domżał

Sportowe Pobiedziska
reprezentanci podpoznańskiej gminy Pobiedziska z powodzeniem startują w różnych dyscyplinach 
sportowych
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Hania Jachimowicz na koniu 
Avaleto. Kajakarze UKS Zalew Jerzykowo na Torze Regatowym w Poznaniu.


