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Bez uśmiechu ani rusz. STR. 13

„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!

18 października 
nastąpiła premiera 
teledysku do singla  

„Witaj w Key School”
Str. 2. 
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2 WyWiad

Pierwsze pytanie, jakie mi się 
nasuwa to czy jest Pan dzisiaj 
bardziej muzykiem, czy przedsię-
biorcą? 

– (śmiech) Zdecydowanie jestem 
muzykiem, ponieważ muzyka 
płynie w moich żyłach od naj-
młodszych lat. od najmłodszych 
lat również kształciłem się w tym 
kierunku. Przedsiębiorcą stałem 
się dopiero dużo później. w moim 
przypadku to jest tak, że wszystko 
co robię w tzw. życiu zawodowym 
wiąże się głównie z muzyką, a więc 
dość sprytnie sobie to wymyśliłem 
(śmiech). 

Zgadza się. Jeśli mówiąc o branży 
muzycznej działa Pan jako przed-
siębiorca dość szeroko, jak to się 
zaczęło, jaki projekt jest dla Pana 
najważniejszy? 

– dawno temu wymyśliłem sobie 
przyszłość związaną wyłącznie z 
muzyką. Na pewno wiele osób zdaje 
sobie sprawę z tego, że nie jest 
łatwo żyć z muzyki. Nie wspomnę 
już o obecnej sytuacji spowodowa-
nej CoVid19. dlatego ja dawno 
temu postanowiłem stworzyć coś 
co pozwoli mi utrzymać rodzinę, 
a przy tym móc realizować swoją 
największą pasję jaką jest muzyka.
Kiedy zaczynałem wiele lat temu 
miałem przy sobie dwie najważniej-
sze mi osoby, moją mamę i moją 
ukochaną agnieszkę (dzisiaj moją 
żonę). Poza tymi dwiema kobietami 
były tylko wielkie marzenia jak na 
tamte czasy dość mocno oderwane 
od rzeczywistości. stworzyłem 
firmę, która w krótkim czasie stała 
się największym dostawcą aran-
żacji muzycznych w kraju, a teraz 
jednym z ważniejszym w europie. 
oczywiście wymagało to sporo 
poświęcenia, niemniej jednak mi-
di-Net czyli serwis midi24.pl to 
najważniejsze moje dziecko, które 
pielęgnuję i doglądam cały czas.   
to dziecko za 2 lata będzie pełno-
letnie. to właśnie rok 2004 jest dla 
mnie taką zawodową cezurą.

Czyli MIDI-NET to dla Pana 
najważniejszy projekt?

– Każdy z moich projektów jest dla 
mnie bardzo ważny. midi-Net  
to niewątpliwie jeden z pierwszych 
moich zawodowych sukcesów. 
mam nadzieję, że jeszcze kilka 
innych przede mną… (śmiech). 

No tak, Sadowsky Music Group to 
nie tylko serwis midi24.pl…

– sadowsky music Group to taki 
zbiór kilku głównych filarów moje-
go życia zawodowego. w tej grupie 
jest marka Key store, która 
jest dość dużym, ogólnopolskim 
graczem na rynku sklepów mu-
zycznych. mamy firmę eventową, 
dość dużą szkołę muzyczną Key 

sCHool jak również wytwórnię 
muzyczną, która pracuje z ciekawy-
mi artystami.  

18 października nastąpiła pre-
miera teledysku do Waszego sin-
gla „Witaj w Key School”. Utwór 
mówi o Waszej szkole, proszę 
powiedzieć o tym więcej.  

– Key sCHool to „cudowne 
dziecko” mojej żony agnieszki. 
Kilka lat  temu w naszych głowach 
powstał pomysł na stworzenie miej-
sca, gdzie dzieci i młodzież będą 
mogły uczyć się muzyki  
w profesjonalnych warunkach, pod 
okiem bardzo dobrych pedagogów, 
jak również będą mogły pokazać 
swój talent nie tylko rodzicom, 
rodzinie, ale szerszej publiczności. 
Key sCHool jest takim miej-
scem. sam jako muzyk wiem, jak 
ważna jest edukacja muzyczna, 
pierwszy nauczyciel. moją pierwszą 
nauczycielką pod koniec lat ’80 była 
starsza pani, która biła mnie po 
palcach igliczką. No cóż, taką miała 
metodę nauczania gry na fortepia-
nie. Nie chciałem, aby mnie uczyła  
i po pierwszym roku zrezygno-
wałem. Natomiast moja druga 
nauczycielka pani teresa Ciochosz 
pokazała mi niezwykły świat 
muzyczny, z którego już nigdy nie 
chciałem wyjść. od iii klasy szkoły 
podstawowej mówiłem, że będę 
muzykiem i będę żyć z muzyki. 
stworzyliśmy więc szkołę Key 
sCHool, która w pełni kierowana 
jest przez agnieszkę. ona wkłada 
całe serce w ten projekt i przyciąga 
do siebie dziesiątki cudownych 
dzieciaczków, które chcą uczyć się 
w szkole „Cioci agi”

 „Witaj w Key School” to pierwszy 
singiel napisany specjalnie dla tej 
szkoły muzycznej. Proszę o tym 
opowiedzieć.

–  Jakiś czas temu agnieszka 
powiedziała mi, że jej marzeniem 
jest, aby Key sCHool miał swoją 
piosenkę, taki jakby hymn, który 
będzie opowiadać o kolorowym, 
muzycznym świecie naszej szkoły. 
Kilka tygodni temu napisałem 
utwór spełniając marzenie mojej 
żony. Po przesłuchaniu tego utworu 
agnieszka krzyknęła „to jest to!!!” 
Przystąpiliśmy więc do pracy nad 
tym singlem i 18 października 
odbyła się jego premiera.

Jest Pan autorem tego utworu 
i również zagrał Pan w nim na 
pianie, kogo jeszcze możemy tam 
usłyszeć? Jak przebiegały prace 
nad piosenką?

–  w piosence „witaj w Key 
school” zagrali ze mną fanta-
styczni muzycy. Na perkusji maks 
mińczykowski, na basie łukasz 
Frąckowiak, gitary, Kuba Frydrych, 
sax Paweł Pełczyński, chórki Kaśka 

Pawlak. wszystko fajnie się skleiło 
dzięki mirkowi wdowczykowi. 
Finalnie jestem zadowolony z 
efektu naszej pracy (śmiech). to 
jak wyglądały prace nad piosenką 
można zobaczyć na naszym kanale 
you tube sadowsky music Group, 
gdzie serdecznie zapraszam.

A teledysk? Gdzie był plan 
zdjęciowy i kto wyreżyserował 
teledysk?

– w teledysku widzimy dwa główne 
plany zdjęciowe. Część zdjęć 
wykonaliśmy w salonie muzycznym 
Key store w Przeźmierowie, a 
pozostałe w szkole Key sCHool 
w tarnowie Podgórnym. obraz zo-
stał wyreżyserowany przez macieja 
motylewskiego, mojego serdeczne-
go kolegę.  

Singiel jest zapowiedzią płyty 
muzycznej dla dzieci, której 
premiera zaplanowana jest na 
rok 2021… 

– Zgadza się. Praca przy „witaj w 
Key sCHool” od samego począt-
ku sprawiała mi dużo przyjemności. 
Chociaż na co dzień kręcę się wokół 
gatunku pop, chciałem zrobić coś 
muzycznego dla dzieciaczków. 
Fajna zabawa przy produkcji,  
a później ciepłe przyjęcie singla 
chociażby wśród dzieci i znajomych 
spowodowało, że postanowiłem 
napisać i wyprodukować całą płytę, 
której premiera nastąpi w roku 
2021. mam głowę pełną pomysłów 
na kilka kolejnych piosenek, nad 
którymi już pracuję. 

Podczas wcześniejszej naszej 
rozmowy mówił Pan, że na 
grudzień planowane jest duże 
muzyczne wydarzenie – świą-
teczne show. Proszę uchylić 
rąbka tajemnicy.

– Zgadza się. Kocham święta i 
od kilku już lat myślę o wyprodu-
kowaniu świątecznego show. od 
dłuższego czasu pracuję nad tym 

projektem, ale niestety wszystkie 
plany w maju tego roku zostały 
przełożone na kolejny rok. Nie 
oznacza to jednak, że w tym roku 
na święta nic nie zrobimy. mogę już 
teraz zdradzić, że pracujemy nad 
przepięknym, świątecznym singlem 
z moimi muzycznymi przyjaciółmi. 
Nie chcę za dużo zdradzać,  
ale mogę powiedzieć, że singiel  
ten będzie zapowiedzią cudownego, 
świątecznego projektu na kolejne 
lata.

Kiedy możemy spodziewać się 
premiery i kto tam wystąpi?

– Premiera tego utworu planowana 
jest na koniec listopada 2020,  
a zaśpiewają i zagrają tam cudowni 
muzycy. to będzie dla mnie wielka 
przyjemność spotkać się z nimi w 
takich okolicznościach. Na razie 
nie chcę zdradzać tego kto tam wy-
stąpi, ale proszę mi wierzyć, będą 
to wyjątkowe osoby.

A Sadowsky Music Group, czy 
może Pan powiedzieć więcej na 
ten temat, jakie plany? 

– sadowsky music Group to  
w dużym skrócie taki dom produk-
cyjny. Jestem przekonany, że smG 
jako wytwórnia będzie w kolejnych 
miesiącach i latach miło zaskaki-
wać ilością i jakością produkcji.

rozmawiamy z wieloma fanta-
stycznymi artystami, z którymi 
mamy ciekawe plany na przyszłość. 
rok 2020 ze względu na sytuację 
skoncentrował mnie na pisaniu 
piosenek, więc mamy naprawdę  
co robić.

Jest też Pan właścicielem prężnie 
działającego sklepu z instrumen-
tami muzycznymi Key Store? 

– tak, Key store to też takie 
moje „złote dziecko”. to marka 
która jest na rynku od 2012 roku. 
Pracują w nim profesjonaliści  
i ludzie z pasją. to sklep który 
skupia się przede wszystkim na 
sprzedaży instrumentów klawiszo-
wych i nagłośnienia. Zapraszam 
do nas wszystkich miłośników 
muzyki, tych początkujących i tych 
zajmujących się muzyką zawodo-
wo, ponieważ każdy znajdzie coś 
dla siebie, a już na pewno spotka 
osobę, która doradzi w wyborze 
sprzętu czy instrumentu.

Gdyby miał Pan w kilku zdaniach 
powiedzieć coś do młodych, zdol-
nych ludzi, co by to było?

– Kochani, nie bójcie się marzyć  
i mierzyć wysoko. walczcie o swoje 
marzenia tak, jak ja to robię każde-
go dnia. Pozdrawiam wszystkich 
serdecznie!

Rozmawiał Sławomir Lechna

Witaj w Key School
rozmowa z muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, jak również przedsiębiorcą robertem 
sadowskim, założycielem grupy kapitałowej Sadowsky Music Group
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aktualności

reKlama

stan techniczny wiaduktu nie po-
zwala na jego dalszą eksploata-
cję. Choć wszystko jest gotowe do 
rozpoczęcia przebudowy obiektu, 
to jednak nie ma pewności, kiedy 
to nastąpi. Generalny dyrektor 
ochrony Środowiska w warsza-
wie uchylił bowiem postanowienie 
regionalnego dyrektora ochrony 
Środowiska w Poznaniu w związku 
z odwołaniami mieszkańców.

wiadukt drogowy w ciągu ulicy 
Kurlandzkiej, nad ul. Bolesława 
Krzywoustego, który powstał w 
latach 70 XX w., wymaga przebu-
dowy ze względu na zły stan tech-
niczny zagrażający bezpieczeństwu 
mieszkańców. miasto Poznań nie-
jednokrotnie o tym informowało. 
obiekt zostanie wyburzony, a w 
jego miejsce powstanie nowy. do-
datkowo skrzyżowania ulicy Kur-
landzkiej z ulicami wiatraczną i 
Bobrzańską zostaną zmienione na 
ronda. w budżecie miasta zabez-
pieczone jest ponad 26 mln złotych 
na inwestycję.

do przebudowy obiektu miasto 
przygotowuje się od kilku lat. w 
2017 roku powstała dwuwarian-
towa koncepcja przebudowy. w 

następnym roku odbyły się dwu-
krotnie konsultacje społeczne. 
Przez kolejne lata trwało przygoto-
wywanie dokumentacji budowlanej 
i uzyskiwanie wszystkich niezbęd-
nych pozwoleń, w tym decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia wydanej przez re-
gionalnego dyrektora ochrony 
Środowiska (rdoŚ).

w tym roku spółka Poznańskie 
inwestycje miejskie - posiadając 
wszelkie niezbędne dokumenty i 
ostateczne decyzje pozwalające na 
realizację zadania - ogłosiła prze-
targ na roboty budowlane, a w poło-
wie października podpisała umowę 
z wybranym w postępowaniu prze-
targowym wykonawcą prac.

Choć wszystko jest gotowe do 
rozpoczęcia inwestycji, to nie ma 
pewności, czy w najbliższym czasie 
to nastąpi. 22 października 2020 r. 
planowano przekazać wykonawcy 
plac budowy, gdyż również on jest 
gotów do rozpoczęcia robót. Jednak 
w połowie października General-
ny dyrektor ochrony Środowiska 
(GdoŚ) uchylił postanowienie 
regionalnego dyrektora ochrony 
Środowiska (rdoŚ) w Poznaniu, 

odmawiające wznowienia postępo-
wania dotyczącego wydania decyzji 
środowiskowej. GdoŚ uznał, że od-
mowa wznowienia postępowania, a 
tym samym utrzymanie wydanej i 
ostatecznej decyzji środowiskowej 
w mocy, o które wnioskował miesz-
kaniec, została wydana przez rdoŚ 
z naruszeniem prawa.

wobec zaistniałych okoliczności, 
nie doszło do przekazania placu 
budowy. Nie wiadomo, ile czasu 
zajmie postępowanie administra-
cyjne związane z decyzją GdoŚ. 
Nowy, bezpieczny wiadukt, dwa 
ronda i uzupełniająca infrastruktu-
ra dla pieszych i rowerzystów miały 
być gotowe do końca 2021 roku. w 
aktualnej sytuacji nie można podać 
terminu rozpoczęcia i zakończenia 
przebudowy. oprócz zmiany termi-
nów, należy liczyć się z konsekwen-
cjami finansowymi jakie będzie 
musiało ponieść miasto, wobec go-
towości wszystkich stron do przy-
stąpienia do robót budowlanych.

decyzja GdoŚ może wpłynąć na 
termin rozpoczęcia inwestycji na 
ul. Kurlandzkiej, a to oznacza, że 
będący w złym stanie technicznym 
wiadukt trzeba będzie zamknąć dla 

ruchu kołowego zanim rozpoczną 
się prace. obiekt nad ul. Krzywo-
ustego jest bowiem warunkowo do-
puszczony do użytku do 2 listopada 
br. Po tym czasie nie będzie można 
z niego korzystać ze względów bez-
pieczeństwa.

Zły stan techniczny wiaduktu 
potwierdzają ekspertyzy specjali-
stów z Politechniki Poznańskiej. 
Już wiosną 2019 roku, aby zapew-
nić bezpieczeństwo użytkownikom, 
wprowadzone zostało ograniczenie 
tonażu przejeżdżających pojazdów.

Zarząd dróg miejskich przygoto-
wuje się do zamknięcia obiektu od 
3 listopada. Zamknięcie przejazdu 
spowoduje konieczność wyznacze-
nia objazdów oraz zmianę tras au-
tobusów komunikacji publicznej nr 
152, 154, 165, 184, 511, 512, 238. 
objazdy zostaną wyznaczone uli-
cami: wiatraczna - Chartowo - Że-
grze, Bobrzańska - Krzywoustego 
- szwedzka, Kurlandzka - dziado-
szańska - Klenowska.
RB, ZDM, PIM

Zamkną wiadukt na Kurlandzkiej
Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej w Poznaniu zostanie 
wyłączony z użytkowania 3 listopada. 27 października rozpoczyna się natomiast 
remont nawierzchni na ulicy Krzywoustego

we wtorek (27 października) 
rozpoczyna się remont na-
wierzchni na ul. Krzywoustego 
na jezdni wyjazdowej z Pozna-
nia (na wysokości zjazdów do 
Kinepolis). Z uwagi na duże 
natężenie ruchu oraz zmienne 
warunki pogodowe, prace mogą 
potrwać do 30 listopada. By jak 
najbardziej zminimalizować 
utrudnienia remont będzie odby-
wał się etapami (co także wpływa 
na termin zakończenia).
w pierwszym tygodniu ekipy 
Zakładu robót drogowych będą 
frezowały nawierzchnię pomię-
dzy zjazdem z ul. szwedzkiej, a 
wjazdem na parking przy cen-
trum Giant / Kinepolis. Zostanie 
wydzielony jeden, a czasowo 
możliwe, że dwa pasy jezdni. w 
drugim etapie, po wszystkich 
Świętych, rozpocznie się frezo-
wanie prawej części jezdni na 
wysokości zjazdu z ul. szwedz-
kiej, a na pasie sfrezowanym 
w pierwszym etapie układana 
będzie nowa nawierzchnia. w 
trzecim etapie wyremontowana 
zostanie nawierzchnia pomiędzy 
wjazdem i wyjazdem z parkingu 
centrum Giant / Kinepolis. tutaj 
także należy spodziewać się 
wyłączenia pasów jezdni.
Po zakończeniu remontu kierow-
cy będą mogli wygodniej jeździć.

Remont na  
ulicy Krzywoustego

Więcej informacji komunikacyjnych na  
naszglospoznanski.pl 
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4 Gmina dopieWo 

Zwycięskie projekty to:  „strefa dla 
młodzieży w skórzewie – leśny Za-
kątek, etap ii”, „sport i bezpieczeń-
stwo ii - Palędzie” oraz „Park wiej-
ski w Gołuskach – nowy plac zabaw 
i inne elementy wyposażenia”.   

w głosowaniu udział wzięło 6258 
osób. Głosów ważnych było 6123 
(97,84%).   większość, bo aż 5225 
(83,49%) spośród wszystkich gło-
sów oddano za pośrednictwem for-
mularza elektronicznego na stronie 
dbo.dopiewo.pl. Głosowanie po-
przez wrzucenie głosu do urny, wy-
brało 1033 mieszkańców. 

Największą aktywnością – bio-
rąc pod uwagę stosunek liczby gło-
sów z danej miejscowości do liczby 
mieszkańców na koniec września 
2020 r. –  wykazali się mieszkańcy: 
Gołusek – głosowało 40,5% miesz-
kańców tego sołectwa, Palędzia – 
36%, dopiewca – 30%, skórzewa 
26,5%, Konarzewa 25% i  dąbrów-
ki 25%.

Projekty rywalizowały ze sobą 
o głosy w ramach grup sołectw o po-
dobnej wielkości. eliminację różnic 
dotyczących liczby mieszkańców 
zapewniały współczynniki korygu-
jące, przez które mnożono zebrane 
głosy (wynikające z  liczby miesz-
kańców sołectw na koniec 2019 r.).

Grupa I: 1 miejsce – „strefa dla 
młodzieży – skórzewo leśny Zaką-
tek etap ii”:  1797 głosów skorygo-
wanych (2155 głosów), 2 miejsce 
– „mini park linowy oraz ścieżka 
edukacyjna w  zabytkowym parku 
w  dąbrówce”: 1430 głosów skory-
gowanych (1290 głosów).   

Agata Miciałkiewicz, Skórzewo: 
– reprezentuję 3-osobowy zespół 
autorski. Jesteśmy bardzo zadowo-
lone ze zwycięstwa w grupie. „Zie-
lony Zakątek” zyska nowe urządze-
nia rekreacyjne – do wspinaczki, do 
huśtania, ruchome ławy, stojak dla 
rowerów, stół  do szachów, kosze 

i dodatkową zieleń. Już rok temu 
wystartowaliśmy z tym projektem 
i mimo ogromu pracy włożonej w 
promocję, zabrakło nam głosów. ale 
nie poddaliśmy się, lecz tym razem 
zmobilizowaliśmy większe siły. w 
popularyzację projektu zaangażo-
wanych było 5 osób. wspierały nas 
szkoła, przedszkole, harcerze. roz-
wiesiliśmy 120 plakatów i 12  bane-
rów – nie tylko w skórzewie, ale tak-
że w innych miejscowościach gminy 
– dąbrowie i  dopiewie, które nie 
miały swoich reprezentantów wśród 
projektów zakwalifikowanych do 
głosowania. Zachęcaliśmy do na-
szego projektu w galerii handlowej 
i na osiedlach, gdzie rozdaliśmy 
3 tysiące ulotek. wysłaliśmy setki 
smsów i e-maili. Zainwestowaliśmy 
w reklamę internetową. Nakręcone 
zostały dwa filmy. Założyliśmy pro-
fil projektu na fb i uaktywniliśmy się 
na internetowych grupach miesz-
kańców. wiedzieliśmy, że potrze-
bujemy dużo więcej głosów od kon-
kurencyjnego projektu z dąbrówki, 
żeby ostatecznie, po przeliczeniu 
zebranych głosów przez współczyn-
nik korygujący, zachować przewa-
gę. wysiłek się opłacił. Cieszymy się 
ze zwycięstwa i możliwości realiza-

cji ii etapu „Zielonego Zakątka”. 
Projekt dedykowaliśmy młodzieży, 
ale wyposażony w nowe urządze-
nia teren z pewnością będzie słu-
żyć szerszej grupie mieszkańców. 
Fajnie, że można zrobić coś razem 
i tym wspólnym działaniem zrobić 
coś dla innych. Budżet obywatelski  
pozwala mieszkańcom sprawdzić 
się pod względem kreatywności i w 
działaniu. dobrze, że władze gminy 
stwarzają od kilku lat taką możli-
wość. Zastanawiamy się, czy za rok 
znów będziemy mieli taką możli-
wość i będziemy mogli powalczyć w 
ramach kolejnej edycji dopiewskie-
go Budżetu obywatelskiego, czy 
koronawirus nie zabierze nam tych 
pieniędzy. 

Grupa II: 1 miejsce – „sport 
i  bezpieczeństwo ii – Palędzie”: 
1136 głosów skorygowanych (1100 
głosów), 2 miejsce – „mądra sowa 
lubi sport – mini boisko przy przed-
szkolu w  Konarzewie”: 547 głosów 
skorygowanych (567 głosów), 3 
miejsce – „mały alpinista – bez-
pieczne i wesołe miejsce do zabawy 
– doposażenie planowanego placu 
zabaw w dopiewcu”: 484 głosy sko-
rygowane (498 głosów).       

Paweł Czyż, Palędzie: – Cie-
szymy się ze sprzętu, który dzięki 
wygranej naszego projektu zyska 
jednostka ochotniczej straży Po-
żarnej w Palędziu. Zbiornik buforo-
wy na wodę przyda się podczas akcji 
ratunkowych – gaszenia pożarów 
i likwidacji podtopień. mieści on 
13 tys. litrów wody – prawie tyle, 
ile wlać można do 5 wozów stra-
żackich. Konsultowaliśmy projekt 
z Jednostką Państwowej straży 
Pożarnej nr 4 w Poznaniu. wiemy, 
że w okolicy brakuje takich zbior-
ników na wyposażeniu jednostek 
strażackich. Częścią zadania jest 
utwardzenie pobocza boiska przy 
strażnicy, gdzie powstaną miejsca 

do parkowania. Przydadzą się one 
podczas treningów i meczów. dzię-
ki temu łatwiej będzie można nie 
tylko zaparkować, ale też wyjechać 
na alarm, bo zdarzało się, że par-
kujący sportowcy zastawiali nam 
drogę wyjazdową. Nie byłoby rado-
ści, bez oddanych głosów. dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas wsparli. 
trudno zliczyć osoby, które włączyły 
się w akcję. mocno była zaangażo-
wana cała nasza jednostka ochot-
niczej straży Pożarnej w Palędziu, 
ale włączyli się również druhowie 
z dwóch pozostałych jednostek w 
gminie – z dopiewa i Zakrzewa, a 
także społeczności skupione wokół 
drużyn sportowych: Brave Beavers 
i wilki dąbrówka, korzystających 
z boiska obok strażnicy. wydruko-
waliśmy sporo kart do głosowania 
i rozdaliśmy je wszystkim zaanga-
żowanym w agitację. w naszych 
działaniach najistotniejszy był kon-
takt bezpośredni. informacja o pro-
jekcie krążyła pocztą pantoflową. 
sami obeszliśmy oprócz Palędzia, 
także dopiewiec. Fajnie, że ludzie 
mogą wziąć sprawy w swoje ręce i 
zadecydować o tym, jak wydać pew-
ną pulę gminnych pieniędzy. akcja 
dała strażakom okazję do kontaktu 
z mieszkańcami i poznania nowych 
miejsc, których w dynamicznie roz-
rastającej się gminie dopiewo co 
roku przybywa.   

Grupa III: 1 miejsce – „Park 
wiejski w Gołuskach – nowy plac za-
baw i  inne elementy wyposażenia”: 
279 głosów skorygowanych (235 
głosów), 2 miejsce – „Fontanna pły-
wająca na stawie w więckowicach”: 
182 głosy skorygowane (224 głosy), 
3 miejsce – „Bieżnia sportowa przy 
ZsP więckowice” 44 głosy skory-
gowane (54 głosy).   

Michał Pankiewicz, Gołuski: – 
w niewielkich Gołuskach próżno 
jest szukać wielkich atrakcji. Na-

turalnym miejscem na realizację 
naszego pomysłu jest sąsiedztwo 
świetlicy wiejskiej, której otoczenie 
urządzamy od kilku lat. wygrana w 
grupie podczas zeszłorocznej edycji 
zapoczątkowała urządzanie parku 
w Gołuskach i dodała nam skrzydeł. 
w ramach tej edycji zyska  kolejkę 
linową dla dzieci, nowe elementy 
placu zabaw, street workout, lampy, 
drzewa i krzewy. Park będzie miej-
scem spotkań seniorów i dzieci. dla 
wszystkich będzie fantastycznym 
miejscem spotkań. do dobrego wy-
niku w głosowaniu przyczyniła się 
współpraca rady sołeckiej i mar-
keting szeptany między sąsiadami. 
Jesteśmy niewielką społecznością 
i byliśmy świadomi, że o wygraną 
trzeba powalczyć. więckowice, 
których mieszkańcy złożyli dwa 
projekty konkurujące z naszym, 
dysponują większym potencjałem, 
są bardziej ludne. Podobnie jak Go-
łuski, więckowice miały na koncie 
wygraną w jednej z wcześniejszych 
edycji dopiewskiego Budżetu oby-
watelskiego, więc ich nie lekcewa-
żyliśmy. Na naszą korzyść działało 
to, że mieszkańcy więckowic złożyli 
dwa projekty, a my skupiliśmy się 
na jednym. dziękuję mieszkańcom 
Gołusek za zaufanie, za to, że zagło-
sowali na drugi etap zadania, mimo 
że realizacja pierwszego etapu, w 
związku z koronawirusem, nieco 
przesunęła się w czasie. Budżet 
obywatelski to wspaniała forma 
aktywizacji społeczności lokalnej. 
w tej inicjatywie ważne jest to, że 
integruje ona mieszkańców nie wo-
kół spraw pozytywnych, a nie wokół 
narzekania. 

Dopiewski Budżet Obywatelski
mieszkańcy gminy dopiewo zadecydowali w głosowaniu, które projekty zostaną zrealizowane  
ze środków dopiewskiego Budżetu obywatelskiego w 2021 r. Mogli oddać swój głos na 1 z 8 projektów. 
16 października poznali wyniki 
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Szkoła w Dąbrowie pod nadzorem Dopiewskie Filary
szkoła Podstawowa im. astrid lind-
gren w dąbrowie od 22 październi-
ka znajduje się pod nadzorem epi-
demiologicznym. tak zdecydował 
sanepid. Powodem jest wykrycie 
koronawirusa u  jednego z  nauczy-
cieli. w  domach pozostali wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
niepedagogiczni. Nauka odbywa się 
zdalnie, zgodnie z planem zajęć. 

– informację o  wprowadzonych 
środkach przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa 
przekazałam  całej szkolnej społecz-
ności, bezpośrednio po otrzymaniu 
decyzji sanepidu. wszyscy mają 
pozostać w  domach i  monitorować 
stan swojego zdrowia. Jestem w sta-
łym kontakcie z  urzędem Gminy 
dopiewo. Zastosowaliśmy środek 
zalecony przez sanepid.  Pracownik 
naszej szkoły, u  którego stwier-

dzono podczas testów obecność 
koronawirusa, stosował się rygory-
stycznie do zasad bezpieczeństwa, 
nosił przyłbicę i  maseczkę, wielo-
krotnie w  ciągu dnia dezynfekował 
ręce i  utrzymywał dystans, dlatego 
poddani jesteśmy nadzorowi epide-
miologicznemu, a  nie kwarantan-
nie. w związku z tym, mimo przej-

ścia szkoły na tryb zdalny, rodziny 
naszych uczniów  i  pracowników 
nie zostały poddane  izolacji i mogą 
funkcjonować normalnie w  życiu 
społeczno - zawodowym - powie-
działa elżbieta Zapłata - szwedziak, 
dyrektor szkoły Podstawowej w dą-
browie. 
AM 

Poszukiwani są kandydaci do Na-
grody wójta Gminy dopiewo „do-
piewski Filar”. rozpoczęła się jej 
piąta edycja. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do końca listopada 2020 
roku w urzędzie Gminy 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 te-
renu lub organizacja działająca na 
terenie gminy dopiewo i członko-
wie kapituły konkursowej. Nagro-
da przyznawana jest od 2017 r. w 3 
kategoriach: animator, ambasador 
i  super – filar. wypełniony formu-
larz, dostępny na stronie dopiewo.
pl, gdzie znaleźć można dodatkowe 
informacje. AM
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Gmina czerWonak

Położona zaledwie kilka kilometrów 
od centrum Poznania, a jednocze-
śnie sąsiadująca z terenami Puszczy 
Zielonki, gwarantuje mieszkańcom 
szybką komunikację z miastem  
i pełną infrastrukturę społeczną 
oraz handlowo-usługową, przy rów-
noczesnej możliwości ucieczki od 
wielkomiejskiego gwaru.

wybudowany w 2020 r. nowocze-
sny układ komunikacyjny z towarzy-
szącymi drogami rowerowymi, linie 
autobusowe i przystanek kolejowy 
zapewniają wszystkim mieszkań-
com Koziegłów bezpieczny dojazd 
do Poznania.

dostępność szkoły podstawowej, 
publicznych i prywatnych przed-
szkoli oraz klubów malucha,  powo-
duje, że Koziegłowy to bardzo dobry 
adres dla rodzin z dziećmi, a skupie-
nie kilkunastu placów zabaw, skate-
parku, boisk sportowych, pływalni 
oraz Centrum Kultury i rekreacji 
z bogatą ofertą zajęć dodatkowych 
gwarantują, że w wolnym czasie nie 
ma tu miejsca na nudę.

duże zainteresowanie jakim 
cieszyły się inwestycje, które  
w ostatnim czasie były budowane  
w Koziegłowach zachęca dewelope-
rów do budowy kolejnych domów  
i mieszkań.

30 września 2020 r. został ogło-
szony przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości o pow. 
5992 m2 przeznaczonej pod zabu-
dowę wielorodzinną lub usługową, 
zlokalizowaną w centralnej części 
Koziegłów, w pobliżu szkoły podsta-
wowej, Centrum Kultury i rekreacji 
oraz kompleksu handlowego.

Przetarg odbędzie się 30.11.2020r. 
w budynku Urzędu Gminy Czer-
wonak, a wadium należy wpła-
cić na konto urzędu do dnia 
24.11.2020 r. 

ogłoszenie o przetargu dostępne 
jest na stronie www.bip.czerwonak.
pl > przetargi > przetargi dotyczące 
nieruchomości.

Kontakt z urzędem Gminy Czer-
wonak – tel. 61/65-44-285, 61/65-
44-254. 
Red

Koziegłowy – warto tu zamieszkać!
Koziegłowy w gminie Czerwonak to jedna z największych wsi w Polsce, zamieszkiwana przez ponad  
11 tysięcy mieszkańców 
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Centrum Kultury i Rekreacji.

Grunt na sprzedaż przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną. 

Nowoczesny dojazd do Koziegłów.

Osiedle Leśne w Koziegłowach. 
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Nieodpłatna pomoc prawna 
na terenie powiatu poznańskiego
Punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej obsługiwany jest przez stowa-
rzyszenie inicjatyw społecznych 
„wsparcie, informacja, rozwój”, 
z siedzibą w Górze. lokalizacja 
punktu oraz harmonogram jego 
działania dostępny jest na stronie 
https://www.bip.powiat.poznan.
pl/3588,nieodplatna-pomoc-praw-
na, stronie stowarzyszenia www.si-
swir.pl oraz na www.facebook.com/
siswir/. 

w związku z CoVid obsługa 
interesantów w Punktach Nieod-

płatnej Pomocy Prawnej zlokalizo-
wanych w powiecie poznańskim od-
bywa się z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość 
(telefon, poczta elektroniczna). 
udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej odbywa się według kolej-
ności zgłoszeń, po wcześniejszym 
umówieniu terminu wizyty. 

aby umówić wizytę w punk-
cie nieodpłatnej pomocy prawnej 
należy dokonać rejestracji online 
pod adresem   http://np.ms.gov.pl, 
dokonać rezerwacji telefonicznie, 

pod numerem telefonu: 61 8410-
797, dokonać rezerwacji drogą 
elektroniczną na adres e-mail:  po-
mocprawna@powiat.poznan.pl w   
przypadku rejestracji drogą elek-
troniczną, w treści e-maila należy 
podać lokalizację punktu, w którym 
osoba chciałaby uzyskać nieodpłat-
ną pomoc prawną, imię i nazwisko 
osoby rezerwującej wizytę. szcze-
gółowe informacje znajdują się na 
stronie https://www.bip.powiat.po-
znan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-
-prawna. Red

Przebudują dwie ważne drogi
wkrótce rozpoczną się budowa obwodnicy Głuchowa w gminie Komorniki oraz ostatni etap prac na 
drodze Gądki – szczodrzykowo (gmina Kórnik). Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu udostępnił już 
wykonawcom place budowy. Obie inwestycje będą kosztować ponad 20 mln zł
Powiat poznański złożył wnioski  
o dofinansowanie przebudowy obu 
tych odcinków w ramach Fundu-
szu dróg samorządowych. Zostały 
one wysoko ocenione przez komi-
sję konkursową, dlatego przyznano 
dotacje w łącznej kwocie niemal  
10 mln zł. 

– dzięki temu prace rozpocz-
ną się jeszcze w tym roku – mówi 
tomasz łubiński, wicestarosta 
poznański. – oba przedsięwzięcia 
są niezwykle ważne i umożliwią 
zakończenie prac drogowych, któ-
re zrealizowaliśmy w poprzednich 
latach.

Obwodnica Głuchowa
obwodnica Głuchowa pozwoli 

odciążyć tę miejscowość i wyelimi-
nować ruch pojazdów ciężarowych 
z nieprzystosowanych do tego dróg. 
stworzy też całość z obwodnicą 
Chomęcic.

inwestycja ma kosztować ponad 
11 mln zł. dofinansowanie w ra-
mach Funduszu dróg samorządo-
wych to prawie 5,2 mln zł. Pozostała 
część pokryta zostanie z budżetów 
powiatu poznańskiego i gminy Ko-
morniki (gmina współfinansuje za-
danie w wysokości 3,2 mln zł).

– Zakres prac obejmie położenie 
jezdni o szerokości 7 metrów, a na 
początku i końcu tego odcinka bu-
dowę rond – opowiada marek Bo-

rowczak, dyrektor Zarządu dróg 
Powiatowych w Poznaniu. – Po-
wstaną też chodniki, ścieżki rowe-
rowe, oświetlenie na przejściach 
dla pieszych, azyl bezpieczeństwa 
oraz ekran akustyczny typu „zielo-
na ściana”. 

to droga o długości 1,4 km – od 
końca obwodnicy Chomęcic, przez 
ulicę ogrodową, aż do skrzyżowa-
nia z Komornicką w Głuchowie (na 

wysokości siedziby dHl). obwod-
nica Głuchowa ma być gotowa w 
październiku 2021 roku.

Droga Gądki – Szczodrzykowo 
Niemal 10 mln zł będzie z kolei 

kosztować przebudowa drogi po-
wiatowej w miejscowości dacho-
wa. to ostatnia część trasy Gądki 
– szczodrzykowo, która nie została 
jeszcze zmodernizowana.

– w 2018 roku przebudowali-
śmy odcinek w Gądkach, rok póź-
niej w szczodrzykowie. Został nam 
jeszcze ostatni fragment w samej 
miejscowości dachowa o długości 
około 1,8 km – wyjaśnia marek Bo-
rowczak.

ten etap zakłada powstanie kana-
łu deszczowego, poszerzenie jezdni 
do 6 metrów i ułożenie nawierzchni. 
Pojawią się chodniki i ścieżki rowe-

rowe, przebudowane zostaną zjazdy 
do posesji oraz przystanki autobu-
sowe. 

w ramach Funduszu dróg sa-
morządowych powiat poznański ma 
otrzymać na ten cel prawie 4,5 mln 
zł. współfinansowanie pozostałej 
części zadeklarowała gmina Kórnik. 
inwestycja potrwa do końca sierp-
nia 2021.
KF
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Droga w miejscowości Dachowa. Obwodnica Głuchowa pozwoli odciążyć tą miejscowość. 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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aktualności

Simchat Chajim 
Festival
16 października w sali miejskiej w Buku odbył się koncert 
inaugurujący dziewiątą edycję festiwalu. Wydarzenie po raz 
drugi odbyło się w tej podpoznańskiej miejscowości
mury dawnej synagogi wypełniły się 
śpiewanymi w jidysz przedwojen-
nymi kołysankami i pieśniami wie-
czornymi związanymi z nocą, ciszą, 
snem. Na scenie pojawiła się ola Bi-
lińska (wokalistka, multiinstrumen-
talistka, autorka tekstów i muzyki) 
wraz z łukaszem owczynnikowem 
(kontrabas) i  michałem Fetlerem 
(saksofony). 

w sobotnie popołudnie w ramach 
festiwalu, również w sali miejskiej o 
poszukiwaniu korzeni żydowskich i 
odkrywaniu  przodków (również z 
Buku) opowiadała sylwia Kościusz-
ko. 

Gościem spotkania była również 
Joanna Napierała, która w  ramach 
swojej działalności zawodowej zaj-
muje się genealogią, w tym również 

tą żydowską. opowiedziała o  tym, 
czym jest genealogia oraz zaprezen-
towała metody i  aktualne możliwo-

ści dotarcia do  informacji o  przod-
kach.
Zuzanna Skibińska
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Damian Boiński 
Kalwy 25 (gm. Buk) 
tel. 669 320 068 
tel. 607 347 668

Oferujemy usługi w zakresie: wymiana opon – wulkanizacja, 
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

reKlama

L O S i R  w  L u b O n i u  p O S z u k u j e

 kuchaRza / kuchaRki /
pOmOcy kuchennej 

Szczegóły na StROnie www.LOSiR.eu
ORaz pOd numeRem 5 1 7 - 7 5 1 - 0 7 1

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
Wójt Gminy Duszniki informuje, 

iż został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu 
mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym dwurodzinnym, 
położonym na terenie obrębu Podrzewie. przeznaczonym 
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu 
mieszkalnego.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,  
na terenie miejscowości położenia nieruchomości gruntowych 
oraz na stronie internetowej gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki  
ul. Sportowa 1-  telefon  61- 29 56 530, pokój nr 4.  
Strona internetowa: www.duszniki.eu.  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
Wójt Gminy Duszniki informuje, 

iż zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
nieruchomości położonych na terenie obrębu: Podrzewie, 
Wilkowo, Ceradz Dolny przeznaczonych do dalszej dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym ( na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców).
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,  
na terenie miejscowości położenia nieruchomości gruntowych 
oraz na stronie internetowej gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki  
ul. Sportowa 1-  telefon  61- 29 56 530, pokój nr 4.  
Strona internetowa: www.duszniki.eu.  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
Wójt Gminy Duszniki informuje, 

iż został podany do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości  lokalowej - biurowej, położonej na terenie obrębu 
Duszniki. przeznaczonej do dalszego użyczenia na rzecz 
dotychczasowego użytkownika.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,  
na terenie miejscowości położenia nieruchomości gruntowych 
oraz na stronie internetowej gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki  
ul. Sportowa 1-  telefon  61- 29 56 530, pokój nr 4.  
Strona internetowa:  www.duszniki.eu. 
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Zakończyły się prace związane z 
budową sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych na drodze 
krajowej nr 92 w ciągu ulicy Półwiej-
skiej. o inwestycję wykonaną przez 
GddKia – odział w Poznaniu, w 
ramach ministerialnego programu 
poprawy bezpieczeństwa zabiegał 
urząd miejski w Kostrzynie oraz 
radni ryszard Kubiak oraz artur 
wojciechowski. 
ŁS

Gmina kostrzyn

Co roku przemarsz przez Kostrzyn 
zwany „Capstrzykiem Patriotycz-
nym” (capstrzyk jest wieczornym 
pochodem, odbywa się zwykle w 
dzień poprzedzający lub w dzień 
rocznicy z udziałem ochotniczej 
straży pożarnej, harcerstwa, kom-
batantów, młodzieży szkolnej, 
władz samorządowych, z orkiestrą 
i pochodniami ulicami miasta na 
rynek, zakończony apelem po-
ległym, zapaleniem zniczy  i zło-
żeniem kwiatów pod Pomnikiem 
walki i męczeństwa) gromadził 
tłumy mieszkańców Kostrzyna, któ-
rzy chcieli upamiętnić poległych 20 
października 1939 roku. 

w tym roku w związku z pande-
mią koronawirusa uroczystości zo-
stały ograniczone do złożenia kwia-
tów oraz modlitwy przy pomniku na 
kostrzyńskim rynku, w domu pa-
rafialnym oraz cmentarzu. w uro-
czystościach udział wzięli burmistrz 
miasta i gminy Nekli Karol Balicki, 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
matysek wraz z zastępcą waldema-
rem Biskupskim, sekretarz gminy 
Kostrzyn agnieszka Piasecka, po-
czet sztandarowy w osobach Beaty 
Knopkiewicz, Przemysława Kubia-
ka, waldemara Kukuły oraz ksiądz 
proboszcz kostrzyńskiej fary Piotr 
lidwin.

rys historyczny został bogato 
przedstawiony na stronie izby mu-
zealnej Ziemi Kostrzyńskiej, który 
cytujemy poniżej.

Rys historyczny
w wielkopolsce 20–23 paździer-

nika 1939 r. odbyły się pierwsze ma-
sowe, publiczne egzekucje dokona-
ne w ramach operacji tannenberg. 
obok terrorystycznego charakteru 
stanowiły one element szeroko za-
krojonej akcji fizycznej likwidacji 
polskich warstw kierowniczych i 
inteligencji, a zarazem odwet za 
zwalczanie dywersji niemieckiej w 
pierwszych dniach września 1939 r.

ewenement w historii egzekucji 
publicznych w wielkopolsce w 1939 
roku stanowi ich seria, jaka nastąpi-
ła 20, 21 i 23 października na tere-
nie 14 miast powiatów: gostyńskie-
go, kościańskiego, leszczyńskiego, 
śremskiego i średzkiego. akcja ta, 
mająca wybitnie terrorystyczny 
charakter, została zaplanowana 
przy użyciu wszystkich środków, 
a jej praźródło stanowiła narada 
Heydricha 14 października, w któ-
rej uczestniczył na zasadzie gościa 
arthur Greiser (urodzony w Środzie 
wlkp. niemiecki polityk narodowo-
socjalistyczny, obergruppenfuhrer 
ss, Namiestnik rzeszy). Bezpo-
średnio po tym, 18 października, 
odbyła się w Poznaniu odprawa 
funkcjonariuszy einsatzkommando 
Vi, na której dokonano szczegó-
łowych ustaleń odnośnie miejsco-
wości, w których miały być prze-
prowadzone egzekucje publiczne, 
marszrut oddziałów egzekucyjnych, 
a nawet liczby przewidzianych ofiar. 
Zarówno ten ostatni fakt, jak rów-

nież wybór miejscowości nie pozo-
staje bez znaczenia w kontekście 
propagandowego „uzasadnienia” 
konieczności przeprowadzenia eg-
zekucji. do rozpowszechnianych 
przez hitlerowską propagandę le-
gend o „krwawej niedzieli bydgo-
skiej” i marszu ewakuacyjnym in-
ternowanych Niemców zamierzano 
dorzucić „mit” o bestialskim mor-
dzie, dokonanym rzekomo na 103 
Volksdeutschach, pochodzących z 
terenu wyżej wymienionych powia-
tów na początku września w okolicy 
turku.

operacja miała charakter ludo-
bójstwa i dotyczyła uznanych przez 
Niemców za „szczególnie nie-
bezpiecznych dla iii rzeszy Pola-

ków”. ofiary znalazły się na listach 
przeznaczonych do likwidacji ze 
względu na działalność publiczną i 
patriotyczną, sporządzonych przez 
specjalną komórkę wywiadu ss 
współpracującą z lokalnymi mniej-
szościami niemieckimi. w spisach 
znajdowali się: duchowni, politycy, 
pedagodzy, ludzie kultury, nauki i 
sztuki, przedsiębiorcy, powstańcy 
wielkopolscy i śląscy, działacze ple-
biscytowi na warmii i mazurach 
i na Górnym Śląsku, członkowie 
Związku Polaków w Niemczech, 
Partii Narodowo-demokratycznej, 
Polskiego towarzystwa Gimna-
stycznego sokół i Polskiego Związ-
ku Zachodniego.

w Kostrzynie egzekucje na pol-
skich obywatelach odbyły się w 
piątek, 20 października. we wszyst-
kich egzekucjach zginęło ogółem 
275 Polaków, z tego 28 na rynku 
w Kostrzynie (mieszkańcy gmin 
Kostrzyn i Nekla). Głównych aresz-
towań dokonano 18 i 19 październi-
ka przy użyciu sił policyjnych i przy 
aktywnej współpracy miejscowych 
Niemców, którzy zarazem należeli 

do współautorów wykazów straco-
nych Polaków. Należy podkreślić, 
że aresztowania znaczących osobi-
stości życia gospodarczego doko-
nywano przy użyciu podstępu. dla 
zachowania pozorów egzekucje 
poprzedzały bezpośrednio „postę-
powania sądowe” przed sądami 
doraźnymi policji bezpieczeństwa 
standgerichte. Parodię przewodu 
sądowego, trwającego nie dłużej 
niż kilkanaście minut, ograni-
czona głównie do sprawdzenia 
personaliów i wysłuchania opinii 
miejscowych Niemców na temat 
antysemickiej postawy i działalno-
ści podsądnych. w Kostrzynie sala 
sądowa miała miejsce w domu Ka-
tolickim przy ul. dworcowej. ska-

zanych rozstrzeliwano w kilku gru-
pach. dramatyczny charakter miał 
epilog egzekucji w Kostrzynie, kiedy 
to przy wrzucaniu zwłok do dołu, 
jeden z rozstrzelanych, nauczyciel 
Konrad Goćwiński odzyskał nagle 
przytomność, usiadł i powiedział 
„…dajcie mi spokój, jestem nie-
winny...”, a w chwilę później został 
dobity strzałami z pistoletu. Należy 
jeszcze dodać, że kierujący egze-
kucją oficerowie z reguły osobiście 
dobijali postrzelonych i dających 
oznaki życia Polaków.

Zabitych przewożono bezpośred-
nio do przygotowanych wcześniej 
mogił za murami cmentarza. spo-
czywały tam do 1945 r., kiedy to do-
konano ekshumacji i szczątki prze-
niesiono na teren cmentarza.

w 1946 r. powstała tablica upa-
miętniająca zamordowanych na 
rynku w Kostrzynie.
(Źródło: 1. Galiński A., Majchrzak 
W., Nawrocki S., Woźniak M., Zim-
niak H., Zbrodnie Wehrmachtu w 
Wielkopolsce, Kalisz 1986, 2. Wiki-
pedia). 
MK, ŁS

Capstrzyk Patriotyczny
81. rocznica rozstrzelania mieszkańców Kostrzyna i Nekli 
przez Niemców
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Finał konkursu 
„Wyścig po piłki”

Światła na Półwiejskiej

we wrześniu Główny urząd staty-
styczny organizował konkurs „wy-
ścig po piłki”, gdzie gmina Kostrzyn 
zajęła 5 miejsce dzięki aktywnemu 
udziałowi rolników w samospisie. 
Nagrodami w konkursie były zesta-
wy piłek do piłki nożnej, siatkówki, 
koszykówki oraz pompki do piłek. 
Nagrody zostały przekazane do 
szkół z terenów wiejskich w naszej 
gminie. Zachęcamy do udziału w 
pozostałych konkursach promują-
cych Powszechny spis rolny 2020: 
konkurs „Złap spis w gminie”, kon-
kurs radiowy z wiedzy o Powszech-
nym spisie rolnym 2020, konkurs 
dla kół gospodyń wiejskich na wy-
konanie rękodzieła zawierającego 
napis „Psr 2020” oraz konkurs 
fotograficzny „moje gospodarstwo 
w obiektywie”. KA Fo
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W Kostrzynie egzekucje na polskich obywate-
lach odbyły się w piątek 20 października. We 
wszystkich egzekucjach zginęło ogółem 275 
Polaków, z tego 28 na Rynku w Kostrzynie
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20 października gmina Nowy to-
myśl nieodpłatnie przekazała w uży-
wanie nowy sprzęt komputerowy: 
Notebook dell Vostro 3590 wraz z 
systemem operacyjnym windows 
10 Proedu w liczbie 40 sztuk, któ-
rych jest właścicielem. 

Komputery zostały zakupione 
w ramach umowy o powierzenie 
grantu nr 7881916753 w ramach 
Programu operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 osi Prio-
rytetowej nr 1 „Powszechny dostęp 
do szybkiego internetu” działanie 
1.1: „wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o 
wysokich przepustowościach” do-
tyczącej realizacji projektu granto-
wego pn. Zdalna szkoła + w ramach 
ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 
zawartej 28 maja z Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa.

sprzęt, o którym mowa jest prze-
znaczony dla uczniów z rodzin wie-

lodzietnych (3+),  do wykorzystania 
w procesie nauki zdalnej, w czasie 
zamknięcia szkół spowodowanego 
epidemią CoVid-19. Po tym cza-
sie będzie podlegał zagospodaro-

waniu na cele statutowe jednostki. 
Jeśli stanie się zbędny, szkoła ma 
obowiązek niezwłocznie zwrócić go 
protokolarnie gminie Nowy tomyśl. 
Red

noWy tomyśl

Czas pandemii uniemożliwia prze-
prowadzenie różnych wydarzeń  
i spotkań. Chociaż w tym roku zo-
stały odwołane dwie imprezy mo-
delarskie, to gmina Nowy tomyśl 
oraz Nowotomyski ośrodek Kultu-
ry znaleźli sposób na dalszy rozwój 
modelarstwa na naszym terenie. od 
czerwca do końca września wszyscy 
zainteresowani mogli wziąć udział 
w internetowym Konkursie modeli 
Kartonowych wydawnictwa mode-
larstwo Nowotomyskie z okazji 234 
urodzin Nowego tomyśla. 

ogółem zgłoszono 110 modeli, 
które wykonały osoby indywidualne 
oraz przedstawiciele 13 modelar-
ni. Nowotomyski ośrodek Kultury 
reprezentowało 13 osób, które wy-
stawiły łącznie 27 modeli. Nowoto-
myskim zawodnikom udało się zdo-
być 8 medali (3 złote i 5 srebrnych).  
w kategorii wiekowej młodzik dwa 
srebrne medale wywalczył Jarosław 
szewczuk modelami wiklinowy 
trabant i samochód z wyścigów 
wraK day. w tej samej katego-
rii wiekowej Julia werner zdobyła 
srebro modelem samolotu ts-8 
Bies. również Patryk Brzostowski 
wywalczył srebro za Nowotomyski 
ogród Zoologiczny. w grupie Ju-
niorów Jakub werner zdobył złoto 
modelem wiklinowy trabant. 

wśród nowotomyskich modela-
rzy reprezentujących grupę wieko-
wą senior dominowały uplastycz-
nione i zmodyfikowane modele. 
sebastian wlaźlak zdobył dwa 
złote medale za repliki Chaty olę-
derskiej i urzędu miasta w Nowym 
tomyślu. również model Chaty 
olęderskiej Piotra szepelawego 

otrzymał srebro. w klasyfikacji 
drużynowej Nowotomyski ośrodek 
Kultury zdobył pierwsze miejsce, 

drugie przypadło modelarni Com-
bat z Chełmży, trzecie modelandii  
z Czarnej Białostockiej. Red

Konkurs modeli 
kartonowych
110 modeli zgłoszono w internetowym Konkursie modeli 
Kartonowych w Nowym tomyślu 
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Budowa instalacji 
fotowoltaicznej

Pasowanie na ucznia

Budowa ul. Różanej

Komputery od gminy dla uczniów

Przedsiębiorstwo wodociągów i Ka-
nalizacji w Nowym tomyślu spółka 
z o.o. realizuje budowę instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 153,6 kwp 
wytwarzającej energię elektryczną 
dla potrzeb oczyszczalni ścieków 

w Nowym tomyślu. wykonawcą 
robót jest firma envirotech spół-
ka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. 
Kochanowskiego 7.  Zakończenie 
budowy planowane jest na początek 
listopada 2020 r. Red

13 października w szkole Podsta-
wowej nr 1 im. tadeusza Kościusz-
ki w Nowym tomyślu odbyło się 
oficjalne pasowanie na ucznia. 
dzień później pierwszoklasiści 
szkoły Podstawowej nr 3 im. Felik-
sa szołdrskiego w Nowym tomyślu 
również zostali włączeni do grona 
społeczności uczniowskiej. Podczas 

występów artystycznych ucznio-
wie wzorowo zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie oraz wo-
kalne. uwieńczeniem aktu pasowa-
nia było wręczenie pamiątkowych 
dyplomów przez dyrekcję szkoły. 
Gratulujemy wszystkim Pierwsza-
kom i życzymy samych pogodnych 
dni w szkole! Red

ogłoszony został przetarg na budo-
wę ulicy różanej w Nowym tomyślu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
termin składania ofert upłynął 19 
października br. długość odcinka 
drogi jaki został ujęty do pierwsze-
go etapu budowy ulicy różanej to 
410 mb. w ramach budowy ulicy 
ma powstać m. in. nowa konstruk-

cja jezdni, chodników oraz zjazdów. 
w związku z projektem przewidzia-
na jest również realizacja zadań tj. 
przebudowa sieci telekomunikacyj-
nej, oświetlenia ulicznego, a tak-
że budowa nowej sieci kanalizacji 
deszczowej. wskazany przez zama-
wiającego termin na realizację zada-
nia to 14 grudzień 2020 r. Red
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w tegorocznym głosowaniu, które 
odbyło się od 10 lipca do 11 wrze-
śnia w systemie on-line udział wzię-
ło 1157 osób. łącznie oddano 1819 
głosów na 5 projektów. 

wszystkie projekty skierowane 
do realizacji w 2021 roku. 
1. wykonanie dokumentacji tech-
nicznej na przebudowę ulicy Bli-

skiej w rabowicach - 561 głosów. 
2. strefa rekreacji na os. raczyń-
skiego (opracowanie projektu oraz 
wstępne przygotowanie terenu) - 
214 głosów. 
3. Projekt rewitalizacji Placu Han-
dlowego w swarzędzu - 257 głosów 
Projekty dodatkowe: 
4. „suchą nogą przez wieś” Kobyl-
nica, ul. Południowa (opracowanie 
projektu) - 402 głosy 
5. oznakowanie trasy i udogodnie-
nia infrastruktury mety parkrun 
nad Jeziorem swarzędzkim - 385 
głosów. 
MW

w ramach programu „Bezpieczne 
przejście dla pieszych” gmina swa-
rzędz uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 200 tys. zł. Kwota ta po-
zwoli na poprawę bezpieczeństwa w 
pięciu, szczególnie niebezpiecznych 
miejscach. do końca tego roku 
oświetlenie i nowe oznakowanie 
świetlne powstanie na 3 przejściach 
na ul. Cieszkowskiego oraz na uli-
cach Piaski i Graniczna. MW

Z uwagi na pandemię wirusa Co-
vid-19 gmina swarzędz wdrożyła 
nowe rozwiązanie do obsługi syste-
mu kolejkowego w Biurze obsługi 
interesanta urzędu miast i Gminy 
swarzędzu.

ma on na celu spowodować, aby 
klienci nie musieli stawiać się przy 
biletomacie i dotykać ekranu 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.

szczegóły, w tym, instrukcję ob-
sługi aplikacji Qms zamieszczone 
są na www.swarzedz.pl. 
MW

Gmina sWarzędz

- Jest mi niezwykle miło powitać 
Panią w gronie mieszkańców na-
szej gminy. wraz z Pani zameldo-
waniem się w Jasinie 23 lipca 2020 
roku liczba mieszkańców miasta i 
gminy swarzędz osiągnęła poziom 
50 tysięcy! Jest więc Pani osobą 
wyjątkową również i z tego powo-
du. serdecznie gratuluję! Proszę 
przyjąć moje serdeczne życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności dla 
całej Pani rodziny. Pozwolę sobie 
również wyrazić nadzieję, że nasze 
hasło „swarzędz – dobrze trafiłeś” 
niezawodnie sprawdzi się również w 
Pani przypadku. 

Powyższe słowa burmistrz swa-
rzędza marian szkudlarek skiero-
wał do darii Zaręby, która 7 paź-
dziernika odwiedziła swarzędzki 

ratusz. do gratulacji burmistrz 
dołączył bukiet kwiatów oraz kosz 
pełen słodyczy, a pamiątkowa foto-

grafia uwieczniła to sympatyczne, 
symboliczne spotkanie...  
MW

Swarzędz ma 
50 tys. mieszkańców
23 lipca 2020 roku liczba mieszkańców miasta i gminy 
Swarzędz osiągnęła 50 tysięcy
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Aplikacja do rezerwacji 
wizyt w urzędzie

Wyniki głosowania 
w BO Swarzędza

Bezpieczne 
przejścia 

Przebudowa ulic 

Plac zabaw przy SP nr 5

Ul. Fiedlera 
z dofinansowaniem 

Nowa nawierzchnia 
ulicy Cechowej

Woda popłynie z 
Gortatowa 
do Paczkowa

Niedawno gmina swarzędz roz-
strzygnęła przetarg na przebudowę 
następujących ulic w swarzędzu: 
Garbarskiej (o długości 87 m), Ku-
śnierskiej (77 m), Płócienniczej 
(132 m) i Garncarskiej (74 m). Po-
wstanie tam kanalizacja deszczowa, 
usunięte zostaną kolizje teletech-
niczne i energetyczne, po czym 
zbudowana zostanie porządna na-
wierzchnia, chodniki i place do za-
wracania. Budowa powinna zacząć 
się we wrześniu i potrwa do stycznia 
przyszłego roku. 

wykonawcą będzie Budownictwo 
drogowe Krug sp. z o.o. sp. k., któ-
re podjęło się zadania za nieco po-
nad 986 tys. zł. umowę w tej spra-
wie burmistrz swarzędza marian 
szkudlarek podpisał 4 września. Jak 
widać na zdjęciu - prace budowlane 
już trwają. 

w przygotowaniu jest też przebu-
dowa ok. 100-metrowej ul. Bednar-

skiej w swarzędzu. ulica Bednarska 
będzie pieszojezdnią o nawierzchni 
z kostki brukowej. Najpierw, oczy-
wiście, zostanie wykonane odwod-
nienie, uzupełnione zostaną bra-
kujące przyłącza. Przetarg został 
już ogłoszony a cała przebudowa 
powinna się zakończyć do wiosny 
przyszłego roku. 
MW 

Z początkiem września do użytku 
został oddany nowy plac zabaw przy 
szkole Podstawowej nr 5 w swarzę-
dzu wybudowany w ramach budże-
tu obywatelskiego na rok 2020. 

Budowa objęła wykonanie pola 
piaskowego o powierzchni 400 m2 

oraz montaż 8 urządzeń, między 
innymi huśtawki klasycznej i wago-
wej, a także linarium o wysokości 4 
m, pomostów i zestawów drabinek 
oraz zjeżdżalni.

Koszt inwestycji do niemal 119 
tys. zł. MW

Niedawno na ulicy Fiedlera w swa-
rzędzu zakończyły się roboty bu-
dowlane związane z układaniem 
nowej nawierzchni. okoliczni 
mieszkańcy zyskali pieszojezdnię 
o długości 63 m wykonaną z pły-
ty ażurowej oraz betonowej kostki 
brukowej zakończoną placem do 
zwracania. 
inwestycja kosztująca 134.070,00 
zł w całości sfinansowana została 
z rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych. MW 

Niedawno nową nawierzchnię 
otrzymała ul. Cechowa w swarzę-
dzu, położona pomiędzy ulicami 
wrzesińską i warszawską. Koszto-

wało to ok. 90 tys. zł. wykonawca 
była firma Budownictwo drogowe 
Krug. 
MW

Gmina swarzędz ogłosiła przetarg 
nieograniczony na budowę sieci 
wodociągowej z łowęcina do Pacz-
kowa. wybudowana zostanie sieć 
o średnicy 180 mm i długości 1200 
m. inwestycja ma zakończyć się do 
wiosny przyszłego roku. woda z 
ujęcia w Gortatowie zasili północ-
ną część Paczkowa, dzięki czemu 
powinny skończyć się problemy z 
ciśnieniem w tamtejszej sieci, do-
kuczliwe zwłaszcza w porach naj-
większego poboru.

Przypomnijmy, że w bieżącym 
roku, kosztem 260 tys. zł, na sta-
cji uzdatniania wody w Gortatowie 
zbudowany został nowy zbiornik 
wody pitnej (na zdjęciu). Na rok 
przyszły planowane jest wykonanie 
tam dodatkowego ujęcia wody. MW
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Gmina tarnoWo podGórne

„Król” światło dzienne ujrzał 7 
lutego 2020 roku i  jest debiutem 
pisarskim Grażyny adamczyk, 
mieszkanki wysogotowa (gmina 
tarnowo Podgórne). Książka warta 
przeczytania.

akcja osadzona jest wieki po tym, 
jak ostatni ludzie opuścili zniszczo-
ną Ziemię na zawsze, by skoloni-
zować nowe planety. Jedną z  wielu 
takich planet jest Ker-Ker. dawniej 
rozkwitające i wymarzone dla ludzi 
królestwo, które – po śmiertelnym 
wypadku królewskiej  rodziny – 
trafiło w  ręce namiestnika satona, 
tyrana rządzącego twardą ręką. 
Jednak wśród mieszkańców wciąż 
tliła się nadzieja. Nadzieja na po-
wrót królewskiej rodziny, na powrót 
cudem ocalałego dziecięcia – Hono-
riusza ildanahoe. 

Gdy po latach pojawia się nowy 
trop w sprawie, zdesperowany ran-
kor, przyjaciel starego króla, rusza 
na niebezpieczną misję odnalezie-
nia dziedzica tronu. młody i  zagu-
biony Honoriusz nie ma zbyt wiele 
czasu na poznanie swojej prawdzi-
wej historii. musi działać szybko, 
by uchronić ojczyznę od zagłady. 
Z początku lekceważony przez wro-
gów, z każdym tygodniem zdobywa 
w ich oczach coraz większe uznanie, 
a  to za sprawą nieprzeciętnej inte-
ligencji i magicznej wręcz nieomyl-
ności. usunięcie satona z  urzędu 
jest jednak dopiero początkiem 
wyzwań przed jakimi stanie Ker-Ker 
ze swoim młodym królem na czele.  

agresywni messanie od lat chcieli 
zdobyć Ker-Ker ze względu na jej 
korzystny klimat. Gdy ich sojusznik 
stracił władzę, postanowili obalić 
ildanahoe na dobre, by zagarnąć 
planetę dla siebie… 

„Król” to książka oryginalna, 
trudno dopasować ją do jakiegoś 
szczególnego gatunku. Jest zaska-
kująca, intrygująca i  porywająca. 
Jednocześnie opowiada historię 
młodego człowieka obdarzonego 
darem, bywającego i  klątwą, któ-
remu życie znów miało rzucić kło-
dy pod nogi w  postaci jego historii 
i  przeznaczenia. obok elementów 
fantastycznych i  kryminalnych, 
znajdziemy też rozważania religij-

ne, próby przełożenia chrześcijań-
skich wartości na prawdziwe życie. 
Książka ta wyróżnia się na tle in-
nych opowieści, jest skierowana do 
każdego, niezależnie od wieku, wia-
ry i poglądów. warta przeczytania.
Marcin Klonowski
(Recenzja pochodzi z bezpłatnego 
informatora GOK SEZAM „TarNo-
wa Kultura”, 9/2020)

utworzyła go gmina tarnowo Pod-
górne we współpracy z Fundacją 
mój mount everest oraz facebooko-
wą grupą widzialna ręka tarnowo 
Podgórne. 

– Zadaniem zespołu jest po-
moc osobom, którzy przebywają 
na kwarantannie i samodzielnie 
nie mogą zrobić zakupów, czy też 
wyjść na spacer ze swoim zwie-
rzakiem – mówi i Zastępca wójta 
ewa Noszczyńska-szkurat. – Naj-
szybszą drogą uzyskania pomocy 
w przypadku kwarantanny jest 
napisanie o swojej potrzebie na fa-
cebookowej grupie widzialna ręka 
tarnowo Podgórne, gdzie na bie-
żąco sytuację monitorują wolon-
tariusze. Zgłoszenia telefonicznie 
przyjmuje marta Żak-Jędrzejewska 
z Fundacji mój mount everest (tel. 
661 488 477). Każde zgłoszenie zo-
stanie zweryfikowane. Następnie 
zostanie ustalony zakres i sposób 
pomocy. 

Z kolei lokalne Centrum wolon-
tariatu fundacji „inspiria” zadzia-
łało już w marcu 2020 –  trwała 
wówczas akcja „sąsiedzka pomoc”. 
mieszkańcy gminy tarnowo Pod-
górne zgłosili swoją gotowość, by w 
czasie pandemii – po prostu z odru-
chu serca – nie pozostawić kogoś w 
samotności i problemach – zapew-

nia agaya Brańka-Banasiak z Fun-
dacji inspiria. – w obecnej sytuacji, 
kontynuujemy to zadanie w ramach 
jednej wspólnej inicjatywy Gminny 
Zespół Pomocowy.   Chętnych do 
wolontariackiego zaangażowania 
prosimy o przesłanie zgłoszenia 
mailowo: fundacja.inspiria@gmail.
com (agata Brańka-Banasiak). JZ

Pomoc dla 
potrzebujących
w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa w gminie 
tarnowo Podgórne oraz przebywaniu na kwarantannach 
coraz większej liczby mieszkańców powstał Gminny Zespół 
Pomocowy
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Nowe numery policji

Na zdrowie

Dofinansowanie 
– jeszcze są środki

Oryginalny „Król” z Wysogotowa
Przypominamy, że zmieniły się poli-
cyjne numery telefony:

• Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym, ul. 23 Października 
29, 62-080 tarnowo Podgórne,  
tel. 47 77 148 60, e-mail: dyzurny.
tarnowo-podgorne@po.policja.

gov.pl   Komendant pełni dyżur w 
każdy poniedziałek w godz. 15.30-
17.30
• Komenda Miejska Policji w Pozna-
niu, ul. szylinga 2, 60-787 Poznań, 
tel. 47 77 156 92 e-mail: dyzurny.
poznan@po.policja.gov.pl.
ARz

Zapraszamy do skorzystania z bez-
płatnych szczepień profilaktycz-
nych:
w PrZyCHodNi saluBer,  
ul. sportowa 1, tarnowo Podgórne, 
pon.– pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 
61 81 46 262

• Gminny program szczepień prze-
ciw grypie – dla osób pow. 65 roku 
życia /mieszkańcy gminy tarnowo 
Podgórne
• Gminny program szczepień prze-
ciw pneumokokom – dla osób pow. 
60 roku życia /mieszkańcy gminy 
tarnowo Podgórne
• Gminny program szczepień prze-
ciw meningokokom – dla dzieci  
w wieku 12-23 miesi. życia /miesz-
kańcy gminy tarnowo Podgórne
w PrZyCHodNi med-luX, ul. 
rynkowa 63, 62-081 Przeźmiero-
wo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, 
tel. 61 81 63 900: 

• Program szczepień przeciw grypie 

– dla osób w wieku 50 – 64 oraz dla 
osób w wieku 24 – 49, które w pracy 
są narażone na kontakt z dużą licz-
bą osób /mieszkańcy powiatu po-
znańskiego (Cm med-lux Gabinet 
szczepień)
• Gminny program szczepień prze-
ciw pneumokokom – dla osób pow. 
60 roku życia /mieszkańcy gminy 
tarnowo Podgórne (Cm med-lux 
Gabinet lekarza PoZ)
• Gminny program szczepień prze-
ciw meningokokom – dla dzieci w 
wieku 12-23 mies. życia /mieszkań-
cy gminy tarnowo Podgórne, Cm 
med-lux Gabinet lekarza PoZ.

obecnie cała Polska zmaga się  
z brakiem szczepionek przeciwgry-
powych. Zamówione szczepionki 
docierają do przychodni małymi 
partiami. w tej sytuacji prosimy  
o wyrozumiałość i cierpliwość. 
mamy nadzieję, że wszyscy, którzy 
chcą się zaszczepić, będą mieli taką 
możliwość. WSO

w tarnowie Podgórnym są jesz-
cze pieniądze przeznaczone na 
dotację gminną na wymianę źró-
dła ciepła z paliwa stałego na 
ogrzewanie gazowe, olejowe bądź 
elektryczne w ramach programu 
ograniczania niskiej emisji na te-
renie gminy. 

Zachęcamy do skorzystania z tej 
możliwości w tym roku. 

więcej informacji udziela: mag-
dalena Kołbuc z wydziału infra-
struktury Kubaturowej i ochrony 
Środowiska, tel. 61 1023 012 m.kol-
buc@tarnowo-podgorne.pl 
ARz
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od dziecka wymyślam historie 
sama dla siebie. Nikt o tym 
nie wiedział, aż pewnego dnia 
zaczęłam opowiadać je mojej 
córce. to dzięki jej namowom 
postanowiłam pisać. tak 
powstał „Król”. ta opowieść 
pochodzi z mojego wewnętrz-
nego świata. opisując przygody 
bohaterów, starałam się, aby 
nie nudzić, ale moim celem było 
(oprócz zabawienia czytelnika) 
wyeksponowanie najistotniej-
szych wartości w życiu. moja 
powieść jest skierowana do każ-
dego, bez względu na preferen-
cje czytelnicze. Jest też głosem 
sprzeciwu wobec zła triumfu-
jącego w naszym świecie. Zło 
wygrywa, bo na to powalamy, 
a moglibyśmy postarać się, aby 
nasza rzeczywistość była lepsza. 
to zależy od nas.
Grażyna Adamczyk, 
autorka „Króla”

Od autorki

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 14 października 2020 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 
dni, wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

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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12 kórnik, stęszeW

to mozaika „Kizia” autorstwa Ju-
styny Budzyn. Jest to kolejna od-
słona jej projektu „Z humorem i 
bez patosu - dokąd poszła wisława 
sz.?” poświęconego poezji wisławy 
szymborskiej. Poprzez swoje prace, 
autorka zaprasza widzów do poetyc-
kiej podróży w krainę poezji oraz 
do „miejsc” pani szymborskiej. 
wszystkie mozaiki składają się z ob-
razu i tekstu. ta kórnicka odwołuje 
nie do tekstów o Kizi, kotce Kornela 
Filipowicza. mozaika w żartobli-
wy sposób przypomina o patronce 
Promenady i pozwala skupić naszą 
uwagę na odkrywaniu śladów jej 
obecności na Prowencie. wystarczy 
kontynuować spacer, a dojdziemy 
do ławeczki szymborskiej z kotką 
Kizią, do budynku w którym nie 
urodziła i dalej, do miejsc pachną-
cych sztuką.

uroczystość odsłonięcia mozaiki 
odbyła się w południe 17 paździer-
nika. Nieliczni świadkowie, a wśród 
nich dyrektor Kórnickiego ośrod-
ka Kultury sławomir animucki, 
główna księgowa KoK anna an-
drzejewska z rodziną, redaktor na-
czelny Kórniczanina łukasz Grze-
gorowski, kustosz izby Pamiątek 

regionalnych Kazimierz Krawiarz, 
główny plastyk KoK Piotr masta-
lerz oraz znajomi i przyjaciele au-
torki pracy poddali się poetyckim 

klimatom dzięki występom duetu 
Przemysława mazurka i Pawła Gło-
wackiego. 

spacer w rytmie przyśpiewek o 

Kizi, z przerwami na deklamację 
wierszy szymborskiej, których tek-
sty rozwieszono wzdłuż Promena-
dy wzbudził radość zebranych oraz 

ciekawość nielicznych zamaskowa-
nych spacerowiczów. 

Finałem uroczystości był mini-
-koncert na schodach budynku 
KoK. wszystko odbyło się zgodnie z 
wymogami sanitarnymi, a maseczki 
nie były w stanie ukryć doskonałego 
humoru uczestników. Zapraszając 
na spacer śladami szymborskiej, 
serdecznie dziękuję za pomoc tech-
niczną Pawłowi Przybylskiemu pre-
zesowi firmy Komet. 
Sławomir Animucki

Poetycki spacer Promenadą 
idąc kórnicką Promenadą szymborskiej od zamku w Kórniku w stronę Bnina, wkraczamy na półkolisty 
pomost. Schodząc z niego, naszą uwagę przyciąga nowy obiekt
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Justyna Budzyn, urodzona 
w Krakowie, zamieszkała na 
polskim dzikim Zachodzie, na 
obrzeżach Puszczy Barlineckiej 
w maleńkiej wsi Podgórze. 
twórczyni mozaik, wielkofor-
matowej ceramiki architekto-
nicznej, rzeźb ceramicznych i 
kinetycznych.
uczestniczka wystaw i między-
narodowych spotkań artystów 
muralu w Chile, Kolumbii, wiel-
kiej Brytanii, irlandii, Hiszpanii, 
Niemczech i Polsce. 

O autorce mozaiki

w  sobotnie przedpołudnie (10 
października) w  hali   widowisko-
wo- sportowej w stęszewie odbył się 
amatorski turniej tenisa stołowe-
go. 

w  zawodach wzięło udział 11 
osób. Poniżej przedstawiamy wyni-
ki:

grupa dzieci:
I miejsce - Mikołaj Węsierski;
II miejsce - Franciszek Stachecki;
III miejsce - Szymon Kubicki;
grupa dorosłych:
I miejsce - Kajetan Szymczyk;
II miejsce - Robert Kraczewski;
III miejsce - Grzegorz Grzelczak;

IV miejsce - Adrian Banaszewski;
V miejsce - Dawid Dudziak;
VI miejsce - Przemysław Zegarowski;
VII miejsce - Wojciech Strączek;
VIII miejsce - Filip Stachecki.
Zawodnikom dziękujemy za udział 
i gratulujemy wyników! 
Red

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego
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21 października rozpoczęły się pra-
ce przy budowie „placówki wspar-
cia dziennego osób starszych, dzieci 
i młodzieży w Kórniku”. Planowany 
koszt inwestycji to prawie 2,5 mi-

liona złotych. Prace potrwają do 30 
października 2021. do sfinansowa-
nia inwestycji wykorzystano środki 
z rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych. red
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Placówka wsparcia

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
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rozmaitości

dzień edukacji Narodowej to oka-
zja do wyrażenia pedagogom głę-
bokiej wdzięczności za „codzienny 
obowiązek, prosty i niepozorny”, 
za cierpliwe przekazywanie wiedzy, 
wytrwałe kształtowanie postaw, po-
moc w odkrywaniu pasji i drogi ży-
ciowej oraz życzliwą opiekę. 

tegoroczne Święto edukacji 
Narodowej w gminie Komorniki 
było inne niż zwykle. tym razem 
przedstawiciele oświaty oraz sa-
morządowcy nie spotkali się na 
uroczystej gali, której zawsze towa-
rzyszyła wspólna radość, entuzjazm 
i emocje. Nie było składania życzeń 
stojąc twarzą w  twarz, nie było 
wręczania kwiatów ani uścisków 
rąk, by podziękować za współpra-

cę, sumienność, dbałość o  jakość 
edukacji i  wychowania w  gminie. 
Na ręce dyrektorów komornickich 
szkół i  przedszkoli przekazane zo-
stały życzenia od wójta Jana Brody, 
skierowane do całego środowiska 
nauczycielskiego oraz pracowników 
administracji i  obsługi, w których 
wyrażone zostały podziękowania i 
przede wszystkim życzenia zdrowia 
oraz siły i wytrwałości w stawianiu 
czoła trudnej codzienności.

Na ręce dyrektorów przekazane 
zostały również nagrody dla na-
uczycieli i  dyrektorów gminnych 
placówek oświatowych wyróżniają-
cych się twórczą i ciężką pracą, dba-
jących o  wysoki poziom nauczania 
czy zarządzania jednostką. Red 

Nauczyciele nagrodzeni
Powiat po raz siódmy rozpoczyna 
„Profilaktyczny program szcze-
pień przeciwko grypie dla miesz-
kańców powiatu poznańskiego”. 
liczba szczepionek jest ograni-
czona, warto więc po zadzwonić 
do przychodni w danej gminie, aby 
uzyskać szczegółowe informacje.  

akcja w całości finansowana jest 
z budżetu samorządu. tym razem 
program, który kosztował 300 ty-
sięcy złotych, obejmie prawie 3 
tys. seniorów.  

akcja rozpoczyna się 29 paź-
dziernika. mogą  z niej skorzystać 
osoby od 65 roku życia (tj. uro-
dzone nie później niż 31 grudnia 
1955 r.), które są zameldowane w 
powiecie poznańskim. 

szczepienia  będą wykonywane 
w przychodniach lekarskich na 
terenie gmin w dni robocze oraz 
w soboty w godz. 10.00-12.00 w 
edictum przy ul. mickiewicza 31 
w Poznaniu po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym (nr tel.  

61 847 04 54). Każdorazowo po-
przedzi je lekarskie badanie kwa-
lifikacyjne. 

Zainteresowani powinni w 
pierwszej kolejności skontakto-
wać się z w miejscu zameldowa-
nia. wyjątek stanowią mieszkańcy 
gmin Komorniki, którzy muszą 
kontaktować się z placówką me-
diComPleX w mosinie oraz oso-
by z  rokietnicy, które ze szczepień 
będą mogli skorzystać w edictum.

dodatkowe informacje można 
uzyskać w  edictum, pod nr tel.: 
61 847 04 54. wykaz wszystkich 
przychodni z terenu powiatu po-
znańskiego na: www.powiat.po-
znan.pl. Red

Skończyłeś 65 lat? Zaszczep się! 

Program, który 
kosztował 300
tysięcy złotych, 
obejmie prawie 
3 tys. seniorów

Zanim ogłoszono Pani zwycię-
stwo, otrzymała Pani dwa inne 
tytuły: Miss Internautów i Miss 
Depicenter. Kiedy do Pani dotar-
ło, że szanse na najważniejszy z 
tytułów i koronę Miss Wojewódz-
twa Wielkopolskiego są realne?

– to, że wygrałam cały kon-
kurs, dotarło do mnie dopiero w 
momencie ogłoszenia werdyktu. 
idąc na finał nastawiałam się na 
maksymalnie jeden tytuł. w życiu 
nie spodziewałam się, że uda mi się 
zdobyć ich aż trzy i to ten najważ-
niejszy. Był to dla mnie ogromny 
szok, ale zarazem wielkie szczęście, 
ponieważ przeszło to moje wszelkie 
oczekiwania. Nie jestem w stanie 
opisać emocji, które odczuwałam 
na scenie. wiem tylko, że był to 
nie tylko dla mnie, ale również dla 
mojej rodziny i mojego chłopaka 
bardzo wzruszający moment. 

Czy uczestniczki konkursu 
bardziej ze sobą konkurują, czy 
raczej traktują start jak przy-
godę? Czy możliwe są między 
rywalkami przyjaźnie? Jak było w 
Pani przypadku?

– Zdecydowana większość dziew-
czyn traktuje ten konkurs jako 
dobrą zabawę. Nie miałyśmy nic do 
stracenia. oczywiście, że przyjaźnie 
są możliwe! sama poznałam cu-
downą Nikolę, z którą od początku 
złapałam wspólny kontakt. wspie-
rałyśmy się nawzajem na każdym 
kroku i rozśmieszałyśmy się w naj-
bardziej stresujących momentach. 

Jakie emocje towarzyszą ogłosze-
niu werdyktu jury?

– Przede wszystkim duży stres  
i niepewność. Na szczęście, prowa-
dzący nie przedłużali czekania na 
ogłoszenie werdyktu, więc emocje 
aż tak nie narastały. Po ogłoszeniu 
wyników  odczułam wielką ulgę. Na 
mojej twarzy pojawił się ogromny 
uśmiech i łzy szczęścia. Były to 

emocje, których nigdy wcześniej  
w życiu nie doświadczyłam. start 
w konkursie uważam za świetną 
przygodę, nie żałuję żadnej chwili. 

Czy zwycięstwo konkursie regio-
nalnym jest przepustką do finału 
ogólnokrajowego? Wiadomo już 
kiedy i gdzie się on odbędzie?

– Ćwierćfinał miss Polski miał 
się odbyć  25 października 2020 
r. w warszawie, ale w związku z 
koronawirusem odłożono go na 
lepsze czasy. 

Jak znaczący wpływ na przebieg  
konkursu miała epidemia i zwią-
zane z nią ograniczenia? 

– dość duży. Finał początkowo 
miał się odbyć pod koniec maja, 
niestety z powodu epidemii musiał 
zostać przesunięty na koniec wrze-
śnia. w związku z tym trochę dłużej 
żyłyśmy w stresie, ale w moim 
przypadku był to stres motywujący. 
Czas epidemii wykorzystałam na 
treningi i odpowiednie przygo-
towanie się na galę finałową. Na 

samej gali wszyscy na widowni byli 
zobowiązani do założenia maseczek 
i trzymania odpowiedniej odległo-
ści od siebie. 

Jakie obowiązki wiążą się z tytu-
łem Miss Województwa Wielko-
polskiego? Czy te obowiązki są 
uciążliwe? Czy bardziej ogra-
niczają, czy też otwierają nowe 
możliwości? 

– Nie uważam, że obowiązki 
miss są w jakikolwiek sposób 
obciążające. Zdobycie tytułu miss 
województwa wielkopolskiego 
otworzyło mi kolejną drogę w życiu. 
Poznałam bardzo dużo nowych 
osób, zostałam zaproszona na wiele 
sesji zdjęciowych. ostatnio nawet 
wysłałam zgłoszenie do agencji 
fotomodelingowej. Chcę się realizo-
wać w tej dziedzinie na tyle, na ile 
będę mogła. 

Czy jako Miss Województwa 
Wielkopolskiego będzie Pani 
miała wypełniony kalendarz. 
Znajdzie Pani czas na sport, hob-
by, studia, życie prywatne?

– staram się wszystko ze sobą 
połączyć. Najważniejsze dla mnie 
są studia i na tym będę głównie 
skupiona. Jestem osobą, która nie 
lubi się nudzić, dlatego myślę, że 
doskonale sobie poradzę z pogo-
dzeniem wszystkiego ze sobą.   

Na Pani profilu na fb można zna-
leźć próbkę wokalną? Czy nadal 
Pani śpiewa, gra, komponuje? 

– w ostatnim czasie miałam dość 
dużo innych zajęć. Śpiew traktuje 
raczej jako ucieczkę od rzeczywisto-
ści i sposób na zrelaksowanie się. 
w najbliższej przyszłości planuję 
wrócić do nagrywania coverów  
i pisania własnych tekstów.  

Jest Pani studentką kierunku 
lekarskiego. Chce Pani zostać 
lekarką? Jaka specjalizacja Panią 
interesuje? Czy myśli Pani by 
połączyć medycynę z urodą? A 
może chciałaby Pani walczyć z 
wirusami?

– Zostanie lekarzem było moim 
marzeniem już w szkole podstawo-

wej. Początkowo myślałam  
o kardiochirurgii, później o gineko-
logii. obecnie najbardziej intere-
suje mnie okulistyka i jeżeli nic się 
nie zmieni, to wybiorę ten kierunek. 
Bardzo bym chciała w przyszłości 
połączyć okulistykę z urodą, stąd 
mój pomysł na zrobienie kursów  
z medycyny estetycznej.  

Uczy się Pani w Bydgoszczy, dość 
daleko od domu rodzinnego. Czy 
udaje się Pani odwiedzać gminę 
Dopiewo? Z czym się Pani koja-
rzy rodzinna miejscowość, dom?

– Na ten moment większość zajęć 
mamy prowadzonych zdalnie. 
w tym roku nie decydowałam 
się na wynajmowanie mieszka-
nia w Bydgoszczy ze względu na 
sytuację  epidemiologiczną w kraju, 
która zmienia się dynamicznie. Nie 
ukrywam, że mieszkając w domu 
rodzinnym jest mi o wiele łatwiej. 
Nie wracam do pustego mieszkania 
tylko do domu pełnego miłości  
i rodzinnej atmosfery. dopiero 
teraz doceniłam czym tak naprawdę 
jest dla mnie ciepło rodzinne i ile 
energii na każdy dzień mi daje.  

Wiele młodych dziewczyn marzy 
o koronie miss? Ma Pani dla nich 
jakąś radę? Co przybliży je do 
spełnienia marzeń, a czego nie 
powinny robić?

–  Przede wszystkim trzeba konkurs 
miss traktować jako dobrą zabawę, 
nie ma się zupełnie czym stresować. 
Najważniejszy jest uśmiech  
i pozytywne nastawienie! myślę,  
że właśnie to pozwoliło mi dojść tak 
daleko. Bez uśmiechu od ucha do 
ucha ani rusz!  

Gratulujemy sukcesu!

Bez uśmiechu ani rusz
rozmowa z Natalią Balicką, miss województwa wielkopolskiego 2020 – mieszkanką Zakrzewa 
w gminie Dopiewo
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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14 Wydarzenia

„Krótka instrukcji obsługi psa” to 
przerażający, dynamicznie napisa-
ny kryminał oparty na motywach 
prawdziwej zbrodni. Napisana 
przez nagradzanego dziennikarza 
śledczego Krzysztofa m. Kaźmier-
czaka książka została bardzo do-
brze przyjęta przez recenzentów i 
czytelników. wydany został także 
sequel powieści pt. „Krótka instruk-
cja obsługi psa: Zemsta”. teraz na 
publikację czeka ostatni tom, który 
stanowi dopełnienie całej intrygują-
cej i krwawej historii. Patronat nad 
wydawnictwem objął „Nasz Głos 
Poznański”.

„motyw” jest równie zaskaku-
jący i poruszający jak obie wydane 
części. są w nim służby specjalne, 
gangsterzy, sprzedajni policjanci, 
początki polskiej mafii. akcja roz-
grywa się w naszym kraju oraz w 
Berlinie i w moskwie.

Pomysł wydania „motywu” spo-
tkał się z poparciem szeregu zna-
nych pisarzy i dziennikarzy. są 
wśród nich m.in.  ryszard Ćwirlej, 
Piotr Krysiak, Cezary łazarewicz, 
łukasz orbitowski, Piotr Pytlakow-

ski, magdalena rigamonti i ma-
riusz Zielke. 

Celem zrzutki jest nie tylko wy-
danie książki „Krótka instrukcja 

obsługi psa: motyw”, ale także 
bezpłatne przekazanie jej do bi-
bliotek publicznych, w których 
znajdują się już wcześnie wydane 

tomy powieści. dodatkowo część 
nakładu zostanie bez opłat prze-
kazana adeptom dziennikarstwa 
podczas spotkań edukacyjnych na 

temat sprawy Ziętary.
Kryminał to jednak nie wszystko. 

w książce zamieszczone zostaną 
dwa dodatki specjalne. Jeden zaty-
tułowany „dlaczego Ziętara musiał 
zginąć” jest pierwszym komplek-
sowym wyjaśnieniem najbardziej 
zagadkowych okoliczności zbrodni. 
drugim dodatkiem są oryginalne 
dokumenty dotyczące ogromnej 
afery alkoholowej z czasów trans-
formacji ustrojowej Polski, bliźnia-
czej do tej, która kosztowała dzien-
nikarza życie.

autor zapewni uczestnikom ak-
cji wyjątkowe egzemplarze książki 
wraz z imiennymi dedykacjami. 
wspierający wydanie „motywu” 
mogą wybierać wśród wielu nagród, 
wśród których są także inne książki, 
ale też np. możliwość nazwania jed-
nego z bohaterów kryminału. Pula 
części nagród jest ograniczona więc 
lepiej nie czekać do końca akcji pro-
wadzonej na zrzutka.pl/motyw tyl-
ko już teraz zarezerwować książkę 
dla siebie. Zapraszamy do udziału 
w tej akcji. 
Red

Zrzutka na kryminał
             „Krótka instrukcja obsługi psa: motyw” zamyka trylogię kryminalną opartą na głośnej 
sprawie porwania i zabójstwa poznańskiego dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Na stronie zrzutka.
pl/motyw trwa akcja wydania tej książki. Wszyscy uczestnicy otrzymają za swój udział nagrody
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 NASZ PATRONAT

w sali konferencyjnej Hotelu re-
mes sport & spa w opalenicy odby-
ło się uroczyste pożegnanie wielo-
letniego prezesa i właściciela firmy 
opal z Grodziska wielkopolskiego 
ryszarda szulca.

ryszard szulc jest opalenicza-
ninem, zasłużonym dla lokalnej 
społeczności, zawsze chętnym do 
pomocy. swoje dziecko – firmę 
opal – budował jednak w sąsiednim 
Grodzisku wielkopolskim. Przez 27 
lat stworzył przedsiębiorstwo, które 
święci sukcesy w Polsce i za grani-
cą. Firma specjalizująca się m.in. w 
produkcji okien i drzwi, elementów 
przeszkolonych, czy fasad alumi-
niowych i stalowych przeszklonych, 
zrealizowała kilkaset obiektów na 
terenie całego kraju i za granicą. 
elementy architektoniczne wyko-
nane przez opal znajdują zastoso-
wanie w rożnego rodzaju obiektach 
użyteczności publicznej tj. nowo-
czesne biurowce, banki, obiekty 
dydaktyczno-naukowe, centra han-
dlowe jak również w budownictwie 
przemysłowym i mieszkaniowym.

ryszard szulc przez lata rozwijał 
biznes, zdobywając kolejnych od-

biorców i kolejne rynki. dziś przy-
szedł czas, by wreszcie odpocząć. 
Zwieńczeniem wieloletniego dzieła 
jest jeszcze cenne wyróżnienie, ja-
kiego ryszard szulc dostąpił, a ja-
kie właśnie przekazał mu burmistrz 
opalenicy tomasz szulc.

otóż kapituła towarzystwa 
imienia Hipolita Cegielskiego pod 
przewodnictwem doktora mariana 
Króla przyznała prezesowi firmy 

opal wyjątkowe wyróżnienie „lide-
ra Pracy organicznej”. w imieniu 
towarzystwa okolicznościowy adres 
oraz statuetkę Hipolita ryszardowi 
szulcowi wręczył właśnie burmistrz 
opalenicy tomasz szulc. Korzysta-
jąc z okazji życzył prezesowi firmy 
opal wszystkiego dobrego, dzięku-
jąc jednocześnie za jego wieloletni 
wkład w rozwój gminy opalenica. 
Red

Hipolit dla prezesa Opalu
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trwa remont przyłączy wodociągo-
wych   w wojnowicach (gm. opa-
lenica). Na ulicy wodnej i w części 
ulicy Poznańskiej wymienione zo-
stały stalowe przyłącza wodociągo-
we na nowe   polietylenowe. Każde 
z nich wyposażono w zasuwę  odci-
nającą. stare wysłużone już ruro-
ciągi często ulegały awariom, co nie 
było komfortowe dla mieszkańców. 
wymiana pomoże ograniczyć wy-
łączenia wody i podnieść komfort 
świadczonych usług. Prace wyko-
nywane były przez firmę „transport 
drogowy  i instalatorstwo sanitarne 
dariusz Bromber”. 

równolegle trwają prace przy 
budowie sieci wodociągowej w Ja-
strzębnikach. 400-metrowy odcinek 
wodociągu z rur Pe100 dN90 za-
pewni wodę mieszkańcom Jastrzęb-
nik w budynkach wzdłuż drogi na 
rudniki. dostarczenie materiału 

na budowę oraz wykopy wykonane 
są przy pomocy firmy „Hydrogaz-
spaw” michał łęszczak. Red
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Inwestycje PGKiM 
„Komopal”

Remont w Wojnowicach.

Prace w Jastrzębnikach.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...



15
nr 190 / 26 PAŹDZIErnIKA 2020

reklama



nr 190 / 26 PAŹDZIErnIKA 2020

16


