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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.
„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

Fot. Materiały Prasowe

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Bez uśmiechu ani rusz. STR. 13
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Wywiad

Witaj w Key School

Rozmowa z muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, jak również przedsiębiorcą Robertem
Sadowskim, założycielem grupy kapitałowej Sadowsky Music Group

– (śmiech) Zdecydowanie jestem
muzykiem, ponieważ muzyka
płynie w moich żyłach od najmłodszych 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 przedsiębiorca 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 spowodowanej 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 najważniejsze 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 aranżacji muzycznych w kraju, a teraz
jednym z ważniejszym w Europie.
Oczywiście wymagało to sporo
poświęcenia, niemniej jednak MIDI-NET czyli serwis midi24.pl to
najważniejsze moje dziecko, które
pielęgnuję i doglądam cały czas.
To dziecko za 2 lata będzie pełnoletnie. 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 mojego życia zawodowego. W tej grupie
jest marka KEY STORE, która
jest dość dużym, ogólnopolskim
graczem na rynku sklepów muzycznych. Mamy firmę eventową,
dość dużą szkołę muzyczną KEY

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.

SCHOOL jak również wytwórnię
muzyczną, która pracuje z ciekawymi artystami.
18 października nastąpiła premiera teledysku do Waszego singla „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 miejsca, 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 miejscem. 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 fortepianie. Nie chciałem, aby mnie uczyła
i po pierwszym roku zrezygnowałem. 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 fantastyczni muzycy. Na perkusji Maks
Mińczykowski, na basie Łukasz
Frąckowiak, gitary, Kuba Frydrych,
sax Paweł Pełczyński, chórki Kaśka

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 wystąpi, 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 produkcyjny. Jestem przekonany, że SMG
jako wytwórnia będzie w kolejnych
miesiącach i latach miło zaskakiwać ilością i jakością produkcji.

Fot. Materiały Prasowe

Pierwsze pytanie, jakie mi się
nasuwa to czy jest Pan dzisiaj
bardziej muzykiem, czy przedsiębiorcą?

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 został wyreżyserowany przez Macieja
Motylewskiego, mojego serdecznego kolegę.
Singiel jest zapowiedzią płyty
muzycznej dla dzieci, której
premiera zaplanowana jest na
rok 2021…

Rozmawiamy z wieloma fantastycznymi 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 instrumentami muzycznymi Key Store?

– Zgadza się. Praca przy „Witaj w
KEY SCHOOL” od samego początku 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.

– 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 klawiszowych i nagłośnienia. Zapraszam
do nas wszystkich miłośników
muzyki, tych początkujących i tych
zajmujących się muzyką zawodowo, ponieważ każdy znajdzie coś
dla siebie, a już na pewno spotka
osobę, która doradzi w wyborze
sprzętu czy instrumentu.

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

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

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

– Kochani, nie bójcie się marzyć
i mierzyć wysoko. Walczcie o swoje
marzenia tak, jak ja to robię każdego dnia. Pozdrawiam wszystkich
serdecznie!
Rozmawiał Sławomir Lechna
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Aktualności

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
Stan techniczny wiaduktu nie pozwala na jego dalszą eksploatację. Choć wszystko jest gotowe do
rozpoczęcia przebudowy obiektu,
to jednak nie ma pewności, kiedy
to nastąpi. Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie 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 przebudowy ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu
mieszkańców. Miasto Poznań niejednokrotnie o tym informowało.
Obiekt zostanie wyburzony, a w
jego miejsce powstanie nowy. Dodatkowo skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i
Bobrzańską zostaną zmienione na
ronda. W budżecie miasta zabezpieczone jest ponad 26 mln złotych
na inwestycję.
Do przebudowy obiektu miasto
przygotowuje się od kilku lat. W
2017 roku powstała dwuwariantowa koncepcja przebudowy. W
REKLAMA

następnym roku odbyły się dwukrotnie konsultacje społeczne.
Przez kolejne lata trwało przygotowywanie dokumentacji budowlanej
i uzyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska (RDOŚ).
W tym roku spółka Poznańskie
Inwestycje Miejskie - posiadając
wszelkie niezbędne dokumenty i
ostateczne decyzje pozwalające na
realizację zadania - ogłosiła przetarg na roboty budowlane, a w połowie października podpisała umowę
z wybranym w postępowaniu przetargowym 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 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
(GDOŚ) uchylił postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu,

odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji
środowiskowej. GDOŚ uznał, że odmowa wznowienia postępowania, a
tym samym utrzymanie wydanej i
ostatecznej decyzji środowiskowej
w mocy, o które wnioskował mieszkaniec, została wydana przez RDOŚ
z naruszeniem prawa.
Wobec zaistniałych okoliczności,
nie doszło do przekazania placu
budowy. Nie wiadomo, ile czasu
zajmie postępowanie administracyjne związane z decyzją GDOŚ.
Nowy, bezpieczny wiadukt, dwa
ronda i uzupełniająca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów miały
być gotowe do końca 2021 roku. W
aktualnej sytuacji nie można podać
terminu rozpoczęcia i zakończenia
przebudowy. Oprócz zmiany terminów, należy liczyć się z konsekwencjami finansowymi jakie będzie
musiało ponieść miasto, wobec gotowości wszystkich stron do przystąpienia 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. Krzywoustego jest bowiem warunkowo dopuszczony do użytku do 2 listopada
br. Po tym czasie nie będzie można
z niego korzystać ze względów bezpieczeństwa.
Zły stan techniczny wiaduktu
potwierdzają ekspertyzy specjalistów z Politechniki Poznańskiej.
Już wiosną 2019 roku, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom,
wprowadzone zostało ograniczenie
tonażu przejeżdżających pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do zamknięcia obiektu od
3 listopada. Zamknięcie przejazdu
spowoduje konieczność wyznaczenia objazdów oraz zmianę tras autobusów komunikacji publicznej nr
152, 154, 165, 184, 511, 512, 238.
Objazdy zostaną wyznaczone ulicami: Wiatraczna - Chartowo - Żegrze, Bobrzańska - Krzywoustego
- Szwedzka, Kurlandzka - Dziadoszańska - Klenowska.
RB, ZDM, PIM
Więcej informacji komunikacyjnych na

naszglospoznanski.pl
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Remont na
ulicy Krzywoustego
We wtorek (27 października)
rozpoczyna się remont nawierzchni na ul. Krzywoustego
na jezdni wyjazdowej z Poznania (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 odbywał się etapami (co także wpływa
na termin zakończenia).
W pierwszym tygodniu ekipy
Zakładu Robót Drogowych będą
frezowały nawierzchnię pomiędzy zjazdem z ul. Szwedzkiej, a
wjazdem na parking przy centrum Giant / Kinepolis. Zostanie
wydzielony jeden, a czasowo
możliwe, że dwa pasy jezdni. W
drugim etapie, po Wszystkich
Świętych, rozpocznie się frezowanie prawej części jezdni na
wysokości zjazdu z ul. Szwedzkiej, 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 kierowcy będą mogli wygodniej jeździć.
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Gmina Dopiewo

Dopiewski Budżet Obywatelski
Zwycięskie projekty to: „Strefa dla
młodzieży w Skórzewie – Leśny Zakątek, etap II”, „Sport i bezpieczeństwo II - Palędzie” oraz „Park wiejski 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 głosów oddano za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie
dbo.dopiewo.pl. Głosowanie poprzez wrzucenie głosu do urny, wybrało 1033 mieszkańców.
Największą aktywnością – biorąc pod uwagę stosunek liczby głosów z danej miejscowości do liczby
mieszkańców na koniec września
2020 r. – wykazali się mieszkańcy:
Gołusek – głosowało 40,5% mieszkańców tego sołectwa, Palędzia –
36%, Dopiewca – 30%, Skórzewa
26,5%, Konarzewa 25% i Dąbrówki 25%.
Projekty rywalizowały ze sobą
o głosy w ramach grup sołectw o podobnej wielkości. Eliminację różnic
dotyczących liczby mieszkańców
zapewniały współczynniki korygujące, przez które mnożono zebrane
głosy (wynikające z liczby mieszkańców sołectw na koniec 2019 r.).
Grupa I: 1 miejsce – „Strefa dla
młodzieży – Skórzewo Leśny Zakątek etap II”: 1797 głosów skorygowanych (2155 głosów), 2 miejsce
– „Mini park linowy oraz ścieżka
edukacyjna w zabytkowym parku
w Dąbrówce”: 1430 głosów skorygowanych (1290 głosów).
Agata Miciałkiewicz, Skórzewo:
– Reprezentuję 3-osobowy zespół
autorski. Jesteśmy bardzo zadowolone ze zwycięstwa w grupie. „Zielony Zakątek” zyska nowe urządzenia rekreacyjne – do wspinaczki, do
huśtania, ruchome ławy, stojak dla
rowerów, stół do szachów, kosze

Graf. Michał Juskowiak

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

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 zaangażowanych było 5 osób. Wspierały nas
szkoła, przedszkole, harcerze. Rozwiesiliśmy 120 plakatów i 12 banerów – nie tylko w Skórzewie, ale także w innych miejscowościach gminy
– Dąbrowie i Dopiewie, które nie
miały swoich reprezentantów wśród
projektów zakwalifikowanych do
głosowania. Zachęcaliśmy do naszego 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 profil projektu na fb i uaktywniliśmy się
na internetowych grupach mieszkańców. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy dużo więcej głosów od konkurencyjnego projektu z Dąbrówki,
żeby ostatecznie, po przeliczeniu
zebranych głosów przez współczynnik korygujący, zachować przewagę. Wysiłek się opłacił. Cieszymy się
ze zwycięstwa i możliwości realiza-

cji II etapu „Zielonego Zakątka”.
Projekt dedykowaliśmy młodzieży,
ale wyposażony w nowe urządzenia teren z pewnością będzie służyć 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 możliwość. Zastanawiamy się, czy za rok
znów będziemy mieli taką możliwość i będziemy mogli powalczyć w
ramach kolejnej edycji Dopiewskiego 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 przedszkolu w Konarzewie”: 547 głosów
skorygowanych (567 głosów), 3
miejsce – „Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy
– doposażenie planowanego placu
zabaw w Dopiewcu”: 484 głosy skorygowane (498 głosów).
Paweł Czyż, Palędzie: – Cieszymy się ze sprzętu, który dzięki
wygranej naszego projektu zyska
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. Zbiornik buforowy 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 strażackich. Konsultowaliśmy projekt
z Jednostką Państwowej Straży
Pożarnej nr 4 w Poznaniu. Wiemy,
że w okolicy brakuje takich zbiorników na wyposażeniu jednostek
strażackich. Częścią zadania jest
utwardzenie pobocza boiska przy
strażnicy, gdzie powstaną miejsca

do parkowania. Przydadzą się one
podczas treningów i meczów. Dzięki temu łatwiej będzie można nie
tylko zaparkować, ale też wyjechać
na alarm, bo zdarzało się, że parkujący sportowcy zastawiali nam
drogę wyjazdową. Nie byłoby radości, bez oddanych głosów. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli.
Trudno zliczyć osoby, które włączyły
się w akcję. Mocno była zaangażowana cała nasza jednostka Ochotniczej 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. Wydrukowaliśmy sporo kart do głosowania
i rozdaliśmy je wszystkim zaangażowanym w agitację. W naszych
działaniach najistotniejszy był kontakt bezpośredni. Informacja o projekcie krążyła pocztą pantoflową.
Sami obeszliśmy oprócz Palędzia,
także Dopiewiec. Fajnie, że ludzie
mogą wziąć sprawy w swoje ręce i
zadecydować o tym, jak wydać pewną pulę gminnych pieniędzy. Akcja
dała strażakom okazję do kontaktu
z mieszkańcami i poznania nowych
miejsc, których w dynamicznie rozrastającej się gminie Dopiewo co
roku przybywa.
Grupa III: 1 miejsce – „Park
wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia”:
279 głosów skorygowanych (235
głosów), 2 miejsce – „Fontanna pływająca na stawie w Więckowicach”:
182 głosy skorygowane (224 głosy),
3 miejsce – „Bieżnia sportowa przy
ZSP Więckowice” 44 głosy skorygowane (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 miejscem spotkań seniorów i dzieci. Dla
wszystkich będzie fantastycznym
miejscem spotkań. Do dobrego wyniku w głosowaniu przyczyniła się
współpraca Rady Sołeckiej i marketing 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 Gołuski, Więckowice miały na koncie
wygraną w jednej z wcześniejszych
edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, więc ich nie lekceważyliśmy. 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 zagłosowali 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 wokół spraw pozytywnych, a nie wokół
narzekania.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

dzono podczas testów obecność
koronawirusa, stosował się rygorystycznie do zasad bezpieczeństwa,
nosił przyłbicę i maseczkę, wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekował
ręce i utrzymywał dystans, dlatego
poddani jesteśmy nadzorowi epidemiologicznemu, a nie kwarantannie. 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 - powiedziała Elżbieta Zapłata - Szwedziak,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
AM

Poszukiwani są kandydaci do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. Rozpoczęła się jej
piąta edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada 2020
roku w Urzędzie Gminy Dopiewo.
Celem nagrody jest wyróżnienie
osób, które przyczyniają się do integracji gminnych środowisk, propagowania dobrego imienia gminy lub
mogą być wzorem do naśladowania
dla innych. Zgłaszającym może być:
mieszkaniec gminy, firma z jej terenu lub organizacja działająca na
terenie gminy Dopiewo i członkowie kapituły konkursowej. Nagroda przyznawana jest od 2017 r. w 3
kategoriach: animator, ambasador
i super – filar. Wypełniony formularz, dostępny na stronie dopiewo.
pl, gdzie znaleźć można dodatkowe
informacje. AM

Fot. A. Mendrala

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie od 22 października znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Tak zdecydował
sanepid. Powodem jest wykrycie
koronawirusa u jednego z nauczycieli. W domach pozostali wszyscy
uczniowie, nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni. Nauka odbywa się
zdalnie, zgodnie z planem zajęć.
– Informację o wprowadzonych
środkach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
przekazałam całej szkolnej społeczności, bezpośrednio po otrzymaniu
decyzji Sanepidu. Wszyscy mają
pozostać w domach i monitorować
stan swojego zdrowia. Jestem w stałym kontakcie z Urzędem Gminy
Dopiewo. Zastosowaliśmy środek
zalecony przez sanepid. Pracownik
naszej szkoły, u którego stwier-

Fot. M. Juskowiak

Szkoła w Dąbrowie pod nadzorem Dopiewskie Filary
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Koziegłowy – warto tu zamieszkać!

Położona zaledwie kilka kilometrów
od centrum Poznania, a jednocześnie sąsiadująca z terenami Puszczy
Zielonki, gwarantuje mieszkańcom
szybką komunikację z miastem
i pełną infrastrukturę społeczną
oraz handlowo-usługową, przy równoczesnej możliwości ucieczki od
wielkomiejskiego gwaru.
Wybudowany w 2020 r. nowoczesny układ komunikacyjny z towarzyszącymi drogami rowerowymi, linie
autobusowe i przystanek kolejowy
zapewniają wszystkim mieszkańcom Koziegłów bezpieczny dojazd
do Poznania.
Dostępność szkoły podstawowej,
publicznych i prywatnych przedszkoli oraz klubów malucha, powoduje, że Koziegłowy to bardzo dobry
adres dla rodzin z dziećmi, a skupienie kilkunastu placów zabaw, skateparku, 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 deweloperów do budowy kolejnych domów
i mieszkań.
30 września 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości o pow.
5992 m2 przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną lub usługową,
zlokalizowaną w centralnej części
Koziegłów, w pobliżu szkoły podstawowej, Centrum Kultury i Rekreacji
oraz kompleksu handlowego.

Centrum Kultury i Rekreacji.

Fot. Marcin Deckert

Nowoczesny dojazd do Koziegłów.

Fot. Marcin Deckert

Fot. Barbara Wicher

Koziegłowy w gminie Czerwonak to jedna z największych wsi w Polsce, zamieszkiwana przez ponad
11 tysięcy mieszkańców

Grunt na sprzedaż przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną.

Ogłoszenie o przetargu dostępne
jest na stronie www.bip.czerwonak.
pl > przetargi > przetargi dotyczące
nieruchomości.
Kontakt z Urzędem Gminy Czerwonak – tel. 61/65-44-285, 61/6544-254.
Red

Fot. Marcin Deckert

Przetarg odbędzie się 30.11.2020r.
w budynku Urzędu Gminy Czerwonak, a wadium należy wpłacić na konto urzędu do dnia
24.11.2020 r.

Osiedle Leśne w Koziegłowach.
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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 Funduszu Dróg Samorządowych. Zostały
one wysoko ocenione przez komisję konkursową, dlatego przyznano
dotacje w łącznej kwocie niemal
10 mln zł.
– Dzięki temu prace rozpoczną się jeszcze w tym roku – mówi
Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański. – Oba przedsięwzięcia
są niezwykle ważne i umożliwią
zakończenie prac drogowych, które zrealizowaliśmy w poprzednich
latach.
Obwodnica Głuchowa pozwoli
odciążyć tę miejscowość i wyeliminować ruch pojazdów ciężarowych
z nieprzystosowanych do tego dróg.
Stworzy też całość z obwodnicą
Chomęcic.
Inwestycja ma kosztować ponad
11 mln zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to prawie 5,2 mln zł. Pozostała
część pokryta zostanie z budżetów
powiatu poznańskiego i gminy Komorniki (gmina współfinansuje zadanie w wysokości 3,2 mln zł).
– Zakres prac obejmie położenie
jezdni o szerokości 7 metrów, a na
początku i końcu tego odcinka budowę rond – opowiada Marek BoREKLAMA

Fot. ZDP

Obwodnica Głuchowa

Droga w miejscowości Dachowa.
rowczak, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu. – Powstaną też chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie na przejściach
dla pieszych, azyl bezpieczeństwa
oraz ekran akustyczny typu „zielona ściana”.
To droga o długości 1,4 km – od
końca obwodnicy Chomęcic, przez
ulicę Ogrodową, aż do skrzyżowania z Komornicką w Głuchowie (na

Obwodnica Głuchowa pozwoli odciążyć tą miejscowość.
wysokości siedziby DHL). Obwodnica Głuchowa ma być gotowa w
październiku 2021 roku.

Droga Gądki – Szczodrzykowo

Niemal 10 mln zł będzie z kolei
kosztować przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dachowa. To ostatnia część trasy Gądki
– Szczodrzykowo, która nie została
jeszcze zmodernizowana.

– W 2018 roku przebudowaliśmy odcinek w Gądkach, rok później w Szczodrzykowie. Został nam
jeszcze ostatni fragment w samej
miejscowości Dachowa o długości
około 1,8 km – wyjaśnia Marek Borowczak.
Ten etap zakłada powstanie kanału deszczowego, poszerzenie jezdni
do 6 metrów i ułożenie nawierzchni.
Pojawią się chodniki i ścieżki rowe-

rowe, przebudowane zostaną zjazdy
do posesji oraz przystanki autobusowe.
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat poznański ma
otrzymać na ten cel prawie 4,5 mln
zł. Współfinansowanie pozostałej
części zadeklarowała gmina Kórnik.
Inwestycja potrwa do końca sierpnia 2021.
KF

Nieodpłatna pomoc prawna
na terenie powiatu poznańskiego
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez Stowarzyszenie 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-prawna, stronie stowarzyszenia www.siswir.pl oraz na www.facebook.com/
siswir/.
W związku z COVID obsługa
interesantów w Punktach Nieod-

płatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanych w powiecie poznańskim odbywa się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość
(telefon, poczta elektroniczna).
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym
umówieniu terminu wizyty.
Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
należy dokonać rejestracji online
pod adresem http://np.ms.gov.pl,
dokonać rezerwacji telefonicznie,

pod numerem telefonu: 61 8410797, dokonać rezerwacji drogą
elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl W
przypadku rejestracji drogą elektroniczną, w treści e-maila należy
podać lokalizację punktu, w którym
osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, imię i nazwisko
osoby rezerwującej wizytę. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna. Red
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Simchat Chajim
Festival

REKLAMA

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

kucharza / kucharki /
pomocy kuchennej

Szczegóły na stronie www.losir.eu
oraz pod numerem

16 października w Sali Miejskiej w Buku odbył się koncert
inaugurujący dziewiątą edycję festiwalu. Wydarzenie po raz
drugi odbyło się w tej podpoznańskiej miejscowości

WARSZTAT SAMOCHODOWY

AUTO NAPRAWA DAN-BO

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.

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D
Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy ﬁrmy

tą żydowską. Opowiedziała o tym,
czym jest genealogia oraz zaprezentowała metody i aktualne możliwo-

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

ści dotarcia do informacji o przodkach.
Zuzanna Skibińska

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.

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,

Fot. Materiały Prasowe

Mury dawnej synagogi wypełniły się
śpiewanymi w jidysz przedwojennymi kołysankami i pieśniami wieczornymi związanymi z nocą, ciszą,
snem. Na scenie pojawiła się Ola Bilińska (wokalistka, multiinstrumentalistka, 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 Kościuszko.
Gościem spotkania była również
Joanna Napierała, która w ramach
swojej działalności zawodowej zajmuje się genealogią, w tym również

517-751-071

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.
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gmina Kostrzyn

Capstrzyk Patriotyczny
Co roku przemarsz przez Kostrzyn
zwany „Capstrzykiem Patriotycznym” (capstrzyk jest wieczornym
pochodem, odbywa się zwykle w
dzień poprzedzający lub w dzień
rocznicy z udziałem ochotniczej
straży pożarnej, harcerstwa, kombatantów, młodzieży szkolnej,
władz samorządowych, z orkiestrą
i pochodniami ulicami miasta na
Rynek, zakończony apelem poległym, zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem
Walki i Męczeństwa) gromadził
tłumy mieszkańców Kostrzyna, którzy chcieli upamiętnić poległych 20
października 1939 roku.
W tym roku w związku z pandemią koronawirusa uroczystości zostały ograniczone do złożenia kwiatów oraz modlitwy przy pomniku na
kostrzyńskim Rynku, w domu parafialnym oraz cmentarzu. W uroczystościach udział wzięli burmistrz
miasta i gminy Nekli Karol Balicki,
burmistrz gminy Kostrzyn Szymon
Matysek wraz z zastępcą Waldemarem Biskupskim, sekretarz gminy
Kostrzyn Agnieszka Piasecka, poczet sztandarowy w osobach Beaty
Knopkiewicz, Przemysława Kubiaka, Waldemara Kukuły oraz ksiądz
proboszcz kostrzyńskiej fary Piotr
Lidwin.
Rys historyczny został bogato
przedstawiony na stronie Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej, który
cytujemy poniżej.

Światła na Półwiejskiej

Rys historyczny

Fot. S. Matysek

Zakończyły się prace związane z
budową sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych na drodze
krajowej nr 92 w ciągu ulicy Półwiejskiej. 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

We wrześniu Główny Urząd Statystyczny organizował konkurs „Wyścig po piłki”, gdzie gmina Kostrzyn
zajęła 5 miejsce dzięki aktywnemu
udziałowi rolników w samospisie.
Nagrodami w konkursie były zestawy 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 promujących Powszechny Spis Rolny 2020:
konkurs „Złap spis w gminie”, konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020, konkurs
dla kół gospodyń wiejskich na wykonanie rękodzieła zawierającego
napis „PSR 2020” oraz konkurs
fotograficzny „Moje gospodarstwo
w obiektywie”. KA

Fot. K. Adamska

Finał konkursu
„Wyścig po piłki”

W Wielkopolsce 20–23 października 1939 r. odbyły się pierwsze masowe, publiczne egzekucje dokonane w ramach Operacji Tannenberg.
Obok terrorystycznego charakteru
stanowiły one element szeroko zakrojonej 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 nastąpiła 20, 21 i 23 października na terenie 14 miast powiatów: gostyńskiego, 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 której uczestniczył na zasadzie gościa
Arthur Greiser (urodzony w Środzie
Wlkp. niemiecki polityk narodowosocjalistyczny, obergruppenfuhrer
SS, Namiestnik Rzeszy). Bezpośrednio po tym, 18 października,
odbyła się w Poznaniu odprawa
funkcjonariuszy Einsatzkommando
VI, na której dokonano szczegółowych ustaleń odnośnie miejscowości, w których miały być przeprowadzone egzekucje publiczne,
marszrut oddziałów egzekucyjnych,
a nawet liczby przewidzianych ofiar.
Zarówno ten ostatni fakt, jak rów-

Fot. Łukasz Szał

81. rocznica rozstrzelania mieszkańców Kostrzyna i Nekli
przez Niemców

nież wybór miejscowości nie pozostaje bez znaczenia w kontekście
propagandowego „uzasadnienia”
konieczności przeprowadzenia egzekucji. Do rozpowszechnianych
przez hitlerowską propagandę legend o „krwawej niedzieli bydgoskiej” i marszu ewakuacyjnym internowanych Niemców zamierzano
dorzucić „mit” o bestialskim mordzie, dokonanym rzekomo na 103
Volksdeutschach, pochodzących z
terenu wyżej wymienionych powiatów na początku września w okolicy
Turku.
Operacja miała charakter ludobójstwa i dotyczyła uznanych przez
Niemców za „szczególnie niebezpiecznych dla III Rzeszy Pola-

do współautorów wykazów straconych Polaków. Należy podkreślić,
że aresztowania znaczących osobistości życia gospodarczego dokonywano przy użyciu podstępu. Dla
zachowania pozorów egzekucje
poprzedzały bezpośrednio „postępowania sądowe” przed sądami
doraźnymi policji bezpieczeństwa
Standgerichte. Parodię przewodu
sądowego, trwającego nie dłużej
niż kilkanaście minut, ograniczona głównie do sprawdzenia
personaliów i wysłuchania opinii
miejscowych Niemców na temat
antysemickiej postawy i działalności podsądnych. W Kostrzynie sala
sądowa miała miejsce w Domu Katolickim przy ul. Dworcowej. Ska-

W Kostrzynie egzekucje na polskich obywatelach odbyły się w piątek 20 października. We
wszystkich egzekucjach zginęło ogółem 275
Polaków, z tego 28 na Rynku w Kostrzynie
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 mniejszościami niemieckimi. W spisach
znajdowali się: duchowni, politycy,
pedagodzy, ludzie kultury, nauki i
sztuki, przedsiębiorcy, powstańcy
wielkopolscy i śląscy, działacze plebiscytowi na Warmii i Mazurach
i na Górnym Śląsku, członkowie
Związku Polaków w Niemczech,
Partii Narodowo-Demokratycznej,
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i Polskiego Związku Zachodniego.
W Kostrzynie egzekucje na polskich obywatelach odbyły się w
piątek, 20 października. We wszystkich egzekucjach zginęło ogółem
275 Polaków, z tego 28 na Rynku
w Kostrzynie (mieszkańcy gmin
Kostrzyn i Nekla). Głównych aresztowań dokonano 18 i 19 października przy użyciu sił policyjnych i przy
aktywnej współpracy miejscowych
Niemców, którzy zarazem należeli

zanych rozstrzeliwano w kilku grupach. 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 niewinny...”, a w chwilę później został
dobity strzałami z pistoletu. Należy
jeszcze dodać, że kierujący egzekucją oficerowie z reguły osobiście
dobijali postrzelonych i dających
oznaki życia Polaków.
Zabitych przewożono bezpośrednio do przygotowanych wcześniej
mogił za murami cmentarza. Spoczywały tam do 1945 r., kiedy to dokonano ekshumacji i szczątki przeniesiono na teren cmentarza.
W 1946 r. powstała tablica upamiętniająca zamordowanych na
Rynku w Kostrzynie.
(Źródło: 1. Galiński A., Majchrzak
W., Nawrocki S., Woźniak M., Zimniak H., Zbrodnie Wehrmachtu w
Wielkopolsce, Kalisz 1986, 2. Wikipedia).
MK, ŁS
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Nowy Tomyśl

Konkurs modeli
kartonowych

Budowa ul. Różanej

cja jezdni, chodników oraz zjazdów.
W związku z projektem przewidziana jest również realizacja zadań tj.
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, oświetlenia ulicznego, a także budowa nowej sieci kanalizacji
deszczowej. Wskazany przez zamawiającego termin na realizację zadania to 14 grudzień 2020 r. Red

Budowa instalacji
fotowoltaicznej

w Nowym Tomyślu. Wykonawcą
robót jest firma Envirotech Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.
Kochanowskiego 7. Zakończenie
budowy planowane jest na początek
listopada 2020 r. Red

Fot. Materiały prasowe

Pasowanie na ucznia

występów artystycznych uczniowie wzorowo zaprezentowali swoje
umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Uwieńczeniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych
dyplomów przez dyrekcję szkoły.
Gratulujemy wszystkim Pierwszakom i życzymy samych pogodnych
dni w szkole! Red

otrzymał srebro. W klasyfikacji
drużynowej Nowotomyski Ośrodek
Kultury zdobył pierwsze miejsce,

drugie przypadło modelarni Combat z Chełmży, trzecie Modelandii
z Czarnej Białostockiej. Red

Komputery od gminy dla uczniów

Fot. Materiały prasowe

13 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu odbyło się
oficjalne pasowanie na ucznia.
Dzień później pierwszoklasiści
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
również zostali włączeni do grona
społeczności uczniowskiej. Podczas

20 października gmina Nowy Tomyśl nieodpłatnie przekazała w używanie nowy sprzęt komputerowy:
Notebook Dell Vostro 3590 wraz z
systemem operacyjnym Windows
10 ProEDU w liczbie 40 sztuk, których jest właścicielem.
Komputery zostały zakupione
w ramach umowy o powierzenie
grantu nr 7881916753 w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” działanie
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
zawartej 28 maja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Sprzęt, o którym mowa jest przeznaczony dla uczniów z rodzin wie-

Fot. Materiały prasowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka
z o.o. realizuje budowę instalacji
fotowoltaicznej o mocy 153,6 kWp
wytwarzającej energię elektryczną
dla potrzeb oczyszczalni ścieków

Czas pandemii uniemożliwia przeprowadzenie różnych wydarzeń
i spotkań. Chociaż w tym roku zostały odwołane dwie imprezy modelarskie, to gmina Nowy Tomyśl
oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury 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 Modelarstwo Nowotomyskie z okazji 234
urodzin Nowego Tomyśla.
Ogółem zgłoszono 110 modeli,
które wykonały osoby indywidualne
oraz przedstawiciele 13 modelarni. Nowotomyski Ośrodek Kultury
reprezentowało 13 osób, które wystawiły łącznie 27 modeli. Nowotomyskim zawodnikom udało się zdobyć 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 kategorii wiekowej Julia Werner zdobyła
srebro modelem samolotu TS-8
Bies. Również Patryk Brzostowski
wywalczył srebro za Nowotomyski
Ogród Zoologiczny. W grupie Juniorów Jakub Werner zdobył złoto
modelem Wiklinowy Trabant.
Wśród nowotomyskich modelarzy reprezentujących grupę wiekową Senior dominowały uplastycznione i zmodyfikowane modele.
Sebastian Wlaźlak zdobył dwa
złote medale za repliki Chaty Olęderskiej i Urzędu Miasta w Nowym
Tomyślu. Również model Chaty
Olęderskiej Piotra Szepelawego

Fot. Materiały prasowe

110 modeli zgłoszono w internetowym Konkursie Modeli
Kartonowych w Nowym Tomyślu

Fot. Materiały prasowe

Ogłoszony został przetarg na budowę ulicy Różanej w Nowym Tomyślu
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Termin składania ofert upłynął 19
października br. Długość odcinka
drogi jaki został ujęty do pierwszego etapu budowy ulicy Różanej to
410 mb. W ramach budowy ulicy
ma powstać m. in. nowa konstruk-

9

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

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

Gmina Swarzędz

Swarzędz ma
50 tys. mieszkańców

Plac zabaw przy SP nr 5

oraz montaż 8 urządzeń, między
innymi huśtawki klasycznej i wagowej, a także linarium o wysokości 4
m, pomostów i zestawów drabinek
oraz zjeżdżalni.
Koszt inwestycji do niemal 119
tys. zł. MW

Aplikacja do rezerwacji
wizyt w urzędzie

i Apple, która pozwala klientom
UMiG Swarzędz bezpiecznie ze
swojego urządzenia pobrać klasycznie wirtualny bilet, jak również potwierdzić umówioną wizytę. W momencie wezwania do stanowiska,
aplikacja generuje powiadomienie.
Zachęcamy Państwa do korzystania z tej bezpiecznej i wygodnej
formy umawiania wizyt w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Szczegóły, w tym, instrukcję obsługi aplikacji QMS zamieszczone
są na www.swarzedz.pl.
MW

Bezpieczne
przejścia

W ramach programu „Bezpieczne
przejście dla pieszych” gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w
wysokości 200 tys. zł. Kwota ta pozwoli 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 ulicach Piaski i Graniczna. MW

Ul. Fiedlera
z dofinansowaniem

Wyniki głosowania
w BO Swarzędza
W tegorocznym głosowaniu, które
odbyło się od 10 lipca do 11 września w systemie on-line udział wzięło 1157 osób. Łącznie oddano 1819
głosów na 5 projektów.
Wszystkie projekty skierowane
do realizacji w 2021 roku.
1. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Bli-

grafia uwieczniła to sympatyczne,
symboliczne spotkanie...
MW

Nowa nawierzchnia
ulicy Cechowej
Niedawno nową nawierzchnię
otrzymała ul. Cechowa w Swarzędzu, położona pomiędzy ulicami
Wrzesińską i Warszawską. Koszto-

wało to ok. 90 tys. zł. Wykonawca
była firma Budownictwo Drogowe
Krug.
MW

skiej w Rabowicach - 561 głosów.
2. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego (opracowanie projektu oraz
wstępne przygotowanie terenu) 214 głosów.
3. Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu - 257 głosów
Projekty dodatkowe:
4. „Suchą nogą przez wieś” Kobylnica, ul. Południowa (opracowanie
projektu) - 402 głosy
5. Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun
nad Jeziorem Swarzędzkim - 385
głosów.
MW

Fot. Maciej Woliński

Woda popłynie z
Gortatowa
do Paczkowa
Fot. Materiały prasowe

Niedawno na ulicy Fiedlera w Swarzędzu zakończyły się roboty budowlane związane z układaniem
nowej nawierzchni. Okoliczni
mieszkańcy zyskali pieszojezdnię
o długości 63 m wykonaną z płyty 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

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

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg
nieograniczony na budowę sieci
wodociągowej z Łowęcina do Paczkowa. 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 północną część Paczkowa, dzięki czemu
powinny skończyć się problemy z
ciśnieniem w tamtejszej sieci, dokuczliwe zwłaszcza w porach największego poboru.
Przypomnijmy, że w bieżącym
roku, kosztem 260 tys. zł, na stacji uzdatniania wody w Gortatowie
zbudowany został nowy zbiornik
wody pitnej (na zdjęciu). Na rok
przyszły planowane jest wykonanie
tam dodatkowego ujęcia wody. MW

Przebudowa ulic
Niedawno gmina Swarzędz rozstrzygnęła przetarg na przebudowę
następujących ulic w Swarzędzu:
Garbarskiej (o długości 87 m), Kuśnierskiej (77 m), Płócienniczej
(132 m) i Garncarskiej (74 m). Powstanie tam kanalizacja deszczowa,
usunięte zostaną kolizje teletechniczne i energetyczne, po czym
zbudowana zostanie porządna nawierzchnia, chodniki i place do zawracania. Budowa powinna zacząć
się we wrześniu i potrwa do stycznia
przyszłego roku.
Wykonawcą będzie Budownictwo
Drogowe Krug Sp. z o.o. sp. k., które podjęło się zadania za nieco ponad 986 tys. zł. Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian
Szkudlarek podpisał 4 września. Jak
widać na zdjęciu - prace budowlane
już trwają.
W przygotowaniu jest też przebudowa ok. 100-metrowej ul. Bednar-

Fot. Materiały prasowe

Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 gmina Swarzędz wdrożyła
nowe rozwiązanie do obsługi systemu kolejkowego w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miast i Gminy
Swarzędzu.
Ma on na celu spowodować, aby
klienci nie musieli stawiać się przy
biletomacie i dotykać ekranu dotykowego oraz, aby mogli oczekiwać
w innym miejscu niż poczekalnia na
parterze ratusza.
W tym celu powstała aplikacja
mobilna uruchamiana na telefonach, do pobrania ze sklepu Google

- Jest mi niezwykle miło powitać
Panią w gronie mieszkańców naszej gminy. Wraz z Pani zameldowaniem 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 powodu. 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 Swarzędza Marian Szkudlarek skierował do Darii Zaręby, która 7 października odwiedziła swarzędzki

Fot. Maciej Woliński

23 lipca 2020 roku liczba mieszkańców miasta i gminy
Swarzędz osiągnęła 50 tysięcy

Fot. Materiały prasowe

Z początkiem września do użytku
został oddany nowy plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020.
Budowa objęła wykonanie pola
piaskowego o powierzchni 400 m2

Fot. Maciej Woliński
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skiej w Swarzędzu. Ulica Bednarska
będzie pieszojezdnią o nawierzchni
z kostki brukowej. Najpierw, oczywiście, zostanie wykonane odwodnienie, uzupełnione zostaną brakujące przyłącza. Przetarg został
już ogłoszony a cała przebudowa
powinna się zakończyć do wiosny
przyszłego roku.
MW
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Gmina Tarnowo Podgórne

Pomoc dla
potrzebujących

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!

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa w gminie
Tarnowo Podgórne oraz przebywaniu na kwarantannach
coraz większej liczby mieszkańców powstał Gminny Zespół
Pomocowy

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.

Fot. Materiały prasowe

Z kolei lokalne Centrum Wolontariatu fundacji „Inspiria” zadziałało już w marcu 2020 – trwała
wówczas akcja „Sąsiedzka pomoc”.
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne zgłosili swoją gotowość, by w
czasie pandemii – po prostu z odruchu serca – nie pozostawić kogoś w
samotności i problemach – zapew-

Nowe numery policji

Przypominamy, że zmieniły się policyjne 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.

Na zdrowie

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień profilaktycznych:
W PRZYCHODNI SALUBER,
ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne,
pon.– pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel.
61 81 46 262
• Gminny program szczepień przeciw grypie – dla osób pow. 65 roku
życia /mieszkańcy gminy Tarnowo
Podgórne
• Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – dla osób pow.
60 roku życia /mieszkańcy gminy
Tarnowo Podgórne
• Gminny program szczepień przeciw meningokokom – dla dzieci
w wieku 12-23 miesi. życia /mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne
W PRZYCHODNI MED-LUX, ul.
Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00,
tel. 61 81 63 900:
• Program szczepień przeciw grypie

gov.pl Komendant pełni dyżur w
każdy poniedziałek w godz. 15.3017.30
• Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań,
tel. 47 77 156 92 e-mail: dyzurny.
poznan@po.policja.gov.pl.
ARz

– dla osób w wieku 50 – 64 oraz dla
osób w wieku 24 – 49, które w pracy
są narażone na kontakt z dużą liczbą osób /mieszkańcy powiatu poznańskiego (CM Med-Lux Gabinet
Szczepień)
• Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – dla osób pow.
60 roku życia /mieszkańcy gminy
Tarnowo Podgórne (CM Med-Lux
Gabinet Lekarza POZ)
• Gminny program szczepień przeciw meningokokom – dla dzieci w
wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne, CM
Med-Lux Gabinet Lekarza POZ.
Obecnie cała Polska zmaga się
z brakiem szczepionek przeciwgrypowych. 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

nia Agaya Brańka-Banasiak z Fundacji 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

Dofinansowanie
– jeszcze są środki

Zachęcamy do skorzystania z tej
możliwości w tym roku.
Więcej informacji udziela: Magdalena Kołbuc z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony
Środowiska, tel. 61 1023 012 m.kolbuc@tarnowo-podgorne.pl
ARz

W Tarnowie Podgórnym są jeszcze pieniądze przeznaczone na
dotację gminną na wymianę źródła ciepła z paliwa stałego na
ogrzewanie gazowe, olejowe bądź
elektryczne w ramach programu
ograniczania niskiej emisji na terenie gminy.

Oryginalny „Król” z Wysogotowa

„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 zniszczoną Ziemię na zawsze, by skolonizować 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 powrót królewskiej rodziny, na powrót
cudem ocalałego dziecięcia – Honoriusza Ildanahoe.
Gdy po latach pojawia się nowy
trop w sprawie, zdesperowany Rankor, przyjaciel starego króla, rusza
na niebezpieczną misję odnalezienia dziedzica tronu. Młody i zagubiony Honoriusz nie ma zbyt wiele
czasu na poznanie swojej prawdziwej historii. Musi działać szybko,
by uchronić ojczyznę od zagłady.
Z początku lekceważony przez wrogów, z każdym tygodniem zdobywa
w ich oczach coraz większe uznanie,
a to za sprawą nieprzeciętnej inteligencji i magicznej wręcz nieomylności. Usunięcie Satona z urzędu
jest jednak dopiero początkiem
wyzwań przed jakimi stanie Ker-Ker
ze swoim młodym królem na czele.

ne, próby przełożenia chrześcijańskich wartości na prawdziwe życie.
Książka ta wyróżnia się na tle innych opowieści, jest skierowana do
każdego, niezależnie od wieku, wiary i poglądów. Warta przeczytania.
Marcin Klonowski
(Recenzja pochodzi z bezpłatnego
informatora GOK SEZAM „TarNowa Kultura”, 9/2020)

Od autorki
Fot. Materiały prasowe

Utworzyła go gmina Tarnowo Podgórne we współpracy z Fundacją
Mój Mount Everest oraz facebookową grupą Widzialna Ręka Tarnowo
Podgórne.
– Zadaniem zespołu jest pomoc osobom, którzy przebywają
na kwarantannie i samodzielnie
nie mogą zrobić zakupów, czy też
wyjść na spacer ze swoim zwierzakiem – mówi I Zastępca Wójta
Ewa Noszczyńska-Szkurat. – Najszybszą drogą uzyskania pomocy
w przypadku kwarantanny jest
napisanie o swojej potrzebie na facebookowej grupie Widzialna Ręka
Tarnowo Podgórne, gdzie na bieżąco sytuację monitorują wolontariusze. Zgłoszenia telefonicznie
przyjmuje Marta Żak-Jędrzejewska
z Fundacji Mój Mount Everest (tel.
661 488 477). Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Następnie
zostanie ustalony zakres i sposób
pomocy.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

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 zaskakująca, intrygująca i porywająca.
Jednocześnie opowiada historię
młodego człowieka obdarzonego
darem, bywającego i klątwą, któremu życie znów miało rzucić kłody pod nogi w postaci jego historii
i przeznaczenia. Obok elementów
fantastycznych i kryminalnych,
znajdziemy też rozważania religij-

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 wewnętrznego świata. Opisując przygody
bohaterów, starałam się, aby
nie nudzić, ale moim celem było
(oprócz zabawienia czytelnika)
wyeksponowanie najistotniejszych wartości w życiu. Moja
powieść jest skierowana do każdego, bez względu na preferencje czytelnicze. Jest też głosem
sprzeciwu wobec zła triumfującego 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”

12

nr 190 / 26 PAŹDZIERNIKA 2020

Kórnik, Stęszew

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
ciekawość nielicznych zamaskowanych 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 techniczną Pawłowi Przybylskiemu prezesowi firmy Komet.
Sławomir Animucki

O autorce mozaiki

Fot. Materiały prasowe

Regionalnych Kazimierz Krawiarz,
główny plastyk KOK Piotr Mastalerz oraz znajomi i przyjaciele autorki pracy poddali się poetyckim

Placówka wsparcia

liona złotych. Prace potrwają do 30
października 2021. Do sfinansowania inwestycji wykorzystano środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Red

Kizi, z przerwami na deklamację
wierszy Szymborskiej, których teksty rozwieszono wzdłuż Promenady wzbudził radość zebranych oraz

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego
W sobotnie przedpołudnie (10
października) w hali widowiskowo- sportowej w Stęszewie odbył się
Amatorski Turniej Tenisa Stołowego.
W zawodach wzięło udział 11
osób. Poniżej przedstawiamy wyniki:

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

Fot. Materiały prasowe

21 października rozpoczęły się prace przy budowie „placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci
i młodzieży w Kórniku”. Planowany
koszt inwestycji to prawie 2,5 mi-

klimatom dzięki występom duetu
Przemysława Mazurka i Pawła Głowackiego.
Spacer w rytmie przyśpiewek o

Justyna Budzyn, urodzona
w Krakowie, zamieszkała na
polskim Dzikim Zachodzie, na
obrzeżach Puszczy Barlineckiej
w maleńkiej wsi Podgórze.
Twórczyni mozaik, wielkoformatowej ceramiki architektonicznej, rzeźb ceramicznych i
kinetycznych.
Uczestniczka wystaw i międzynarodowych spotkań artystów
muralu w Chile, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii,
Niemczech i Polsce.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Fot. Materiały prasowe

To mozaika „Kizia” autorstwa Justyny Budzyn. Jest to kolejna odsłona jej projektu „Z humorem i
bez patosu - dokąd poszła Wisława
Sz.?” poświęconego poezji Wisławy
Szymborskiej. Poprzez swoje prace,
autorka zaprasza widzów do poetyckiej podróży w krainę poezji oraz
do „miejsc” pani Szymborskiej.
Wszystkie mozaiki składają się z obrazu i tekstu. Ta kórnicka odwołuje
nie do tekstów o Kizi, kotce Kornela
Filipowicza. Mozaika w żartobliwy 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 pachnących sztuką.
Uroczystość odsłonięcia mozaiki
odbyła się w południe 17 października. Nieliczni świadkowie, a wśród
nich dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomir Animucki,
główna księgowa KOK Anna Andrzejewska z rodziną, redaktor naczelny Kórniczanina Łukasz Grzegorowski, kustosz Izby Pamiątek

i już wszystko
wiesz...
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ROZMAITOŚCI

Bez uśmiechu ani rusz

Rozmowa z Natalią Balicką, Miss Województwa Wielkopolskiego 2020 – mieszkanką Zakrzewa
w gminie Dopiewo

– To, że wygrałam cały konkurs, 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 najważniejszy. 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 przygodę? Czy możliwe są między
rywalkami przyjaźnie? Jak było w
Pani przypadku?
– Zdecydowana większość dziewczyn traktuje ten konkurs jako
dobrą zabawę. Nie miałyśmy nic do
stracenia. Oczywiście, że przyjaźnie
są możliwe! Sama poznałam cudowną Nikolę, z którą od początku
złapałam wspólny kontakt. Wspierałyśmy się nawzajem na każdym
kroku i rozśmieszałyśmy się w najbardziej stresujących momentach.
Jakie emocje towarzyszą ogłoszeniu werdyktu jury?
– Przede wszystkim duży stres
i niepewność. Na szczęście, prowadzący 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

Fot. Arch. Miss Województwa Wielkopolskiego / Sławomir Brandt, Kamil Hadyński, Robert Kobyliński

Zanim ogłoszono Pani zwycięstwo, otrzymała Pani dwa inne
tytuły: Miss Internautów i Miss
Depicenter. Kiedy do Pani dotarło, że szanse na najważniejszy z
tytułów i koronę Miss Województwa Wielkopolskiego są realne?

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

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

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

Jakie obowiązki wiążą się z tytułem Miss Województwa Wielkopolskiego? Czy te obowiązki są
uciążliwe? Czy bardziej ograniczają, czy też otwierają nowe
możliwości?

– 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 związane z nią ograniczenia?
– Dość duży. Finał początkowo
miał się odbyć pod koniec maja,
niestety z powodu epidemii musiał
zostać przesunięty na koniec września. W związku z tym trochę dłużej
żyłyśmy w stresie, ale w moim
przypadku był to stres motywujący.
Czas epidemii wykorzystałam na
treningi i odpowiednie przygotowanie się na galę finałową. Na

Nauczyciele nagrodzeni
Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia pedagogom głębokiej wdzięczności za „codzienny
obowiązek, prosty i niepozorny”,
za cierpliwe przekazywanie wiedzy,
wytrwałe kształtowanie postaw, pomoc w odkrywaniu pasji i drogi życiowej oraz życzliwą opiekę.
Tegoroczne Święto Edukacji
Narodowej w gminie Komorniki
było inne niż zwykle. Tym razem
przedstawiciele oświaty oraz samorządowcy nie spotkali się na
uroczystej gali, której zawsze towarzyszyła 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 zostały 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 nauczycieli i dyrektorów gminnych
placówek oświatowych wyróżniających się twórczą i ciężką pracą, dbających o wysoki poziom nauczania
czy zarządzania jednostką. Red

– 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 realizować w tej dziedzinie na tyle, na ile
będę mogła.
Czy jako Miss Województwa
Wielkopolskiego będzie Pani
miała wypełniony kalendarz.
Znajdzie Pani czas na sport, hobby, 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 pogodzeniem wszystkiego ze sobą.
Na Pani profilu na fb można znaleźć próbkę wokalną? Czy nadal
Pani śpiewa, gra, komponuje?
– W ostatnim czasie miałam dość
dużo innych zajęć. Śpiew traktuje
raczej jako ucieczkę od rzeczywistości 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 ginekologii. Obecnie najbardziej interesuje 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 kojarzy rodzinna miejscowość, dom?
– Na ten moment większość zajęć
mamy prowadzonych zdalnie.
W tym roku nie decydowałam
się na wynajmowanie mieszkania 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!
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Skończyłeś 65 lat? Zaszczep się!
Powiat po raz siódmy rozpoczyna
„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.
Liczba szczepionek jest ograniczona, warto więc po zadzwonić
do przychodni w danej gminie, aby
uzyskać szczegółowe informacje.

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

Akcja w całości finansowana jest
z budżetu samorządu. Tym razem
program, który kosztował 300 tysięcy złotych, obejmie prawie 3
tys. seniorów.
Akcja rozpoczyna się 29 października. Mogą z niej skorzystać
osoby od 65 roku życia (tj. urodzone 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 poprzedzi je lekarskie badanie kwalifikacyjne.
Zainteresowani powinni w
pierwszej kolejności skontaktować się z w miejscu zameldowania. Wyjątek stanowią mieszkańcy
gmin Komorniki, którzy muszą
kontaktować się z placówką MEDICOMPLEX w Mosinie oraz osoby 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 poznańskiego na: www.powiat.poznan.pl. Red
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Wydarzenia

Zrzutka na kryminał

ski, Magdalena Rigamonti i Mariusz Zielke.
Celem zrzutki jest nie tylko wydanie książki „Krótka instrukcja

Prace w Jastrzębnikach.
na budowę oraz wykopy wykonane
są przy pomocy firmy „Hydrogazspaw” Michał Łęszczak. Red

Fot. Materiały prasowe

Remont w Wojnowicach.

tomy powieści. Dodatkowo część
nakładu zostanie bez opłat przekazana adeptom dziennikarstwa
podczas spotkań edukacyjnych na

Hipolit dla prezesa Opalu

Inwestycje PGKiM
„Komopal”
Trwa remont przyłączy wodociągowych w Wojnowicach (gm. Opalenica). Na ulicy Wodnej i w części
ulicy Poznańskiej wymienione zostały stalowe przyłącza wodociągowe na nowe polietylenowe. Każde
z nich wyposażono w zasuwę odcinającą. Stare wysłużone już rurociągi często ulegały awariom, co nie
było komfortowe dla mieszkańców.
Wymiana pomoże ograniczyć wyłączenia wody i podnieść komfort
świadczonych usług. Prace wykonywane były przez firmę „Transport
drogowy i instalatorstwo sanitarne
Dariusz Bromber”.
Równolegle trwają prace przy
budowie sieci wodociągowej w Jastrzębnikach. 400-metrowy odcinek
wodociągu z rur PE100 DN90 zapewni wodę mieszkańcom Jastrzębnik w budynkach wzdłuż drogi na
Rudniki. Dostarczenie materiału

obsługi psa: Motyw”, ale także
bezpłatne przekazanie jej do bibliotek publicznych, w których
znajdują się już wcześnie wydane

temat sprawy Ziętary.
Kryminał to jednak nie wszystko.
W książce zamieszczone zostaną
dwa dodatki specjalne. Jeden zatytułowany „Dlaczego Ziętara musiał
zginąć” jest pierwszym kompleksowym wyjaśnieniem najbardziej
zagadkowych okoliczności zbrodni.
Drugim dodatkiem są oryginalne
dokumenty dotyczące ogromnej
afery alkoholowej z czasów transformacji ustrojowej Polski, bliźniaczej do tej, która kosztowała dziennikarza życie.
Autor zapewni uczestnikom akcji 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 jednego z bohaterów kryminału. Pula
części nagród jest ograniczona więc
lepiej nie czekać do końca akcji prowadzonej na zrzutka.pl/motyw tylko już teraz zarezerwować książkę
dla siebie. Zapraszamy do udziału
w tej akcji.
Red

W sali konferencyjnej Hotelu Remes Sport & Spa w Opalenicy odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego prezesa i właściciela firmy
Opal z Grodziska Wielkopolskiego
Ryszarda Szulca.
Ryszard Szulc jest opaleniczaninem, 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 granicą. Firma specjalizująca się m.in. W
produkcji okien i drzwi, elementów
przeszkolonych, czy fasad aluminiowych i stalowych przeszklonych,
zrealizowała kilkaset obiektów na
terenie całego kraju i za granicą.
Elementy architektoniczne wykonane przez Opal znajdują zastosowanie w rożnego rodzaju obiektach
użyteczności publicznej tj. nowoczesne biurowce, banki, obiekty
dydaktyczno-naukowe, centra handlowe jak również w budownictwie
przemysłowym i mieszkaniowym.
Ryszard Szulc przez lata rozwijał
biznes, zdobywając kolejnych od-

Fot. Materiały prasowe

„Krótka instrukcji obsługi psa” to
przerażający, dynamicznie napisany kryminał oparty na motywach
prawdziwej zbrodni. Napisana
przez nagradzanego dziennikarza
śledczego Krzysztofa M. Kaźmierczaka książka została bardzo dobrze przyjęta przez recenzentów i
czytelników. Wydany został także
sequel powieści pt. „Krótka instrukcja obsługi psa: Zemsta”. Teraz na
publikację czeka ostatni tom, który
stanowi dopełnienie całej intrygującej i krwawej historii. Patronat nad
wydawnictwem objął „Nasz Głos
Poznański”.
„Motyw” jest równie zaskakujący i poruszający jak obie wydane
części. Są w nim służby specjalne,
gangsterzy, sprzedajni policjanci,
początki polskiej mafii. Akcja rozgrywa się w naszym kraju oraz w
Berlinie i w Moskwie.
Pomysł wydania „Motywu” spotkał się z poparciem szeregu znanych pisarzy i dziennikarzy. Są
wśród nich m.in. Ryszard Ćwirlej,
Piotr Krysiak, Cezary Łazarewicz,
Łukasz Orbitowski, Piotr Pytlakow-

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT „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

biorców i kolejne rynki. Dziś przyszedł czas, by wreszcie odpocząć.
Zwieńczeniem wieloletniego dzieła
jest jeszcze cenne wyróżnienie, jakiego Ryszard Szulc dostąpił, a jakie właśnie przekazał mu burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc.
Otóż kapituła Towarzystwa
imienia Hipolita Cegielskiego pod
przewodnictwem doktora Mariana
Króla przyznała prezesowi firmy

Opal wyjątkowe wyróżnienie „Lidera Pracy Organicznej”. W imieniu
Towarzystwa okolicznościowy adres
oraz statuetkę Hipolita Ryszardowi
Szulcowi wręczył właśnie burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc. Korzystając z okazji życzył prezesowi firmy
Opal wszystkiego dobrego, dziękując jednocześnie za jego wieloletni
wkład w rozwój gminy Opalenica.
Red

NASZGLOSPOZNANSKI.PL
i już wszystko wiesz...
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