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Zamek w Kórniku ma nową elewację. STR. 4

„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!

„Paddymania” 
już w sieci! 

Koncert z piosenkami z musicalu 
poznańskiego Teatru Muzycznego 
pt. „Virtuoso” jest już dostępny na 

stronie www.paddymania.pl. STr. 14 
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2 listopada Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego GoaP przyjęło 
uchwałę, która od 1 stycznia wpro-
wadza wzrost wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

- w większości gmin w Polsce 
znaczne podwyżki  zostały wpro-
wadzone pod koniec 2019 i na po-
czątku 2020 roku. dzięki oszczęd-
nościom oraz prowadzonym przez 
ZM GoaP działaniom, mającym na 
celu optymalizację systemu, udało 
się przesunąć podwyżkę o kilkana-
ście miesięcy, co przełożyło się na 
oszczędności w domowym budżecie 
mieszkańców na poziomie ponad 
130 zł na osobę - mówi andrzej 
springer, dyrektor Biura ZM GoaP.

Nowe stawki
Przedstawiciele gmin aglomeracji 

poznańskiej zaakceptowali propo-
zycje nowych, urealnionych stawek 
opłat. dla nieruchomości zabudo-
wanych budynkiem z więcej niż 4 
lokalami mieszkalnymi w wysokości 
25 zł od osoby, natomiast dla nieru-
chomości zabudowanej budynkiem 
do 4 lokali mieszkalnych -  w wyso-
kości 28 zł od osoby.  

ZM GoaP informuje, że nowe 
stawki to nadal mniej, niż maksy-
malny, przewidziany w ustawie wy-
miar: 36,38 zł od osoby. tym samym 
wysokość opłaty jest porównywalna 
lub niższa niż w innych gminach czy 
aglomeracjach w kraju.  dla przy-
kładu: w warszawie będzie ona wy-
nosić ok. 50 zł (i zależeć również od 
zużycia wody), w rzeszowie to 32 
zł, w Pile wynosi 30 zł.

Co ważne, utrzymane zostaną 
częściowe zwolnienia dla rodzin 
sześcioosobowych i większych. Jeśli 
mieszkańcy domów jednorodzin-
nych mają własny kompostownik i 
kompostują w nim bioodpady, przy-
sługuje im zwolnienie z części opła-
ty za gospodarowanie odpadami  
w wysokości 2 zł od nieruchomości.

równocześnie ZM GoaP sukce-
sywnie optymalizuje system dzia-
łania: zwiększono częstotliwość 
odbioru bioodpadów, odpadów 
zbieranych selektywnie oraz często-
tliwości wywozu odpadów wystaw-
kowych. rozszerzono ich zakres 
(o skrzydła drzwiowe, armaturę  
i ceramikę łazienkową, sanitaria-
ty), poszerzono katalog odpadów 
przyjmowanych do PsZoK, a tak-
że uproszczono zasady selektywnej 
zbiórki. Zniesiono też  limitowanie 
bioodpadów oraz włączono do sys-
temu ZM GoaP punkty skupu su-
rowców wtórnych.  

Powody zmian
decyzja o zmianie wynika z ko-

nieczności dostosowania poziomu 
opłat do realnych kosztów gospo-
darki odpadami - te zaś rosną z kil-
ku powodów. 

Jednym z nich jest załamanie na 
rynku surowców wtórnych. Po za-
mknięciu rynków azjatyckich nie 
ma na nie popytu, odnotowuje się 

też znaczny spadek cen sprzedaży 
odpadów wysegregowanych. spa-
dają ceny sprzedaży paliwa z odpa-
dów oraz dopłaty od organizacji od-
zysku. Konieczność  dopłacania do 
odbioru i przetwarzania odpadów 
zbieranych selektywnie zależy też 
od  prawidłowej segregacji w gospo-
darstwach domowych. tylko dobry 
jakościowo surowiec może być prze-
kazany do recyklingu. Brak przepi-
sów o odpowiedzialności produ-
centów wprowadzających na rynek 
produkty w opakowaniach oznacza, 
że nie współfinansują oni systemu 
segregacji odpadów, ich transportu 
i przetwarzania, co pogłębia i tak 
niekorzystną już sytuację.

Na wzrost cen mają też wpływ 
wprowadzone w ostatnim czasie 
przez sejm rP zmiany przepisów 
krajowych (m.in. nowelizacja usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, liczne rozporządze-
nia dot. gospodarki odpadami). 
spowodowały one wzrost kosztów 
poprzez m.in.: wprowadzenie po-
wszechnej obowiązkowej segrega-
cji odpadów, rozszerzenie katalogu 
odpadów przyjmowanych przez 
PsZoK, zakaz składowania frakcji 
energetycznej, skrócenie możliwo-
ści magazynowania odpadów, re-
organizację przetargów na odbiór 
odpadów. Niestabilność przepisów 
to wyższe koszty utrzymania całego 
systemu, co przekłada się bezpo-
średnio na wzrost opłaty.

od września obowiązują nowe 
umowy z wykonawcami na odbiór, 
transport i zagospodarowanie od-
padów. Miesięczne wynagrodzenie 
dla nich wynosi ponad 13 mln zł 
- do końca sierpnia było to 5,1 mln 
zł miesięcznie. wzrost kosztów  

o 153% spowodowany jest m.in. 
ustawową zmianą - ze stałego mie-
sięcznego ryczałtu na wynagro-
dzenie za każdą tonę odebranych 
śmieci.

Więcej odpadów, więcej kosztów
w minionym roku wzrosły rów-

nież koszty organizacji Punktów 
selektywnego Zbierania odpadów 
Komunalnych (PsZoK) i ich mobil-
nych odpowiedników (MPsZoK/
Gratowóz).  Zwiększają się też kosz-
ty świadczenia usług, dotykające za-
równo ZM GoaP, jak i firmy odbie-
rające odpady.  rosną ceny energii 
elektrycznej przesyłek pocztowych, 
koszty zapewnienia i utrzymania 
oprogramowania informatycznego 
do zarządzania gospodarką odpa-
dami. równie istotny jest  wzrost 
kosztów  pracodawcy, np. zwiększe-
nie wysokości płacy minimalnej.

Nie bez znaczenia jest też, że 
mieszkańcy wytwarzają coraz wię-
cej odpadów. wszystkie te okolicz-
ności sprawiły,  że utrzymanie staw-
ki na poziomie z 2019 roku nie jest 
dłużej możliwe.

Co jest finansowane z opłat?
Zgodnie z obowiązującym pra-

wem krajowym, cały system gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi powinien się samofinansować. 
oznacza to,  że wpływy z opłat od 
mieszkańców muszą pokrywać jego 
realne koszty. Przeznaczanie opłaty 
na inne cele lub finansowanie syste-
mu z innych źródeł jest niezgodne  
z prawem.

Ponad 90% kosztów systemu 
gospodarki odpadami ZM GoaP 
to koszty odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych oraz 
utrzymania Punktów selektywnego 
Zbierania odpadów Komunalnych 
(PsZoK/MPsZoK).  9,5% kosz-
tów ponoszone jest na prowadzoną 
edukację ekologiczną oraz obsługę 
administracyjną. AW

Drastyczna podwyżka
od 1 stycznia w gminach obsługiwanych przez Związek Międzygminny GoaP znacznie wzrosną stawki 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, 
a jednorodzinnych - 28 zł. Powodów tej zmiany jest kilka: zmieniły się krajowe przepisy, produkowane 
jest coraz więcej odpadów i znacznie wzrosły koszty ich  odbioru i zagospodarowania

Tylko dobry 
jakościowo surowiec 
może być przekaza-
ny do recyklingu 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...



3
nr 191 / 9 LISTOPADA 2020

Gmina KomorniKi

reKlaMa

6 listopada podpisana została umo-
wa na zaprojektowanie i wybudo-
wanie  wiaduktu drogowego na ul. 
Kolejowej w  Plewiskach, umożli-
wiającego bezkolizyjny przejazd sa-
mochodów nad linią kolejową nr 3 
łączącą warszawę z Berlinem.

Ze względu na obecnie panującą 
sytuację, związaną z epidemią Co-
Vid-19, umowa została podpisana 
przez wszystkie podmioty zdalnie. 
wykonawca, firma Polwar sa  
z Gdańska, zobowiązany jest do wy-
konania dokumentacji projektowej i 
uzyskania wszystkich niezbędnych 
pozwoleń i decyzji, umożliwiających 
realizację inwestycji do początku 
2022 roku. Zakończenie wszystkich 
prac planowane jest na ii kwartał 
2023 roku.

Całkowita wartość zadania obej-
mująca projekt oraz prace budow-
lane wyniesie ponad 18 mln zł,  
z czego nieco ponad 7 mln zł opłaci 
spółka PKP Polskie linie Kolejowe 
s.a. z dofinansowania pozyskanego 
z unii europejskiej w  ramach pro-
jektu PoiiŚ5.1-35 pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z  drogami – etap 
iii”. resztę kwoty, ponad 11 mln zł, 
zostanie sfinansowane przez gminę 
Komorniki. 

wiadukt poprawi bezpieczeń-
stwo użytkowników ruchu drogo-
wego, a  także znacząco skróci czas 
przejazdu pomiędzy Plewiskami 
a  skórzewem. dodatkowo, w  połą-
czeniu z  inwestycją „węzeł Grun-
waldzka” realizowaną przez Po-

znańskie inwestycje Miejskie sp. 
z  o.o. (przy udziale finansowym 
gminy Komorniki) inwestycja cał-
kowicie uwolni Plewiska od wielo-
letniego i  uporczywego problemu 
oczekiwania na przejazd pociągów 
na przejazdach kolejowych. Prze-
staniemy też marnować paliwo  
w oczekiwaniu przejazd pociągu, 
co będzie miało korzystny wpływ na 
środowisko naturalne. 
Red

Będzie wiadukt
wkrótce na ul. Kolejowej na granicy Plewisk i skórzewa 
powstanie wiadukt kolejowy – inwestycja, która znacząco 
udrożni „wąskie gardło” komunikacyjne tej części gminy 
Komorniki
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Awans Komornik 
Gmina Komorniki została wysoko 
oceniona w tegorocznym rankingu 
samorządów „rzeczpospolitej”. 
uznawany jest on za jeden z najbar-
dziej prestiżowych i wiarygodnych 
w Polsce, od 16 lat ocenia spraw-
ność i skuteczność działań władz 
lokalnych w  kształtowaniu zrówno-
ważonego rozwoju swoich małych 
ojczyzn. 

Mimo trudnych okoliczności 
związanych z pandemią, organiza-
torzy zdecydowali się na jego prze-
prowadzenie i w tym roku, a wyróż-
nienia przyznane zostały w trakcie 
gali, która miała wyjątkowy, wirtu-
alny charakter.

Niezależna kapituła, której prze-
wodniczy były premier prof. Jerzy 

Buzek ocenia dotychczasowe do-
konania i kondycję miast i gmin  
w wielu obszarach strategicznych: 
trwałości ekonomicznej, trwało-
ści środowiskowej, trwałości spo-
łecznej oraz w zakresie jakości 
zarządzania. Źródłem danych są 
publicznie dostępne bazy danych 
Głównego urzędu statystycznego 
i  Ministerstwa Finansów, a także 
informacje podane przez władze lo-
kalne w specjalnej ankiecie.

w tegorocznej edycji rankingu 
samorządów gmina Komorniki za-
jęła 12 miejsce spośród 1537 gmin 
wiejskich z całej Polski. to duży 
awans w porównaniu do 2019 roku, 
kiedy zajęła 175 miejsce.  
Red 

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
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Na minionej sesji radni powiatu 
w Poznaniu przyjęli uchwałę o po-
mocy finansowej dla białoruskich 
studentów. rada miasta, powiatu  
i sejmik województwa za pośrednic-
twem poznańskich uczelni chciały-
by wesprzeć młodych ludzi z powo-
du trudnej sytuacji politycznej w ich 
kraju. osoby ze wschodu przyjeż-
dżają  na studia do Polski w poszu-
kiwaniu lepszej przyszłości, widzą w 
tym swoją szansę. oferta edukacyj-
na jest dla nich bardzo atrakcyjna.

– wybierają nasze uczelnie, 
bo  te dbają o poziom nauczania, 
a uzyskane dyplomy gwarantują 
zdobycie dobrej pracy. Poznańskie 
środowisko akademickie składa 
się z reprezentantów różnych dys-
cyplin, doświadczeń, jak i narodo-
wości. to zróżnicowanie stanowi  
o jego naukowym potencjale. Chce-
my wspierać tę twórczą różnorod-

ność ułatwiając chętnym z zagranicy 
podejmowanie studiów – zapewnia 
tomasz łubiński, wicestarosta 
poznański. – to będzie też rodzaj 
wsparcia samych uczelni – dodaje. 

Na razie nie wiadomo jeszcze  
w jakiej dokładnie formie i do jakiej 
liczby studentów trafi pomoc. Po 
uzyskaniu odpowiednich danych 
dopracowane zostaną szczegóły po-
zwalające na ustalenie, ile środków 
można przeznaczyć na stypendia 
dla młodych Białorusinów. KW

KróTKo z powiaTu

rezydencja działyńskich i Zamoy-
skich jest objęta ochroną konser-
watorską od 1930 r., a w 2011 roku 
trafiła na prestiżową listę Pomni-
ków Historii. w minionych dziesię-
ciu latach wykonany został remont 
kapitalny mostu prowadzącego do 
zamku położonego na wyspie oto-
czonej fosą wodną. Naprawiono 
dach budynku oraz w całości podda-
no konserwacji historyczną stolarkę 
okienną. 

– Ponadto odnowiono wszystkie 
elewacje. wykonano także izolację 
przeciwwilgociową fundamentów, 
a w piwnicach, które w dużej czę-
ści pochodzą jeszcze z XV wieku, 
usunięto powojenne, wtórne po-
działy pomieszczeń oraz zlikwido-
wano współczesne, kamionkowe 

posadzki wyłożone na betonowych 
wylewkach. Przywrócono posadzki 
ceramiczne, ceglane – wymienia 
wiesław Biegański, powiatowy 
konserwator zabytków.

aktualnie w piwnicach trwają 
prace przy konserwacji ścian reali-
zowane na podstawie rozpisanego 
na wiele lat programu konserwa-
torskiego. w najbliższym otoczeniu 
zamku, oprócz remontu mostu, zo-
stała gruntownie oczyszczona fosa. 
wszystkie prace ziemne wykony-
wane były z towarzyszeniem badań 
archeologicznych.  Ponadto, z uwa-
gi na wyjątkowy charakter zabytku 
oraz współczesne wymogi technicz-
ne i zasady bezpieczeństwa, zmo-
dernizowano instalację przeciwpo-
żarową, instalację elektryczną oraz 

ogrzewanie obiektu. wprowadzono 
monitoring oraz system antywłama-
niowy.

– Przy renowacji elewacji naj-
większa trudność polegała na od-
tworzeniu historycznej kolorystyki 
obiektu. Zamek był wielokrotnie 
odnawiany i naprawiany w sposób 
doraźny, przez co większość otyn-
kowania została skuta. Na szczęście 
zachowały się drobne, oryginalne 
fragmenty. i na tej podstawie uda-
ło nam się uzyskać taki efekt, jaki 
mamy dzisiaj – dodaje w. Biegań-
ski.

rezultat działań konserwator-
skich można podziwiać osobiście. 
Pomimo pandemii muzeum dostęp-
ne jest dla zwiedzających. warto 
odwiedzić także zamkowe wnętrza. 

Goście mogą również przespace-
rować się po arboretum, w którym 
przebudowane zostały parkowe 
alejki. 

w tym roku z budżetu powiatu 
poznańskiego wyasygnowano 3 mln 
zł na rewitalizację najcenniejszych 
obiektów.  

do najbardziej spektakularnych 
efektów dotychczasowego wsparcia 
finansowego zabytków ze strony 
samorządu należą pocysterski kom-

pleks w owińskach oraz otoczenie 
tamtejszego kościoła św. Mikołaja 
czy uratowana od ruiny drewniana 
świątynia w długiej Goślinie. do-
finansowane zostały też prace kon-
serwatorskie prowadzone we dwo-
rach: Jackowskich we wronczynie 
oraz w Złotniczkach. swoje oblicze, 
dzięki powiatowym dotacjom, zmie-
nił dawny dworzec w Puszczykowie. 
w 2020 roku na liście beneficjentów 
po raz pierwszy znalazły się budynki 
architektury przemysłowej – dawna 
fabryka chemikaliów w luboniu. 

Pomocą objęte są także zabytki 
poznańskie. Powiat przekazał m.in. 
800 tys. zł na ratowanie kompleksu 
klasztornego franciszkanów, zapo-
biegając w ten sposób grożącej mu 
katastrofie budowlanej. WB

Kórnicki zamek ma nową elewację
dzięki prowadzonej sukcesywnie rewitalizacji zabytek zyskał odświeżoną fasadę. Powiat poznański przez 
minione lata przekazał na ten cel prawie 1,2 mln zł
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Solidarni z Białorusią Dla wybitnych nagrody i stypendia
Niemal 150 młodych ludzi ze szkół 
prowadzonych przez powiat po-
znański otrzymało właśnie Nagrody 
starosty Poznańskiego oraz stypen-
dia rady Powiatu w Poznaniu. 

uczniowie, którzy w ubiegłym 
roku szkolnym uzyskali średnią 
ocen co najmniej 5,0, w bieżącym 
będą otrzymywali 250 zł netto mie-
sięcznie. Powiat poznański przezna-
czył na ten cel prawie 300 tys. zł. 

szkołą, która wyróżniła się pod 
względem liczby stypendystów jest 
liceum ogólnokształcące im. Mi-
kołaja Kopernika w Puszczykowie. 
Jest ich aż 37! Natomiast Maja Hipś 
z Zespołu szkół w Kórniku może 
ponownie pochwalić się najwyższą 
średnią ocen – 6,0. Marta stanisław-
ska z Zs nr 2 w swarzędzu uzyskała 
5,8, a Michał Pytel z Zs w Bolecho-
wie – 5,68. Młodzi ludzie, którzy 
odnoszą sukcesy w sferze naukowej, 

społecznej czy kulturalnej, mogą li-
czyć też na specjalne, jednorazowe 
nagrody. Na ten cel przeznaczono 
łącznie 30 tys. zł. uhonorowano  
25 uczniów, w tym 8 laureatów kon-
kursów i olimpiad oraz 17 uczniów 
branżowych szkół i stopnia. 

– to, że nagrody pieniężne otrzy-
mują także uczniowie szkół branżo-
wych jest ewenementem na skalę 
kraju. doceniamy zaangażowanie 
oraz wysokie wyniki w nauce i dzia-
łaniach sportowych wszystkich 
uczniów. osiągnięcia stypendy-
stów pokazują, że nasza młodzież 
jest zdolna i pracowita. dowodzą 
też wysokiego poziomu nauczania  
w powiatowych placówkach eduka-
cyjnych – mówił tomasz łubiński, 
wicestarosta poznański.

ósemka laureatów wyróżniła się 
w konkursach sportowych o zasię-
gu międzynarodowym oraz ogól-

nopolskim. są wśród nich adepci 
sztuk walki, jeździectwa czy hokeja. 
Nagrodę starosty Poznańskiego 
w wysokości 5 tys. zł przekazano 
Fabianowi Podgórskiemu. uczeń 
swarzędzkiej jedynki może po-
chwalić się ii miejscem w mistrzo-
stwach świata w karate shotokan. 
4 tys. zł otrzymała ponownie róża 
Prokopowicz z Zespołu szkół nr 2  
w swarzędzu za osiągnięcia sporto-
we w karate tradycyjnym. wiktoria 
Noculak to hokeistka, która wielo-
krotnie zajmowała pierwsze miejsce 
na podium w mistrzostwach Polski 
juniorek młodszych. dzięki temu na 
jej konto trafi 3 tys. zł. 

Kilkunastu wychowankom szkół 
branżowych przyznano nagrody za 
świetne wyniki w nauce. Najwięcej  
z nich, ośmiu, wywodzi się ze Ze-
społu szkół im. adama wodziczki 
w Mosinie. KW

W tym roku przekaza-
no 3 mln zł na rewita-
lizację najcenniejszych 
obiektów w powiecie

Osoby ze wschodu
przyjeżdżają  
na studia do Polski  
w poszukiwaniu  
lepszej przyszłości
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Jesienią po wykopkach i zbiorach 
plonów z ogrodów w różnych miej-
scowościach odbywają się konkursy 
na największe warzywa i owoce, a w 
tym roku też zawitał do gminy Ko-
strzyn. wiosną można było nabyć 
nasiona, które rozprowadzały człon-
kinie Koła Gospodyń wiejskich w 
trzeku. ogrodnicy, działkowcy oraz 
rolnicy mogli spróbować swoich sił i 
rozpocząć hodowlę gigantów. 

Jak wspomina Mateusz Goź-
dzicki zwycięzca największej dyni 
(154 kg): - Podczas uprawy cho-
dzi o dobre nasiona, kontrolowane 
zapylenie, dobra gleba połączona 
z odpowiednim nawożeniem i du-
żym podlewaniem, nasłonecznione 
stanowisko i co najważniejsze dużo 
serca. taka hodowla zajmuje cza-
sami kilka godzin uwagi dziennie 
nad rośliną. Jednak w tym roku po-
goda nie sprzyjała hodowcom. Na 
początku bardzo sucho, później w 
maju zimno. ale w końcu udało się 

i pięknie urosła.  
organizatorzy dziękują wszyst-

kim hodowcom, którzy zgłosili 
swoje warzywa i owoce do konkursu 
„wielki Korbol & Pyra & Jabzo”. 
Ze względu na obostrzenia został 
rozstrzygnięty konkurs w sposób 
symboliczny. oczywiście za trud 
włożony w hodowlę przekazano 
zwycięzcom statuetki, dyplomy 
oraz upominki.  - Mamy nadzieję, 
że spotkamy się w przyszłym roku 
z jeszcze większymi i cięższymi plo-
nami na pięknym festiwalu – mówią 
organizatorzy. 

Poniżej wyniki konkursów na naj-
większe warzywa i owoce jakie od-
były się w trzeku:
Wielki Korbol:
1. Mateusz Gożdzicki dynia „Kuja-
wianka” – 154 kg;
2. Julita urbaniak dynia „amelka” 
– 79 kg;
3. Małgorzata Prządak dynia „Zdzi-

chu Czerwony” – 52 kg;
4. Maria Przybylska dynia „Mania” 
– 44 kg;
5. elżbieta Ziemkiewicz dynia „eli-
za” – 21 kg;
6. róża Ziemkiewicz dynia „aniel-
ka” – 17 kg;
Wielkie Jabzo:
1. agnieszka Prządak jabłko „Jona-
prince” – 0,738 kg;
2. Klaudia Kaszowska jabłko „amel-
ka” – 0,500 kg;
3. Małgorzata Kochańska jabłko 
„Małgosia” – 0,458 kg;
4. Maria Przybylska jabłko „darek” 
– 0,404 kg;
Wielka Pyra:
1. Magda Jadowska ziemniak „do-
rota” – 1,016 kg;
2. Maria Przybylska ziemniak „Pyr-
tek” – 1,012 kg;
3. elżbieta Kuberacka ziemniak 
„Kasia” – 1,002 kg
4. danusia Goździcka ziemniak 
„Kartofelek” – 0,962 kg. EK

Jak co roku burmistrz gminy Ko-
strzyn po zapoznaniu się z  opinią 
Komisji Kultury, oświaty i  spor-
tu rady Miejskiej zdecydował się 
przyznać stypendia dla dzieci i mło-
dzieży z gminy Kostrzyn za wybitne 
osiągnięcia sportowe, naukowe lub 
artystyczne. 

w  tym roku ze  względu na sy-
tuację epidemiczną nie odbyło się 
coroczne spotkanie, w  związku 
z powyższym do każdego ze stypen-
dystów trafiła decyzja o przyznaniu 
stypendium, list gratulacyjny od 
burmistrza oraz skromny upomi-
nek. stypendia w  wysokości 200 
złotych miesięcznie wypłacane są 
w  trakcie trwania roku szkolnego. 
w tym roku przyznano 15 stypen-
diów dla następujących uczennic 
i uczniów:

Stypendia artystyczne: Joanna 
Czarnecka (pianino), daria igna-
szewska (krajoznawstwo), Jakub 
Ptasik (krajoznawstwo).

Stypendia naukowe: Karina li-
sek (j. angielski), alicja springer 
(krajoznawstwo).

Stypendia sportowe: igor Kacper 
dopierała (karate), Marcel Bajołek 
(tenis ziemny) Michał Niedziela 
(karate), wojciech Niedziela (kara-

te), Vesna wojtaszek (jeździectwo), 
Milan wojtaszek (biegi przełajowe / 
piłka nożna), Maciej Niemier (biegi 
przełajowe), Maciej Kowalski (lek-
koatletyka), sebastian tejerina (te-
nis ziemny), ignacio tejerina (tenis 
ziemny). ŁS

Stypendia 
dla zdolnych
stypendia dla zdolnej młodzieży z gminy Kostrzyn zostały 
przyznane
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Koźlak w rozbiórce!

Wóz OSP Brzeźno 
przekazany 

Modernizacja Grabowej

Wielki Korbol & Pyra & Jabzo
Po uzyskaniu zgody Powiatowego 
Konserwatora Zabytków ruszyły 
prace związane z rozbiórką i zabez-
pieczeniem zabytkowego wiatraka 
„Koźlaka”  znajdującego się w Czer-
lejnie. dokonana zostanie inwenta-
ryzacja wszystkich jego elementów 
jak również ich konserwacja.

obecnie trwają również na zlece-

nie kostrzyńskiego samorządu, pra-
ce projektowe związane z odbudową 
wiatraka przy maksymalnym wyko-
rzystaniu elementów zabytkowego 
„Koźlaka”.

Gmina zamierza ubiegać się o 
środki zewnętrzne na jego pełną re-
witalizację. 
SM

Na początku października z  wi-
zytą w  Brzeźnie gościli burmistrz 
gminy dolsk Barbara wierzbiń-
ska wraz z  druhami osP lubia-
towo. spotkanie miało na celu 
obejrzenie wozu bojowego star 
244, który służył jednostce osP 
Brzeźno.

w  spotkaniu wzięli udział także 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
Matysek wraz z zastępcą burmistrza 
waldemarem Biskupskim, a  także 
sekretarz agnieszka Piasecka oraz 
prezes osP Brzeźno Przemysław 
Bladowski. 

Konsekwencją ustaleń na 
spotkaniu była uchwała nr 
XXVi/221/2020 rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn z 29 październi-
ka w  sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej gminie dolsk w  postaci 
przekazania samochodu specjalne-
go marki FsC staraCHowiCe 
model pojazdu: star P 244l 10.6t 
z zabudową samochodu pożarnicze-
go. Pojazd trafił już do ochotniczej 
straży Pożarnej w  lubiatowie. do 
urzędu Miejskiego w  Kostrzynie 
dotarły już podziękowania z  gminy 
dolsk. ŁS

urząd Miejski wspólnie z Zakła-
dem Komunalnym rozliczył kolejny 
etap budowy kanalizacji sanitar-
nej w siekierkach. w ramach tego 
zadania wybudowany został kanał 
tłoczny i kanalizacja grawitacyjna 
w ulicy Grabowej. Ponadto przebu-
dowano przepust drogowy na wyso-

kości ulicy sosnowej oraz na prawie 
750 metrowym odcinku drogi - ulicy 
Grabowej - w ramach odtworzenia 
położono została nowa nakładka 
asfaltowa. wartość całej inwestycji 
to ponad 1.578.000 złotych. Kolejny 
etap przygotowywany jest do reali-
zacji w przyszłym roku. SM
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Nowe skrzydło SP 
w Radzewie

Zakończono inwestycję    pod na-
zwą: „rozbudowa budynku szkoły 
Podstawowej im. Jana wójkiewi-
cza w radzewie”. w jej ramach do 
istniejącego gmachu dobudowano 
dwukondygnacyjny budynek miesz-
czący na parterze wydzielone 3 sale 
przedszkolne, na piętrze świetlicę, 
salę dydaktyczną, salę komputero-
wą oraz pomieszczenia pedagoga 
i  psychologa, a  także toalety na 
każdej kondygnacji oraz dwie klatki 
schodowe.

Budynek został przekryty dachem 
płaskim, całość wykonana w  kon-
strukcji murowanej z  żelbetowymi 
trzpieniami i stropem z płyt kanało-
wych sprężonych. Fundamenty wy-
konano jako ławy i stopy żelbetowe. 
Całość ocieplono wełną mineralną 
i styropianem.

rozbudowaną część wyposażono 
w  instalacje: elektryczną, wodocią-
gową, sanitarną, c.w.u., c.o., tele-
techniczną, dzwonkową, alarmową 
i ppoż.

Budynek ogrzewany jest z  ko-
tłowni zlokalizowanej w istniejącym 
budynku gospodarczym, który pod-
dano przebudowie. Powierzchnia 
użytkowa: 1016,07m2, powierzch-
nia zabudowy: 625,57m2, kubatu-
ra: 4481,00m3. 

inwestycję realizowano w  termi-
nie od 30.10.2019 r. do 29.10.2020 
r., wykonawcą była firma twM sp. 
z  o.o. z  Poznania.  Całkowity koszt 
wyniósł 4.655.232,35 zł. Zadanie  
dofinansowano ze środków rządo-
wego Funduszu inwestycji lokal-
nych w  wysokości 1.604.923,07zł). 
ŁG

wydział inwestycji uMiG Kórnik 
informuje o  zakończeniu moder-
nizacji budynku świetlicy wiejskiej 
w  Borówcu, zgodnie z  projektem 
autorstwa architekta Zbigniewa 
litewki.  Zakres robót obejmował 
remont wnętrz parteru budynku 
świetlicy wiejskiej oraz budowę 
podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych przy budynku.

Zaplanowane prace podwyższyły 
standard funkcjonalny, techniczny 
i  estetyczny budynku oraz umożli-
wiły dostosowanie do aktualnych 
potrzeb użytkownika obiektu.

wykonawcą inwestycji był Za-
kład Budownictwa ogólnego sła-
womir Białasik z  leszna, nadzór 
inwestorski pełnili irmina Ziółkow-
ska (branża sanitarna), sławomir 
Gierliński (branża budowlana) oraz 

andrzej szafrański (branża elek-
tryczna).

roboty odebrano w  13 paździer-
nika. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 371.315,27 zł. łG

Jak czytamy na stronie organizato-
rów - zasady rankingu ustala nieza-
leżna kapituła, której przewodniczy 
były premier rP prof. Jerzy Buzek. 
w jej skład wchodzą także przedsta-
wiciele organizacji samorządowych, 
organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawiciele 
redakcji „rzeczpospolitej”.

ranking weryfikuje skuteczność 
działań władz samorządowych  
w kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, uj-
mowanego w strategicznych kate-
goriach: trwałości ekonomicznej, 
trwałości środowiskowej, trwałości 
społecznej oraz w zakresie jakości 
zarządzania.

ranking samorządów „rzeczpo-
spolitej”  obejmuje wszystkie gminy, 
miasta i miasta na prawach powiatu 
w Polsce (z wyjątkiem warszawy). 
Źródłem danych podlegających 
ocenie są informacje udostępniane 
przez Główny urząd statystyczny, 
Ministerstwo Finansów oraz infor-
macje podane przez władze lokalne 
w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny rankingu samo-
rządów 2020 to około 50 wskaźni-
ków. Maksymalna liczba punktów, 
jaką można było uzyskać wynosiła 
100 dla gmin i miast (dla miast na 
prawach powiatu to 102 punkty).

w kategorii trwałość ekono-
miczno-finansowa (maksymalnie 
30 pkt.) oceniane były wskaźniki 
dotyczące: zdolności samorządu do 

zwiększania dochodów własnych 
(w tym z podatków) i korzystania  
z zewnętrznych źródeł finansowa-
nia,  efektywności zarządzania fi-
nansami czy te dotyczące budowy 
potencjału rozwojowego.

w kategorii „trwałość społeczna” 
(maksymalnie 34 pkt.) oceniane 
były te obszary działalności samo-
rządów, które mają wpływ na jakość 
życia mieszkańców oraz budowę 
tzw. społeczeństwa obywatelskie-
go. Brano tu pod uwagą zarówno 
„twarde” dane o wydatkach samo-
rządu (m.in. na usługi w zakresie 
edukacji, kultury, sportu i rekreację, 
transportu publicznego) jak i mie-

rzalne efekty tych wydatków (np. 
miejsca dla dzieci w żłobkach czy 
przedszkolach), ale też tzw. działa-
nia miękkie, których podjęcie nie 
wymagało dużych nakładów finan-
sowych (np. budżet partycypacyjny, 
współpraca z organizacjami poza-
rządowymi).

w kategorii trwałość środowisko-
wa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) 
kładziono nacisk na kwestie zwią-
zane z ochroną środowiska i dosto-
sowań do zmian klimatycznych. sa-
morządy mają tu wiele do zrobienia 
choćby w zakresie gospodarki odpa-
dami, gospodarki wodno-ściekowa, 
czy redukcja emisji spalin i smogu.

w czwartej kategorii (maksy-
malnie 10 pkt.) sprawdzano  jakość  
zarządzania urzędem, procesem 
uchwałodawczym oraz poziom 
współpracy między samorządami.

Zestawienie ranking samorzą-
dów  jest przygotowywane odrębnie 
dla miast na prawach powiatu, gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich oraz 
gmin wiejskich. w rankingu nie 
jest uwzględniane miasto stołecz-
ne warszawa, ze względu na inny 
ustrój prawny oraz jego wielkość. 

w kategorii gmin miejskich  
i miejsko-wiejskich zwyciężyła Mo-
rawica przed Bieruniem i Puszczy-
kowem. wśród gmin wiejskich naj-
lepsze okazały się być: Kleszczów, 
Padew Narodowa i suchy las. Naj-
lepsza trójka miast na prawach po-
wiatu to Gliwice, opole i sopot. Red

Sukces Kórnika
Już po raz szesnasty redakcja „rzeczpospolitej” przy 
współpracy z ekspertami przygotowała ranking samorządów. 
Kórnik, sklasyfikowany wśród samorządów miejskich 
i miejsko-wiejskich, zajął miejsce 8 wyprzedzając 866 gmin 
z tej kategorii
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Modernizacja świetlicy Budowa chodnika 
30 października dokonano końco-
wego odbioru przy inwestycji pole-
gającej na budowie chodnika o dłu-
gości około 170 m oraz szerokości 
1,5 m, wraz ze zjazdami do posesji, 
przy ul. wiatracznej w Kórniku. Za-
danie wykonała Firma usługowo 
– Handlowa „anna” anna Biało-
brzycka z Gniezna. inwestycja kosz-
towała 59 997,26 zł brutto. ŁG

Burmistrz Kórnika 
Przemysław Pacholski. 
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Grant dla OPS w Buku 

Droga z płyt PDTP

12 października została podpisana 
umowa pomiędzy województwem 
wielkopolskim, regionalnym 
ośrodkiem Polityki społecznej w 
Poznaniu a Miastem i Gminą Buk 
w sprawie o powierzenie grantu na 
realizację wsparcia w związku z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem CoVid-19 w ramach 
projektu „stoP CoVid-19. Bez-
pieczne systemy społeczne w wiel-
kopolsce”.

w ramach projektu ośrodek Po-

mocy społecznej w Buku  uzyskał 
dofinansowanie na zakup ozonato-
ra, zamgławiacza, które mają słu-
żyć do dezynfekcji i oczyszczania 
powietrza w pomieszczeniach oPs, 
w siedzibie dziennego domu Poby-
tu „ Pogodna Jesień” oraz w lokalu 
służącym do wydawania żywności 
klientom oPs. w  ramach dofinan-
sowania planuje się kupno bezdoty-
kowego dozownika do dezynfekcji 
rąk, oraz 3 plexi oddzielających sta-
nowiska pracy. 

Projekt obejmuje dodatki dla pra-
cowników etatowych i nieetatowych 
mających bezpośredni kontakt 
z klientem oraz zakup testów na 
obecność CoVid-19  wraz z usługą 
wykonania jak również doposażenie 
stanowisk pracy w środki ochrony 
indywidualnej (rękawice jednorazo-
we, maseczki, płyny dezynfekujące).

Całkowity koszt projektu 141 650 
zł, z czego kwota wkładu własne-
go wynosi 14 165 PlN, natomiast 
kwota grantu 127 485 zł. Red

trwa budowa drogi w dobieżynie 
(Michalin) w gminie Buk, przy któ-
rej zastosowano sprawdzone już w 
poprzednich projektach gminnych 
płyty betonowe PdtP. wykorzysta-
nie podczas wielu inwestycji tego 
rodzaju płyt staje się coraz bardziej 
powszechne. a to za sprawą wielu 
zalet tego rozwiązania. Cechuje je 
niski koszt wykonania, trwałość, 
szybki montaż i możliwość łatwej 
przebudowy. 

Z płyt powstaje sztywna droga 
betonowa o elastycznych połącze-
niach. inwestycja w dobieżynie 
obejmuje budowę 454 mb drogi 
o  szerokości jezdni 4,20 m. Koszt 
całkowity wynosi 344.391,08 zł, z 
czego dotacja ze środków budżetu 
województwa wielkopolskiego - 
35.000,00 zł. ZS

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew zostały umieszczone 
wykazy nieruchomości będących własnością gminy, przeznaczonych do 
dzierżawy, stanowiące załączniki do Zarządzeń nr 231 i 232 Burmistrza 
Gminy Stęszew z  5 listopada 2020r. Nieruchomości położone są w Krąplewie 
i Tomicach. 
Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16, 
mail: geodeta@steszew.pl.

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony  
wykaz nieruchomości będącej  własnością gminy, przeznaczoną  do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego, stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 229  
Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 października 2020r.  Nieruchomość 
położona jest  w Twardowie , obręb geod. Strykowo.  
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16, 
mail: geodeta@steszew.pl.

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 13 listopada 2020 roku zostaną wywieszone do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości 

gminnych położonych w Lusowie, Lusówku, Przeźmierowie i Sierosławiu, 
które zostały przeznaczone do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego 

i ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany 
nieruchomości oraz darowizny. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261 oraz 

wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

Zespół Kameralny amici Can-
ti z Buku otrzymał Złoty dyplom 
oraz  nagrodę Grand Prix na  lubu-
skim Święcie Pieśni - iX ogólnopol-
skim Festiwalu Muzyki Chóralnej 
w  sławie. Festiwal realizowany był 
w  formie zdalnej, a  udział w  nim 
wzięło sześć chórów. Mimo zawie-
szenia prób - w  tych trudnych dla 
kultury czasach udało się osiągnąć 
tak wielki sukces. Gratulujemy!

amici Canti to jedna z najprężniej 
rozwijających się grup wokalnych 
w okolicach miasta Poznania, któ-
ra w ostatnich latach oczarowuje 
publiczność. Pełne pasji a także 
nowatorskie podejście do sztuki 
wokalnej zdobyły uznanie na wielu 
konkursach ogólnopolskich i poza 
granicami kraju. Zespół tworzy gru-
pa amatorów – pasjonatów sztuki 
wokalnej, która działa nieprzerwa-
nie od 1996 roku.

w repertuarze zespołu znaleźć 
można dzieła religijne i świeckie, 
muzyki dawnej i współczesnej, 

utwory jazzujące, jak również 
opracowania muzyki rozrywkowej 
kompozytorów polskich i zagra-
nicznych. Pasja, poszukiwanie źró-
deł inspiracji, lekkości i dobrego 
brzmienia pod przewodnictwem 
dyrygenta ceniącego perfekcjo-
nizm, przyniosły zespołowi wiele 
osiągnięć.

Zespół koncertował w wielu pol-
skich miastach, jak i za granicą – 
Holandii, Niemczech i Czechach. 
amici Canti bierze udział w wielu 
projektach kulturalnych w wielko-
polsce zdobywając wszędzie uzna-
nie publiczności. dyrygentem ze-
społu jest leszek Górka, absolwent 
akademii Muzycznej im. ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu. 
Zdobywca i nagrody na ogólnopol-
skim Konkursie dyrygentów Chó-
ralnych Poznań 2002 r., nagradzany 
wielokrotnie za kunszt dyrygencki 
na ogólnopolskich konkursach chó-
ralnych.
Z. Skibińska

Grand Prix dla Amici Canti
Bukowski zespół kameralny amici Canti przynosi po raz kolejny pozytywne wieści! 
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8 Gmina Dopiewo

dokładnie znajduje się ono przy 
stojącym w szczerym polu krzyżu, 
owianym wiatrem i legendą. Na za-
gospodarowanie działki sołectwo 
więckowice, we współpracy z urzę-
dem Gminy dopiewo, pozyskało po-
nad 44 tysiące złotych dofinansowa-
nia z „wielkopolskiej odnowy wsi”. 

Piękniej przy krzyżu
dzięki zagospodarowaniu teren 

zyskał na wyglądzie i funkcjonalno-
ści. Na działce ustawiono urządze-
nia małej architektury: zadaszony 
ławo-stół, stojak na rowery, ławki, 
grę edukacyjną i tablice informa-
cyjne o miejscach w okolicy war-
tych zobaczenia i pobliskim jeziorze 
(dwór Brezów z XViii w., Pomnik 
Powstańców wielkopolskich nad 
stawem w więckowicach – posta-
wiony, wraz ze ścieżką edukacyjną, 
w setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, owocowa 
Plaża w Zborowie). 

wykonawcą urządzeń jest Ze-
spół składnic lasów Państwowych 
z  Białogardu. Przed ich montażem 
mieszkańcy więckowic, wraz z pra-
cownikami Zakładu usług Komu-
nalnych w dopiewie uporządkowali 
zieleń i wyrównali teren. teraz przy 
krzyżu przyjemniej jest przysiąść 
podczas wycieczki rowerowej lub 
pieszej i podładować akumulatory 
widokiem pól i Jeziora Niepruszew-
skiego w oddali.

Kiedyś tu straszyło
Kamienny krzyż, przy drodze do-

jazdowej do pól, jest krzyżem pokut-
nym z końca XiX wieku. Zadaniem 
takich krzyży było odpędzanie zła. 
sąsiadująca z nim droga polna peł-
niła kiedyś ważną funkcję, bo była 
jedyną drogą, którą mieszkańcy 
więckowic mogli dostać się do ko-
ścioła parafialnego w Niepruszewie 
(popularna dziś droga wojewódzka 
nr 307 łącząca obydwie miejscowo-

ści, powstała dopiero w połowie XX 
wieku). Przeszkodą podczas podró-
ży stały się dziwne głosy.  

Jest kilka legend na temat ka-
miennego krzyża. według jednej z 
nich krzyż pokutny kazała postawić 
hrabina Breza z więckowic – po 
tym, jak jej powóz wywrócił się pod-
czas przeprawy, bo „coś” przestra-
szyło konie w zaprzęgu. od udziela-
jących pomocy ludzi hrabina miała 
się wtedy dowiedzieć, o straszących 
w tym miejscu duchach narzeczo-
nych, którzy nie uzyskawszy zgody 
rodziców na ślub, mieli popełnić tu 
samobójstwo. Postawienie krzyża 
miało zapewnić więc spokój tym, 
którzy z drogi korzystali.  

istnieją jednak i konkurencyj-
ne legendy, związane z krzyżem z 
więckowic. Jedna z nich głosi, że 
miał on uciszyć duchy uczestników 
orszaku weselnego, który – chcąc 
skrócić sobie drogę do kościoła – 
wszedł na zamarznięte jezioro i za-

tonął pod cienkim lodem, bo nie wy-
trzymał on ciężaru maszerujących. 

inne wersje pochodzenia kamien-
nego reliktu przeszłości wskazują 
na upamiętnienie poległych żołnier-
zach napoleońskich lub zmarłych z 
powodu zarazy (bądź chęć ucisze-
nia ich duchów). 

Jakkolwiek by nie było, przepro-
wadzone w tym roku zagospodaro-

wanie okolicy krzyża, przywróciło to 
miejsce współczesnym, sprzyjając 
zachowaniu go następnym pokole-
niom.

Magiczne miejsce w Więckowicach
Miejsce odpoczynku dla rowerzystów i wędrowców powstało na terenie sołectwa więckowice w gminie 
Dopiewo, nieopodal Jeziora Niepruszewskiego 

Fo
t.

 M
il

e
N

a
 w

o
lN

a
, M

iC
H

a
ł 

Ju
sK

o
w

ia
K

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Zadania pn. „Bliżej natury w Więckowicach – zagospodarowanie działki 
nr 139 w Więckowicach” jest współfinansowane ze środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”- X edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
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informacje o miejscu zamieszkania 
należy aktualizować na bieżąco, ale 
nie zawsze o tym pamiętamy. dane 
aktualne na koniec roku, za który 
się rozliczamy, mają wpływ na to, 
do jakiej gminy popłynie 40 proc. 
podatku dochodowego.

urząd Gminy dopiewo od kilku 
lat przekonuje mieszkańców, że 
warto zwrócić uwagę na to, czy w 
zeznaniu podatkowym Pit wska-
zany jest jako miejsce zamieszkania 
adres na terenie tej gminy. Jeśli tak 
będzie, to do budżetu gminnego 
wróci „z centrali” ok. 40 proc. po-
datku dochodowego mieszkańca, 
który i tak zapłaci go państwu. 
w ten sposób samorząd zyskuje 
dodatkowe środki na inwestycje 
poprawiające komfort życia miesz-
kańców, szeroko rozumianą ofertę 
społeczną – sport, kulturę, oświatę, 
integrację czy akcje mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa w czasach 
epidemii (m.in. kwietniowa akcja 
„Maseczka dla mieszkańca”, w ra-
mach której zostało rozprowadzo-

nych wśród mieszkańców 50 tys. 
maseczek ochronnych). o kilka mi-
lionów złotych rocznie, dzięki pozy-
tywnej reakcji mieszkańców, którzy 
włączyli się w akcję „Bądźmy Git z 
Pit!”, zwiększają się wpływy z Pit 

do budżetu gminy dopiewo. 
Często mówi się obecnie o wpły-

wie epidemii, izolacji i ograniczeń, 
na gospodarkę i rynek pracy. Jedną 
z konsekwencji będą mniejsze wpły-
wy  z Pit-ów do budżetów samo-
rządów. Niewykluczone, że część 
inwestycji samorządy będą musiały 
przesunąć na kolejne lata. Budżety 
mogą podreperować ci, którzy do 
tej pory nie zwracali uwagi na to, 
jaki adres widniał w ich deklaracji, 
bo było im to obojętne. a przecież 
czasem adresy meldunku i zamiesz-
kania są różne. 

szacuje się, że to niedopatrzenie 
w niektórych gminach może doty-
czyć nawet kilku tysięcy podatników 
(mieszkańców). warto uświadomić 
sobie wagę podania odpowiedniej 
informacji o adresie zamieszkania 
w deklaracji podatkowej. w czasach 
walki z koronawirusem, mobiliza-
cja mieszkańców, jest szczególnie 
istotna. ważna jest każda złotówka. 
Bądźmy Git z Pit! 
Adam Mendrala 

Gmina Dopiewo

Gmina pozyskała dotację z wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i  Gospodarki wodnej 
w  Poznaniu na zakup 8 stacji po-
godowych i  12 zestawów do nauki 
oszczędzania energii. Koszt 83 tys. 
zł, dofinansowanie 70%.

Każda ze szkół otrzymała po jed-
nej stacji pogodowej oraz co naj-
mniej jeden zestaw zapoznający 
uczniów z  aspektami dotyczącymi 
problematyki oszczędzania  ener-
gii. Pogodowa pomoc dydaktyczna 
umożliwi uczniom rozpoznawanie, 
opisywanie i  mierzenie zjawisk po-
godowych takich jak: zachmurze-
nie, kierunek i siła wiatru, wielkość 
opadów atmosferycznych, a także 
naukę rozpoznawania i  odczytywa-
nia różnorodnych symboli pogodo-
wych. 

Z  kolei doświadczenia przepro-
wadzane za pomocą zestawów do 

nauki oszczędzania energii pomo-
gą uczniom zrozumieć  problema-
tykę zmian klimatu oraz zużycia i 
oszczędzania  energii.

Celem projektu jest uatrakcyjnie-
nie warunków nauczania przedmio-
tów przyrodniczo-środowiskowych 
w  szkołach podstawowych, wspo-
maganie obserwacji, doświadczeń 
i  kształtowania umiejętności prak-

tycznego wykorzystania wiedzy 
przyrodniczej, a także wypracowa-
nie prawidłowych postaw w  zakre-
sie właściwego wykorzystania zaso-
bów przyrody.

Mamy nadzieję, że nowe wyposa-
żenie trafi w ręce uczniów jak tylko 
szkoły wrócą do nauki stacjonarnej 
po opanowaniu drugiej fali korona-
wirusa. Milena Wolna

Pogodna ekologia
szkoły Podstawowe z terenu gminy dopiewo zostały 
doposażone w pomoce dydaktyczne do ekologii
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Powróciło życie 
nad stawem

Dopiewo: bądźmy GIT z PIT!

stawy gminy dopiewo w minionych 
latach zmieniają swoje oblicze. Po-
jawiają się na nich pomosty i fon-
tanny. w tym roku na wyglądzie 
zyskały okolice większego stawu w 
dopiewie, będącego miejscem re-
kreacji i wypoczynku mieszkańców. 

w zbiorniku wymieniono wodę, 
oczyszczono go i odmulono. Pojawił 
się na nim pomost i budka lęgowa 
dla kaczek. w pobliżu pojawiły się 
ławki, wiata i miejsce na ognisko. 

wykonana została też ścieżka dy-
daktyczna i nowe oświetlenie. Plac 
w pobliżu stawu został wyłożony 
kostką betonową. wzdłuż brzegu 
powstał ciąg pieszo – jezdny, łą-
czący ulice stawną i szkolną. Posa-
dzono też prawie 700 roślin - pałki, 
tataraki, liliowce, wierzby, tawuły, 
graby, jodły, robinie, leszczyny, ja-
rząby, berberysy, jałowce, bzy, ligu-
stry i miskanty. 
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 
r. w urzędzie Gminy dopiewo. Ce-
lem nagrody jest wyróżnienie osób, 
które przyczyniają się do integracji 
gminnych środowisk, propago-
wania dobrego imienia gminy lub 
mogą być wzorem do naśladowania 

dla innych. 
Zgłaszającym może być: mieszka-

niec gminy, firma z jej terenu lub or-
ganizacja działająca na terenie gmi-
ny dopiewo i członkowie kapituły 
konkursowej. Nagroda przyznawa-
na 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
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Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne 
do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo” 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dopiewskie 
Filary
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Cisza. Pustka. Nic się nie dzieje. Za-
wieszone wszystkie zajęcia. Nie ma 
wykładów, wyjazdów, wycieczek, za-
baw itp. Przytłacza i ogranicza nas 
sytuacja pandemii, niebezpieczna 
dla wcześniej urodzonych. Najbar-
dziej jednak brak nam bezpośred-
nich kontaktów twarzą w twarz. 

My, studenci uniwersytetu trze-
ciego wieku w tarnowie Podgór-
nym, staramy się je zastąpić roz-
mowami telefonicznymi. Zdajemy 
sobie sprawę, że to nie to samo, 
a mimo to zalecamy i prosimy: 
dzwońmy do siebie, pytajmy się 
wzajemnie o samopoczucie, o po-
trzeby, udzielajmy sobie, w miarę 
możliwości, choćby sąsiedzkiej 
pomocy. Zatroszczmy się o tych,  
o których wiemy, że mieszkają 
samotnie. dajmy im możliwość 
zwykłego „wygadania się”. tym sa-
mym, być może, zbudujemy w nich 
poczucie bezpieczeństwa i przeko-
nanie, że są ważni, że ktoś o nich 
pamięta, myśli, że chociaż są sami, 
to nie są samotni. 

Nie będę oryginalna uważając, że 
nasze pokolenie boryka się z wielo-
ma dolegliwościami fizycznymi, ale 
jednocześnie ośmielę się twierdzić, 
że pod względem psychicznym je-
steśmy silniejsi od młodego poko-
lenia. Patrzmy więc z optymizmem 
na świat. Po burzy świeci słońce. 

Będzie dobrze! Musi być dobrze! 
uśmiechnij się – to nic nie kosztuje, 
jutro będzie lepiej.

Zarząd utw tarnowo Podgórne 
pozdrawia wszystkich serdecznie  
i życzy dużo, dużo zdrowia. do zo-
baczenia na wykładach i zajęciach.
Maria Zgoła

17 października, mimo niesprzyja-
jących warunków, jakie stawia pan-
demia, rozegrano  turniej siatkówki 
młodziczek „tarnovia Volleyball 
Cup” (rocznik 2006 i młodsze). Za-
wody odbyły się w hali osir w tar-
nowie Podgórnym. 

ostatecznie i miejsce zajęły 
dziewczyny z MKs MdK trzcian-
ka, na ii - uKs Puma Komorniki, a 
trzecie – tarnovia Volleyball tarno-
wo Podgórne. 

– turniej odbył się dzięki zaufa-
niu i wsparciu współorganizatorów: 
gminy tarnowo Podgórne i osir 
tarnowo Podgórne, a także spon-
sorów: esysco, Neo Pizza, strauss 

Cafe Poland i Cd Partner – mówi 
Błażej szubstarski z Fundacji tar-

novia Volleyball, organizującej wy-
darzenie. B. Szubstarski

sześć medali mistrzostw Polski w 
brazylijskim  jiu-jitsu duKo CuP 
2020 wywalczyli zawodnicy osady 
Jiu-Jitsu Judo tarnowo Podgórne  
i tarnovii Fight Club. 

Kacper woszczek (kat. młodzik 
54 kg) i igor szczęsny (kat. junior 
młodszy 55 kg) z osady zdobyli 

cztery medale: dwa złote i srebrne  
w formule gi i no-gi, a Jakub trawka 
z tarnovii (kat. junior – 69 kg) dwa 
złote w gi i no-gi. Poza tym tydzień 
później Kuba wystartował w Vi Mi-
strzostwach europy CBJJP 2020  
i zdobył srebrny medal. 
Ania Lis

Na terenie gminy tarnowo Pod-
górne trwa akcja sadzenia drzew w 
ramach akcji „30 drzew na 30-lecie 
samorządu Gminnego”. 

Przypomnijmy: do wspólnego 
działania mieszkańców zaprosiła 
gmina tarnowo Podgórne. do koń-
ca sierpnia mieszkańcy mogli wska-
zywać przestrzenie publiczne, w 
których chcieliby zasadzić drzewo. 
Co więcej, zgłaszający mogli wybrać 
z przygotowanej przez urzędników 

listy gatunek drzewa lub krzewu 
tak, by najbardziej ich zdaniem pa-
sował do otoczenia. Zgłoszenie było 
jednocześnie zobowiązaniem do 
pomocy w opiece nad tym drzewem.

Propozycje zostały zweryfikowa-
ne, a pierwsze nasadzenia właśnie 
się rozpoczęły. Każde drzewo otrzy-
mało okolicznościową tabliczkę. w 
gminie tarnowo Podgórne na wio-
snę zrobi się jeszcze bardziej zielo-
no. ARz

Gmina Tarnowo poDGórne

Kolejną akcję zbiorki krwi organi-
zuje stowarzyszenie dar serc we 
współpracy z poznańskim regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa.

– Coraz częściej otrzymujemy 
dramatyczne informacje o bardzo 
niskich zapasach krwi w szpitalach 
– mówi wojciech Janczewski, wice-
przewodniczący rady Gminy i pre-
zes stowarzyszenia dar serc. – dla-
tego gorąco apeluję o udział w akcji. 
tym bardziej, że w pomieszczeniach 
udostępnionych przez tarnowską 
szkołę możemy spełnić rygorystycz-
ne wymogi sanitarne.

 akcja odbędzie się 21 listopada  
w godz. 8.00 – 16.00. w tym samym 
czasie będzie się można zapisać do 
banku dawców szpiku. uwaga – 
ozdrowieńcy po CoVid-19 mogą 
oddać osocze wyłącznie w regio-

nalnym Centrum krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa przy ul. Marceliń-
skiej w Poznaniu (nie podczas akcji 
krwiodawstwa).

osocze mogą oddać osoby, które 
przechorowały CoVid-19, zosta-
ły uznane za wyleczone i czują się 
zdrowe lub osoby, które przeszły 
bezobjawowe  zakażenie wirusem 
sars-CoV-2 - dysponują wynikiem 
badania rNa sars-CoV-2, który 
potwierdził zakażenie lub wynikiem 
przeciwciał anty-sars-CoV-2. Mu-
szą to być osoby w wieku 18-60 lat, 
nie chorują przewlekle i nie otrzy-
mały w przeszłości transfuzji krwi 
lub jej składników.

Pierwszym krokiem jest prze-
słanie pozytywnego wyniku po-
twierdzającego zakażenie na maila: 
ozdrowieniec@rckik.poznan.pl. 
Potem pracownicy regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa skontaktują się ze zgła-
szającym, przeprowadzą wywiad 
telefoniczny i umówią termin od-
dania osocza – nie ma możliwości 
oddania osocza bez wcześniejszego 
wywiadu i bez umówionego termi-
nu.

uwaga – do niedawna fakt bycia 
kiedykolwiek w ciąży dyskwalifi-
kował do oddania osocza. teraz, 
zgodnie z informacjami regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, kobiety, które 
kiedykolwiek były w ciąży, mają 
wykonywane dodatkowe badanie 
poziomu przeciwciał i jego wynik 
przesądza o możliwości oddania 
osocza.

więcej szczegółów można znaleźć 
na stronie www.rckik.poznan.pl . 
ARz

Oddaj krew!
Krwiodawców i tych, którzy krew chcieliby oddać po raz 
pierwszy, zapraszamy 21 listopada do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Tarnowie Podgórnym
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Jeszcze będzie zielono

Duko Cup

Siatkówka mimo pandemii

Nowe mieszkania 
komunalne

Sztormem wygrała!

w urzędzie Gminy tarnowo Pod-
górne, 6 listopada, podpisana zosta-
ła umowa na budowę kolejnych bu-
dynków komunalnych. 

– w sadach przy ul. Jeżynowej 
wybudujemy dwa budynki – mówi 
wójt tarnowa Podgórnego tadeusz 

Czajka. – Mam nadzieję, że prace 
będą realizowane zgodnie z harmo-
nogramem i osiem rodzin zamiesz-
ka tam pod koniec przyszłego roku.

Koszty budowy pokrywa w całości 
gmina tarnowo Podgórne. wyno-
szą one ponad 1,7 mln zł. ARz

Mieszkanka gminy tarnowo Pod-
górne Julia Mróz wygrała odcinek 
„szansy na sukces. opole 2021” 
– kultowego programu telewizyj-
nego. Brawurowo wykonała utwór 
„sztorm” Cleo. Julia wystąpi w 
odcinku finałowym, który wyłoni 
uczestnika koncertu „debiuty” na 
przyszłorocznym Krajowym Festi-
walu Polskiej Piosenki w opolu.

Julka, gratulujemy i trzymamy 
mocno kciuki za twoją karierę! Arz
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Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!

W tym jakże trudnym czasie, w ramach III Targów Senioralnych w 
Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo Podgórne) mogliśmy podziwiać 
online wystawę „Seniorzy z pasją”. Swoje piękne prace zaprezento-
wali studenci UTW Tarnowo Podgórne: Grażyna Grabarska, Hanka 
Maciuszczak-Kotlarek, Bożena Walczak i Roman Urbaniak.

Tarnovia Volleyball zajęła III miejsce.
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nowy Tomyśl

15 i 22 października w Miejskiej  
i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Nowym tomyślu odbyły się dwa 
spotkania. Na zaproszenie bibliote-
karek strefy Koloru zawitali łukasz 
wierzbicki –  podróżnik, redaktor, 
biografista i Jan Mela – podróżnik 
i społecznik. łukasz wierzbic-
ki przedstawił swoją książkę pt. 
„Machiną przez Chiny”. opowieść  
oparta na prawdziwej historii pary 
podróżników Haliny i stanisława 
Bujakowskich, którzy w latach 30-
tych wybrali się w podróż poślubną 
motocyklem do Chin. liczne aneg-

doty i opowiastki o ich przygodach 
zaciekawiły i rozbudziły wyobraźnię 
młodych widzów. Pisarz przedstawił  
także  inne swoje książki oparte na 
faktach, takie jak „afryka Kazika”, 
„dziadek i niedźwiadek” oraz naj-
nowszą „ocean to pikuś”. 

Jan Mela opowiedział o sobie  
i swojej książce pt. „Poza horyzon-
ty”. Zaprezentował bardzo ciekawy 
wykład o tym, jak ważne w życiu 
człowieka są akceptacja, odwaga  
i pasje. spotkanie miało charakter 
motywacyjny, a jego odbiorcami 
była młodzież, która z zaintereso-

waniem wysłuchała, jak zmiana per-
spektywy i nastawienia może zmie-
nić całe nasze życie. Gość opowiadał 
również o swoich podróżach, prze-
łamywaniu psychicznych i fizycz-
nych barier w trakcie przygotowań 
do pierwszej wyprawy. Jan Mela 
przekazał słuchaczom wiele mądro-
ści życiowych, m.in. tę, że wszystko 
jest możliwe, wystarczy tylko zrobić 
ten pierwszy krok.  oba spotkania 
odbyły się w ramach projektu: „wy-
darzyło się naprawdę” dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultu-
ry i dziedzictwa Narodowego. Red

1 października w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w 
Nowym tomyślu autor książki: 
„Zły tyrmand” – Mariusz urba-
nek przypomniał barwną postać 
leopolda tyrmanda i zachęcił do 
wymiany myśli oraz dyskusji na te-
mat fenomenu pisarza (w tym roku 
obchodzimy setną rocznicę urodzin 
i 35. rocznicę jego śmierci). Mariusz 
urbanek w swoich biografiach zgłę-
bił nie tylko tę literacką osobliwość, 
ale również wiele innych, m.in.: 
Bolesława wieniawy-długoszow-
skiego, stefana Kisielewskiego, Je-
rzego waldorffa, władysława Bro-
niewskiego, Jana Brzechwy, Juliana 
tuwima i Kornela Makuszyńskiego.

13 października gościem był zna-
ny reportażysta i fotografik Filip 
springer. Niestety, nie było dane 
spotkać się z na żywo i z uwagi 
na obecną sytuację epidemiczną. 
spotkanie odbyło się on-line. Nie 
umniejszyło to jednak atrakcyjno-
ści bogatej w literackie szczegóły 
rozmowy, którą to z autorem popro-
wadził Karol Piotrzkiewicz, biblio-
tekarz i nauczyciel języka polskiego 
szkoły Podstawowej w Kopankach. 
do rozmowy przyłączyli się na 
czacie miłośnicy twórczości Filipa 
springera, który jest autorem wie-
lu cykli reporterskich oraz książek. 
Jego najnowsza książka pt. „dwu-
naste. Nie myśl, że uciekniesz” uka-

zała się w sierpniu 2019 r.
do nowotomyskiej biblioteki 

zagościła też Barbara włodarczyk 
– dziennikarka, autorka cyklu re-
portaży telewizyjnych: „szerokie 
tory” oraz książki pt. „Nie ma jednej 
rosji”. Zrealizowała ponad 100 re-
portaży poświęconych życiu miesz-
kańców byłego Zsrr. Cykl nagro-
dzony został między innymi Grand 
Press i the international Chicago 
televisions awards w kategorii fil-
mów dokumentalnych. dziennikar-
ka opowiadała m.in. o ogromnych 
dysproporcjach między życiem  
w Moskwie i na prowincji, rosyjskiej 
mentalności, a także o spotkaniach 
z Putinem i jego fenomenie. Red

Bibliolook w bibliotece
w ramach projektu „Bibliolook, czyli co świszczy między 
kulturami’ dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i 
dziedzictwa Narodowego odbyły się trzy spotkania autorskie
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Wrzutnia książek

Nakrętki na szczytny cel

Zielone przystanki

Wydarzyło się naprawdę

od 30 października działa  
w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Nowym tomyślu 
wrzutnia książek, czyli całodobowe 
urządzenie do samodzielnego zwro-
tu książek. Znajduje się na zewnątrz 
budynku, przy wejściu głównym. 
wrzutnia (inaczej: trezor bibliotecz-
ny) umożliwia wygodny sposób od-
dania książek w dniach i godzinach, 
kiedy biblioteka  jest nieczynna. Red

Przed budynkiem Nowotomyskie-
go ośrodka Kultury stanął wielki 
pojemnik na plastikowe nakręt-
ki w kształcie serca. Fundatorem 
jest firma Phoenix Contact sp.  
z o.o. Pierwsze nakrętki uroczyście 
wrzucił burmistrz Nowego tomyśla 
włodzimierz Hibner. Zachęcamy 
mieszkańców do zaangażowania się 
w tą akcję charytatywną. Nakrętki 
przekazane zostaną na szczytny cel. 
osoby potrzebujące wsparcia prosi-
my o kontakt z NoK lub urzędem 
Miejskim w Nowym tomyślu.

od 18 września do 11 październi-
ka trwała zbiórka dla Zosi. 14 paź-
dziernika w opalenicy przekazano 
protokolarnie nakrętki na ręce Ka-

roliny Peikow – mamy dziewczynki. 
w sumie podczas akcji udało się ze-
brać 240 kg, które zostały spakowa-
ne w 16 worków. Nowotomyślanie 
wrzucają dalej... teraz dla Michali-
ny! Red

Gmina Nowy tomyśl otrzymała po-
nad 75 tys. złotych dofinansowania 
z wojewódzkiego Funduszu ochro-
ny Środowiska i Gospodarki wod-
nej w Poznaniu na przedsięwzięcie 
pn. „Zielone przystanki – miejscem 
edukacji ekologicznej w Nowym 

tomyślu”. Modernizacja dotyczy 
trzech wiat przystankowych zlokali-
zowanych na Placu Niepodległości, 
ul. Poznańskiej oraz przy ul. Musia-
ła. Już niebawem zielone przystanki 
przyozdobią przestrzeń miasta. 
Red
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Sadzą lipy drobnolistne
15 października zostało nasadzo-
nych 28 lip drobnolistnych (miodo-
dajnych) na działkach stanowiących 
własność gminy Nowy tomyśl. Na 
zakup drzew uzyskała ona dofinan-
sowanie z urzędu Marszałkowskie-
go województwa wielkopolskiego. 
lipy nasadzono głównie na terenie 
przy boisku szkoły Podstawowej w 
wytomyślu (20 szt.), ale też przy 
siedzibie osP wytomyśl, w pobli-
żu świetlicy wiejskiej w Glinnie i ul. 
Broniewskiego w Nowym tomyślu 
oraz na terenie parku przy ul. Ko-
munalnej w Nowym tomyślu. Ko-

lejne nasadzenia drzew liściastych 
gmina będzie realizować jeszcze  
w tym miesiącu. 
Red
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Mieszkający przy ulicy słoneczni-
kowej zyskali nie tylko nowy odci-
nek jezdni, ale także chodnik, ścież-
kę rowerową oraz bezpieczne, bo 
wyniesione przejścia dla pieszych.

– w ramach tej inwestycji wybu-
dowana została również kanalizacja 
deszczowa. w tym rejonie miasta 
jest wysoki poziom wód grunto-
wych, co w przeszłości bardzo 
utrudniało codzienne funkcjonowa-
nie. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
będą zadowoleni z tej inwestycji 
– mówi ireneusz antkowiak, bur-
mistrz miasta i gminy Pobiedziska. 
Koszt budowy drugiego etapu tej 
drogi to 536.954,72 zł.

wyniesione skrzyżowania, przej-
ścia dla pieszych, ścieżka rowerowa 
oraz chodnik powinny też zdecy-
dowanie podnieść bezpieczeństwo 
osób poruszających się w tym rejo-
nie. wypada jeszcze prosić kierują-
cych samochodami o przestrzega-
nie ograniczenia prędkości.

Nowe chodniki 
Zakończyła się też budowa chod-

ników w ulicach Jagiełły i łąkowej 
w Pobiedziskach. w tej chwili pra-
cownicy pobiedziskiego Zakładu 
Komunalnego naprawiają chodnik 
na ul. Głównej w Pobiedziskach. 
Jest to odcinek drogi powiatowej, 
gdzie wcześniej budowana była ka-
nalizacja i układana nawierzchnia.   

– liczący około 100 metrów od-
cinek powinien być gotowy do 10 
listopada – mówi szymon stacho-
wiak, prezes Zakładu Komunalnego 
w Pobiedziskach. wcześniej komu-
nalna spółka wyremontowała pobo-
cze ulicy Półwiejskiej. Powinno to 
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów.

w ostatnich dniach wyłoniony 
został też wykonawca modernizacji 
ulicy Bocznej w Biskupicach. do 7 
maja 2021 roku firma trans Bruk 
Marek Begier ma wybudować kana-
lizację deszczową oraz nawierzch-
nię jezdni z wyniesionymi skrzyżo-
waniami.

Budowa dofinansowana jest z 
Funduszu dróg samorządowych 
kwotą 1 mln 287 tys. 674 zł., 87 
gr. łączna kwota inwestycji to 
1,942,158 zł. 

Wnioski o dofinansowanie
Gmina Pobiedziska złożyła też 

wnioski o dofinansowanie w roku 

przyszłym z Funduszu dróg samo-
rządowych przebudowy następują-
cych dróg:

– Podarzewo- łagiewniki; 
– ul. Półwiejska w Pobiedziskach, 

od Klasztornej do Polskiej wsi. 
– Zabiegamy o dofinansowanie 

z Funduszu inwestycji lokalnych, 
między innymi pierwszego etapu 
przebudowy drogi z Kołaty do Ko-
łatki, budowy chodnika w miejsco-
wości Krześlice oraz trzeciego etapu 
modernizacji drogi Promno - Góra 
– mówi burmistrz ireneusz antko-
wiak.

remont ostatniej z wymienio-
nych dróg, czyli Promno – Góra, 

przysporzył sporo problemów. 
Znajdująca się od strony drogi po-
wiatowej Pobiedziska – Kostrzyn 
stroma skarpa, po poszerzeniu 
jezdni, mogła powodować osu-
wanie się ziemi na drogę. dlatego 
gmina rozważała budowę muru 
oporowego. okazało się jednak, że 
budowa takiego muru byłaby zbyt 
kosztowna. trwają więc negocjacje 
dotyczące wykupu gruntu przylega-
jącego do remontowanej drogi. Po-
zwoliłoby to zmienić kąt nachylenia 
skarpy na łagodniejszy. 

– opóźnienie realizacji tego za-
dania wynika głównie z błędów pro-
jektowych. Powoduje jednak utrud-

nienia dla użytkowników drogi, za 
co bardzo przepraszam. obecnie 
przygotowujemy projekt zamienny. 
Zobowiązani jesteśmy oczywiście 
do zachowania procedur prawa, 
więc realny czas zakończenia in-
westycji to 15 grudnia – zapewnia 
burmistrz. 

trwają prace projektowe obwod-
nicy Pobiedzisk. urzędnicy przygo-
towują również duży projekt budo-
wy 22 dróg na terenie całej gminy 
w ramach partnerstwa publiczno  
– prywatnego, ale temu przedsię-
wzięciu poświęcimy więcej miejsca 
jednym z kolejnych wydań gazety.
Robert Domżał

Samorząd inwestuje w drogi
Przebudowa ulicy słonecznikowej w Pobiedziskach dobiegła końca. Zakończyła się też budowa chodników 
na ulicach Jagiełły i łąkowej. W przygotowaniu są modernizacje kolejnych dróg w gminie
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Inspektorzy Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska oraz przedstawiciele wykonawcy w czasie odbioru robót na ulicy Słonecznikowej 
w Pobiedziskach.

siedem chórów uczestniczyło w 
Przeglądzie Piosenki Biesiadnej 
Chórów i Zespołów Śpiewaczych 
seniorów z wielkopolski. Chociaż 
Przegląd odbywa się od kilkunastu 
już lat, po raz pierwszy jednak zre-
alizowany został on-line. organiza-
torem wydarzenia był Pobiedziski 
ośrodek Kultury.

w tym roku zespoły śpiewacze i 
chóry musiały nie tylko przygoto-
wać repertuar muzyczny, ale dodat-
kowo jeszcze nagrać swój występ. 
to oznaczało zaangażowanie kolej-
nych osób, specjalistów od realizacji 
dźwięku, operatorów kamer.

organizator Przeglądu, a jest 
nim Pobiedziski ośrodek Kultury, 
otrzymał nagrania następujących 
zespołów:

– Zespół Śpiewaczy „Kaźmie-
rzanka” z Kaźmierza,

– Chór Kameralny „Fermata” z 
Kaźmierza, 

– Zespół Śpiewaczy „Złota Je-
sień” z Kostrzyna,

– Chór „Kanon” z Mieściska, 

– sekcja regionalna „olszyna” 
ze swarzędza,

– Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” 
z witkowa, 

–  Chór „Babie lato” z żerkowa.
repertuar choć biesiadny był bar-

dzo zróżnicowany. Śpiewano przy-
kład „Kwiat jednej nocy” znanego 
przed wielu laty Zespołu „alibab-
ki”, a także rosyjską pieśń ludową 
„Gruszyca”.

Występy chórów można
 zobaczyć na: 

https://www.youtube.com/
watch?v=c3e2f4kyZL0&feature-

=youtu. 

– tak dla uczestników, jak i dla 
organizatorów, było to nowe do-
świadczenie i wyzwanie. Zespoły 
musiały zrealizować swoje nagra-
nie, my zmontowaliśmy otrzymane 
materiały w całość. oczywiście taka 
formuła Przeglądu Piosenki Bie-
siadnej, czyli on-line, jest zupełnie 
nieporównywalna z tym, co odby-

wało się w poprzednich latach, kie-
dy to spotykaliśmy się bezpośrednio 
– mówi Małgorzata Pietrzak – Hoff 
z Pobiedziskiego ośrodka Kultury.

w ocenie organizatorów uczest-
nicy tegorocznego Przeglądu Pio-
senki Biesiadnej zaprezentowali 
bardzo dobre materiały i bardzo 
dobry poziom muzyczny.

– uczestnikom dziękuję za przy-
jęcie zaproszenia i dołączam wyra-
zy uznania. obserwuję od kilku lat 
śpiewające grupy. widzę postęp. 
Śpiewają czysto. dbają o stroje – 
dodaje Małgorzata Pietrzak – Hoff.

sami uczestnicy bardzo intere-
sowali się też tym, co dzieje się z 
nagraniami, które przesłali organi-
zatorowi. dopytali na przykład, czy 
ich nagranie dotarło. Zmontowany 
już i udostępniony na kanale you 
tube materiał, cieszy się sporym za-
interesowaniem.

oglądaj/ słuchaj: https://www.
youtube.com/watch?v=c3e2f4ky-
Zl0&feature=youtu.
Robert Domżał Pl
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Przegląd Piosenki Biesiadnej on-line
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Gmina poBieDzisKa

„więcej niż enigma. Historia an-
toniego Pallutha” pióra Beaty Maj-
chrowskiej, historyka sztuki i dzien-
nikarki to wartko opowiedziane 
wydarzenia z XX-wiecznej historii 
Polski. Czytając tą książkę ma się 
wrażenie, że przygoda goni tam 
przygodę, a w każdym rozdziale od-
krywamy nową tajemnicę. autorka 
uchyliła w swoim dziele nie tylko 
rąbka tajemnicy enigmy – niemiec-
kiej maszyny szyfrującej, pokazała 
nie tylko tytułowego bohatera. to 
saga rodzinna i historia starego 
Kontynentu zarazem. Z Palluthem, 
langerem, Ciężkim i innymi ofice-
rami Biura szyfrów ewakuujemy 
się we wrześniu 1939 r. do rumu-
nii, przedzieramy się do Francji i 
między rozpracowaniem kolejnych 
depesz wroga łowimy żaby…

opowieść zaczynającą się w nie-
wielkich Pobiedziskach, koło Po-
znania, wydaje się być znakomitym 
materiałem na scenariusz filmowy. 
Najlepiej przekonać się samemu.

autorką drugiej książki: „Chcia-
łabym go zobaczyć… Kapitan Hen-
ryk lewandowski (1900-1940) w 
80. rocznicę zbrodni katyńskiej” 
jest Krystyna lewandowska. to 
znana i ceniona w Pobiedziskach 
nauczycielka fizyki i astronomii w 
Prywatnym liceum ogólnokształ-
cącym Zgromadzenia Najświętsze-
go serca Jezusa w Pobiedziskach. 
autorka jest też synową Henryka 
lewandowskiego. Jej opowieść wy-

rastająca z bólu spowodowanego 
wieloletnim przymusem milczenia 
o tragedii katyńskiej, jest rzeczowa, 
poparta licznymi fotografiami i do-
kumentami z rodzinnymi.

Czytelnik znajdzie w tej książce 
również informacje o działaniach 
podjętych przez Krystynę lewan-
dowską w celu upamiętnienia kapi-
tana Henryka lewandowskiego.

Jak pisze autorka „to wspomnie-
nie o moim teściu ma służyć odkła-
mywaniu historii …”.

***
Beata Majchrowska, 

„Więcej niż Enigma. Historia 
Antoniego Pallutha”, wydawnictwo 

Klinika Języka, Szczęsne 2020.
Krystyna Lewandowska, 

„Chciałabym Go zobaczyć… Ka-
pitan Henryk Lewandowski (1900) 
w 80.rocznicę zbrodni katyńskiej”, 

wydawnictwo Bonami, 
Poznań 2020.

Robert Domżał

Kobiety piszą … historię
Na świecie jesień tego roku przejdzie do historii jako czas drugiej fali pandemii Covid, w Polsce 
zapamiętamy ją z protestów na ulicach, a w Pobiedziskach? Tu  wydarzeniem są książki o Antonim 
Pallucie i Henryku Lewandowskim. Obydwaj związani z Ziemią Pobiedziską zginęli, walcząc 
o Polskę niepodległą. Książki wyszły spod piór kobiet. W świat wieść o nich zaniosą krótkofalowcy 
z poznańskiego Klubu SP3YOR i powstająca lokalna telewizja „TuPobiedziskaTV”

Budowa wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną nawierzchnią w Pobiedziskach letnisku jest zakończona. 
Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru technicznego obiektu
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widać już nie tylko zieloną, sztucz-
ną trawę, ale również nawierzchnię 
drugiego boiska wykonaną z poli-
uretanu. Przy boiskach stanęły la-
tarnie i siatki wyłapujące zbłąkane 
piłki.

Zanim ten widok zaczął cieszyć 
oczy, pracownicy szczecińskiej 
firmy solid-stet wykonali podbu-
dowę między innymi ze specjalnej 
mączki z kamienia dolomitowego 
i odpowiedniego gatunku gliny. 
Później rozłożyli sztuczną trawę 
przywiezioną z Holandii, o wy-
sokich, dobrze amortyzujących 
źdźbłach. ułożyli też białe linie bo-
iska. Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami zasypali całość kwar-
cem i bezwonnym granulatem, z 
tworzywa używanego do produkcji 
zabawek.

Boiska wielofunkcyjne mają róż-
ne powierzchnie. to ze sztuczną 

trawą 1860 metrów kwadratowych, 
drugie z nawierzchnią poliuretano-
wą 613 m.kw.

– Materiały jakich użyto do bu-
dowy boiska, a w konsekwencji i 
same boiska mają jakość, jakiej nie 
powstydziłyby się obiekty używane 
przez profesjonalne kluby sportowe 
– mówi ireneusz antkowiak, bur-
mistrz miasta i gminy Pobiedziska. 
Budowa kosztowała 1,2 mln zł.

Na tym jednak nie koniec. obiekt 
zostanie wzbogacony o odpowied-
nie zaplecze socjalne, czyli między 
innymi toalety.

Zanim to nastąpi konieczny jest 
odbiór techniczny obiektu. Nastąpi 
to nie prędzej, jak w drugiej połowie 
listopada. Przyczyną jest znacząca 
liczba zakażeń i kwarantanny wśród 
pracowników urzędu Miasta i Gmi-
ny Pobiedziska.
Red

W Pobiedziskach Letnisku boisko blisko
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Z okazji 120 rocznicy urodzin 
antoniego Pallutha i ukazania 
się książki „więcej niż enigma. 
Historia antoniego Pallutha”, 
poznańscy krótkofalowcy z Klubu 
sP3yor organizują specjalne 
łączności z użyciem znaku oko-
licznościowego sP0aVa. Nawią-
zuje on do znaku, jakim posługi-
wał się a. Palluth – tPVa oraz 
nazwy firmy – aVa, jaką stworzył 
wspólnie z braćmi danilewicza-
mi. Pierwsze łączności odbyły się 
w miniony weekend, a kolejne 
planowane są na 11 listopada. 

łączności będą też nawiązywane 
w grudniu.

Poznański Klub Krótkofalow-
ców sP3yor na osiedlu rusa 
zrzesza prawie 40 osób połą-
czonych radioamatorską pasją. 
oprócz cotygodniowych spotkań, 
członkowie klubu są częścią 
wielu inicjatyw, jak organizacja 
łączności z Międzynarodową 
stacją Kosmiczną dla uczniów 
szkoły Podstawowej nr 71 w 
Poznaniu, czy regularne starty 
w międzynarodowych zawodach 
krótkofalarskich.

Krótkofalowcy o Pallucie

Młodzi mieszkańcy gminy pod 
okiem Małgorzaty Halber, dyrek-
tor Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Pobiedziska, realizują 
reportaż o pobiedziskich ofiarach 
zbrodni katyńskiej. 

dowiemy się z niego też, 
jak powstała książka Krysty-
ny lewandowskiej. Młodzież 
rozmawiała z autorką i regionali-
stami, w tym z Karolem Górskim, 
urodzonym w Pobiedziskach, 
redaktorem książki „Chciała-
bym Go zobaczyć”. spotkała się 
też z mieszkańcem Pobiedzisk 
radosławem wiśniewskim, który 
opracował graficznie zdjęcia i 

dokumenty przedstawione w 
książce. ogromne emocje towa-
rzyszyły rozmowie z uczestnikiem 
rajdów motocyklowych do Katy-
nia, Krzysztofem Krauze, również 
z Pobiedzisk.

w cyklu „rozmowy z Biblio-
teki w Pobiedziskach” telewizja 
stK nagrała rozmowę z Beatą 
Majchrowską, autorką biografii 
antoniego Pallutha. dyrektor 
biblioteki nawiązała w rozmowie 
do pobiedziskich i poznańskich 
śladów życia konstruktora repliki 
enigmy i do przeżyć pisarki 
poszukującej informacji o boha-
terze.

Reportaż młodzieży o Katyniu
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14 KulTura

teatr Muzyczny w Poznaniu przygo-
tował niespodziankę dla wszystkich 
fanów musicalu „Virtuoso”, ale nie 
tylko. Jest to zapis koncertu „Pad-
dymania” z piosenkami ze spekta-
klu, dostępny na stronie www.pad-
dymania.pl. Został on nagrany pod 
koniec września na scenie teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Niezwykłe, zapadające w pamięć 
songi z musicalu o ignacym Janie 
Paderewskim wykonuje zespół w 
składzie: oksana Hamerska,  dag-
mara rybak,  radosław elis,  Kata-
rzyna tapek,  Maciej Zaruski,  deni-
sa Jarczak,  agnieszka wawrzyniak,  
Przemysław łukaszewicz,  łukasz 
Kocur, a gościnnie, w tytułowej roli, 
można usłyszeć  Janusza Kruciń-
skiego. akompaniują im muzycy 
orkiestry:  radosław Mateja,  Piotr 
żukowski,  urszula Nagrodzka,  
andrzej iwanowski,  Piotr Pawlus i  
Piotr trojanowski.

wydarzenie zarejestrowano przy 
wykorzystaniu wysokiej jakości 
sprzętu przez najlepszych poznań-
skich operatorów. Motywy muzycz-
ne przeplatane są nieoczywistymi 
ciekawostkami historycznymi, któ-

re przedstawia  wojtek drewniak 
z kanału  „Historia bez cenzury”, 
który na youtubie ma obecnie  1,25 
mln subskrypcji. Koncert został 
stworzony również z myślą o oso-

bach niepełnosprawnych, dlatego 
można go odtwarzać z napisami 
oraz audiodeskrypcją.

Na stronie znalazły się również  
teksty przybliżające sylwetkę Pade-

rewskiego, opowiadające o czasach 
jego dzieciństwa, karierze muzycz-
nej oraz politycznej. oczywiście nie 
mogło zabraknąć informacji o naj-
ważniejszych kobietach jego życia.

dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 
Red 

„Paddymania” już w sieci
              Koncert z piosenkami z musicalu poznańskiego teatru Muzycznego pt. „Virtuoso” 
jest już dostępny na stronie www.paddymania.pl 
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w tym roku ze względu na pande-
mię koronawirusa imieniny ulicy 
Św. Marcin w Poznaniu odbędą 
się w zmienionej formie. Mimo to 
zachowane zostanie główne prze-
słanie tego święta, którym jest 
wzmacnianie solidarności, empatii 
i troski o siebie nawzajem. od piąt-
ku przed Centrum Kultury Zamek 
mieszkańcy mogą oglądać jeden z 
elementów tegorocznych obcho-
dów. 

11 listopada rozpocznie się akcja, 
która skupi się na pomocy osobom 
starszym narażonym na skutki pan-
demii CoVid-19. Jej zapowiedzią 
jest 5-metrowa rzeźba „razem w 
pandemii”, która stanęła przed 
CK Zamek. tworzące symboliczną 
oprawę akcji, twórczynie rzeźby 
ewa Bone i ewa Kozubal przywołały 
znany z historii symbol zwycięstwa, 
ubrany w antywirusową niebieską 
rękawiczkę. w układzie palców wy-
celowanych w niebo, wyrastających 
z zaciśniętej dłoni, zawiera się wiele 
wciąż ważnych treści. to wyraz tęsk-
noty za wspólnotą, która w trudzie, 
uporze i determinacji poradzi sobie 
z każdym wyzwaniem, wychodząc z 
niego wzmocniona i świadoma swo-
jej siły.

- „razem w pandemii” - to tytuł 
idealnie oddający sytuację, w jakiej 
się znaleźliśmy. Nie możemy się 
spotkać, tak jak w ubiegłych latach, 
w wielotysięcznym korowodzie, ale 

nadal możemy być razem - poma-
gając sobie nawzajem i wierząc w 
zwycięstwo nad pandemią, którego 
symbolem może być właśnie ręka w 
rękawiczce. traktuję to dzieło jako 

wyraz szacunku dla całego perso-
nelu medycznego, który niestety nie 
wszyscy potrafią okazać. Bądźmy 
solidarni z lekarzami, pielęgniarka-
mi i innymi pracownikami szpitali, 

którzy w tej chwili walczą o zdro-
wie i życie naszych mieszkańców! 
- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. 

Hasło tegorocznych obchodów 
to: „imieniny ulicy. Jest inaczej”. 

autorki rzeźby „razem w pan-
demii” ewa Bone i ewa Kozubal 
są absolwentkami asP. w swojej 
twórczości wyrażają się poprzez 
rzeźbę, instalację, happening. obie 
są członkiniami stowarzyszenia 
Misietupodoba, współautorkami 
czterech Festiwali sztuk audiowi-
zualnych w tucznie, reżyserkami 
licznych warsztatów twórczych i wy-
darzeń kulturalnych w strefie miej-
skiej. współpracowały z wieloma 
instytucjami kulturalnymi w Polsce 
i zagranicą oraz z alternatywnymi 
teatrami przy realizacji scenografii 
i happeningów. organizują indywi-
dualne happeningi, jak również włą-
czają się w marsze, społeczne akcje 
i protesty.

w 2019 roku artystki miały swój 
wkład w tworzenie korowodu na 
imieniny ulicy Św. Marcin, przy-
gotowując kostiumy inspirowane 
twórczością Noriakiego. w 2018 
roku wraz z grupą harcerzy odtwo-
rzyły maszynę kodującą enigma. JZ

Przed CK Zamek stanęła rzeźba „Razem w pandemii”
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Na stronie znalazły 
się również teksty 
przybliżające sylwet-
kę Paderewskiego

 NASZ PATRONAT
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turyści odwiedzający rogalińskie 
muzeum często nie wiedzą, że 
częścią założenia pałacowego jest 
również kościół świętego Marce-
lina. w podziemiu okazałej świą-
tyni znajduje się mauzoleum rodu 
raczyńskich również dostępne dla 
zwiedzających. Podobna sytuacja 
występuje w Kórniku. spośród go-
ści zamku mało kto trafia do Kuźni 
na Piaskach i Kórnickiego wehi-
kułu Czasu prezentującego pracę 
rzemieślników i… położnych. uni-
katem na skalę europejską jest Mu-
zeum tyflologiczne w owińskach, 
po którym z niezwykłym entuzja-
zmem oprowadza Marek Jakubow-
ski.

Muzealne nowości
ostatnie lata przyniosły kilka 

istotnych zmian. w Chludowie 
Muzeum im. o. Mariana żelazka 
zyskało nową siedzibę, w której 
prezentowane są eksponaty zwią-
zane z osobami patrona – długolet-
niego misjonarza w indiach – oraz 
ojca Piotra Nawrota – wybitnego 
znawcy muzyki baroku misyjnego. 
Muzeum Śremskie wzbogaciło się 
o nowoczesny pawilon wystawowy  
i salę widowiskową, a w ramach sta-
łej ekspozycji prezentuje m.in. ko-
pię dziecięcej zbroi renesansowej, 
zbiór kusz oraz armatkę edwarda 
raczyńskiego. w dawnej remizie 
strażackiej stworzono swarzędzkie 
Centrum Historii i sztuki z wysta-
wą na temat miasta, a zwłaszcza 
jego meblarskich tradycji. Nowe 
funkcje zyskała też pięknie odno-
wiona synagoga w Buku – obecnie 
sala wystaw i koncertów z ciekawą 
ekspozycją historyczną. wystawy 
artystyczne i historyczne, koncerty i 
spotkania poetyckie to z kolei oferta 
Galerii sztuki w Mosinie, również 
zajmującej budynek dawnej syna-
gogi. sztukę współczesną można 
także podziwiać w V.a. Gallery w 
wysogotowie. 

Wśród natury  
i na wojennej ścieżce
w samym sercu wielkopolskie-

go Parku Narodowego stoi pałac 
w Jeziorach. wewnątrz mieści się 
muzeum, przybliżające bogactwo 
przyrody parku, który sam w sobie 
bywa nazywany „żywym muzeum 
form polodowcowych”. wszyst-
kich łasuchów niczym pszczoły do 
miodu przyciąga Muzeum Pszcze-
larstwa w swarzędzu z imponują-
cą kolekcją uli. w „siostrzanym” 
Muzeum Przyrodniczo-łowieckim 
w uzarzewie można poznać histo-
rię polowań, ale i ochrony zwie-
rząt. Broń myśliwska wisi zarówno  
w uzarzewie, jak i na ścianach pa-
łacu w Biedrusku, który słynie z 
efektownych wnętrz, w tym okazałej 
sali balowej. tamtejsze muzeum w 
swojej kolekcji posiada też pojazdy 

bojowe (transporter sKot i BwP). 
tematyka wojenna pojawia się rów-
nież w Muzeum Powstańców wiel-
kopolskich im. gen. Józefa dowbora 
Muśnickiego w lusowie, opowia-
dającym o losach powstańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
dowódcy (patrona placówki) oraz 
Muzeum Martyrologicznym w ża-
bikowie, upamiętniającym hitlerow-
ski obóz karno-śledczy.

Z wizytą u pasjonatów
interesujące muzea powstają 

często jako efekt kolekcjonerskie-

go hobby. emerytowany drukarz 
alojzy szabelski stworzył miejsce, 
którego nazwa mówi wszystko: 
dawna introligatornia, drukar-
stwo i Zbiory regionalne w ro-
galinku. Maszyny drukarskie sta-
nowią również zalążek muzeum 
w Puszczykowie u Mikołaja ryb-
czyńskiego. we Fiałkowie (gm. 
dopiewo) można oglądać kolekcję 
zabytkowych pojazdów Zbigniewa 
Koprasa, a w sadach (gm. tarno-
wo Podgórne) znajduje się orygi-
nalne Muzeum wag i Miar Juliu-
sza Gustowskiego.

Wśród zbiorów regionalnych
Prawdziwe perełki kryją się 

często w zbiorach izb regional-
nych. Przykładem może być izba 
Pamiątek regionalnych w Bninie, 
gdzie przechowywane są jedne 
z najstarszych nagrań Mazurka 
dąbrowskiego. Podobne obiekty 
funkcjonują w Buku (izba Muzeal-
na Ziemi Bukowskiej), stęszewie 
(Muzeum regionalne), Muro-
wanej Goślinie (izba regionalna 
Ziemi Goślińskiej) i obornikach 
(izba regionalna). Niektóre kon-
centrują swoją działalność na kon-

kretnych osobach (izba Pamięci 
adama i Franciszka Mickiewiczów 
w łukowie, izba Pamięci Księdza 
Piotra wawrzyniaka w Śremie) lub 
zjawiskach (izba Pamięci tradycji 
spółdzielczej w Pobiedziskach). 
łączy je jedno: najlepiej zwiedzać 
je w towarzystwie gospodarza-
-przewodnika, który dzięki swoim 
opowieściom „ożywi” zgromadzo-
ne eksponaty, ukazując ich niezwy-
kłą historię.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna

Muzea mniej znane
Gdyby zapytać mieszkańców wielkopolski o muzea wokół Poznania, z pewnością wymieniliby „wielką 
czwórkę”: pałac w Rogalinie, zamek w Kórniku, Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie i Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Z pozostałymi byłby już pewnie większy kłopot, 
choć przecież podpoznańskich miejsc wartych wizyty nie brakuje

TurysTyczne ploTki
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Odnowiona synagoga w Buku – obecnie Sala Miejska. 

Muzeum Regionalne w Stęszewie. Muzeum Wag i Miar w Sadach.

Mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie.

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

Kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informa-
torów samorządowych 12 gmin 
członkowskich Plot, w Naszym 
Głosie Poznańskim oraz w Pra-
sowej Powiatowej 17.
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