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!

Magia świąt,
to Ty
O premierze singla „Magia Świąt, to Ty” z Robertem Sadowskim
– muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym. 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. Wojciech Wrazowski

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

Chryzantemy – symbol ludzkiej życzliwości. STR. 7

Fot. Materiały Prasowe
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Wywiad

Magia świąt, to Ty

O premierze singla „Magia Świąt, to Ty” z Robertem Sadowskim – muzykiem, kompozytorem,
producentem muzycznym
Musidlak (II skrzypce), Karolina
Urbaniak (altówka), Aleksandra
Awtuszewska (wiolonczela).

Sadowsky Music Group nie zwalnia – zaledwie przed miesiącem
świat ujrzał teledysk do singla
„Witaj w Key School”, który ma
dość dużą oglądalność w sieci,
a 20 listopada zaprosiliście na
kolejną premierę, tym razem
utworu pt. „Magia świąt, to Ty”.
Skąd pomysł na taką piosenkę?

Do piosenki powstał teledysk, kto
był jego reżyserem, kto występuje,
gdzie były realizowane zdjęcia?
- Reżyserem teledysku jest Maciek
Motylewski, niezwykle zdolna
postać, z którą pracujemy od
pewnego czasu. Teledysk do „Magii
świąt” jest troszkę bardziej złożony,
opowiada 3 różne historie. Zdjęcia
trwały kilka dni i kręciliśmy to
głównie wokół lokacji poznańskich.
Świetną pracę wykonali aktorzy:
Tosia Kocurek z tatą Michałem Kocurek, Jolanta Wróblewska, Lech
Piasecki, Paweł Otto, Weronika
Grenda i Kuba Jóźwiak.

- Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy dla mnie czas. Uwielbiam
projekty świąteczne, ponieważ
zaczyna się nad nimi pracować na
długo przed świątecznym szaleństwem (śmiech). Jakiś czas temu
siedziałem przy kawie z Mirkiem
Wdowczykiem, naszym reżyserem
dźwięku u mnie w biurze. Mówię do
Mirka, słuchaj, chcę zrobić piękny
numer na święta, ale potrzebuję
dobrego tekstu. Mirek na to, to
dlaczego nie zadzwonisz do Marty
Cugier. Chwyciłem od razu za
telefon, dzwonię do Marty, a tam
głos w słuchawce „Robert, ja Ciebie
przyciągnęłam myślami’. Mówię do
niej, Marta, proszę Cię, napisz mi
tekst do świątecznego singla. Marta
na to: Robert – z przyjemnością.
Uznałem, że skoro tak szybko się
zgodziła to poproszę ją o to, by
jeszcze zaśpiewała w tym utworze.
Kilka dni później spotkaliśmy się
prywatnie u mnie w domu, Marta
przyjechała z gotowym tekstem,
Grzesiu usiadł do fortepianu i po
chwili utwór był gotowy. Później ja
dopisałem część utworu i oto jest
(śmiech).

- Marta i Grzegorz to przede
wszystkim cudowni ludzie i nasi
przyjaciele. To ludzie, których bardzo sobie cenię. To prywatnie również fantastyczna para. Poznaliśmy
się dzięki Mirkowi Wdowczykowi,
który od wielu lat jest realizatorem
zespołu Lombard, a od 3 lat jest
realizatorem wszystkich projektów
muzycznych, które wychodzą spod
skrzydeł Sadowsky Music Group.
Zespół Lombard w październiku
2019 roku swoim fantastycznym
koncertem otwierał salon muzyczny
Key Store w Przeźmierowie. Od
początku naszej znajomości poczuliśmy, że musimy kiedyś zrobić coś
muzycznego razem, teraz nadszedł
ten czas.
Oprócz doskonałej Marty Cugier
w utworze zaśpiewała również
Agnieszka Sadowska, prywatnie
pana żona… Jak się wspólnie
pracowało?
- (Śmiech) Praca z Agnieszką
nie jest dla mnie czymś nowym.
Pracujemy ze sobą od 19 lat, czyli
sporo czasu. Niezależnie od tego
czy pracujemy przy projektach
muzycznych czy pracujemy ze sobą

Fot. Wojciech Wrazowski

- Jak już powiedziałem, kocham
święta, to dla mnie wyjątkowy czas,
w przyszłym roku planuję zrobić
coś wyjątkowego, ale nie chcę
zdradzać do końca co to będzie.
Na pewno tradycją moją zostanie
na dłużej, aby co roku wypuścić
coś na święta Bożego Narodzenia
(śmiech).

Okładka klipu „Magia świąt, to Ty”.
i

Co jeszcze planuje na 2021 rok
Sadowsky Music Group?
- Ten trudny dla nas muzyków rok
2020 ma też dobre strony. To dla
mnie niezwykle twórczy czas. W
tym roku napisałem kilka kompozycji, których premiera planowana
jest na 2021 rok. Już w styczniu
powinien pojawić się kolejny singiel
z pod skrzydeł Sadowsky Music
Group.
Na koniec muszę zadać to pytanie: czym dla Pana jest magia
świąt?

Fot. Łukasz Bukowski

Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak to nie kto inny jak legendarny zespół Lombard, jak doszło do
Waszej współpracy?

Singiel jest zapowiedzią świątecznego projektu. Zdradzi Pan
troszeczkę swoje plany?

Grzegorz Stróżniak i Robert Sadowski na planie klipu „Magia świąt, to Ty”.
w naszych firmach zawsze doskonale się uzupełniamy i rozumiemy.
Może to niewiarygodne, ale chyba
jeszcze nigdy nie poróżniliśmy się
w pracy. Uwielbiam pracować z
moją żoną, bo to wyjątkowo zdolna
dziewczyna. Bardzo się cieszę,
że Agnieszka zaśpiewała w tym
utworze, chociaż tak naprawdę był
to pomysł Marty Cugier. Byłem ciekaw co wyjdzie z połączenia Marty
– wokalistki rockowej z ciepłym

delikatnym wokalem Agnieszki.
Połączenie tych światów dało
niezwykłą magię. Cały ten projekt
jest magiczny. Dla mnie osobiście
praca z Agnieszką przy projekcie
świątecznym jest niezwykle osobista, ponieważ nasza wspólna droga
zaczęła się 19 lat temu właśnie od
świątecznego projektu. W roku
2001 produkowałem świąteczną
płytę, na której Agnieszka śpiewała.

W utworze śpiewa Marta Cugier,
Agnieszka Sadowska, a na
fortepianach zagrał Pan razem z
Grzegorzem Stróżniakiem (Lombard). Kogo możemy tam jeszcze
usłyszeć?
- W utworze zagrał jeszcze kwartet
smyczkowy w wykonaniu czterech
zdolnych dziewczyn, czyli 4te Quartet w składzie: Weronika Janik-Kurek (I skrzypce), Małgorzata

- Magia świąt osobiście dla mnie
jest w pewnym sensie sensem życia.
Może to dziwnie brzmi, ale tak jest.
Czekam na ten czas co roku od
Nowego Roku.
Czuję wewnętrzną potrzebę zrobienia czegoś wyjątkowego wokół
świąt.
Magia świąt to dla mnie nasz zawsze kolorowy dom, a w nim moje
córeczki, które
czekają na pierwszą gwiazdkę,
moja ZAWSZE uśmiechnięta żona,
moja mama,
która jest z nami podczas wigilii
i zawsze się wzrusza, kiedy gramy
i śpiewamy kolędy. Od tego roku
moja magia świąt będzie miała
szerszy wymiar. Zawsze będę
myślał o ludziach, którzy pracowali
przy singlu „Magia świąt, to Ty”,
chcę, by te osoby były zawsze wokół
mnie…
Rozmawiał Sławomir Lechna
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Sto osób do pomocy sanepidowi
Metropolia Poznań wspiera służby sanitarno-epidemiologiczne
w obowiązkach związanych z pandemią koronawirusa. Prawie
stu pracowników zostało skierowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego do kontaktów telefonicznych
23 samorządy tworzące Metropolię
Poznań wspólnie działają na rzecz
profilaktyki i ograniczania skutków
pandemii koronawirusa. Jednym
z widocznych efektów jest współpraca z sanepidem. Od początku
października miasto Poznań do rozmów z osobami wskazanymi przez
poznańską stację sanitarno-epidemiologiczną kieruje dziennie nawet
kilkunastu pracowników i wolontariuszy z miejskiego contact center.
Do tych działań dołączył m.in. także
powiat poznański.
– Sytuacja stacji jest dzisiaj wyjątkowo trudna. Rozumiejąc ją
i doceniając wysiłki osób stojących
na pierwszej linii walki z pandemią,
a przede wszystkim z uwagi na zdrowie i życie naszych mieszkańców,
postanowiliśmy organizacyjnie wesprzeć sanepid – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Ze
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
do pomocy oddelegowanych zostało 15 osób. W ten sposób chcemy,
w miarę możliwości, usprawnić pracę przeciążonej placówki – dodaje.
REKLAMA

W czołówce powiat, Dopiewo
i Luboń

Większość pracowników przeszła
szkolenie, na którym poznała procedury przekazywania i zbierania
informacji od pacjentów mających
pozytywny wynik testu na obecność
koronawirusa lub tych, którzy kontaktowali się z takimi osobami.
– Zatory w przepływie informacji
to jeden z zauważalnych problemów związanych z koronawirusem.
W minionych tygodniach w taki,
czy inny sposób spotkała się z tym
większość z nas – tłumaczy Piotr
Wiśniewski, dyrektor Biura Metropolii Poznań – To nie jest wina sanepidu, którego obowiązki bardzo
się zwiększyły, natomiast zasoby
jedynie nieznacznie. Dlatego postanowiliśmy go wesprzeć jak możemy
i nie było tu żadnych wątpliwości, że
najprostsze działanie będzie najskuteczniejsze. Nasze rozmowy szybko
to potwierdziły – podsumowuje Wiśniewski.
Najwięcej pracowników do zespołu metropolitalnego skierowały

powiat poznański oraz Dopiewo
i Luboń, ale do tego zadania swoich
przedstawicieli delegowała większość gmin powiatu poznańskiego.
Swoje zaangażowanie zwiększy
też Poznań. Niektóre samorządy
gminne wchodzące w skład stowarzyszenia skupiają się na pomocy
osobom, które już zostały objęte
kwarantanną, ludziom samotnym
czy seniorom. Na reakcji na bieżące
potrzeby polega również ich współpraca z sanepidem wągrowieckim
czy obornickim.

„Kocham, więc zakładam”

Metropolia Poznań prowadzi także kampanię, którą przekonuje do
noszenia maseczek i powszechnego
stosowania zasady DDM (Dystans
Dezynfekcja Maseczka). Według
lekarzy zachowanie dystansu społecznego, dezynfekowanie rąk oraz
noszenie maseczki to skuteczne
podstawy zachowania w czasie pandemii.
Zdecydowany przekaz zawierają dwa filmy zrealizowane dla

Metropolii przez Teatr Muzyczny
w Poznaniu. Przed tym, że zarażają
osoby bez maseczek, przestrzegają
też komunikaty głosowe emitowane w środkach transportu zbiorowego (w autobusach, tramwajach
i pociągach Kolei Wielkopolskich,
w tym w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej) oraz w miejscach publicznych, takich jak targowiska.
Nie są to odczytywane standardowe
zalecenia czy przepisy, ale komunikaty personalizowane, np. „Nałóż tę

maseczkę! Zasłoń usta i nos. Dziecko to rozumie, a ty?”.
Początek akcji dały graficzne
ilustracje oparte na wyliczance
„Kocha, lubi, szanuje…”. Na finiszu są prace nad drugą serią grafik, która nawiąże do dalszej części
wyliczanki: „…nie chce, nie dba,
żartuje”.
Więcej o kampanii na www.powiat.poznan.pl oraz www.facebook.
com/MetropoliaPoznan.
AG, oprac. KK

Gmina Tarnowo Podgórne

Budżet na trudne
czasy

Młodzi wybrali
młodych!

13 listopada wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka przekazał na
ręce przewodniczącej Rady Gminy
Krystyny Semby projekt budżetu
gminy Tarnowo Podgórne na 2021
rok.
– Przed nami trudny rok, przede
wszystkim ze względu na wyzwania,
jakie stawia przed nami pandemia
– powiedział wójt Tarnowa Tadeusz
Czajka. – Mam jednak nadzieję, że
zrealizujemy wszystkie zaplanowane zamierzenia inwestycyjne, gdyż
są one bardzo oczekiwane przez
mieszkańców i przedsiębiorców.
Dochody gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano w wysokości 274 971 920 zł, a wydatki
283 692 854 zł (w tym wydatki majątkowe – 33 575 210 zł). Różnica
będzie sfinansowana przez zaciągnięcie kredytu.
Teraz nad zapisami pochylą się
radni w komisjach. Dyskusja nad
projektem budżetu oraz przyjęcie

Mamy grać!

uchwały w tej sprawie odbędzie się
na sesji Rady Gminy 15 grudnia o
godz. 16.00. Zapraszamy do internetowego śledzenia obrad (link do

relacji będzie na stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Tarnowo Podgórne). ARz

we Studio WOŚP, gdzie co tydzień
prezentowane są najnowsze wiadomości. To kilkunastominutowe
audycje, prowadzone na żywo, pełne konkretów, ale też przepełnione
pozytywną energią i entuzjazmem.
Jednym z gości Sztabowego Studia był Jurek Owsiak! Spotkanie,
które odbywało się oczywiście online,
było radosne i motywujące. Tarnowscy sztabowcy przedstawili pokrótce
najważniejsze punkty swojego wydarzenia, a Jurek Owsiak opowiedział
o nowej formule głównego finału.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że
najważniejsze jest bezpieczeństwo
uczestników i organizatorów.
Zainteresowanych włączeniem
się do tarnowskiego grania zapraszamy na strony sztabu w mediach
społecznościowych lub do kontaktu pod nr. tel. 61 8959 263 lub
606 756 290. ARz

W spotkaniu z Jurkiem Owsiakiem włączył się wójt Tarnowa
Podgórnego Tadeusz Czajka, który podczas ostatniego finału
brawurowo poprowadził główną licytację.

liczeniu głosów okazało się, że 4
kandydatów otrzymało tyle samo
głosów (1), a do obsadzenia pozostały 3 wolne miejsca. Dlatego
zgodnie ze statutem Gminna Komisja Wyborcza zarządziła losowanie,
które odbyło się 9 listopada 2020 r.
o godz. 12.00.
Skład Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2020-2022
przedstawia
się
następująco:
1. Gabriela Dolata – Rumianek,
2. Małgorzata Gomółka – Góra,
3. Martyna Konieczna, – Tarnowo Podgórne, 4. Michał Kubala –
Sady, 5. Miłosz Łasiński – Lusowo,
6. Olga Majorczyk, – Tarnowo
Podgórne, 7. Maria Miśkiewicz
– Przeźmierowo, 8. Patrycja Nowicka – Przeźmierowo, 9. Aleksandra Piaskowska – Przeźmierowo,
10. Jan Podborowski – Lusówko,
11. Małgorzata Spychała – Lusowo,
12. Arkadiusz Stolarski – Batorowo, 13. Maja Wąsala – Tarnowo
Podgórne, 14. Nikola Wypuszcz
– Tarnowo Podgórne, 15. Igor Zdunek – Rumianek, 16. Weronika
Zgoła – Tarnowo Podgórne.
Pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady musi odbyć się w ciągu
dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów. Młodym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
ARz

Świętowaliśmy godnie, chociaż inaczej!

Fot. Materiały Prasowe

Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne
już pracuje. – Z uwagi na pandemię
większość zaplanowanych działań
przenosimy do internetu – opowiada Barbara Przyjemska, szefowa
tarnowskiego sztabu.
10 stycznia 2021 r. w hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół Technicznych powstanie scena, na której
wystąpią lokalni artyści, a także
gwiazda Kasia Wilk. Tu odbywać
się będą licytacje, tu działać będzie
Biuro Prasowe, które nadawać będzie internetową relację.
– Ale Orkiestra w gminie Tarnowo Podgórne zagra nie tylko
wirtualnie – przypomina Barbara
Przyjemska. – Już dzisiaj zapraszamy wszystkich przyjaciół na zdrowy
spacer na świeżym powietrzu.
By na bieżąco przekazywać informacje o przygotowaniach do finału,
miesiąc temu wystartowało Sztabo-

Fot. Materiały Prasowe

Dochody gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano w wysokości
274 971 920 zł, a wydatki 283 692 854 zł – w tym wydatki
majątkowe – 33 575 210 zł

Znamy skład Młodzieżowej Rady
Gminy Tarnowo Podgórne! Gminna Komisja Wyborcza zakończyła
procedurę wyborczą i ogłosiła wyniki.
Do Gminnej Komisji Wyborczej
wpłynęło 18 zgłoszeń do Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Wszystkie zgłoszenia wpłynęły jako kompletne i w ustalonym
w kalendarzu wyborczym terminie.
Gmina Tarnowo Podgórne została
podzielona na dwa okręgi:
• Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne, obejmujący miejscowości: Góra,
Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław, Tarnowo Podgórne – 8 mandatów,
• Okręg nr 2 – Przeźmierowo,
obejmujący miejscowości: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo, Swadzim, Sady
– 8 mandatów.
W okręgu nr 2 zgłoszono jedynie 5 kandydatur, dlatego wybory
w tym okręgu nie zostały przeprowadzone. Zgłoszeni kandydaci
automatycznie otrzymali mandat
Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne, a trzy wolne mandaty przeszły do puli mandatów w
okręgu nr 1.
W okręgu nr 1 głosowanie przeprowadzono 7 listopada. Po prze-

Pandemia nie przeszkodziła w świętowaniu Święta Niepodległości w
gminie Tarnowo Podgórne, chociaż
zmieniła się jego formuła. – Świętowanie rozpoczęliśmy dzień wcześniej, zapraszając uczniów naszych
szkół do akcji „Wszyscy w bieli i
czerwieni” – przedstawia wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
– Korzystając z tego, że wszyscy
spotykają się na platformach edukacyjnych, poprosiliśmy o pokazanie barw narodowych. Do akcji
włączyły się przedszkolaki. Klasy i
grupy przysłały nam swoje zdjęcia, z
których na naszej stronie utworzyliśmy biało-czerwoną galerię.
11 listopada inaugurująca obchody msza św. w intencji Ojczyzny,
odprawiana w kościele parafialnym w Tarnowie Podgórnym, była
transmitowana online. Potem przy
pomniku w parku J. Wojkiewicza
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz
Czajka, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Julian Kiełczewski i I zastępca wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Oprawę tej uroczystości zapewnili
harcerze ZHR i Kurkowe Bractwo
Strzeleckie.
Nie zabrakło świętowania w sportowym stylu. Na spontanicznym
morsowaniu spotkali się miłośnicy
zimnej wody. Do Jeziora Lusowskiego weszli trzymając akcenty
biało--czerwone. Z kolei biegacze i
miłośnicy kijków zaliczyli niepodległościowe kilometry. – Do końca
mieliśmy nadzieję, że wszyscy się
spotkamy na linii startu Biegu i

Fot. UGTP
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Wójt Tadeusz Czajka złożył kwiaty.
Marszu Niepodległości w Baranowie. Niestety musieliśmy podjąć decyzję o przeprowadzeniu tegorocznej edycji wirtualnie – napisali w
mediach społecznościowych organizatorzy ze stowarzyszenia Tarnowo Podgórne Biega. – Zaprosiliśmy
zawodników do tego, by pobiegli
sami, a nam przesłali ślad GPS lub
zdjęcie aplikacji z pokonaną trasą.
Oczywiście przygotowane pakiety sportowe i pamiątkowe medale
można było odebrać przed Biegiem
i Marszem. W wirtualnym biegu
udział wzięła silna reprezentacja (26
osób) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON, która przy
zachowaniu obostrzeń pokonała 6
kilometrów.
W przestrzeni publicznej można
było zauważyć wiele biało-czerwonych akcentów. Na balkonie Pałacu Jankowice zawieszony został
ogromny kotylion. Ponieważ park

jest otwarty dla zwiedzających, to
każdy z gości może zrobić sobie
zdjęcie z kotylionem w tle i wstawić
je na stronę Pałacu w mediach społecznościowych.
Również w sieci odbyła się premiera niepodległościowego koncertu „Patriotycznie i ludowo” w
wykonaniu Dziecięcego Zespołu
Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”. Młodzi tancerze zaprezentowali pieśni patriotyczne i tańce
narodowe, wzbogacone o dźwięki
dzwonków nawołujące wspomnienie jesiennego deszczu. – Dziękuję
wszystkim, którzy wirtualnie bądź
realnie uczestniczyli w wydarzeniach upamiętniających odzyskanie niepodległości – podsumował
obchody wójt Tarnowa Podgórnego
Tadeusz Czajka. – Cieszę się, że tak
wielu mieszkańców wywiesiło biało-czerwone flagi.
ARz
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Gmina Dopiewo

Kameralny Dzień Niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się w Dopiewie przy Urzędzie Gminy. Głos
zabrał zastępca wójta Paweł Przepióra: - Ten dzień jest szczególny
z powodu epidemii. Obchodzimy
Dzień Niepodległości skromniej, co
nie znaczy, że nie pamiętamy o tych,
którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.
Przy tablicy na ścianie głównego
budynku urzędu uczestnicy obchodów oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim z okolicy. Ich nazwiska
widnieją na płycie umieszczonej na
murze. Potem przeszli pod głaz przy
sąsiadującym z urzędem dworcu
kolejowym w Dopiewie, gdzie upamiętnili – jak głosi tablica – „Bojowników walczących o wolność
i niepodległość Ojczyzny z lat 1918
– 1945”, a więc tych, którzy przelewali krew w obu wojnach światowych.
Następnie samorządowcy odwiedzili niewielki Trzcielin, gdzie
oddali cześć zasłużonemu mieszkańcowi tej miejscowości ppłk.
Andrzejowi Kopie, który wsławił
się tym, że zorganizował w Dopiewie, po wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, 800-osobowy oddział powstańczy, złożony z ochotników – mieszkańców Powiatu Zachodnio Poznańskiego. Wcześniej,
jako powiatowy komendant Straży
Ludowej, pozyskał uzbrojenie, które służyło powstańcom. Zapisał on
wiele chlubnych kart w historii Powstania Wielkopolskiego, m.in. dowodził oddziałami, które zdobyły

Fot. M. Juskowiak, A. Mendrala

Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy w tym roku kameralnie, ze względu na trwającą pandemię.
Przedstawiciele samorządu gminy Dopiewo, w asyście strażników gminnych i harcerzy Szczepu ZHP
w Dopiewie, 11 listopada złożyli wiązanki i zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej na terenie
gminy Dopiewo, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r., Powstaniem
Wielkopolskim lat 1918 – 1919 i z II wojną światową lat 1939 – 1945

lotnisko na Ławicy.
Kolejnym przystankiem niepodległościowym samorządowych obchodów były Gołuski, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty i znicze pod
„Pomnikiem więźniów i jeńców hitlerowskiego obozu pracy” z czasów
II wojny światowej, pochodzących
z kilku krajów. Towarzysząca pomnikowi tablica podaje informację
w sześciu językach: polskim, angiel-

skim, hebrajskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim. Obóz istniał
w miejscu, gdzie dziś znajduje się
pole uprawne, niedaleko drogi S11.
Z Gołusek uroczystość przeniosła się do Więckowic, gdzie 2 lata
temu, w setną rocznicę Powstania
Wielkopolskiego, gmina Dopiewo postawiła pomnik miejscowym
bohaterom zwycięskiej insurekcji.
Właściciele majątku w Więckowi-

cach – Brezowie już w listopadzie
1918 r., miesiąc przed wybuchem
Powstania Wielkopolskiego, wystawili posterunek rozbrajający żołnierzy niemieckich. Obok pomnika
znajduje się ścieżka edukacyjna dotycząca Powstania Wielkopolskiego, a także teren rekreacyjny nad
stawem.
Tegoroczne obchody zakończyła
wizyta w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich, w których znajdują się
mogiły zbiorowe z czasów II wojny
światowej. Spoczywać w nich może
od kilku do nawet kilkunastu tysięcy Polaków, ofiar hitlerowskiego
terroru. Ze względu na zacieranie
śladów zbrodni przez Niemców,
dokładnej liczby zabitych w lasach
nie zdołano ustalić. Cztery miejsca
połączono kilka lat temu „Szlakiem
Pamięci”: „Kwaterę Siedmiu Grobów”, „Pomnik Studentów”, „Mogiłę Duchownych” i „Miejsce Zapomniane”.

Kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo – Krzysztof Zaremba
został odznaczony przez marszałka
Wielkopolski odznaką honorową
„Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaka ta nadawana jest osobom, które poprzez swoją
działalność wnoszą wybitny wkład w
rozwój regionu – w tym przypadku
na niwie kulturalnej. Zgłaszającym
był Wielkopolski Związek Chórów i
Orkiestr w Lesznie.
Krzysztof Zaremba to puzonista,
kapelmistrz, dyrygent i pedagog. Z
dopiewską orkiestrą związany jest
od 7 lat. Od 25 lat - z zespołem Dixie Company, z którym ma na koncie liczne koncerty w kraju, Europie
i USA.
Działalność muzyczną rozpoczął
w latach 70. Przez kilkanaście lat
grał w Orkiestrze Rozrywkowej PR
i TV w Poznaniu pod dyr. Z. Górnego, współpracował z kabaretem
„TEY”, Alex Bandem A. Maliszewskiego. Pracował jako muzyk w Teatrze Muzycznym i Teatrze Polskim

Fot. Adam Mendrala

Takiego mamy kapelmistrza

Podczas Koncertu Galowego z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości w 2018 r. Krzysztof Zaremba odebrał od władz
gminy Dopiewo – wójta Adriana Napierały i przewodniczącego rady
gminy – Leszka Nowaczyka - gratulacje z okazji 5-lecia Orkiestry Dętej
Gminy Dopiewo. Równocześnie wspólny jubileusz obchodziła grupa
„Mażoretki Dopiewo”.

Podczas Festiwalu Orkiestr w
Pradze, 2019.
w Poznaniu, Operze Poznańskiej,
Filharmonii Poznańskiej, Kaliskiej
Orkiestrze Symfonicznej.

11 listopada – to symboliczna
data odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
O kształcie zachodniej granicy odradzającego się państwa zadecydować miało Powstanie Wielkopolskie
(27.12.1918 - 16.02.1919).
Mimo ograniczeń epidemicznych, nie pozwalających na liczne uczestnictwo w obchodach i
wspólne świętowanie, dopiewski
samorząd zachęca mieszkańców
gminy do „niepodległościowych
spacerów” – odwiedzenia w najbliższych tygodniach miejsc pamięci
zlokalizowanych na terenie gminy
Dopiewo i oddanie hołdu bohaterom, którzy przelewali krew za
Wielkopolskę i Polskę.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Występował na największych
polskich festiwalach – w Opolu i
Sopocie, na festiwalach jazzowych
w Niemczech, Francji, Szwajcarii,
Belgii i Czechach, w popularnych
programach telewizyjnych TVP,
ZDF i ARD. Ma w dorobku koncerty z czołówką polskiej estrady A.
Zauchą. Z. Wodeckim, K. Krawczykiem, E. Bem, Z. Sośnicką, Grupą
Vox, ale i gwiazdami z zagranicy,
m.in. Garry’m Brooker’em z Procol
Harum, The Temptation, Boney M,
Dennis’em Russos’em, Paco de Lucią, Big Bandem Radia ARD.
Zakładał i prowadził kilka zespołów i orkiestr. Orkiestra Dęta Gminy
Dopiewo, w której Krzysztof Zaremba jest kapelmistrzem, działa od
2013 r. przy Urzędzie Gminy Dopiewo. Składa się z muzyków amatorów
w różnym wieku – głównie mieszkańców gminy Dopiewo. Uświetnia
występami liczne wydarzenia. Ma na
koncie kilkadziesiąt koncertów oraz
udział w festiwalach orkiestr dętych
w kraju i zagranicą. AM

Gmina Buk

Dobre wieści od
OSP Niepruszewo

W związku z planowanymi pracami na przejeździe kolejowo-drogowym (Buk-Szewce, droga powiatowa nr 2497P) informujemy,

że od 23.11.2020 r. godz. 08:00 do
01.12.2020 r. godz. 17:00, przejazd
będzie zamknięty.
ZS

Fot. Materiały prasowe

Święto Niepodległości

11 listopada z okazji Święta Niepodległości przedstawiciele bukowskiego samorządu na czele
z burmistrzem Pawłem Adamem
REKLAMA

i proboszczowie parafii w Buku
i Niepruszewie złożyli kwiaty pod
pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskich. Red

Wielomiesięczne przedsięwzięcie pozyskania nowego wozu
ratowniczo-gaśniczego zakończyło się sukcesem!
Od 9 listopada służy on jednostce
OSP w Niepruszewie (gm. Buk).
Łączna kwota zakupu: 865.674,00
zł, a w tym: 405 674,00 zł - środki
własne gminy, 460 000,00 zł pozyskane od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zamówienie zrealizowała firma
Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp.
z o.o. z Bielska-Białej. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wykonany został na podwoziu Renault
D16 z napędem uterenowionym
4x4, masztem oświetleniowym, wyciągarką mechaniczną, zestawem
narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i zbiornikiem
wody o poj. 3500 litrów. Samochód
wyposażono w niezbędny sprzęt pożarniczy i wprowadzono w miejsce
jednego z wysłużonych już pojazdów pożarniczych.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Przejazd zamknięty

Na tym nie koniec dobrych wiadomości. OSP Niepruszewo decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została
włączona do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do sukcesu jednostki! Druhom
życzymy samych pomyślnych akcji!
Zuzanna Skibińska

Wieczorynki wszech czasów
NASZ PATRONAT

Pandemia wymusiła spowolnienie
wielu działań w dziedzinie kultury. Koncerty i festiwale przenoszą
się do przestrzeni wirtualnej, by
znaleźć najbezpieczniejszą formę
kontynuacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Z tego właśnie powodu zaplanowany na 15 listopada w Sali
Miejskiej w Buku (dawnej synagodze) koncert „Wieczorynki
wszech czasów” odbył się on-line,
a nie z udziałem dziecięcej publiczności. Piosenki z najbardziej
znanych dzieciom bajek zagrała
w wyśmienitych aranżacjach Poznańska Piętnastka - legendarna
poznańska orkiestra rozrywkowa, pierwsza formacja utworzona w powojennym Poznaniu. W
skład zespołu wchodzą najlepsi
artyści poznańskiego środowiska
muzycznego (muzycy, wokaliści,
aranżerowie, kompozytorzy, soliści).
Aranżacje prezentowane podczas koncertu oczarowały najmłodszych widzów. Dla nieobecnych
podczas koncertu nic straconego
- w niezapomnianą podróż do krainy najbardziej znanych piosenek z
bajek będzie można się ponownie
udać. Materiał z koncertu zostanie

Fot. Ewelina Jaśkowiak
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zamieszczony w grudniu na kanale
YouTube Stowarzyszenia Jazz Poznań. Warte poznania!

Patronat nad wydarzeniem sprawował „Nasz Głos Poznański”.
Zuzanna Skibińska

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo:
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Buk, Czerwonak

Chryzantemy – symbol ludzkiej
życzliwości

7

Fot. Materiały Prasowe

Pandemia koronawirusa sprawiła, że każdy z nas, niezależnie od poglądów, statusu społecznego czy liczby
lat, znalazł się w tej samej sytuacji. Trwamy w niej wszyscy i to właśnie może okazać się naszą siłą.
Pokażmy, że w dzisiejszym świecie istnieje coś o wiele bardziej zaraźliwego niż wirus – zwykła, ludzka
życzliwość

2018 r. zakupili i przekazali dla
Straży Gminnej pierwszy defibrylator ćwiczebny, wykorzystywany
edukacyjnie w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, klubach seniora i podczas gminnych
wydarzeń.
Takich mieszkańców jest wielu, nie tylko w gminie Czerwonak.
Życzliwość nie zna bowiem granic, nie daje się zamknąć w kwarantannie i ma różne oblicza: to
codzienne słowa wsparcia między
sąsiadami, wyprowadzenie na spacer psa seniora, zakupy przyniesione rodzinie na kwarantannie, to
kartki malowane przez dzieci dla

Zebrali ponad 260
par jeansów
Dom Dziennego Pobytu Pogodna
Jesień w Buku pomimo zawieszenia
działalności spowodowanej epidemią dołączył do projektu organizowanego przez Fundację ORCHidea
z Poznania. To akcja zero waste –
której celem było zebranie jak największej ilości spodni jeansowych,
zalegających większości z nas w
szafach. Fason, krój i kolor nie były
istotne, jedynie rozmiar – im większy tym lepiej, ale tak naprawdę to
każda para była na wagę złota.
Z zebranych spodni powstaną
piękne rękodzieła, sprzedawane tuż

przed świętami Bożego Narodzenia
co pozwoli Fundacji przetrwać trudny czas epidemii.
Do kampanii przyłączyli się
bukowscy seniorzy, jak również
mieszkańcy Buku, Nowego Tomyśla, Bolewic i Pniew. W sumie
udało się zebrać ponad 260 par jeansów.
Fundacja ORCHidea działa od
2016 roku w Poznaniu – wspiera
osoby dorosłe po udarach i urazach
mózgu oraz osoby zmagające się
między innymi z chorobami otępiennymi.

ratowników, godziny spędzone na
szyciu maseczek, zbiórki dla szpitali i zwykły uśmiech mijających się
przechodniów.
Ogromnej życzliwości doświadczyli pani Beata i pan Paweł, właściciele szkółki roślin doniczkowych i balkonowych w Kicinie.
Ich sytuacja była trudna, wydawało się, że w związku z nagłą i niespodziewaną decyzją o zamknięciu
cmentarzy szkółka poniesie ogromne straty, ale... stał się cud! W świąteczny weekend w Kicinie sprzedano tyle kwiatów, ile jeszcze nigdy
w tym okresie roku w latach ubiegłych! Właściciele nie spodziewali

– W imieniu podopiecznych Pogodnej Jesieni dziękuję Fundacji
ORCHidea za przekazanie nam najnowszych publikacji wydanych w
ramach projektu „NEURO-trening
wsparciem dla osób po uszkodzeniach mózgu” współfinansowanego
ze środków PFRON, będących w
dyspozycji samorządu województwa wielkopolskiego z ćwiczeniami
językowo-poznawczymi oraz ćwiczeniami ruchowymi z terapią zajęciową – powiedziała Paulina Kurcewicz, prowadząca Dom Dziennego
Pobytu Pogodna Jesień. Red

się takiego obrotu sprawy. Klienci
przyjeżdżali całymi rodzinami,
dzieci przekazywały swoje własne
oszczędności ze skarbonek, rząd
samochodów ustawiał się w kolejce przez cały dzień wzdłuż ulicy
dojazdowej. Przyjeżdżali zarówno
mieszkańcy gminy, jak i osoby spoza jej granic. Pojawiali się przedstawiciele zorganizowanych zbiórek,
jak i klienci indywidualni płacący
więcej niż wymagał od nich tego
rachunek.
Właściciele wzruszeni ogromną
mobilizacją gminnej społeczności, skontaktowali się z Urzędem
Gminy w Czerwonaku, aby za

jego pośrednictwem podziękować
wszystkim za ciepłe i budujące słowa, okazane wsparcie i apel, który
pojawił się na gminnych profilach
Facebook.
W tym miejscu przypominamy
też o istnieniu grupy Facebookowej: Czerwonak WSPIERAJMY
Lokalnych Przedsiębiorców, na łamach której każdy przedsiębiorca z
terenu gminy Czerwonak ma możliwość bezpłatnej promocji swoich
usług i produktów.
I pamiętajmy: „Ludzie to anioły
z jednym skrzydłem, dlatego aby
się wznieść, musimy trzymać się razem” M. Konopnicka. Red

Fot. Materiały Prasowe

Życzliwość i troskę o innych pokazali mieszkańcy gminy Czerwonak - Państwo Dubiccy, którzy 15
października w Urzędzie Gminy
Czerwonak na ręce wójta Marcina
Wojtkowiaka przekazali elektrody
do defibrylatora AED.
Z własnych środków zakupili i
przekazali na rzecz Straży Gminnej
elektrody do defibrylatora AED.
Elektrody zastąpią miejsce tych,
które 18 września zostały zużyte
podczas akcji ratowania życia.
Państwo Dubiccy od wielu lat
wspierają działania profilaktyczne
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i pierwszej pomocy w gminie. W

gmina Swarzędz

Ponad 51 milionów
na inwestycje

100 lat Pani Marii!

Fot. Izabela Paprzycka

Pani Maria Stasiak ze Swarzędza
28 października świętowała urodziny, o jakich większość z nas może
tylko marzyć... Urodziła się 100
lat temu! Jubilatka, mimo wieku,
zachowała dobrą formę, pogodę
ducha i potrafi cieszyć się życiem.
Ucieszył Ją też list z gratulacjami
od burmistrza Mariana Szkudlarka,
serdeczne słowa, kwiaty i urodzinowe upominki.
Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wielu jeszcze lat w dobrej formie! MW

Przebudowa Dworcowej

deszczowej, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy
wodociągowych i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletechniczną,
chodnik, oświetlenie uliczne. Koszt
to niespełna 5,2 mln zł.
Na przebudowę ul. Dworcowej w
Kobylnicy gmina Swarzędz otrzymała ponad 3,184 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Prace powinny się zakończyć
jeszcze w listopadzie.
MW

Fot. Maciej Woliński

Na ukończeniu jest przebudowa
ul. Dworcowej w Kobylnicy na prawie kilometrowym odcinku od ul.
Słonecznikowej do ul. Szkolnej.
Wykonawca - firma Budownictwo
Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. - zakończył układanie asfaltu na odcinku pomiędzy ulicą Słonecznikowa i
Łąkową, a obecnie trwają prace na
odcinku Łąkowa - Szkolna.
Inwestycja ta - o nazwie „Budowa
nawierzchni wraz z odwodnieniem
w ul. Dworcowej w Kobylnicy – Etap
II” - obejmuje budowę kanalizacji

Remont Słocińskiego

5 listopada z firmą BUDROMEL z
Poznania podpisana została umowa na remont nawierzchni jezdni
ulicy Słocińskiego w Bogucinie.
Wyłoniona w drodze przetargu publicznego firma, wykona remont za
zaoferowaną kwotę 698.822,11 zł
brutto w terminie 40 dni, licząc od
dnia podpisania umowy.
Remont będzie polegał na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej
na starej nawierzchni ścieralnej z
jej miejscowym sfrezowaniem oraz

Projekt budżetu Swarzędza na 2021 rok został przekazany
radnym
W swarzędzkim UMiG zakończyły
się prace nad projektem przyszłorocznego budżetu gminy. 13 listopada burmistrz Marian Szkudlarek
oraz skarbnik Karolina Dziekan
przekazali projekt budżetu przewodniczącej Rady Miejskiej Barbarze Czachurze.
Od tej chwili przez miesiąc radni
będą pracować nad tym dokumentem. Na 18 grudnia zaplanowana
jest sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwaleniu budżetu Miasta i
Gminy Swarzędz na 2021 rok.
Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 333.746.045
zł, natomiast wydatki 346.231.045
zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczone zostanie
51.158.214,31 zł.
MW

Fot. Maciej Woliński
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Active Park w Zalasewie

Ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu działki nr
31/4 w Zalasewie, gmina Swarzędz
na tzw. Active Park – Etap I”. Active Park w Zalasewie powstanie w
ramach Budżetu Obywatelskiego
gminy Swarzędz.
Na dużym, ogrodzonym i moni-

torowanym terenie znajdą się m.in.
plac zabaw, siłownia, urządzenia
do street-workuot, grill, wybieg dla
psów, parking dla samochodów i
stojaki rowerowe, przestrzeń do
organizowania imprez plenerowych, plac na gry uliczne, tory do
gry w bule, elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci,

stoliki szachowe, stoliki piknikowe
itp.
Cały teren będzie wypełniony
zielenią, głównie drzewami, żywopłotami i krzewami odpornymi na
trudne warunki miejskie.
Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na przyszły rok.
MW

miejscowej, wskazanej przez projektanta wymianie całej konstrukcji
jezdni. Projektem objęto odcinek o
długości około 650 metrów razem
z pętlą autobusową o dodatkowej
długości ok. 72 metry. Ponadto
inwestycja przewiduje wykonanie
poboczy utwardzonych tłuczniem
na szerokości 75 cm, jak również
zakłada likwidację starych progów
zwalniających i wykonanie nowych.
Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie. NAD

Będzie asfalt na Ziołowej

Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca inwestycji o nazwie
„Remont ulicy Ziołowej w Gortatowie i Jasinie, gm. Swarzędz. Ulica
Ziołowa na długości ponad 1 km
(od ul. Cmentarnej do ul. Laurowej)
otrzyma asfaltową nawierzchnię o
szerokości 4 metrów i będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę
w przetargu złożyło konsorcjum
firm: Infrakom Chwalim Sp. z o.o.
sp. k. oraz Infrakom Kościan Sp. z
o.o. sp. k.
- Koszt wyniesie 624 tys. zł, a
gmina Swarzędz na realizację tej
inwestycji uzyskała dofinansowanie

ze środków województwa wielkopolskiego w wysokości 100 tys. zł w
ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - informuje burmistrz
Swarzędza, Marian Szkudlarek.
Roboty budowlane zakończą się
jeszcze w tym roku.
Zakres inwestycji:
• Długość odcinka drogi: 1060,56
m,
• Projektowana szerokość jezdni:
4,00m,
• Projektowana szerokość poboczy:
0,75m.
MW
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Gmina Kostrzyn

Drogowe Sp. z o. o. z siedzibą w Rabowicach.
Ostatnim etapem budowy ulic
Prymasa Wyszyńskiego i Liliowej
na osiedlu Kórnickim w Kostrzynie
są nasadzenia roślin. Arterie te przyozdabiać będą rzędy drzew – grab
kolumnowy i grusza drobnolistna
mieszając się z krzewami berberysa,
lipowca i derenia białego. Ponadto
w okresie wiosenno-letnio-jesiennym zakwitną liliowce oraz róże.
ŁS

Fot. Krzysztof Simanowicz

Postępują prace związane z budową
ulic Wyszyńskiego i Liliowej w Kostrzynie. To w ramach tej inwestycji
powstało kolejne rondo w mieście u zbiegu ulic Narcyzowej, Astrowej
oraz Wyszyńskiego. Cała inwestycja
zbliża się do końca realizacji.
Wartość wykonanych zadań to 5
milionów złotych, a 60% tej kwoty pochodzi z dofinansowania ze
środków zewnętrznych z Funduszu
Dróg Samorządowych. Wykonawcą
inwestycji jest KRUG Budownictwo

Remont zakończony

Robert Gąsiorek z siedzibą w Komornikach. Nowa jakość tej drogi
z pewnością wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa i zwiększy komfort
przemieszczania się mieszkańców
tej części miasta oraz korzystających z nowego Przedszkola.
Wartość całej inwestycji to niemal 900 tysięcy złotych.
ŁS

Fot. K. Adamska

W Kostrzynie zakończyła się przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w kierunku ul. Kazimierza
Wielkiego. W ramach inwestycji
powstała ulica z kostki brukowej,
a także miejsca parkingowe oraz
chodnik i droga rowerowa.
W ostatnim etapie zadania dokonano także nasadzeń zieleni. Wykonawcą zadania jest firma Perfecta

Kostrzyn też
protestował!

Wyszli na ulice w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie aborcji w całym kraju

Zaczęło się od Ogólnopolskiego
Strajku Kobiet. Manifestacje zostały zorganizowane m.in. przed gmachem Sejmu RP w Warszawie. W
proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
aborcji w całym kraju, ale również
już i poza granicami naszego państwa wychodzą tłumy kobiet, dołączają mężczyźni, bo problem dotyczy też całych rodzin. Obserwując
to co dzieje się w kraju, we wszystkich większych miastach takich,
jak Warszawa, Kraków, Poznań,
Gdańsk, Katowice czy Wrocław,
również poczułyśmy z Beatą Jankowiak, że w Kostrzynie też wyjdziemy
na ulice, by zjednoczyć się ze społecznością lokalną kobiet i również
zaprotestować przeciwko wyrokowi
i temu jak rząd traktuje nas w ostatnich latach. Bardzo spontanicznie
zapadła decyzja o utworzeniu grupy
na facebooku – Kobiety Kobietom
– Gminy Kostrzyn oraz Gminy Powiatu, grupa rosła w siłę w bardzo
szybkim tempie, co utwierdziło nas
w przekonaniu, że to była dobra decyzja.
Również spontanicznie zostało
utworzone wydarzenie i zaplanowane na 27 października.
– Myślę, Czuje, Decyduje, które
swój finał miało w Parku Miejskim
przy PKP. Liczba uczestników protestu przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Kostrzynianie poczuli
równość, wolność, solidarność i
licznie włączyli się do protestu w naszym mieście.
W Parku Miejskim odbył się
półgodziny wiec, gdzie wyraziłyśmy swoje emocję, był też czas na
wystąpienia osób zgromadzonych.
Tłum skandował: „Moje ciało, mój
wybór”, „Mamy dość”, „Nie damy
się” , „Nie ma naszej zgody, na takie
metody” , „Jesteśmy wściekłe”.

Fot. M. Śliwińska

Budowa Wyszyńskiego
i Liliowej

9

Podczas wiecu głos zabrała
mama Jędrzeja, naszego mieszkańca – która wskazała że życie z
niepełnosprawnym dzieckiem jest
ogromnym wyzwaniem dla rodziców, ale również dla całej rodzinny. Niestety państwo nie pomaga,
tak jakby oczekiwano i zostają ze
wszystkim, zdani tylko na siebie. To
był niezwykle ważny głos w sprawie
podczas tego protestu. Następnie
uczestnicy protestu przeszli ulicami
Dworcową i Poznańską na Rynek,
na którym ułożone zostały znicze
w kształcie czerwonej błyskawicy –
symbolu protestów pod pomnikiem.
Trzeba jasno określić: że to ta
władza jest odpowiedzialna, za cierpienia kobiet, brak wsparcia, odmowy badań prenatalnych, odmowę
tabletek antykoncepcyjnych, odmowę aborcji. Niestety ta władza od lat
działa bezkarnie, nie tylko w temacie aborcji, ale również w każdym
innym aspekcie naszego społecznego życia. Musimy się organizować
na co dzień i walczyć o godne życie
i nasze prawa dla nas wszystkich!
To walka o zdrowie kobiet, o dostęp
do legalnej i bezpiecznej aborcji, do

badań lekarskich, a przeciw przymuszaniu do rodzenia i traktowania
kobiet, jako żywe inkubatory, bez
praw i podmiotowości. Nie ma na to
naszej zgody.
31 października odbył się również
spacer wokół Parku Miejskiego,
gdzie nie zgadzałyśmy się z decyzją
rządu w zakresie zamknięcia cmentarzu i braku dostępu do naszych
bliskich. Natomiast 2 listopada
odbył się spokojny przejazd ulicami Kostrzyna pod hasłem „Niech
usłyszą na całym świecie nasz krzyk
w powiecie” – samochodowy przejazd, który również miał na celu
jedność i solidarność z wydanym
wyrokiem Trybunału w sprawie
aborcji. Jesteśmy przekonane, że to
dopiero początek walki o wolność.
Zgodnie z cytatem z jednej piosenki: Wolność Kocham i rozumiem...
Wolności oddać nie umiem... Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
oraz uczestnikom każdego naszego
spotkania, za wspólnotę, którą tworzymy w naszym mieście oraz zjednoczenie wokół tematów istotnych
dla naszego społeczeństwa.
MŚ

tyczny, ale też były nasze rodzime
rośliny takie jak dąb, bez czarny czy
głogi. Warto zauważyć, że jest to
miejsce bardzo cenne przyrodniczo
w gminie. A zadbanie o grodzisko i
las może stać się za kilka lat rezerwatem przyrody.
Ostatnim etapem w projekcie
było przeprowadzenie konkursu dla
całych rodzin z poznanej wiedzy.

Należało rozwiązać krzyżówkę oraz
stworzyć przyrodniczą pocztówkę z
lasu lub łąki lub parku. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Zostało
zgłoszone 13 prac wykonanych dowolną techniką, a nawet z udziałem
liści, patyków, skarbów zebranych
podczas jesiennych spacerów. Projekt Sfinansowano ze środków Fundacji Orlen. EK

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku
po raz kolejny w sposób aktywny i
kreatywny zwiększa integrację dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez
aktywizację wokół dobra wspólnego,
jakim jest zrównoważony rozwój
środowiska przyrodniczego na poziomie owad – roślina – człowiek.
Różnorakie zajęcia prowadziły do
zrozumienia konieczności ochrony
środowiska w miejscu zamieszkania oraz zmiany sposobu myślenia
społeczeństwa. W ramach projektu „Mali i duzi obserwują pobliską
przyrodę”, który jest zwycięskim
grantem na kwotę 10.000 zł i został
sfinansowany przez Fundację Orlen.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Trzeku zorganizowało w ciągu
ostatniego roku 4 warsztaty z udzia-

łem przeszło 100 osób. Uczestnicy
marcowych warsztatów, które odbyły się w Trzeku oraz w Szkole Podstawowej w Czerlejnie zbudowali w
sumie 45 domków dla ptaków, które
rozwiesili w swojej okolicy zamieszkania. Obejrzeli przyrodniczy film,
na którym dowiedzieli się jakie są
rodzaje domków lęgowych, a także
jakie jest ich przeznaczenie i zaspokojenie potrzeb w naszym regionie
przez zwierzęta. We wrześniu na
warsztatach o ziołach miododajnych z użyciem mikroskopu uczestnicy poznali szczegółowo omawiane
rośliny przez botanika Natalię Jędrzejczak Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska z Lednogóry, które
były zebrane na łące koło świetlicy
wiejskiej w Trzeku.

Jesienną porą odbył się naukowy
spacer, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku zaprosiło uczestników do trzeckiego lasu i Grodziska
zwanego Szwedzkimi Okopami.
Była przedstawiona garść historii
przez Marcina Skorlińskiego. Omówił też pokrótce badania archeologiczne, które zostały wykonane
latem 2019r. Szczegóły badań można znaleźć na stronie www.trzek.
pl. Następnie Maciej Jędrzejczak,
też z Stowarzyszenia Kasztelania
Ostrowska z Lednogóry, pokazał
jakie rośliny, drzewa i krzewy usadowiły się na tych terenach. Nawet
potwierdził, że było tu ciągłe i stałe
osadnictwo pokazując roślinne relikty. Uczestnicy odnaleźli znaki,
że to teren bagienny, trochę egzo-

Fot. KGW Trzek

Mali i duzi obserwowali przyrodę

Wydarzenia

Fot. Materiały Prasowe

Stęszew
pamiętał

W gminie Stęszew, pomimo pandemii, pamiętano o uczczeniu Święta
Niepodległości.
Przedstawiciele
samorządu na czele z burmistrzem

Włodzimierzem Pinczakiem złożyli
kwiaty pod pomnikiem na stęszewskim Rynku. Podobnie uczynili
m.in. stęszewscy harcerze. Red

Kolejne wyróżnienie
Minister Środowiska Michał Kurtyka podczas przeprowadzonej on-line konferencja „Eko Sfera” ogłosił
laureatów konkursu „Miasto z Klimatem”. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszy zrealizowany projekt
w mieście do 100 tys. mieszkańców
zdobyła Kórnik. Nagrodzono realizację kompleksu edukacyjnego w
Kamionkach oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radzewie.
Jak czytamy na stronie internetowej organizatora, ideą konkursu
„Miasto z Klimatem – najlepszy
zrealizowany projekt”, było docenienie i promowanie działań samorządów, które realizują inwestycje
infrastrukturalne z uwzględnieniem
aspektu troski o środowisko.
W konkursie oceniane były inwestycje zrealizowane w obsza-

rach: rozwoju błękitnej i zielonej
infrastruktury, zrównoważonego
transportu, gospodarki o obiegu
zamkniętym i zrównoważonego budownictwa.
W konkursie Miasto z Klimatem
– najlepszy zrealizowany projekt
nagrodzono w sumie 10 miast:
- w kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców: I miejsce zajęło miasto
Kórnik, II miejsce - Brwinów, III
- Sopot. Wyróżnienie otrzymał Wodzisław Śląski;
- w kategorii miast powyżej 100 tys.
mieszkańców: najwyżej ocenione
zostały inwestycje zrealizowane
przez Białystok, II miejsce zajęła
Gdynia, III - Płock. Wyróżnione zostały miasta: Kraków, Gdańsk oraz
Olsztyn.
ŁG

Przebudowa Bednarskiej

Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca przebudowy ul.
Bednarskiej w Swarzędzu. Wykonawcą będzie firma Budownictwo
Drogowe Krug. Ok. 100-metrowa
ulica Bednarska otrzyma porządną pieszojezdnię z kostki bruko-

wej, a wcześniej wykonane zostaną
wszystkie prace związane z jej odwodnieniem i uzupełnieniem instalacji podziemnych. Inwestycja kosztować będzie 240 tys. zł i zakończyć
ma się na wiosnę przyszłego roku.
MW

Nowy chodnik
w Gruszczynie

ka linia teletechniczna poprowadzona obecnie na słupach przeniesiona
zostanie do poziemnego kanału.
Inwestycja ma być wykonana do
połowy grudnia bieżącego roku.
Wykonawcą jest Iveston Sp. z o.o. z
Obornik, a koszt budowy to 750 tys.
zł. MW

Fot. Maciej Woliński

Zgodnie z planem przebiega budowa chodnika w ul. Zielińskiej
w Gruszczynie. Projekt zakłada,
że chodnik ten będzie miał 650 m
długości i szerokość ok. 2 m. Nawierzchnia chodnika i zjazdy do
posesji wykonane zostaną z kostki
brukowej. Podczas budowy chodni-

Zamek w Kórniku
po remoncie

W roku 2020 zakończyły się kilkuletnie, trwające od 2012 r.
prace związane z renowacją elewacji i konserwacją stolarki
okiennej i drzwiowej w Zamku Kórnickim

W 2012 roku. zostały zrealizowane
prace nad zabytkową, XIX-wieczną
stolarką. W latach 2015-16, przeprowadzono renowację ceglanych
części elewacji, w tym ceglanej
wieży, a w następnych latach wyremontowano elewacje tynkowe, począwszy od najbardziej zniszczonej
ściany frontowej. Prace remontowe
zakończyły się w 2020 roku odnowieniem ściany wschodniej zamku.
Całość prac nad elewacją odbywała
się pod stałym nadzorem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Renowacja elewacji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Polskiej Akademii Nauk, Fundacji
Zakłady Kórnickie, Miasta i Gminy
Kórnik oraz Powiatu Poznańskiego.
W sumie w ciągu 8 lat wydano głównie na prace renowacyjne, a także
na nadzory oraz poprawę zabezpieczeń Zamku 4 692 846,86 zł.
Ostatni etap prac przy elewacji
wschodniej (809 758,62 zł ) sfinansowano ze środków PAN, Miasta i
Gminy Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.
Elewacja Zamku Kórnickiego
przed rokiem 2012, ze względu na
liczne ubytki i pęknięcia, nie tylko
była nieestetyczna, ale też stwarzała
zagrożenie z powodu odpadających
fragmentów tynku. W XIX w. część
elewacji zamku otrzymała wykończenie tynkiem, uformowanym w
bonie. Wieżę oraz przyziemie po
stronie wschodniej, południowej i
zachodniej zamku wykończono cegłą pełną licową, ułożoną w wątki.
Detal architektoniczny w postaci
gzymsów, dekoracyjnych opasek
wokół okien, maswerków i sterczyn
wykonano w różniących się od siebie technikach.
Badania wykonane przez mgr.
Jerzego Borwińskiego w grudniu 2011 roku wykazały, że część
tynków oryginalnych (wapienno-piaskowych) przykryto podczas
remontu w latach 50. ubiegłego
stulecia warstwą szlichty cementowo-wapiennej. W trakcie tego
remontu skuto w dużej części tynki
oryginalne i zastąpiono je tynkami
na bazie cementu portlandzkiego.
W celu scalenia kolorystycznego
starych i nowych tynków całość pokryto warstwą zapraw cementowo-wapiennych. Od tego czasu dokonywano jedynie drobnych napraw, a
pogarszający się stan ścian i stolarki
okiennej wymagał interwencji.
W grudniu 2011 roku przygotowana została przez Pracownię
Projektową PRO-INVETS z Poznania dokumentacja na „Roboty
budowlane związane z renowacją
elewacji oraz rewaloryzacją i konserwacją stolarki okiennej Zamku
w Kórniku” . Niestety, ze względu

Fot. Materiały Prasowe
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na brak środków, konieczne było
wykonywanie prac etapami. W roku
2012 wykonano renowację zabytkowej, XIX-wiecznej stolarki okiennej i drzwiowej. Stolarka okienna
Zamku Kórnickiego w większości
pochodzi z lat 50. XIX wieku. Lata
użytkowania i niedostatecznej konserwacji spowodowały, że okna były
nieszczelne, powodując trudności
z utrzymaniem stałej temperatury we wnętrzach zamku, co jest
szczególnie istotne ze względu na
przechowywane zbiory. Przy renowacji zachowano oryginalne szklenie XIX-wieczne w skrzydłach ze-

ceglanych elementów elewacji.
W latach 2017-2020 realizowano
prace przy elewacjach tynkowych.
Rozpoczęto od elewacji frontowej,
najbardziej zniszczonej.
Prace realizowano wg programu
konserwatorskiego, który zakładał:
skucie starych tynków, oczyszczenie
podłoża ceglanego metodą hydrodynamiczną, dezynfekcję oczyszczonego muru metodą chemiczną,
usunięcie spoin cementowych do
głębokości 2 cm, spoinowanie zaprawą na bazie wapna trasowego i
konfekcjonowanych kruszyw, wykonanie tynków renowacyjnych.

W sumie w ciągu 8 lat wydano głównie
na prace renowacyjne, a także na nadzory
oraz poprawę zabezpieczeń Zamku
4 692 846,86 zł.
wnętrznych. Skrzydła wewnętrzne
zostały wypełnione szkłem z filtrami
UV. Zgodnie z sugestią Konserwatora Powiatowego usunięto na pierwszym piętrze kraty w oknach (okna
zabezpieczono systemem alarmowym). Stolarka drzwiowa – częściowo oryginalna, częściowo wtórna –
w kilku przypadkach przeznaczona
została do wymiany, ze względu na
zły stan techniczny. Przeprowadzono konserwację zachowawczą drzwi
wejściowych do budynku oraz wymianę drzwi w wieży (na poziomie
przyziemia oraz przy wyjściu na
dach) na nowe, drewniane.
Kolejne prace podjęto dopiero w
roku 2015 dzięki uzyskaniu finansowania z PAN. Wyremontowano
ceglaną wieżę (usunięto cementowe fugi zastępując je wapiennymi,
oczyszczono cegłę). W roku 2016
wykonano renowację pozostałych

W tynkach odtworzono boniowanie zgodnie z rysunkami elewacji.
Elewację pokryto farbą krzemianową Silikat Granital w kolorze 9274
według palety Keim. Kolor został
ustalony komisyjnie, po porównaniu kilku wariantów kolorystycznych do oryginalnych próbek elewacji pobranych przez konserwatora
Jerzego Borwińskiego. W trakcie remontu elewacji ukryto pod tynkiem
elementy związane z monitoringiem
(okablowanie kamer). Jednocześnie
rozbudowano monitoring wizyjny
podnosząc tym samym bezpieczeństwo Zamku.
Dla każdego etapu przeprowadzano odrębne postępowanie przetargowe; wszystkie etapy prac zrealizowała firma Orlikon z Poznania.
Katarzyna Woźniak
zastępca dyrektora
PAN Biblioteki Kórnickiej
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Wydarzenia

Boisko rośnie w oczach

11

i samochodowych, budowę miejsc
parkingowych, oświetlenie terenu
inwestycji, budowę miejsca gromadzenia odpadów oraz lokalizację
obiektów małej architektury. Wokół boiska wybudowane zostanie

ogrodzenie z piłkochwytu o wysokości 6 m.
Całkowity koszt budowy obiektu
wyniesie ponad 6 mln złotych, z czego nieco ponad 1 mln dofinansuje
Ministerstwo Sportu.

Nowo powstały obiekt będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej
już w tym miejscu bazy sportowej –
4 kortów tenisowych oraz 2 boisk do
koszykówki i 1 boiska do siatkówki.
Tym samym w Szreniawie powsta-

nie duże centrum sportowo-rekreacyjne, które będzie służyło nie tylko
zawodnikom miejscowych klubów
sportowych, ale również wszystkim
mieszkańcom gminy Komorniki.
PP

11 Listopada w Komornikach
Mimo panującej epidemii w gminie Komorniki nie zapomniano o
uczczeniu Święta Niepodległości.
11 listopada w skromnym gronie
upamiętniono bohaterów walk o
wolną Polskę.
W kościele pod wezwaniem św.
Andrzeja Apostoła w Komornikach
odprawiona została z udziałem
władz samorządowych msza św. w
intencji ojczyzny i tych, którzy walczyli o jej niepodległość. Na murze
otaczającym świątynię w obecności
władz samorządowych odsłonięta została tablica upamiętniająca
dzielnych mieszkańców gminy Komorniki – podwójnych bohaterów,
uczestników Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej.
Wójt Jan Broda od dawna chciał
uczcić bohaterów walczących z bolszewikami o wolność Polski. Bitwa
Warszawska, która w 1920 roku
zakończyła zmagania w obronie
wschodnich granic kraju, miała
wielkie znaczenie – zapobiegła rozprzestrzenieniu się w Europie komunizmu.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Ogrodu Pamięci, by
złożyć kwiaty pod krzyżem milenijnym i pomnikami upamiętniającymi dzieje Polski i naszej malej
Ojczyzny. Odśpiewano też Mazurek
Dąbrowskiego. PP

Fot. Materiały Prasowe

Toczą się prace przy budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w
Szreniawie. Nowy obiekt ze sztuczną trawą i oświetleniem powstanie wraz z zapleczem szatniowym,
saunami, salką konferencyjną i trybunami na ok. 300 osób. Dołączy
do istniejącego kompleksu kortów
tenisowych i boisk do koszykówki.
Powstanie przy nim parking oraz
infrastruktura drogowa. W związku
z dofinansowaniem inwestycji przez
Ministerstwo Sportu w ramach
programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” prace
podzielone są na dwa etapy. Obecnie wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podbudowę, na której ułożono warstwę z
trawy syntetycznej oraz montowane
są trybuny.
Jednocześnie trwają prace związane z oświetleniem boiska oraz
montażem barierek, a także budowane są nawierzchnie z kostki brukowej wokół obiektu. Są to elementy
pierwszego etapu powstającej inwestycji. Pozostały zakres prac ukończony zostanie w grudniu przyszłego roku, a wiosną 2022 roku pierwsi
sportowcy będą mogli rozpocząć
treningi na nowym obiekcie.
Całość prac obejmie budowę
boiska o wymiarach 72 x 113 m z
polem gry 68 m x 105 m pokrytego
trawą syntetyczną, budowę budynku pomocniczego wraz z parkingiem, utwardzenie ciągów pieszych

Fot. Materiały Prasowe

Budowa boiska w Szreniawie (gmina Komorniki) wkracza w decydującą fazę

Gmina Nowy Tomyśl

„Kultura online” w NOK

Na początku listopada przeprowadzono prace rozbiórkowe opuszczonego budynku gospodarczego w
Parku Feliksa. Trwa przygotowywanie projektu kawiarni. Być może już

latem będziemy cieszyć się fajnym
miejscem do odpoczynku i relaksu w najbardziej zielonym zakątku
miasta.
Red

Fot. Materiały Prasowe

Nasadzenia
w centrum

6 listopada pracownicy nowotomyskiego Parku Miejskiego upiększyli
centrum Nowego Tomyśla nasadzeniami z chryzantem. Kwiaty zostały
posadzone na placach Niepodległości i Chopina oraz na deptakach.
Gmina Nowy Tomyśl zgłosiła
chęć odebrania kwiatów, które nie
sprzedały się w wyniku ograniczeń

na rynku rolnym spowodowanych
epidemią Covid – 19 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Nowym
Tomyślu.
Dzięki temu działaniu miasto
zostało ozdobione kolorowymi
kwiatami, a producenci chryzantem
otrzymają pomoc finansową. Red

W związku z utrzymującym się stanem epidemii i związanymi z
tym obostrzeniami, Nowotomyski Ośrodek Kultury przeniósł
swoją działalność do sieci
NOK nie zwalniamy tempa. W
ostatnim czasie zorganizował kilka
interesujących konkursów „on-line” dla różnych grup wiekowych i o
bardzo różnorodnej tematyce. Zainteresowanie było bardzo duże.
Dla miłośników kina zaproponowano konkurs filmowy dla dorosłych i dla dzieci, w którym należało
rozpoznać kadry z filmów i bajek.
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Owoców i Warzyw bawiono się
wspólnie w rozpoznawanie zdrowych smakołyków. „Na bogato”
uczczono również Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek. Ogrom zdjęć
przesłanych w komentarzach był co
najmniej imponujący: superbohaterowie, Elzy, wróżki, Smerfy, Minionki, Myszki-Miki i całe mnóstwo
bajecznych postaci. Z bardzo ciepłym przyjęciem spotkał się również
„Konkurs dla spostrzegawczych”.
Zdjęcia mniej lub bardziej charakterystycznych miejsc w Nowym
Tomyślu okazały się interesującym
wyzwaniem.
Nie zabrakło konkursów plastycznych. Z okazji przypadającego
10 listopada Dnia Jeża, ogłoszony
został konkurs rysunkowy na „Portret jeża”. Na reakcję mieszkańców
nie trzeba było długo czekać. Spłynęło do NOK mnóstwo kolorowych
i uśmiechniętych jeżyków. Oczywiście, jak to bywa w konkursach,
zawsze są zwycięzcy i oczywiście
nagrody. Organizatorzy dziękują wszystkim za zaangażowanie i
udział w propozycjach NOK.
- To dla nas bardzo ważne, aby
cały czas, mimo trudnej sytuacji,
być blisko Was i kultury. Działamy

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały Prasowe

Prace rozbiórkowe
budynku gospodarczego

dalej i obiecujemy, że jeszcze nieraz
Was zaskoczymy. Zachęcamy do regularnego śledzenia naszej strony i
Facebooka oraz czynnego udziału w

wydarzeniach on-line. Już wkrótce
kolejne niespodzianki – informuje
NOK.
Red

Zagospodarowanie terenu
przy jeziorku

Na terenie przy jeziorku w Sękowie
zostały zamontowane nowe instalacje m.in. ławki, stanowiska do
grillowania, kosze na śmieci oraz
stojaki do rowerów. W ostatnim
czasie została również wyremontowana nawierzchnia drogi łączącej
Sękowo z Przyłękiem, poprzez wykonanie dwóch pasów jezdnych z
betonowych płyt drogowych.
Nowo wyremontowany odcinek
drogi poprawia komfort dojazdu do
pięknie zagospodarowanego terenu
rekreacyjnego przy jeziorku. Red

Fot. Materiały prasowe
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gmina Opalenica

Kolejne serca na nakrętki

13

- Jego obecny stan zdrowia wymaga intensywnej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna, a na którą
nas nie stać. Sebastian potrzebuje
pomocy wielu specjalistów, dlate-

takiej rehabilitacji. Za okazaną pomoc będziemy bardzo wdzięczni z
całego serca – informują nas rodzice 15-latka.
Jednocześnie proszą także w mia-

rę możliwości o przekazanie 1%
podatku dochodowego na Fundację
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” o numerze 5362 z dopiskiem Sebastian
Szajek KRS: 0000037904. JC

Wspomogli lokalnych producentów

Fot. Materiały prasowe

W opalenickim urzędzie
przepracowała 34 lata

Niedawno w opalenickim Urzędzie
Miejskim pożegnano odchodzącą
na emeryturę pracownicę Wydziału
Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego w Opalenicy Renatę Chybowską.
Okolicznościowy adres oraz bukiet pięknych kwiatów byłej już
pracownicy wręczył zastępca burmistrza Opalenicy – Paweł Jakubowski.
– W imieniu swoim i wszystkich
pracowników Urzędu Miejskiego w
Opalenicy pragnę pani serdecznie
podziękować za długoletnią pracę
na rzecz opalenickiego samorządu.
Kończy się kolejny etap życia, zawodowej aktywności, takie chwile są
okazją do dokonania podsumowań,
sporządzenia swoistego bilansu
naszej zawodowej kariery, zreali-

go korzysta w miarę możliwości
finansowych z turnusów rehabilitacyjnych. Od wielu lat zbieramy
nakrętki na ten cel, co pomaga nam
przynajmniej raz w roku korzystać z

zowanych zamierzeń, sukcesów i
porażek. Wierzę jednak, że dzisiaj
przeważającym uczuciem jakie Pani
towarzyszy jest satysfakcja z dobrze
i sumiennie wykonywanych zadań
jakie na przestrzeni lat były Pani powierzane – mówił. I dodał: – Jeszcze
raz dziękuję za przepracowane lata,
zaangażowanie, lojalność i trud
włożony w sumienne wykonywanie
codziennych obowiązków dla dobra opalenickiego urzędu. Wyrażam także nadzieję, że będzie Pani
dobrze wspominać spędzony tutaj
wspólnie z nami czas.
Renata Chybowska w prezencie
od pracowników urzędu dostała
m.in. rower, który będzie mogła
wykorzystywać do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dodajmy, że
pani Renata w opalenickim urzędzie
przepracowała 34 lata. JC

W związku z decyzją rządzących o
zamknięciu cmentarzy w 31 października, 1 i 2 listopada, burmistrz
Opalenicy Tomasz Szulc podjął decyzję o zakupie partii kwiatów od
lokalnych producentów.
- To nasz symboliczny wyraz
wsparcia dla osób, które przez odgórne decyzje zostali pozostawieni
pod ścianą. W poniedziałek odebraliśmy od nich kwiaty, które ustawione zostały zarówno pod pomnikiem
Najświętszego Serca Jezusa, jak i na
skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny – powiedział burmistrz Tomasz
Szulc.

Władze Opalenicy
swoim gestem przyłączyły się do akcji
innych samorządów
w naszym kraju
Przypomnijmy, że w decyzją premiera Mateusza Morawieckiego
cmentarze na Wszystkich Świętych
musiały zostać zamknięte. Bezpośrednio decyzje te trafiły m.in. w
producentów kwiatów cmentarnych
oraz handlowców. Władze Opalenicy swoim gestem przyłączyły się do
akcji innych samorządów w naszym
kraju, które w ten oto sposób postanowiły wspomóc swoich mieszkańców. JC

Fot. Materiały Prasowe

Przypomnijmy, że gdy taki pojemnik się zapełni, nakrętki są sprzedawane w skupie, a zebrane za nie
pieniądze zasilą konto potrzebującego dziecka, dla którego są przeznaczone.
Serce w Wojnowicach również
jest już przypisane do konkretnej
osoby. Już w październiku, gdy rozpoczęto akcję, zgłosiła się do urzędu pani Manuela Kus z Wojnowic,
która koordynuje zbiórkę środków
na terapię genową za 9.5 mln złotych potrzebne na najdroższy lek
świata - Zolgensma, która ma pomóc uratować małego Nikodema.
Chłopiec cierpi na SMA1, czyli
rdzeniowy zanik mięśni w najcięższej postaci. 2 listopada klucze do
serca mieszkance Wojnowic przekazał burmistrz Opalenicy Tomasz
Szulc.
10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, sołtys oraz radna
miejscowości Dakowy Mokre Elżbieta Radniecka przekazała klucze
do kolejnego serca – pojemnika, do
którego już można wrzucać plastikowe nakrętki. Serce zostało ustawione dla 15-letniego Sebastiana.
Chłopiec jest niepełnosprawny od
urodzenia, w wyniku wylewu krwi
do mózgu ma problemy ze wzrokiem, mową i jest na wózku inwalidzkim.

Fot. Materiały prasowe

Na terenie gminy Opalenica stanęły kolejne pojemniki w kształcie serca, do którego wrzucać można
plastikowe nakrętki
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#ŻużelwPoznaniu

Mocny skład SpecHouse PSŻ

Trzon przyszłorocznej drużyny
stanowić będzie z całą pewnością
Niemiec Kevin Woelbert, co niewątpliwie bardzo ucieszyło poznańskich fanów żużla. Jeden z
liderów „Skorpionów” z zakończonego sezonu dość szybko uzgodnił
nowe warunki kontraktu, co oznacza, iż w stolicy Wielkopolski czuje
się bardzo dobrze. O sile drużyny
z Golęcina stanowić mają ponadto dwaj pozyskani żużlowcy. O ile
Fin Tero Aarnio, który przebojem
wdarł się 2. Ligi w 2019 roku, jest
całkowicie nową twarzą w Poznaniu, to Eduard Krcmar był już dwa
lata temu jednym z ulubieńców
miejscowych kibiców. Pozyskanie
reprezentanta Czech, który w tym
sezonie był trzecim najskuteczniejszym jeźdźcem rozgrywek, to
niewątpliwie spore osiągnięcie klubowych włodarzy.

Fot. Hieronim Dymalski

NASZ PATRONAT
				Chociaż
emocje żużlowe zakończyły się już jakiś czas temu, ostatni okres był bardzo gorący
w światku „czarnego sportu” nad Wisłą. Nieco ponad tydzień temu zakończyło się bowiem okienko transferowe.
W tym roku bardzo aktywny był SpecHouse PSŻ Poznań. W nowym sezonie pojawi się sześć nowych twarzy!
Od przyszłego roku, na wszystkie żużlowe szczeble rozgrywek w
Polsce wchodzi przepis o obligatoryjnym posiadaniu w meczowym
„seniorskim” składzie co najmniej
jednego zawodnika do 24 roku życia. Przedmiotowa regulacja wprowadziła spore zamieszanie w całym
środowisku, bowiem do tej pory
kluby wolały stawiać na bardziej doświadczonych jeźdźców. W poznańskiej drużynie obaw o dostępność
„U24” absolutnie nie ma. Dość
powiedzieć, iż w składzie „Skorpionów” znalazło się aż pięciu żużlowców, którzy spełniają to kryterium
wieku. Do grona „tegoroczniaków”:
Roberta Chmiela, Larsa Skupnia i
Duńczyka Matiasa Nielsena dołączyła dwójka kolejnych reprezentantów kraju Hamleta: Jonas Seifert
– Salk i Benjamin Basso. Pierwszy
to etatowy młodzieżowy reprezen-

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami
Wójt Gminy Duszniki informuje,
iż został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
położonej na terenie obrębu przeznaczonej do dalszej dzierżawy
w trybie bezprzetargowym (na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy).
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 .

Patronat nad
„Skorpionami”
sprawuje „Nasz
Głos Poznański”
tant swojego kraju, drugi to kolejna wschodząca nadzieja duńskiego
speedway’a, której sukcesy wieszczy sam wielki Hans Nielsen.
Zawiązana w tym roku współpraca partnerska pomiędzy ekstraligową Stalą Gorzów i PSŻ Poznań
będzie kontynuowana również w
następnych sezonach. Sporym
wzmocnieniem drużyny, którą w sezonie 2021 wciąż prowadzić będzie
Piotr Paluch, jest Rafał Karczmarz.
Reprezentant klubu z Lubuskiego
przez ostatnie sezony stanowił o sile
formacji juniorskiej macierzystej

drużyny. Teraz wchodząc w wiek
seniora będzie łączył występy w Gorzowie ze starami w stolicy Wielkopolski na zasadzie „gościa”.
Formację juniorską tworzy na
razie jeden zawodnik – Kacper Kłosok, który związał się z klubem z
Golęcina dwuletnim kontraktem. Z
wypowiedzi opiekuna poznaniaków
można wywnioskować, iż nie ma
co się martwić na zapas. Drużynę
ma wzmocnić solidny młodzieżowy
zaciąg gorzowski, co – biorąc pod
uwagę rosnący deficyt punktujących młodzieżowców – będzie niewątpliwie sporą wartością dodaną w
2. Lidze Żużlowej.
Michał
Urbaniak

kontakt@naszglospoznanski.pl

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie
przy ul. Podgórnej nr 19

Dane dotyczące nieruchomości:
Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Cena
wywoławcza
netto

Wadium

Postąpienie

462/11

1.5191ha

PO1S/00033592/2

Strykowo,
ul. Podgórna nr 19

1.000.000,00zł

100.000,00zł

10.000,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24.01.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze Zamysłowo – część A
, działka nr 462/11 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod: 3P/U – tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz
zabudowy usługowej, 5 KDL- tereny dróg publicznych- lokalnych.
Uzbrojenie działki w drodze: PWKD i T.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
informuje, że 18 listopada 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.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się 2 lutego 2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew,
ul. Poznańska 11 - w sali ślubów.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Stęszew www.steszew.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 618-197-149, mail: geodeta@steszew.pl.

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

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Nowej

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Dane dotyczące nieruchomości:

Informuje, że w dniu 27 listopada 2020 roku zostaną wywieszone do publicznej
wiadomości, na okres

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Cena
wywoławcza
netto

Wadium

Postąpienie

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
Lusówku, Lusowie i Baranowie, które zostały przeznaczone do zbycia w trybie
przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym i w drodze zamiany
nieruchomości.

47/7

0.2965ha

PO1S/00043797/2

Strykowo,
ul. Nowa

220.000,00zł

22.000,00zł

2.200,00zł

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.

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 - w sali ślubów.
Dla przedmiotowego terenu wydana został decyzja Nr 055/20 z dnia 20.07.2020r. – rodzaj inwestycji: budynek mieszkalny
wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Stęszew www.steszew.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 618-197-149, mail: geodeta@steszew.pl

15

nr 192 / 23 LISTOPADA 2020

REKLAMA

IVECO Daily furgon już od

89 900 zł!

*

ŁADOWNY

BEZPIECZNY

NOWOCZESNY

KOMFORTOWY

Największa pojemność
w klasie do 19,8 m3

Aktywne systemy
wsparcia kierowcy

Zdalna diagnostyka
i proaktywny serwis

8-biegowa automatyczna
skrzynia Hi-Matic

Nowoczesny i bezpieczny Daily w wersji furgon z najlepszą w swojej klasie
wytrzymałością podwozia oraz wyjątkowym komfortem prowadzenia
dostępny już od 89.900 zł.*

POL-CAR

Poznań / ul. Gorzysława 9 / tel. 61-87-32-158 / iveco@pol-car.pl

* Promocja obejmuje wyłącznie pojazdy z nadwoziem w wersji furgon i silnikami 2,3 l. Podana kwota jest kwotą netto. Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu
wania pojazdów. Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia
pojazdów, usługa doradztwa ekonomicznego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej.
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GŁÓWNA WYGRANA
W EKSTRA PREMII

100 000 zł
04.11.2020 BOREK

Graj w punktach

