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Chryzantemy – symbol ludzkiej życzliwości. STR. 7

„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!

Magia świąt, 
to Ty 

O premierze     singla „Magia Świąt, to Ty” z Robertem Sadowskim 
– muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym. STR. 2 
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Sadowsky Music Group nie zwal-
nia – 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?

- Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy dla mnie czas. Uwielbiam 
projekty świąteczne, ponieważ 
zaczyna się nad nimi pracować na 
długo przed świątecznym szaleń-
stwem (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 Cugier i Grzegorz Stróż-
niak to nie kto inny jak legendar-
ny zespół Lombard, jak doszło do 
Waszej współpracy?

- Marta i Grzegorz to przede 
wszystkim cudowni ludzie i nasi 
przyjaciele. to ludzie, których bar-
dzo sobie cenię. to prywatnie rów-
nież 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 poczu-
liśmy, 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 

w naszych firmach zawsze dosko-
nale 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 cie-
kaw co wyjdzie z połączenia Marty 
–  wokalistki rockowej z ciepłym  

i 

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 osobi-
sta, ponieważ nasza wspólna droga 
zaczęła się 19 lat temu właśnie od 
świątecznego projektu. w roku 
2001 produkowałem świąteczną 
płytę, na której agnieszka śpie-
wała.

W utworze śpiewa Marta Cugier, 
Agnieszka Sadowska, a na 
fortepianach zagrał Pan razem z 
Grzegorzem Stróżniakiem (Lom-
bard). Kogo możemy tam jeszcze 
usłyszeć?

- w utworze zagrał jeszcze kwartet 
smyczkowy w wykonaniu czterech 
zdolnych dziewczyn, czyli 4te Quar-
tet w składzie: weronika janik-
-kurek (i skrzypce), Małgorzata 

Musidlak (ii skrzypce), karolina 
Urbaniak (altówka), aleksandra 
awtuszewska (wiolonczela).

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 ko-
curek, jolanta wróblewska, Lech 
Piasecki, Paweł otto, weronika 
Grenda i kuba jóźwiak. 

Singiel jest zapowiedzią świą-
tecznego projektu. Zdradzi Pan 
troszeczkę swoje plany?

- 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).

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 kompo-
zycji, 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 pyta-
nie: czym dla Pana jest magia 
świąt? 

- 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 zro-
bienia czegoś wyjątkowego wokół 
świąt. 
Magia świąt to dla mnie nasz za-
wsze 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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Magia świąt, to Ty
o premierze singla „Magia Świąt, to ty” z robertem sadowskim – muzykiem, kompozytorem, 
producentem muzycznym 

Grzegorz Stróżniak i Robert Sadowski na planie klipu „Magia świąt, to Ty”.

Okładka klipu „Magia świąt, to Ty”. 
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TemaT numeru

rekLaMa

23 samorządy tworzące Metropolię 
Poznań wspólnie działają na rzecz 
profilaktyki i ograniczania skutków 
pandemii koronawirusa. jednym 
z widocznych efektów jest współ-
praca z sanepidem. od początku 
października miasto Poznań do roz-
mów z osobami wskazanymi przez 
poznańską stację sanitarno-epide-
miologiczną kieruje dziennie nawet 
kilkunastu pracowników i wolonta-
riuszy z miejskiego contact center. 
Do tych działań dołączył m.in. także 
powiat poznański. 

– sytuacja stacji jest dzisiaj wy-
jątkowo trudna. rozumiejąc ją  
i doceniając wysiłki osób stojących 
na pierwszej linii walki z pandemią, 
a przede wszystkim z uwagi na zdro-
wie i życie naszych mieszkańców, 
postanowiliśmy organizacyjnie wes-
przeć sanepid – mówi tomasz łu-
biński, wicestarosta poznański. – ze 
starostwa Powiatowego w Poznaniu 
do pomocy oddelegowanych zosta-
ło 15 osób. w ten sposób chcemy,  
w miarę możliwości, usprawnić pra-
cę przeciążonej placówki – dodaje.

W czołówce powiat, Dopiewo  
i Luboń
większość pracowników przeszła 

szkolenie, na którym poznała pro-
cedury przekazywania i zbierania 
informacji od pacjentów mających 
pozytywny wynik testu na obecność 
koronawirusa lub tych, którzy kon-
taktowali się z takimi osobami.

 – zatory w przepływie informacji 
to jeden z zauważalnych proble-
mów związanych z koronawirusem. 
w  minionych tygodniach w taki, 
czy inny sposób spotkała się z tym 
większość z nas – tłumaczy Piotr 
wiśniewski, dyrektor Biura Metro-
polii Poznań – to nie jest wina sa-
nepidu, którego obowiązki bardzo 
się zwiększyły,  natomiast zasoby 
jedynie nieznacznie. Dlatego posta-
nowiliśmy go wesprzeć jak możemy 
i nie było tu żadnych wątpliwości, że 
najprostsze działanie będzie najsku-
teczniejsze. Nasze rozmowy szybko 
to potwierdziły – podsumowuje wi-
śniewski. 

Najwięcej pracowników do ze-
społu metropolitalnego skierowały 

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

„Kocham, więc zakładam”
Metropolia Poznań prowadzi tak-

że kampanię, którą przekonuje do 
noszenia maseczek i powszechnego 
stosowania zasady DDM (Dystans 
Dezynfekcja Maseczka). według 
lekarzy zachowanie dystansu spo-
łecznego, dezynfekowanie rąk oraz 
noszenie maseczki to skuteczne 
podstawy zachowania w czasie pan-
demii.

zdecydowany przekaz zawie-
rają dwa filmy zrealizowane dla 

Metropolii przez teatr Muzyczny  
w Poznaniu. Przed tym, że zarażają 
osoby bez maseczek, przestrzegają 
też komunikaty głosowe emitowa-
ne w środkach transportu zbioro-
wego (w autobusach, tramwajach  
i pociągach kolei wielkopolskich,  
w tym w Poznańskiej kolei Metro-
politalnej) oraz w miejscach pu-
blicznych, takich jak targowiska. 
Nie są to odczytywane standardowe 
zalecenia czy przepisy, ale komuni-
katy personalizowane, np. „Nałóż tę 

maseczkę! zasłoń usta i nos. Dziec-
ko to rozumie, a ty?”.

Początek akcji dały graficzne 
ilustracje oparte na wyliczance 
„kocha, lubi, szanuje…”. Na fini-
szu są prace nad drugą serią gra-
fik, która nawiąże do dalszej części 
wyliczanki: „…nie chce, nie dba, 
żartuje”. 

więcej o kampanii na www.po-
wiat.poznan.pl oraz www.facebook.
com/MetropoliaPoznan. 
AG, oprac. KK

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 
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4 Gmina TarnoWo PodGórne

sztab woŚP tarnowo Podgórne 
już pracuje. – z uwagi na pandemię 
większość zaplanowanych działań 
przenosimy do internetu – opowia-
da Barbara Przyjemska, szefowa 
tarnowskiego sztabu. 

10 stycznia 2021 r. w hali sporto-
wej osir przy zespole szkół tech-
nicznych powstanie scena, na której 
wystąpią lokalni artyści, a także 
gwiazda kasia wilk. tu odbywać 
się będą licytacje, tu działać będzie 
Biuro Prasowe, które nadawać bę-
dzie internetową relację.

– ale orkiestra w gminie tar-
nowo Podgórne zagra nie tylko 
wirtualnie – przypomina Barbara 
Przyjemska. – już dzisiaj zaprasza-
my wszystkich przyjaciół na zdrowy 
spacer na świeżym powietrzu. 

By na bieżąco przekazywać infor-
macje o przygotowaniach do finału, 
miesiąc temu wystartowało sztabo-

we studio woŚP, gdzie co tydzień 
prezentowane są najnowsze wia-
domości. to kilkunastominutowe 
audycje, prowadzone na żywo, peł-
ne konkretów, ale też przepełnione 
pozytywną energią i entuzjazmem.  

jednym z gości sztabowego stu-
dia był jurek owsiak! spotkanie, 
które odbywało się oczywiście online, 
było radosne i motywujące. tarnow-
scy sztabowcy przedstawili pokrótce 
najważniejsze punkty swojego wyda-
rzenia, 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 zapra-
szamy na strony sztabu w mediach 
społecznościowych lub do kon-
taktu pod nr. tel.  61 8959 263 lub 
606 756 290. ARz

13 listopada wójt tarnowa Podgór-
nego 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 zaplanowa-
ne zamierzenia inwestycyjne, gdyż 
są one bardzo oczekiwane przez 
mieszkańców i przedsiębiorców. 

Dochody gminy tarnowo Pod-
górne zaplanowano w wysoko-
ści 274  971  920 zł, a wydatki 
283 692 854 zł (w tym wydatki ma-
jątkowe – 33  575  210 zł). różnica 
będzie sfinansowana przez zacią-
gnięcie kredytu.

teraz nad zapisami pochylą się 
radni w komisjach. Dyskusja nad 
projektem budżetu oraz przyjęcie 

uchwały w tej sprawie odbędzie się 
na sesji rady Gminy 15 grudnia o 
godz. 16.00. zapraszamy do inter-
netowego śledzenia obrad (link do 

relacji będzie na stronie interneto-
wej tarnowo-podgorne.pl i w Biule-
tynie informacji Publicznej tarno-
wo Podgórne). ARz

Budżet na trudne 
czasy
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
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Świętowaliśmy godnie, chociaż inaczej!

Młodzi wybrali 
młodych!

Mamy grać!
Pandemia nie przeszkodziła w świę-
towaniu Święta Niepodległości w 
gminie tarnowo Podgórne, chociaż 
zmieniła się jego formuła. – Świę-
towanie rozpoczęliśmy dzień wcze-
śniej, zapraszając uczniów naszych 
szkół do akcji „wszyscy w bieli i 
czerwieni” – przedstawia wójt tar-
nowa Podgórnego tadeusz czajka. 
– korzystając z tego, że wszyscy 
spotykają się na platformach edu-
kacyjnych, poprosiliśmy o poka-
zanie barw narodowych. Do akcji 
włączyły się przedszkolaki. klasy i 
grupy przysłały nam swoje zdjęcia, z 
których na naszej stronie utworzyli-
śmy biało-czerwoną galerię. 

11 listopada inaugurująca ob-
chody msza św. w intencji ojczyzny, 
odprawiana w kościele parafial-
nym 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 zastęp-
ca wójta ewa Noszczyńska-szku-
rat złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
oprawę tej uroczystości zapewnili 
harcerze zhr i kurkowe Bractwo 
strzeleckie. 

Nie zabrakło świętowania w spor-
towym stylu. Na spontanicznym 
morsowaniu spotkali się miłośnicy 
zimnej wody. Do jeziora Lusow-
skiego weszli trzymając akcenty 
biało--czerwone. z kolei biegacze i 
miłośnicy kijków zaliczyli niepod-
ległościowe kilometry. – Do końca 
mieliśmy nadzieję, że wszyscy się 
spotkamy na linii startu Biegu i 

Marszu Niepodległości w Barano-
wie. Niestety musieliśmy podjąć de-
cyzję o przeprowadzeniu tegorocz-
nej edycji wirtualnie – napisali w 
mediach społecznościowych orga-
nizatorzy ze stowarzyszenia tarno-
wo Podgórne Biega. – zaprosiliśmy 
zawodników do tego, by pobiegli 
sami, a nam przesłali ślad GPs lub 
zdjęcie aplikacji z pokonaną trasą. 
oczywiście przygotowane pakie-
ty sportowe i pamiątkowe medale 
można było odebrać przed Biegiem 
i Marszem. w wirtualnym biegu 
udział wzięła silna reprezentacja (26 
osób) stowarzyszenia osób Niepeł-
nosprawnych tarsoN, która przy 
zachowaniu obostrzeń pokonała 6 
kilometrów. 

w przestrzeni publicznej można 
było zauważyć wiele biało-czerwo-
nych akcentów. Na balkonie Pa-
łacu 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 spo-
łecznościowych. 

również w sieci odbyła się pre-
miera niepodległościowego kon-
certu „Patriotycznie i ludowo” w 
wykonaniu Dziecięcego zespołu 
Pieśni i tańca Ludowego „Mo-
draki”. Młodzi tancerze zaprezen-
towali pieśni patriotyczne i tańce 
narodowe, wzbogacone o dźwięki 
dzwonków nawołujące wspomnie-
nie jesiennego deszczu. – Dziękuję 
wszystkim, którzy wirtualnie bądź 
realnie uczestniczyli w wydarze-
niach upamiętniających odzyska-
nie niepodległości – podsumował 
obchody wójt tarnowa Podgórnego 
tadeusz czajka. – cieszę się, że tak 
wielu mieszkańców wywiesiło biało-
-czerwone flagi. 
ARz

znamy skład Młodzieżowej rady 
Gminy tarnowo Podgórne! Gmin-
na komisja wyborcza zakończyła 
procedurę wyborczą i ogłosiła wy-
niki. 

Do Gminnej komisji wyborczej 
wpłynęło 18 zgłoszeń do Młodzie-
żowej rady Gminy tarnowo Pod-
górne. wszystkie zgłoszenia wpły-
nęły jako kompletne i w ustalonym 
w kalendarzu wyborczym terminie. 
Gmina tarnowo Podgórne została 
podzielona na dwa okręgi:

• Okręg nr 1 – Tarnowo Podgór-
ne, obejmujący miejscowości: Góra, 
ceradz kościelny, jankowice, ko-
koszczyn. Lusowo, Lusówko, ru-
mianek, sierosław, tarnowo Pod-
górne – 8 mandatów,

• Okręg nr 2 – Przeźmierowo, 
obejmujący miejscowości: Barano-
wo, Batorowo, chyby, Przeźmiero-
wo, wysogotowo, swadzim, sady 
– 8 mandatów.

w okręgu nr 2 zgłoszono jedy-
nie 5 kandydatur, dlatego wybory 
w tym okręgu nie zostały przepro-
wadzone. zgłoszeni kandydaci 
automatycznie otrzymali mandat 
Młodzieżowej rady Gminy tarno-
wo Podgórne, a trzy wolne man-
daty przeszły do puli mandatów w 
okręgu nr 1.

w okręgu nr 1 głosowanie prze-
prowadzono 7 listopada. Po prze-

liczeniu głosów okazało się, że 4 
kandydatów otrzymało tyle samo 
głosów (1), a do obsadzenia po-
zostały 3 wolne miejsca. Dlatego 
zgodnie ze statutem Gminna komi-
sja wyborcza zarządziła losowanie, 
które odbyło się 9 listopada 2020 r. 
o godz. 12.00. 

skład Młodzieżowej rady Gmi-
ny tarnowo Podgórne 2020-2022 
przedstawia się następująco:  
1. Gabriela Dolata – rumianek, 
2. Małgorzata Gomółka – Góra, 
3. Martyna konieczna, – tarno-
wo Podgórne, 4. Michał kubala – 
sady, 5. Miłosz łasiński – Lusowo,  
6. olga Majorczyk, – tarnowo 
Podgórne, 7. Maria Miśkiewicz 
– Przeźmierowo, 8. Patrycja No-
wicka – Przeźmierowo, 9. aleksan-
dra Piaskowska – Przeźmierowo,  
10. jan Podborowski – Lusówko, 
11. Małgorzata spychała – Lusowo, 
12. arkadiusz stolarski – Batoro-
wo, 13. Maja wąsala – tarnowo 
Podgórne, 14. Nikola wypuszcz  
– tarnowo Podgórne, 15. igor zdu-
nek – rumianek, 16. weronika 
zgoła – tarnowo Podgórne.

Pierwsza sesja nowej Młodzieżo-
wej rady musi odbyć się w ciągu 
dwóch tygodni od ogłoszenia wyni-
ków wyborów. Młodym radnym gra-
tulujemy i życzymy owocnej pracy! 
ARz 
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W spotkaniu z Jurkiem Owsiakiem włączył się wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka, który podczas ostatniego finału 
brawurowo poprowadził główną licytację. 

Wójt Tadeusz Czajka złożył kwiaty.  
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Gmina doPieWo

Uroczystość rozpoczęła się w  Do-
piewie przy Urzędzie Gminy. Głos 
zabrał zastępca wójta Paweł Prze-
pióra: - ten dzień jest szczególny 
z  powodu   epidemii. obchodzimy 
Dzień Niepodległości skromniej, co 
nie znaczy, że nie pamiętamy o tych, 
którzy walczyli o wolność i niepod-
ległość Polski.

Przy tablicy na ścianie głównego 
budynku urzędu uczestnicy obcho-
dów oddali hołd  Powstańcom wiel-
kopolskim z  okolicy. ich nazwiska 
widnieją na płycie umieszczonej na 
murze. Potem przeszli pod głaz przy 
sąsiadującym z  urzędem dworcu 
kolejowym w Dopiewie, gdzie  upa-
miętnili  – jak głosi tablica  – „Bo-
jowników  walczących  o wolność 
i niepodległość ojczyzny z lat 1918 
– 1945”, a  więc tych, którzy prze-
lewali krew w  obu wojnach  świato-
wych.

Następnie samorządowcy od-
wiedzili niewielki trzcielin, gdzie 
oddali cześć zasłużonemu miesz-
kańcowi tej miejscowości ppłk. 
andrzejowi kopie, który wsławił 
się   tym, że zorganizował w  Do-
piewie, po wybuchu Powstania 
wielkopolskiego, 800-osobowy od-
dział  powstańczy, złożony z ochot-
ników – mieszkańców  Powiatu za-
chodnio Poznańskiego. wcześniej, 
jako powiatowy komendant straży 
Ludowej, pozyskał uzbrojenie, któ-
re służyło powstańcom. zapisał on 
wiele chlubnych kart w historii Po-
wstania wielkopolskiego, m.in. do-
wodził oddziałami, które zdobyły 

lotnisko na ławicy.
kolejnym przystankiem niepod-

ległościowym samorządowych ob-
chodów były Gołuski, gdzie uczest-
nicy złożyli kwiaty i  znicze   pod 
„Pomnikiem więźniów i  jeńców hi-
tlerowskiego obozu pracy” z czasów 
ii wojny światowej, pochodzących 
z  kilku krajów. towarzysząca po-
mnikowi tablica podaje informację 
w sześciu językach: polskim, angiel-

skim, hebrajskim, francuskim, ro-
syjskim i  niemieckim. obóz istniał 
w miejscu, gdzie dziś znajduje się 
pole uprawne, niedaleko drogi s11.

z  Gołusek uroczystość przenio-
sła się do więckowic, gdzie 2 lata 
temu,   w setną rocznicę Powstania 
wielkopolskiego, gmina Dopie-
wo postawiła pomnik miejscowym 
bohaterom zwycięskiej insurekcji. 
właściciele majątku w  więckowi-

cach – Brezowie już w  listopadzie 
1918 r., miesiąc przed wybuchem 
Powstania wielkopolskiego, wysta-
wili posterunek rozbrajający żoł-
nierzy  niemieckich. obok pomnika 
znajduje się ścieżka edukacyjna do-
tycząca Powstania wielkopolskie-
go, a także teren rekreacyjny nad 
stawem.

tegoroczne obchody zakończyła 
wizyta w Lasach zakrzewsko – Pa-
lędzkich, w  których znajdują się 
mogiły zbiorowe z  czasów ii wojny 
światowej. spoczywać w nich może 
od kilku do nawet kilkunastu tysię-
cy 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 Gro-
bów”, „Pomnik studentów”, „Mo-
giłę Duchownych” i „Miejsce zapo-
mniane”.

11 listopada – to symboliczna 
data odzyskania przez Polskę nie-
podległości po 123 latach niewoli. 
o kształcie zachodniej granicy od-
radzającego się państwa zadecydo-
wać miało Powstanie wielkopolskie 
(27.12.1918 - 16.02.1919). 

Mimo ograniczeń epidemicz-
nych, nie pozwalających na licz-
ne uczestnictwo w obchodach i 
wspólne świętowanie, dopiewski 
samorząd zachęca mieszkańców 
gminy do „niepodległościowych 
spacerów” – odwiedzenia w najbliż-
szych tygodniach miejsc pamięci 
zlokalizowanych na terenie gminy 
Dopiewo i oddanie hołdu boha-
terom, którzy przelewali krew za 
wielkopolskę i Polskę. 

Kameralny Dzień Niepodległości 
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
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Takiego mamy kapelmistrza
kapelmistrz orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo – krzysztof zaremba 
został odznaczony przez marszałka 
wielkopolski odznaką honorową 
„za zasługi dla województwa wiel-
kopolskiego”. odznaka ta nadawa-
na 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 Di-
xie company, z którym ma na kon-
cie 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. Gór-
nego, współpracował z kabaretem 
„tey”, alex Bandem a. Maliszew-
skiego. Pracował jako muzyk w te-
atrze Muzycznym i teatrze Polskim 

w Poznaniu, operze Poznańskiej, 
Filharmonii Poznańskiej, kaliskiej 
orkiestrze symfonicznej. 

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 kon-
certy z  czołówką polskiej estrady a. 
zauchą. z. wodeckim, k. krawczy-
kiem, 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 Lu-
cią, Big Bandem radia arD. 

zakładał i prowadził kilka zespo-
łów i orkiestr. orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo, w której krzysztof za-
remba jest kapelmistrzem, działa od 
2013 r. przy Urzędzie Gminy Dopie-
wo. składa się z muzyków amatorów 
w różnym wieku – głównie miesz-
kańców gminy Dopiewo. Uświetnia 
występami liczne wydarzenia. Ma na 
koncie kilkadziesiąt koncertów oraz 
udział w festiwalach orkiestr dętych 
w kraju i zagranicą. AM
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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.

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pandemia wymusiła spowolnienie 
wielu działań w dziedzinie kultu-
ry. koncerty i festiwale przenoszą 
się do przestrzeni wirtualnej, by 
znaleźć najbezpieczniejszą formę 
kontynuacji zaplanowanych przed-
sięwzięć. 

z tego właśnie powodu zapla-
nowany na 15 listopada w sali 
Miejskiej w Buku (dawnej sy-
nagodze) koncert „wieczorynki 
wszech czasów” odbył się on-line, 
a nie z udziałem dziecięcej pu-
bliczności. Piosenki z najbardziej 
znanych dzieciom bajek zagrała 
w wyśmienitych aranżacjach Po-
znańska Piętnastka - legendarna 
poznańska orkiestra rozrywko-
wa, pierwsza formacja utworzo-
na w powojennym Poznaniu. w 
skład zespołu wchodzą najlepsi 
artyści poznańskiego środowiska 
muzycznego (muzycy, wokaliści, 
aranżerowie, kompozytorzy, soli-
ści). 

aranżacje prezentowane pod-
czas koncertu oczarowały najmłod-
szych widzów. Dla nieobecnych 
podczas koncertu nic straconego 
-  w niezapomnianą podróż do kra-
iny najbardziej znanych piosenek z 
bajek będzie można się ponownie 
udać. Materiał z koncertu zostanie 

zamieszczony w grudniu na kanale 
youtube stowarzyszenia jazz Po-
znań. warte poznania! 

Patronat nad wydarzeniem spra-
wował „Nasz Głos Poznański”.
Zuzanna Skibińska

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 pozy-
skane od wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i  Gospodarki 
wodnej w  Poznaniu oraz  Minister-
stwa spraw wewnętrznych i admi-
nistracji. 

zamówienie zrealizowała firma 
szczęśniak Pojazdy specjalne sp. 
z  o.o. z  Bielska-Białej. Średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy wy-
konany został na podwoziu renault 
D16 z napędem uterenowionym 
4x4, masztem oświetleniowym, wy-
ciągarką mechaniczną, zestawem 
narzędzi hydraulicznych do ratow-
nictwa drogowego i zbiornikiem 
wody o poj. 3500 litrów. samochód 
wyposażono w niezbędny sprzęt po-
żarniczy i wprowadzono w miejsce 
jednego z wysłużonych już pojaz-
dów pożarniczych. 

Na tym nie koniec dobrych wia-
domości. osP Niepruszewo decy-
zją komendanta Głównego Pań-
stwowej straży Pożarnej została 
włączona do krajowego systemu 

ratowniczo-Gaśniczego. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu jednostki! Druhom 
życzymy samych pomyślnych akcji!
Zuzanna Skibińska

Gmina Buk

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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Przejazd zamknięty

Święto Niepodległości

w związku z planowanymi praca-
mi na przejeździe kolejowo-dro-
gowym (Buk-szewce, droga po-
wiatowa nr 2497P) informujemy, 

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

11 listopada z okazji Święta Nie-
podległości przedstawiciele bu-
kowskiego samorządu na czele  
z burmistrzem Pawłem adamem 

i proboszczowie parafii w Buku  
i Niepruszewie złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Bohaterów ziemi Bu-
kowskich.  Red

Dobre wieści od 
OSP Niepruszewo
wielomiesięczne przedsięwzięcie pozyskania nowego wozu 
ratowniczo-gaśniczego zakończyło się sukcesem! 
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Wieczorynki wszech czasów 
 NASZ PATRONAT
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Buk, CzerWonak

Życzliwość i troskę o innych po-
kazali mieszkańcy gminy czerwo-
nak - 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 

2018 r. zakupili i przekazali dla 
straży Gminnej pierwszy defibry-
lator ćwiczebny, wykorzystywany 
edukacyjnie w szkołach, świetli-
cach socjoterapeutycznych, klu-
bach seniora i podczas gminnych 
wydarzeń.

takich mieszkańców jest wie-
lu, nie tylko w gminie czerwonak. 
Życzliwość nie zna bowiem gra-
nic, nie daje się zamknąć w kwa-
rantannie i ma różne oblicza: to 
codzienne słowa wsparcia między 
sąsiadami, wyprowadzenie na spa-
cer psa seniora, zakupy przynie-
sione rodzinie na kwarantannie, to 
kartki malowane przez dzieci dla 

ratowników, godziny spędzone na 
szyciu maseczek, zbiórki dla szpi-
tali i zwykły uśmiech mijających się 
przechodniów. 

ogromnej życzliwości doświad-
czyli pani Beata i pan Paweł, wła-
ściciele szkółki roślin doniczko-
wych i balkonowych w kicinie.

ich sytuacja była trudna, wyda-
wało się, że w związku z nagłą i nie-
spodziewaną decyzją o zamknięciu 
cmentarzy szkółka poniesie ogrom-
ne straty, ale... stał się cud! w świą-
teczny weekend w kicinie sprzeda-
no tyle kwiatów, ile jeszcze nigdy 
w tym okresie roku w latach ubie-
głych! właściciele nie spodziewali 

się takiego obrotu sprawy. klienci 
przyjeżdżali całymi rodzinami, 
dzieci przekazywały swoje własne 
oszczędności ze skarbonek,  rząd 
samochodów ustawiał się w ko-
lejce przez cały dzień wzdłuż ulicy 
dojazdowej.  Przyjeżdżali zarówno 
mieszkańcy gminy, jak i osoby spo-
za jej granic. Pojawiali się przedsta-
wiciele zorganizowanych zbiórek, 
jak i  klienci indywidualni płacący 
więcej niż wymagał od nich tego 
rachunek.

właściciele wzruszeni ogromną 
mobilizacją gminnej społeczno-
ści, skontaktowali się z Urzędem 
Gminy w czerwonaku, aby za 

jego pośrednictwem podziękować 
wszystkim za ciepłe i budujące sło-
wa,  okazane wsparcie i apel, który 
pojawił się na gminnych profilach 
Facebook.

w tym miejscu przypominamy 
też o istnieniu grupy Facebooko-
wej: czerwonak wsPierajMy 
Lokalnych Przedsiębiorców, na ła-
mach której każdy przedsiębiorca z 
terenu gminy czerwonak ma moż-
liwość bezpłatnej promocji swoich 
usług i produktów. 

i pamiętajmy: „Ludzie to anioły 
z jednym skrzydłem, dlatego aby 
się wznieść, musimy trzymać się ra-
zem” M. konopnicka. Red

Chryzantemy – symbol ludzkiej 
życzliwości
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
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Dom Dziennego Pobytu Pogodna 
jesień w Buku pomimo zawieszenia 
działalności spowodowanej epide-
mią dołączył do projektu organizo-
wanego przez Fundację orchidea 
z Poznania. to akcja zero waste – 
której celem było zebranie jak naj-
większej ilości spodni jeansowych, 
zalegających większości z nas w 
szafach. Fason, krój i kolor nie były 
istotne, jedynie rozmiar – im więk-
szy 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 trud-
ny czas epidemii.

Do kampanii przyłączyli się 
bukowscy seniorzy, jak również 
mieszkańcy Buku, Nowego to-
myśla, Bolewic i Pniew. w sumie 
udało się zebrać ponad 260 par je-
ansów.

Fundacja orchidea działa od 
2016 roku w Poznaniu – wspiera 
osoby dorosłe po udarach i urazach 
mózgu oraz osoby zmagające się 
między innymi z chorobami otę-
piennymi.

– w imieniu podopiecznych Po-
godnej jesieni dziękuję Fundacji 
orchidea za przekazanie nam naj-
nowszych publikacji wydanych w 
ramach projektu „NeUro-trening 
wsparciem dla osób po uszkodze-
niach mózgu” współfinansowanego 
ze środków PFroN, będących w 
dyspozycji samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego z ćwiczeniami 
językowo-poznawczymi oraz ćwi-
czeniami ruchowymi z terapią zaję-
ciową – powiedziała Paulina kurce-
wicz, prowadząca Dom Dziennego 
Pobytu Pogodna jesień. Red

Zebrali ponad 260 
par jeansów 
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ogłoszony został przetarg na wy-
konanie inwestycji pod nazwą „za-
gospodarowanie terenu działki nr 
31/4 w zalasewie, gmina swarzędz 
na tzw. active Park – etap i”. ac-
tive 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 plenero-
wych, plac na gry uliczne, tory do 
gry w bule, elementów małej archi-
tektury jak ławki, kosze na śmieci, 

stoliki szachowe, stoliki piknikowe 
itp. 

cały teren będzie wypełniony 
zielenią, głównie drzewami, żywo-
płotami i krzewami odpornymi na 
trudne warunki miejskie. 

realizacja tej inwestycji zaplano-
wana jest na przyszły rok. 
MW 

Gmina SWarzędz

100 lat Pani Marii!

Przebudowa Dworcowej

Będzie asfalt na Ziołowej

Remont Słocińskiego

Active Park w Zalasewie

Pani Maria stasiak ze swarzędza 
28 października świętowała urodzi-
ny, 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 urodzino-
we upominki. 

wszystkiego dobrego, dużo zdro-
wia i wielu jeszcze lat w dobrej for-
mie! MW

Na ukończeniu jest przebudowa 
ul. Dworcowej w kobylnicy na pra-
wie kilometrowym odcinku od ul. 
słonecznikowej do ul. szkolnej. 
wykonawca - firma Budownictwo 
Drogowe krug sp. z o.o. sp. k. - za-
kończył układanie asfaltu na odcin-
ku 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 

deszczowej, odcinka kanalizacji sa-
nitarnej oraz brakujących przyłączy 
wodociągowych i do kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizację teletechniczną, 
chodnik, oświetlenie uliczne. koszt 
to niespełna 5,2 mln zł. 

Na przebudowę ul. Dworcowej w 
kobylnicy gmina swarzędz otrzy-
mała ponad 3,184 mln zł dofinanso-
wania z Funduszu Dróg samorzą-
dowych. 

Prace powinny się zakończyć 
jeszcze w listopadzie. 
MW

zakończyła się procedura przetar-
gowa dotycząca inwestycji o nazwie 
„remont ulicy ziołowej w Gortato-
wie 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 reali-
zowana 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 wielko-
polskiego w wysokości 100 tys. zł w 
ramach programu budowy i moder-
nizacji dróg dojazdowych do grun-
tów 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 

5 listopada z firmą BUDroMeL z  
Poznania podpisana została umo-
wa na remont nawierzchni jezdni 
ulicy słocińskiego w Bogucinie. 
wyłoniona w drodze przetargu pu-
blicznego firma, wykona remont za 
zaoferowaną kwotę 698.822,11 zł 
brutto w terminie 40 dni, licząc od 
dnia podpisania umowy. 

remont będzie polegał na wy-
konaniu nowej nakładki asfaltowej 
na starej nawierzchni ścieralnej z 
jej miejscowym sfrezowaniem oraz 

miejscowej, wskazanej przez pro-
jektanta 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 zmia-
nie. NAD 

w swarzędzkim UMiG zakończyły 
się prace nad projektem przyszło-
rocznego budżetu gminy. 13 listo-
pada burmistrz Marian szkudlarek 
oraz skarbnik karolina Dziekan 
przekazali projekt budżetu prze-
wodniczącej rady Miejskiej Barba-
rze czachurze. 

od tej chwili przez miesiąc radni 
będą pracować nad tym dokumen-
tem. Na 18 grudnia zaplanowana 
jest sesja rady Miejskiej poświę-
cona uchwaleniu budżetu Miasta i 
Gminy swarzędz na 2021 rok.

Projekt zakłada, że przyszłorocz-
ne dochody wyniosą 333.746.045 
zł, natomiast wydatki 346.231.045 
zł. Deficyt pokryty zostanie przy-
chodami z tytułu emisji obligacji ko-
munalnych. Na inwestycje w przy-
szłym roku przeznaczone zostanie  
51.158.214,31 zł. 
MW

Ponad 51 milionów 
na inwestycje
Projekt budżetu swarzędza na 2021 rok został przekazany 
radnym
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Gmina koSTrzyn

zaczęło się od ogólnopolskiego 
strajku kobiet. Manifestacje zosta-
ły zorganizowane m.in. przed gma-
chem sejmu rP w warszawie. w 
proteście przeciwko wyrokowi try-
bunału konstytucyjnego w sprawie 
aborcji w całym kraju, ale również 
już i poza granicami naszego pań-
stwa wychodzą tłumy kobiet, dołą-
czają mężczyźni, bo problem doty-
czy też całych rodzin. obserwując 
to co dzieje się w kraju, we wszyst-
kich większych miastach takich, 
jak warszawa, kraków, Poznań, 
Gdańsk, katowice czy wrocław, 
również poczułyśmy z Beatą janko-
wiak, że w kostrzynie też wyjdziemy 
na ulice, by zjednoczyć się ze spo-
łecznością lokalną kobiet i również 
zaprotestować przeciwko wyrokowi 
i temu jak rząd traktuje nas w ostat-
nich latach. Bardzo spontanicznie 
zapadła decyzja o utworzeniu grupy 
na facebooku – kobiety kobietom 
– Gminy kostrzyn oraz Gminy Po-
wiatu, grupa rosła w siłę w bardzo 
szybkim tempie, co utwierdziło nas 
w przekonaniu, że to była dobra de-
cyzja.

również spontanicznie zostało 
utworzone wydarzenie i zaplanowa-
ne na 27 października.  

– Myślę, czuje, Decyduje, które 
swój finał miało w Parku Miejskim 
przy PkP. Liczba uczestników pro-
testu przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. kostrzynianie poczuli 
równość, wolność, solidarność i 
licznie włączyli się do protestu w na-
szym mieście. 

w Parku Miejskim odbył się 
półgodziny wiec, gdzie wyraziły-
śmy 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”. 

Podczas wiecu głos zabrała 
mama jędrzeja, naszego miesz-
kańca – która wskazała że życie z 
niepełnosprawnym dzieckiem jest 
ogromnym wyzwaniem dla rodzi-
ców, ale również dla całej rodzin-
ny. 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 cier-
pienia kobiet, brak wsparcia, odmo-
wy badań prenatalnych, odmowę 
tabletek antykoncepcyjnych, odmo-
wę aborcji. Niestety ta władza od lat 
działa bezkarnie, nie tylko w tema-
cie aborcji, ale również w każdym 
innym aspekcie naszego społeczne-
go 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 przy-
muszaniu 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 cmen-
tarzu i braku dostępu do naszych 
bliskich. Natomiast 2 listopada 
odbył się spokojny przejazd ulica-
mi kostrzyna pod hasłem „Niech 
usłyszą na całym świecie nasz krzyk 
w powiecie” – samochodowy prze-
jazd, 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 piosen-
ki: wolność kocham i rozumiem... 
wolności oddać nie umiem... Dzię-
kujemy wszystkim zaangażowanym 
oraz uczestnikom każdego naszego 
spotkania, za wspólnotę, którą two-
rzymy w naszym mieście oraz zjed-
noczenie wokół tematów istotnych 
dla naszego społeczeństwa. 
MŚ

Kostrzyn też 
protestował!
wyszli na ulice w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie aborcji w całym kraju
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Budowa Wyszyńskiego 
i Liliowej
Postępują prace związane z budową 
ulic wyszyńskiego i Liliowej w ko-
strzynie. 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 kwo-
ty pochodzi z dofinansowania ze 
środków zewnętrznych z Funduszu 
Dróg samorządowych. wykonawcą 
inwestycji jest krUG Budownictwo 

Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w ra-
bowicach. 

ostatnim etapem budowy ulic 
Prymasa wyszyńskiego i Liliowej 
na osiedlu kórnickim w kostrzynie 
są nasadzenia roślin. arterie te przy-
ozdabiać będą rzędy drzew – grab 
kolumnowy i grusza drobnolistna 
mieszając się z krzewami berberysa, 
lipowca i derenia białego. Ponadto 
w okresie wiosenno-letnio-jesien-
nym zakwitną liliowce oraz róże. 
ŁS

w kostrzynie zakończyła się prze-
budowa ulicy Powstańców wielko-
polskich 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 doko-
nano także nasadzeń zieleni. wyko-
nawcą zadania jest firma Perfecta 

robert Gąsiorek z siedzibą w ko-
mornikach. Nowa jakość tej drogi 
z pewnością wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa i zwiększy komfort 
przemieszczania się mieszkańców 
tej części miasta oraz korzystają-
cych z nowego Przedszkola. 

wartość całej inwestycji to nie-
mal 900 tysięcy złotych. 
ŁS

Remont zakończony
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koło Gospodyń wiejskich w trzeku 
po raz kolejny w sposób aktywny i 
kreatywny zwiększa integrację dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych poprzez 
aktywizację wokół dobra wspólnego, 
jakim jest zrównoważony rozwój 
środowiska przyrodniczego na po-
ziomie owad – roślina – człowiek. 
różnorakie zajęcia prowadziły do 
zrozumienia konieczności ochrony 
środowiska w miejscu zamieszka-
nia oraz zmiany sposobu myślenia 
społeczeństwa. w ramach projek-
tu „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 odby-
ły się w trzeku oraz w szkole Pod-
stawowej w czerlejnie zbudowali w 
sumie 45 domków dla ptaków, które 
rozwiesili w swojej okolicy zamiesz-
kania. obejrzeli przyrodniczy film, 
na którym dowiedzieli się jakie są 
rodzaje domków lęgowych, a także 
jakie jest ich przeznaczenie i zaspo-
kojenie potrzeb w naszym regionie 
przez zwierzęta. we wrześniu na 
warsztatach o ziołach miododaj-
nych z użyciem mikroskopu uczest-
nicy poznali szczegółowo omawiane 
rośliny przez botanika Natalię ję-
drzejczak stowarzyszenia kasztela-
nia ostrowska z Lednogóry, które 
były zebrane na łące koło świetlicy 
wiejskiej w trzeku. 

jesienną porą odbył się naukowy 
spacer, gdzie koło Gospodyń wiej-
skich w trzeku zaprosiło uczestni-
ków do trzeckiego lasu i Grodziska 
zwanego szwedzkimi okopami. 
Była przedstawiona garść historii 
przez Marcina skorlińskiego. omó-
wił też pokrótce badania arche-
ologiczne, które zostały wykonane 
latem 2019r. szczegóły badań moż-
na znaleźć na stronie www.trzek.
pl. Następnie Maciej jędrzejczak, 
też z stowarzyszenia kasztelania 
ostrowska z Lednogóry, pokazał 
jakie rośliny, drzewa i krzewy usa-
dowiły się na tych terenach. Nawet 
potwierdził, że było tu ciągłe i stałe 
osadnictwo pokazując roślinne re-
likty. Uczestnicy odnaleźli znaki, 
że to teren bagienny, trochę egzo-

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 rezer-
watem 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 zwycięz-
ców przewidziano nagrody. zostało 
zgłoszone 13 prac wykonanych do-
wolną techniką, a nawet z udziałem 
liści, patyków, skarbów zebranych 
podczas jesiennych spacerów. Pro-
jekt sfinansowano ze środków Fun-
dacji orlen. EK

Fo
t.

 k
G

w
 t

r
z

e
k

Mali i duzi obserwowali przyrodę
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10 Wydarzenia

w 2012 roku. zostały zrealizowane 
prace nad zabytkową, XiX-wieczną 
stolarką. w latach 2015-16, prze-
prowadzono renowację ceglanych 
części elewacji, w tym ceglanej 
wieży, a w następnych latach wyre-
montowano elewacje tynkowe, po-
cząwszy od najbardziej zniszczonej 
ściany frontowej. Prace remontowe 
zakończyły się w 2020 roku odno-
wieniem ściany wschodniej zamku. 
całość prac nad elewacją odbywała 
się pod stałym nadzorem Powiato-
wego konserwatora zabytków.

renowacja elewacji była możli-
wa dzięki wsparciu finansowemu 
Polskiej akademii Nauk, Fundacji 
zakłady kórnickie, Miasta i Gminy 
kórnik oraz Powiatu Poznańskiego. 
w sumie w ciągu 8 lat wydano głów-
nie na prace renowacyjne, a także 
na nadzory oraz poprawę zabezpie-
czeń zamku 4 692 846,86 zł.

ostatni etap prac przy elewacji 
wschodniej (809 758,62 zł ) sfinan-
sowano ze środków PaN, Miasta i 
Gminy kórnik oraz Fundacji zakła-
dy 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 wykoń-
czenie tynkiem, uformowanym w 
bonie. wieżę oraz przyziemie po 
stronie wschodniej, południowej i 
zachodniej zamku wykończono ce-
głą pełną licową, ułożoną w wątki. 
Detal architektoniczny w postaci 
gzymsów, dekoracyjnych opasek 
wokół okien, maswerków i sterczyn 
wykonano w różniących się od sie-
bie technikach. 

Badania wykonane przez mgr. 
jerzego Borwińskiego  w grud-
niu 2011 roku wykazały, że część 
tynków oryginalnych (wapienno-
-piaskowych) przykryto podczas 
remontu w latach 50. ubiegłego 
stulecia warstwą szlichty cemen-
towo-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 po-
kryto warstwą zapraw cementowo-
-wapiennych. od tego czasu doko-
nywano jedynie drobnych napraw, a 
pogarszający się stan ścian i stolarki 
okiennej wymagał interwencji. 

w grudniu 2011 roku przygo-
towana została przez Pracownię 
Projektową Pro-iNVets z Po-
znania dokumentacja na „roboty 
budowlane związane z renowacją 
elewacji oraz rewaloryzacją i kon-
serwacją stolarki okiennej zamku 
w kórniku” . Niestety, ze względu 

na brak środków, konieczne było 
wykonywanie prac etapami. w roku 
2012 wykonano renowację zabytko-
wej, XiX-wiecznej stolarki okien-
nej i drzwiowej. stolarka okienna 
zamku kórnickiego w większości 
pochodzi z lat 50. XiX wieku. Lata 
użytkowania i niedostatecznej kon-
serwacji spowodowały, że okna były 
nieszczelne, powodując trudności 
z utrzymaniem stałej temperatu-
ry we wnętrzach zamku, co jest 
szczególnie istotne ze względu na 
przechowywane zbiory. Przy reno-
wacji zachowano oryginalne szkle-
nie XiX-wieczne w skrzydłach ze-

wnętrznych. skrzydła wewnętrzne 
zostały wypełnione szkłem z filtrami 
UV. zgodnie z sugestią konserwato-
ra Powiatowego usunięto na pierw-
szym piętrze kraty w oknach (okna 
zabezpieczono systemem alarmo-
wym). stolarka drzwiowa – częścio-
wo oryginalna, częściowo wtórna – 
w kilku przypadkach przeznaczona 
została do wymiany, ze względu na 
zły stan techniczny. Przeprowadzo-
no konserwację zachowawczą drzwi 
wejściowych do budynku oraz wy-
mianę drzwi w wieży (na poziomie 
przyziemia oraz przy wyjściu na 
dach) na nowe, drewniane.

kolejne prace podjęto dopiero w 
roku 2015 dzięki uzyskaniu finan-
sowania z PaN. wyremontowano 
ceglaną wieżę (usunięto cemento-
we fugi zastępując je wapiennymi, 
oczyszczono cegłę). w roku 2016 
wykonano renowację pozostałych 

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 hydro-
dynamiczną, dezynfekcję oczysz-
czonego muru metodą chemiczną, 
usunięcie spoin cementowych do 
głębokości 2 cm, spoinowanie za-
prawą na bazie wapna trasowego i 
konfekcjonowanych kruszyw, wyko-
nanie tynków renowacyjnych.

w tynkach odtworzono boniowa-
nie zgodnie z rysunkami elewacji. 
elewację pokryto farbą krzemiano-
wą silikat Granital w kolorze 9274 
według palety keim. kolor został 
ustalony komisyjnie, po porówna-
niu kilku wariantów kolorystycz-
nych do oryginalnych próbek elewa-
cji pobranych przez konserwatora 
jerzego Borwińskiego. w trakcie re-
montu elewacji ukryto pod tynkiem 
elementy związane z monitoringiem 
(okablowanie kamer). jednocześnie 
rozbudowano monitoring wizyjny 
podnosząc tym samym bezpieczeń-
stwo zamku. 

Dla każdego etapu przeprowa-
dzano odrębne postępowanie prze-
targowe; wszystkie etapy prac zre-
alizowała firma orlikon z Poznania.
Katarzyna Woźniak
zastępca dyrektora
PAN Biblioteki Kórnickiej

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

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

w gminie stęszew, pomimo pande-
mii, pamiętano o uczczeniu Święta 
Niepodległości. Przedstawiciele 
samorządu na czele z burmistrzem 

włodzimierzem Pinczakiem złożyli 
kwiaty pod pomnikiem na stęszew-
skim rynku. Podobnie uczynili 
m.in. stęszewscy harcerze. Red

Minister Środowiska Michał kurty-
ka podczas przeprowadzonej on-li-
ne konferencja  „eko sfera” ogłosił 
laureatów konkursu „Miasto z kli-
matem”. Pierwsze miejsce w kate-
gorii najlepszy zrealizowany projekt 
w mieście do  100 tys. mieszkańców 
zdobyła kórnik. Nagrodzono reali-
zację kompleksu edukacyjnego w 
kamionkach oraz termomoderni-
zację szkoły Podstawowej w radze-
wie.

jak czytamy na stronie interne-
towej organizatora, ideą konkursu 
„Miasto z klimatem – najlepszy 
zrealizowany projekt”, było doce-
nienie i promowanie działań samo-
rządów, które realizują inwestycje 
infrastrukturalne z uwzględnieniem 
aspektu troski o środowisko.

w konkursie oceniane były in-
westycje zrealizowane w obsza-

rach: rozwoju błękitnej i zielonej 
infrastruktury, zrównoważonego 
transportu, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i zrównoważonego bu-
downictwa.

w konkursie Miasto z klimatem 
– najlepszy zrealizowany projekt 
nagrodzono w sumie 10 miast:
- w kategorii miast do 100 tys. 
mieszkańców: i miejsce zajęło mia-
sto

kórnik, ii miejsce - Brwinów, iii 
- sopot. wyróżnienie otrzymał wo-
dzisław Śląski;
- w kategorii miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców: najwyżej ocenione 
zostały inwestycje zrealizowane 
przez Białystok, ii miejsce zajęła 
Gdynia, iii - Płock. wyróżnione zo-
stały miasta: kraków, Gdańsk oraz 
olsztyn. 
ŁG

Kolejne wyróżnienie 

Stęszew 
pamiętał 
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W sumie w ciągu 8 lat wydano głównie 
na prace renowacyjne, a także na nadzory 
oraz poprawę zabezpieczeń Zamku 
4 692 846,86 zł.Nowy chodnik 

w Gruszczynie

Przebudowa Bednarskiej

zgodnie z planem przebiega bu-
dowa chodnika w ul. zielińskiej 
w Gruszczynie. Projekt zakłada, 
że chodnik ten będzie miał 650 m 
długości i szerokość ok. 2 m. Na-
wierzchnia chodnika i zjazdy do 
posesji wykonane zostaną z kostki 
brukowej. Podczas budowy chodni-

ka linia teletechniczna poprowadzo-
na 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

zakończyła się procedura przetar-
gowa dotycząca przebudowy ul. 
Bednarskiej w swarzędzu. wyko-
nawcą będzie firma Budownictwo 
Drogowe krug. ok. 100-metrowa 
ulica Bednarska otrzyma porząd-
ną pieszojezdnię z kostki bruko-

wej, a wcześniej wykonane zostaną 
wszystkie prace związane z jej od-
wodnieniem i uzupełnieniem insta-
lacji podziemnych. inwestycja kosz-
tować będzie 240 tys. zł i zakończyć 
ma się na wiosnę przyszłego roku. 
MW 

Fo
t.

 M
a

c
ie

j w
o

Li
ń

sk
i



11
nr 192 / 23 LISTOPADA 2020

Wydarzenia

toczą się prace przy budowie pełno-
wymiarowego boiska piłkarskiego w 
szreniawie. Nowy obiekt ze sztucz-
ną trawą i  oświetleniem powsta-
nie wraz z  zapleczem szatniowym, 
saunami, salką konferencyjną i  try-
bunami 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 – Pro-
gram rozwoju lokalnej infrastruktu-
ry sportowej eDycja 2019” prace 
podzielone są na dwa etapy. obec-
nie wykonano przyłącza wodno-ka-
nalizacyjne i energetyczne, podbu-
dowę, na której ułożono warstwę z 
trawy syntetycznej oraz montowane 
są trybuny. 

jednocześnie trwają prace zwią-
zane z oświetleniem boiska oraz 
montażem barierek, a także budo-
wane są nawierzchnie z kostki bru-
kowej wokół obiektu. są to elementy 
pierwszego etapu powstającej inwe-
stycji. Pozostały zakres prac ukoń-
czony zostanie w grudniu przyszłe-
go 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 budyn-
ku pomocniczego wraz z parkin-
giem, utwardzenie ciągów pieszych 

i samochodowych, budowę miejsc 
parkingowych, oświetlenie terenu 
inwestycji, budowę miejsca groma-
dzenia odpadów oraz lokalizację 
obiektów małej architektury. wo-
kół boiska wybudowane zostanie 

ogrodzenie z piłkochwytu o wyso-
kości 6 m.

całkowity koszt budowy obiektu 
wyniesie ponad 6 mln złotych, z cze-
go nieco ponad 1 mln dofinansuje 
Ministerstwo sportu. 

Nowo powstały obiekt będzie do-
skonałym 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-rekre-
acyjne, które będzie służyło nie tylko 
zawodnikom miejscowych klubów 
sportowych, ale również wszystkim 
mieszkańcom gminy komorniki. 
PP

Boisko rośnie w oczach
Budowa boiska w szreniawie (gmina komorniki) wkracza w decydującą fazę
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Mimo panującej epidemii w gmi-
nie 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 wal-
czyli o jej niepodległość. Na murze 
otaczającym świątynię w obecności 
władz samorządowych odsłonię-
ta została tablica upamiętniająca 
dzielnych mieszkańców gminy ko-
morniki – podwójnych bohaterów, 
uczestników Powstania wielkopol-
skiego i wojny polsko-bolszewickiej. 

wójt jan Broda od dawna chciał 
uczcić bohaterów walczących z bol-
szewikami o wolność Polski. Bitwa 
warszawska, która w 1920 roku 
zakończyła zmagania w obronie 
wschodnich granic kraju, miała 
wielkie znaczenie – zapobiegła roz-
przestrzenieniu się w europie ko-
munizmu. 

Następnie uczestnicy uroczysto-
ści przeszli do ogrodu Pamięci, by 
złożyć kwiaty pod krzyżem mile-
nijnym i  pomnikami upamiętnia-
jącymi dzieje Polski i  naszej malej 
ojczyzny. odśpiewano też Mazurek 
Dąbrowskiego. PP

11 Listopada w Komornikach
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12 Gmina noWy Tomyśl

Nok nie zwalniamy tempa. w 
ostatnim czasie zorganizował kilka 
interesujących konkursów „on-li-
ne” dla różnych grup wiekowych i o 
bardzo różnorodnej tematyce. zain-
teresowanie było bardzo duże. 

Dla miłośników kina zapropo-
nowano konkurs filmowy dla doro-
słych i dla dzieci, w którym należało 
rozpoznać kadry z filmów i bajek. 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
owoców i warzyw bawiono się 
wspólnie w rozpoznawanie zdro-
wych smakołyków. „Na bogato” 
uczczono również Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek. ogrom zdjęć  
przesłanych w komentarzach był co 
najmniej imponujący: superboha-
terowie, elzy, wróżki, smerfy, Mi-
nionki, Myszki-Miki i całe mnóstwo 
bajecznych postaci.  z bardzo cie-
płym przyjęciem spotkał się również 
„konkurs dla spostrzegawczych”. 
zdjęcia mniej lub bardziej charak-
terystycznych miejsc w Nowym 
tomyślu okazały się interesującym 
wyzwaniem. 

Nie zabrakło konkursów pla-
stycznych. z okazji  przypadającego 
10 listopada Dnia jeża, ogłoszony 
został konkurs rysunkowy na „Por-
tret jeża”. Na reakcję mieszkańców 
nie trzeba było długo czekać. spły-
nęło do Nok mnóstwo kolorowych 
i uśmiechniętych jeżyków. oczy-
wiście, jak to bywa w konkursach, 
zawsze są zwycięzcy i oczywiście 
nagrody. organizatorzy dzięku-
ją 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 

dalej i obiecujemy, że jeszcze nieraz 
was zaskoczymy. zachęcamy do re-
gularnego śledzenia naszej strony i 
Facebooka oraz czynnego udziału w 

wydarzeniach on-line. już wkrótce 
kolejne niespodzianki – informuje 
Nok. 
Red

„Kultura online” w NOK
w związku z utrzymującym się stanem epidemii i związanymi z 
tym obostrzeniami, Nowotomyski Ośrodek Kultury przeniósł 
swoją działalność do sieci 
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Zagospodarowanie terenu 
przy jeziorku
Na terenie przy jeziorku w sękowie 
zostały zamontowane nowe insta-
lacje m.in. ławki, stanowiska do 
grillowania, kosze na śmieci oraz 
stojaki do rowerów. w ostatnim 
czasie została również wyremonto-
wana nawierzchnia drogi łączącej 
sękowo z Przyłękiem, poprzez wy-
konanie dwóch pasów jezdnych z 
betonowych płyt drogowych. 

Nowo wyremontowany odcinek 
drogi poprawia komfort dojazdu do 
pięknie zagospodarowanego terenu 
rekreacyjnego przy jeziorku. Red

Na początku listopada przeprowa-
dzono prace rozbiórkowe opusz-
czonego budynku gospodarczego w 
Parku Feliksa. trwa przygotowywa-
nie projektu kawiarni. Być może już 

latem będziemy cieszyć się fajnym 
miejscem do odpoczynku i relak-
su w najbardziej zielonym zakątku 
miasta. 
Red
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6 listopada pracownicy nowotomy-
skiego Parku Miejskiego upiększyli 
centrum Nowego tomyśla nasadze-
niami z chryzantem. kwiaty zostały 
posadzone na placach Niepodległo-
ści 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 re-
strukturyzacji i Modernizacji rol-
nictwa - Biuro Powiatowe w Nowym 
tomyślu.

Dzięki temu działaniu miasto 
zostało ozdobione kolorowymi 
kwiatami, a producenci chryzantem 
otrzymają pomoc finansową. Red

Prace rozbiórkowe  
budynku gospodarczego

Nasadzenia 
w centrum
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Gmina oPaleniCa

Przypomnijmy, że gdy taki pojem-
nik się zapełni, nakrętki są sprze-
dawane w skupie, a zebrane za nie 
pieniądze zasilą konto potrzebują-
cego dziecka, dla którego są prze-
znaczone. 

serce w wojnowicach również 
jest już przypisane do konkretnej 
osoby. już w październiku, gdy roz-
poczęto akcję, zgłosiła się do urzę-
du pani Manuela kus z wojnowic, 
która koordynuje zbiórkę środków 
na terapię genową za 9.5 mln zło-
tych potrzebne na najdroższy lek 
świata - zolgensma, która ma po-
móc uratować małego Nikodema. 
chłopiec cierpi na sMa1, czyli 
rdzeniowy zanik mięśni w najcięż-
szej postaci. 2 listopada klucze do 
serca mieszkance wojnowic prze-
kazał burmistrz opalenicy tomasz 
szulc.

10 listopada, w przeddzień Świę-
ta Niepodległości, sołtys oraz radna 
miejscowości Dakowy Mokre elż-
bieta radniecka przekazała klucze 
do kolejnego serca – pojemnika, do 
którego już można wrzucać plasti-
kowe nakrętki. serce zostało usta-
wione dla 15-letniego sebastiana. 
chłopiec jest niepełnosprawny od 
urodzenia, w wyniku wylewu krwi 
do mózgu ma problemy ze wzro-
kiem, mową i jest na wózku inwa-
lidzkim. 

- jego obecny stan zdrowia wy-
maga intensywnej rehabilitacji, któ-
ra jest bardzo kosztowna, a na którą 
nas nie stać. sebastian potrzebuje 
pomocy wielu specjalistów, dlate-

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

takiej rehabilitacji. za okazaną po-
moc będziemy bardzo wdzięczni z 
całego serca – informują nas rodzi-
ce 15-latka. 

jednocześnie proszą także w mia-

rę możliwości o przekazanie 1% 
podatku dochodowego na Fundację 
Dzieciom „zdążyć z Pomocą” o nu-
merze 5362 z dopiskiem sebastian 
szajek krs: 0000037904. JC

Kolejne serca na nakrętki
Na terenie gminy opalenica stanęły kolejne pojemniki w kształcie serca, do którego wrzucać można 
plastikowe nakrętki 
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Niedawno w opalenickim Urzędzie 
Miejskim pożegnano odchodzącą 
na emeryturę pracownicę wydziału 
organizacyjnego, spraw obywatel-
skich i zarządzania kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w opalenicy re-
natę chybowską.  

okolicznościowy adres oraz bu-
kiet pięknych kwiatów byłej już 
pracownicy wręczył zastępca bur-
mistrza opalenicy – Paweł jaku-
bowski. 

– 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, zawo-
dowej aktywności, takie chwile są 
okazją do dokonania podsumowań, 
sporządzenia swoistego bilansu 
naszej zawodowej kariery, zreali-

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 po-
wierzane – mówił. i dodał: – jeszcze 
raz dziękuję za przepracowane lata, 
zaangażowanie, lojalność i trud 
włożony w sumienne wykonywanie 
codziennych obowiązków dla do-
bra  opalenickiego urzędu. wyra-
żam 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 spę-
dzania wolnego czasu. Dodajmy, że 
pani renata w opalenickim urzędzie 
przepracowała 34 lata. JC

Wspomogli lokalnych producentów
w związku z decyzją rządzących o 
zamknięciu cmentarzy w 31 paź-
dziernika, 1 i 2 listopada, burmistrz 
opalenicy tomasz szulc podjął de-
cyzję o zakupie partii kwiatów od 
lokalnych producentów.

- to nasz symboliczny wyraz 
wsparcia dla osób, które przez od-
górne decyzje zostali pozostawieni 
pod ścianą. w poniedziałek odebra-
liśmy od nich kwiaty, które ustawio-
ne zostały zarówno pod pomnikiem 
Najświętszego serca jezusa, jak i na 
skwerze obrońców wiary i ojczy-
zny – powiedział burmistrz tomasz 
szulc.

Przypomnijmy, że w decyzją pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
cmentarze na wszystkich Świętych 
musiały zostać zamknięte. Bezpo-
średnio decyzje te trafiły m.in. w 
producentów kwiatów cmentarnych 
oraz handlowców. władze opaleni-
cy swoim gestem przyłączyły się do 
akcji innych samorządów w naszym 
kraju, które w ten oto sposób posta-
nowiły wspomóc swoich mieszkań-
ców. JC Fo
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Władze Opalenicy 
swoim gestem przy-
łączyły się do akcji 
innych samorządów 
w naszym kraju

W opalenickim urzędzie 
przepracowała 34 lata
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Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że w dniu 27 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 
Lusówku, Lusowie i Baranowie, które zostały przeznaczone do zbycia w trybie 
przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym i w drodze zamiany 

nieruchomości. 

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. 

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.

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

    Dane Dotyczące nieruchomości:
 
 

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 

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Strykowie 

przy ul. Podgórnej nr 19
    Dane Dotyczące nieruchomości:

 

 

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. 

Nr działki Powierzchnia Nr KW Położenie
Cena 

wywoławcza 
netto

Wadium Postąpienie

47/7 0.2965ha PO1S/00043797/2 Strykowo,  
ul. Nowa  220.000,00zł 22.000,00zł 2.200,00zł

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.

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. 

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.

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 .  

trzon przyszłorocznej drużyny 
stanowić będzie z całą pewnością 
Niemiec kevin woelbert, co nie-
wątpliwie bardzo ucieszyło po-
znańskich fanów żużla. jeden z 
liderów „skorpionów” z zakończo-
nego sezonu dość szybko uzgodnił 
nowe warunki kontraktu, co ozna-
cza, iż w stolicy wielkopolski czuje 
się bardzo dobrze. o sile drużyny 
z Golęcina stanowić mają ponad-
to dwaj pozyskani żużlowcy. o ile 
Fin tero aarnio, który przebojem 
wdarł się 2. Ligi w 2019 roku, jest 
całkowicie nową twarzą w Pozna-
niu, to eduard krcmar był już dwa 
lata temu jednym z  ulubieńców 
miejscowych kibiców. Pozyskanie 
reprezentanta czech, który w tym 
sezonie był trzecim najskutecz-
niejszym jeźdźcem rozgrywek, to 
niewątpliwie spore osiągnięcie klu-
bowych włodarzy.

od przyszłego roku, na wszyst-
kie żużlowe szczeble rozgrywek w 
Polsce wchodzi przepis o obligato-
ryjnym posiadaniu w meczowym 
„seniorskim” składzie co najmniej 
jednego zawodnika do 24 roku ży-
cia. Przedmiotowa regulacja wpro-
wadziła spore zamieszanie w całym 
środowisku, bowiem do tej pory 
kluby wolały stawiać na bardziej do-
świadczonych jeźdźców. w poznań-
skiej drużynie obaw o dostępność 
„U24” absolutnie nie ma. Dość 
powiedzieć, iż w składzie „skorpio-
nów”  znalazło się aż pięciu żużlow-
ców, którzy spełniają to kryterium 
wieku. Do grona „tegoroczniaków”: 
roberta chmiela, Larsa skupnia i 
Duńczyka Matiasa Nielsena dołą-
czyła dwójka kolejnych reprezen-
tantów kraju hamleta: jonas seifert 
– salk i Benjamin Basso.  Pierwszy 
to etatowy młodzieżowy reprezen-

tant swojego kraju, drugi to kolej-
na wschodząca nadzieja duńskiego 
speedway’a, której sukcesy wiesz-
czy sam wielki hans Nielsen. 

zawiązana w tym roku współ-
praca partnerska pomiędzy ekstra-
ligową stalą Gorzów i PsŻ Poznań 
będzie kontynuowana również w 
następnych sezonach. sporym 
wzmocnieniem drużyny, którą w se-
zonie 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 Go-
rzowie ze starami w stolicy wielko-
polski na zasadzie „gościa”.  

Formację juniorską tworzy na 
razie jeden zawodnik – kacper kło-
sok, 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 punktują-
cych młodzieżowców – będzie nie-
wątpliwie sporą wartością dodaną w 
2. Lidze Żużlowej. 

Mocny skład SpecHouse PSŻ
    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!

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Patronat nad 
„Skorpionami” 
sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”
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ŁADOWNY

Największa pojemność
w klasie do 19,8 m3

BEZPIECZNY

Aktywne systemy
wsparcia kierowcy

KOMFORTOWY

8-biegowa automatyczna
skrzynia Hi-Matic

NOWOCZESNY

Zdalna diagnostyka
i proaktywny serwis

POL-CAR

IVECO Daily furgon już od 
89 900 zł!*

* 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.

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

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

reklama
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100 000 zł100 000 zł
04.11.2020 BOREK04.11.2020 BOREK

Graj w punktach

GŁÓWNA WYGRANA
W EKSTRA PREMII

GŁÓWNA WYGRANA
W EKSTRA PREMII


