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Miesiąc jazdy na rowerze o puchar. STR. 4 

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Premierowy 
„Kombinat” 

Teatr Muzyczny w Poznaniu uruchomił sprzedaż biletów na czerwcową premierę spektaklu 
„Kombinat” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. STr. 15



nr 205 / 7 czerwca 2021

2

LEASINGMOCNISKICHRAT–podanakwotastanowimiesięcznąratęnettoLeasinguMocNiskichRat.Parametryprzyjętedokalkulacji raty:opłatawstępna:0%,okres leasingu:48miesięcy, rocznyprzebieg10000km,finalnarataokreślonawumowie. Ilekroćmowajestomiesięcznymkoszcie
elementuwyposażeniaopcjonalnegorozumiesięprzez tozwiększenie ratymiesięcznejSEAT iCUPRALeasingMocNiskichRatwyliczonejdlaprzedsiębiorców,przygotowanaprzezVolkswagenFinancialServicesPolskaSp. zo.o.. Prezentowanemiesięczne raty towartośćnetto ratdlaofertySEAT
iCUPRALeasingMocNiskichRat.Cenyprzyjętedokalkulacji ratdostępnesąwsalonach.Niniejsza informacjaniestanowiofertywrozumieniukodeksucywilnego.Dostępność iwarunkiproduktumogąuleczmianie.Warunkiproduktuokreślaumowa.PodnazwąSEATFinancialServicesoferowane
są usługi bankowe (przezVolkswagen Bank PolskaGmbH sp. z o.o.OddziałwPolsce), usługi leasingowe imobilność (przezVolkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przezVolkswagen Bank PolskaGmbH sp. z o.o.OddziałwPolsce orazVolkswagenSerwis
Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jakoagenci ubezpieczeniowi)
SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawowprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfikacji, kolorów i cen bez wcześniejszego powiadomienia.Wszelkie informacje zawarte w niniejszej reklamie prasowej należy traktować wyłącznie
orientacyjnie, gdyżnie stanowiąofertyw rozumieniu Kodeksucywilnegooraznie sąwiążące. Prezentowane informacjenie stanowią zapewnieniaw rozumieniuart. 5561§2Kodeksucywilnego. FirmaSEATdokładawszelkich starań, aby informacje i dane techniczne zawartewniniejszej reklamie
prasowej były zgodne ze stanem faktycznymnadzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawodo zmian i pomyłek.Wcelu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się zDealeremSEATPOL-CAR. Zamieszczone zdjęciamogąprzedstawiaćwyposażenie opcjonalne.Wiążące
ustalenie ceny,wyposażenia i specyfikacji pojazdunastępujewumowie sprzedaży, aokreślenieparametrów technicznych zawiera świadectwohomologacji typupojazdu. Z uwagi naograniczenia technik drukarskich, koloryprzedstawionewniniejszej broszurzemogąnieznacznie różnić się od
faktycznych kolorów lakieru imateriałów.Wszystkie produkowane obecnie samochodymarki SEAT sąwykonywane zmateriałów spełniających podwzględemmożliwości odzysku i recyklinguwymagania określonewnormie ISO22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdówwycofanychzeksploatacji (t.j.Dz.U. z2018 r., poz.578).Więcej informacji dotyczącychekologii znajdąPaństwonastronach:www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/.Od1września2018 r.wszystkienowepojazdywprowadzanedoobrotuwUnii Europejskiejmuszą
byćbadane ihomologowanezgodniezprocedurąWLTPokreślonąwRozporządzeniuKomisji (UE)2017/1151.WLTPzapewniabardziej rygorystycznewarunkibadania ibardziej realistycznewartości zużyciapaliwa iemisjiCO2wporównaniudostosowanej to tejporymetodyNEDC.Wzależności
odwariantu iwersji zużycie paliwawcyklumieszanymod5,4 l/100 kmdo6,2 l/100 km, emisjaCO2od 123g/kmdo 140g/km (dane napodstawie świadectwhomologacji typu). Zużycie paliwa i emisjaCO2 zostało określone zgodnie z procedurąWLTP.O szczegóły zapytaj Autoryzowanego
DealeraMarki POL-CAR lub sprawdźna stroniewww.pol-car.seat-auto.pl

Wleasingu
od699zł
netto/mies.
Bezwpłatywłasnej

POL-CAR. Obornicka, 150 | Suchy Las | T. +61 87 32 280 | pol-car.seat-auto.pl

LeonNowy SEAT

Design, któryporusza

reKLaMa
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Dopiewo

za 50 mln zł samorząd rozbudowuje 
obecnie dwie oczyszczalnie ścieków 
- w Dopiewie i Dąbrówce. pozyskała 
na ten cel dotacje. na ukończeniu 
jest rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Dopiewie (na zdjęciu), która 
kosztowała 18 mln zł – dofinanso-
wanie z Unii europejskiej (wrpo 
na lata 2014-2020) wyniosło 7 mln 
zł. 

Do końca 2022 r. potrwa rozbu-
dowa oczyszczalni w Dąbrówce, 
która pochłonie aż 32 mln zł – do-
finansowanie z rządowego Fundu-

szu inwestycji Lokalnych (wspar-
cie krajowe) ma wynieść prawie  
2,5 mln zł. 
AM 

Dopiewo rozbudowuje 
oczyszczalnie
Gmina Dopiewo dynamicznie się rozwija. Przyrost liczby 
mieszkańców powoduje potrzeby rozbudowy infrastruktury: 
drogowej, kanalizacyjnej, oświatowej…  
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informacji z gminy Dopiewo szukaj na 
naszglospoznanski.pl

nowy plac zabaw powstał w Do-
piewcu przy ul. Bajkowej. w ra-
mach inwestycji ogrodzono teren 
o powierzchni 870 m², na którym 
zainstalowane zostały urządzenia: 
zadaszona piaskownica, bujak, 
zestaw zabawowy, huśtawki waha-
dłowe, huśtawka ważka, karuzela, 

zadaszona wiatka, ławki i kosze na 
śmieci. plac został doświetlony la-
tarniami i obsadzony zielenią. w 
trosce o bezpieczeństwo użytkow-
ników będzie monitorowany. inwe-
stycja kosztowała gminę Dopiewo 
277,5 tys. zł. 
Aleksandra Rutyna
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Plac zabaw w Dopiewcu

reKLaMa

Projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 i z budżetu Gminy Dopiewo.
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4 poznań

- zaczęłą się rywalizacja o puchar 
rowerowej stolicy polski. pokaż-
my, że to właśnie poznań zasługuje 
na ten tytuł - mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent poznania. - akcja zbiera-
nia kilometrów potrwa przez cały 
miesiąc. Jedyne co trzeba zrobić to 
pobrać aplikację na telefon, wybrać 
poznań i kręcić kilometry na Mal-
cie, na wartostradzie, do pracy lub 
do szkoły. 

Do udziału w zabawie oficjalnie 
przystąpiły 53 miasta: Biała podla-
ska, Białystok, Bielsko-Biała, Byd-
goszcz  (Metropolia Bydgoszcz), 
chełm, chorzów, elbląg, ełk, 
Głogów, Gniezno, Gorzów wiel-
kopolski, Grudziądz, inowrocław, 
Jastrzębie-zdrój, Jaworzno, Kę-
dzierzyn-Koźle, Kielce, Kołobrzeg, 
Koszalin, Kraków, Krosno, Lesz-
no, łomża, Mysłowice, nowa sól, 
nowy sącz, ostrołęka, ostrowiec 
Świętokrzyski, piekary Śląskie, 
piła, piotrków trybunalski, płock, 
poznań, przemyśl, puławy, raci-
bórz, rybnik, siemianowice Ślą-
skie, sieradz, skarżysko-Kamienna, 
skierniewice, słupsk, sopot, star-
gard, starogard Gdański, suwałki, 
Świdnica, Świętochłowice, tarnów, 
toruń, tychy, włocławek i Żory.

pierwsze przejechane kilometry 
pojawiły się w aplikacji już krótko 
po północy 1 czerwca. w pierw-
szym dniu zabawy o godzinie 14:00 
najwięcej kilometrów wykręciła Bia-
ła podlaska - 4547,83, ale w przeli-
czeniu na punkty prowadziła nowa 
sól (84 punkty). to jednak dopiero 
początek rywalizacji i sytuacja bę-
dzie się z pewnością dynamicznie 
zmieniać. 

Kręcenie z aplikacją
aby dołączyć do zabawy wystar-

czy zainstalować na swoim telefonie 
bezpłatną aplikację aktywne Miasta 
(dla systemu android znajduje się 

w sklepie play, a dla systemu ios 
- w sklepie apple). Kolejnym kro-
kiem jest wybranie miasta, dla któ-
rego chcemy kręcić kilometry oraz 
grupy, z którą się identyfikujemy. 
ostatnim, ale najważniejszym kro-
kiem, jest „wyjechanie” przez cały 
czerwiec na rowerze jak najwięcej 
kilometrów. Kilometry dla siebie 
i dla poznania można kręcić wszę-
dzie. nie trzeba tego robić akurat 
w mieście. Każda rowerowa aktyw-
ność się zapisze niezależnie od tego 
gdzie będziecie. 

aplikacja działa na terenie całego 
świata.  zlicza przejechane kilome-
try, na podstawie których wyłonieni 
zostaną zwycięzcy rywalizacji. Bez 
względu na to, w jakim miejscu na 
świecie aktualnie się znajdujemy, 
możemy zbierać cenne punkty dla 

wybranych przez nas miasta i dru-
żyny. Można więc wybrać poznań, 
a jechać na przykład po wielkopol-
skim parku narodowym, w górach, 
czy nad morzem.

aplikacja ma również wersję an-
glojęzyczną oraz możliwość impor-
tu treningów z urządzeń Garmin.

Jeździsz - wygrywasz
w zabawie biorą udział ostatecz-

nie 53 miasta i wszystkie mają rów-
ne szanse niezależnie od wielkości i 
liczby mieszkańców. łączna liczba 
przejechanych kilometrów jest bo-
wiem dzielona przez liczbę miesz-
kańców. w ubiegłym roku zwycię-
żyła nowa sól, która od dwóch lat 
nie chce oddać koszulki lidera. 

poza głównym pucharem dla 
zwycięzcy przygotowano także 5 

mniejszych, które trafią do najlep-
szych miast w pięciu kategoriach 
w zależności od liczby mieszkań-
ców: do 50 tys., do 65 tysięcy, do 
100 tysięcy, do 200 tysięcy oraz 
powyżej 200 tysięcy. poznań będzie 
w tej ostatniej kategorii rywalizował 
z Białymstokiem, Metropolią Byd-
goszcz, Krakowem i toruniem. 

Do trzech najlepszych miast 
w kategorii ogólnej trafią samoob-
sługowe stacje naprawy rowerów. 
organizatorzy zapewnili nagrody 
indywidualne ufundowane przez 
sponsora strategicznego - centrum-
rowerowe.pl:  m.in. rowery miej-
skie, zapięcie U-lock oraz akcesoria 
rowerowe. Dwa podwójne zapro-
szenia na weekend w Bydgoszczy 
(hotel w centrum miasta ze śniada-
niami) otrzyma seniorka lub senior 
powyżej 60. roku życia z najlepszym 
wynikiem. 

nagrody czekają również dla 
tych, którzy będą kręcić kilome-
try dla poznania. 10 najlepszych 
kobiet i 10 najlepszych mężczyzn 
dostanie nagrody rzeczowe - karty 
upominkowe do sklepu sportowego 
oraz koszulki z logo akcji. najlepsza 
rowerzystka i najlepszy rowerzysta 
otrzymają bon o wartości 1000 zł. 
Kolejne miejsca nagrodzone będą 
kartą o wartości 700, 500, 400, 300, 
200, a po 100zł dla tych, którzy za-
kończą rywalizację, wśród kobiet 
i mężczyzn, na miejscach 7-10. 
Upominki w postaci specjalnych ko-
szulek z logo akcji dostaną zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni, którzy zo-
staną sklasyfikowani na miejscach 
11-100. regulamin dostępny jest na 
stronie poznan.pl w zakładce Mobil-
ny poznań.

Rywalizacja po raz trzeci
walka o puchar rowerowej stoli-

cy polski to stworzona w 2019 roku 
przez biuro promocji Urzędu Mia-

sta Bydgoszczy akcja skierowana do 
miast prezydenckich. Jej zadaniem 
było wypełnienie luki po zlikwi-
dowanej europejskiej rywalizacji 
rowerowej (ecc). celem rowero-
wej stolicy polski była aktywizacja 
mieszkańców i pokazywanie zalet 
roweru - jako szybkiego i ekologicz-
nego środka transportu. zmagania 
polegają na zaliczaniu przejazdów 
za pośrednictwem aplikacji na tele-
fon komórkowy.

pierwsza edycja rowerowej sto-
licy polski odbyła się we wrześniu 
2019 roku i przyciągnęła rowerzy-
stów z 23 miast. po podliczeniu wy-
ników i weryfikacji przejazdów wy-
łoniono miasto, które zdobyło tytuł 
rowerowej stolicy polski. puchar 
zdobyła nowa sól (województwo 
lubuskie) - jej mieszkańcy przeje-
chali 185 757 kilometrów i zdobyli 
4757 punktów. na drugim miejscu 
znalazło się Leszno, a trzecie zajął 
Gorzów wielkopolski. 

Kolejna odsłona miała ruszyć 
w maju zeszłego roku, jednak 
z uwagi na sytuację związaną z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa 
zdecydowano o przeprowadzeniu 
rywalizacji we wrześniu. w 2020 
roku o zwycięstwo w rowerowej 
stolicy polski rywalizowały 44 
miasta. w zabawie aktywny udział 
wzięło blisko 16 tysięcy użytkowni-
ków, którzy odbyli ponad 200 tysię-
cy treningów. ostatecznie wszyscy 
uczestnicy rywalizacji „wykręcili” 
ponad 3,6 milionów kilometrów. 
zwycięzcą ponownie została nowa 
sól. Jej mieszkańcy przejechali 329 
tysięcy kilometrów, co przełożyło 
się łącznie aż na 9355 punktów. na 
drugim miejscu znalazła się Bia-
ła podlaska (4210 punktów), a na 
trzecim Gniezno (4161). 

regulamin konkursu jest dostęp-
na na stronie aktywne Miasta. 
RB

Miesiąc jazdy na rowerze o puchar
30 dni rywalizacji i ponad 20 tys. uczestników. właśnie rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiej 
zabawy, która wyłoni Rowerową Stolicę Polski 2021. Powalczą o nią 53 miasta, w tym Poznań 

Dobiegły końca zasadnicze robo-
ty budowlane na ul. Jana pawła ii 
prowadzone w ramach przebudowy 
układu komunikacyjnego w rejonie 
ronda rataje. Dzięki podziałowi 
prac na etapy rondo pozostaje prze-
jezdne, jednak należy zachować 
tam szczególną ostrożność, o czym 
przypominają nowe tablice z wi-
zerunkami pracowników budowy. 
w najbliższych dniach zmieni się 
też wyjazd z os. Jagiellońskiego.

- rondo rataje i przyległe ulice 
zmieniają się na naszych oczach. 
Modernizację tego układu komu-
nikacyjnego rozpoczęliśmy w ubie-
głym roku od ul. Jana pawła ii. Dziś 
odcinek między rondem a ul. Kór-
nicką ma już wymienione torowisko 
tramwajowe z siecią trakcyjną oraz 
nową jezdnię. Ulica zyskała też wy-
godne chodniki i drogę rowerową. 
powstała infrastruktura uwzględnia 
więc potrzeby różnych uczestni-

ków ruchu: pasażerów komunikacji 
miejskiej, kierowców, rowerzystów 
i pieszych - mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent poznania. 

od połowy maja na odcinku od 
ul. Kórnickiej do ul. św. rocha do-
stępne są dwa pasy ruchu. Mimo 
zakończenia prac na ul. Jana paw-
ła ii, wjazd na rondo jest możliwy 
z dwóch pasów, gdyż z uwagi na 
toczące się prace na tarczy ronda 
nie ma jeszcze możliwości wpro-
wadzenia docelowej organizacji ru-
chu. w ub. tygodniu uruchomiono 
przejście i przejazd rowerowy przez 
ul. Jana pawła ii na wysokości ul. 
Kórnickiej.

wykonano także przejazd przez 
torowisko tramwajowe i nawierzch-
nię północnej części ronda, od ul. 
Jana pawła ii. analogiczne prace 
trwają aktualnie od strony ul. za-
menhofa, podczas których należy 
korzystać z tymczasowego przejaz-

du przesuniętego w stronę starołęki.
na ul. Krzywoustego kierowcy od 

niedawna poruszają się drogą o no-
wej nawierzchni. na jezdni wymalo-
wane zostało docelowe oznakowa-
nie poziome, jednak na czas robót 
należy stosować się do oznakowania 
pionowego, czyli nadrzędnego wo-
bec poziomego. zgodnie z nim, na 
ul. Krzywoustego od autostrady a2, 
z wewnętrznego pasa można jechać 
prosto i skręcić w lewo (przy stałej 
organizacji ruchu będzie można je-
chać tylko w lewo). Drugi pas służy 
do jazdy prosto oraz w prawo.

w nocy z 6 na 7 czerwca wyłączo-
ny z ruchu został przejazd przez pas 
rozdziału na ul. piłsudskiego. ozna-
cza to, że wyjeżdżający z osiedla 
Jagiellońskiego będą mogli skręcić 
tylko w prawo, nie będzie opcji skrę-
tu w lewo tak jak do tej pory. zmiana 
jest konieczna z uwagi na trwające 
tam prace budowlane.

rondo rataje podczas robót 
pozostało częściowo przejezdne 
we wszystkich kierunkach dzięki 
podziałowi zadania na etapy. obo-
wiązuje tymczasowa organizacja 
ruchu, a prace toczą się na wyłączo-
nych z użytku fragmentach jezdni 
i torowiska.

- przypominamy, że rejon ron-
da rataje jest wielkim placem bu-
dowy. apelujemy do kierowców 
o zwracanie uwagi na oznakowanie 
i stosowanie się do obowiązujących 
ograniczeń. róbmy to dla własnego 
bezpieczeństwa, ale też pracowni-
ków znajdujących się na placu bu-
dowy. Dla nich zagrożeniem są po-
jazdy np. przekraczające prędkość 
czy wymuszające pierwszeństwo. 
w rejonie ronda pojawiły się tablice 
z apelem o ostrożność i wizerunka-
mi pracowników budowy, którzy 
chcą cali i zdrowi wrócić do swoich 
rodzin - wyjaśnia Grzegorz Bubula, 

wiceprezes zarządu spółki poznań-
skie inwestycje Miejskie.

trwająca inwestycja odmienia 
jeden z najważniejszych węzłów 
komunikacyjnych w poznaniu, ja-
kim jest rondo rataje. obejmuje 
przebudowę trasy tramwajowej i in-
frastruktury autobusowej, poprawę 
warunków jazdy dla kierowców oraz 
korzyści dla pieszych i rowerzystów 
za sprawą m.in. wydzielonego toro-
wiska, wydłużonych przystanków 
tramwajowo-autobusowych, bu-
spasów, chodników, dróg rowero-
wych i dodatkowych pasów ruchu 
dla samochodów. pojawią się także 
nowe nasadzenia zieleni, zarówno 
na tarczy ronda jak i przylegających 
ulicach.

Koniec wszystkich robót budow-
lanych wraz z odbiorami technicz-
nymi i uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie planowany jest na wio-
snę 2022 roku. RB, PIM

Prace na rondzie Rataje coraz bardziej zaawansowane
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KrótKo z  powiatu

– powiat poznański już od wielu lat 
wspiera ludzi i instytucje działające 
na rzecz kultury. teraz, w trudnych 
czasach, jest to szczególnie ważne 
– podkreśla starosta poznański, Jan 
Grabkowski. – przez wszystkie lata 
wyróżnialiśmy zarówno artystów 
i twórców, jak i animatorów oraz 
pracowników instytucji kultural-
nych. Doceniamy przede wszystkim 
pasjonatów, działających na rzecz 
swoich środowisk i promujących 
powiat poznański tak w kraju, jak 
i na świecie. i bardzo się cieszę, że 
takich osób w naszym regionie nie 
brakuje – dodaje.

w tym roku nagrodę pierwszego 
stopnia otrzymał świętujący właśnie 
50-lecie istnienia zespół pieśni i 
tańca wiwaty. Grupa powstała przy 
ówczesnym zakładowym Domu 
Kultury pGr pomarzanowice, a jej 
założycielką była Jadwiga Mikoła-
jewska. pierwszym choreografem 
zespołu, który swoją nazwę za-
czerpnął od popularnego dawniej w 
wielkopolsce tańca ludowego, był 
Kazimierz Brdęk. obecnie, już od 
dwudziestu lat, tę funkcję sprawuje 
sławomir pawliński. 

– od początku staramy się pro-
pagować tradycje folklorystyczne 
regionu i swoją działalnością wpisu-

jemy się w pejzaż kulturowy szlaku 
piastowskiego – podkreślają artyści.

zespół ma w repertuarze tańce 
narodowe, widowiska okoliczno-
ściowe oraz przyśpiewki z różnych 
regionów polski. wiwaty od wielu 
lat promują pobiedziska oraz po-
wiat poznański na imprezach kra-
jowych i zagranicznych. na wielu z 
nich grupa otrzymała nagrody czy 
wyróżnienia. – zagraliśmy ponad 

1000 koncertów, odwiedziliśmy 30 
krajów i odbyliśmy ponad 80 woja-
ży artystycznych. na koncie mamy 
liczne nagrania radiowe oraz telewi-
zyjne, wydaliśmy też płytę – mówią 
członkowie, którzy w tym roku za-
mierzają świętować pół wieku dzia-
łalności zespołu.

Jubileusz ćwierćwiecza obcho-
dzi z kolei zespół Folklorystyczny 
Modrzanki z Modrza w gminie 

stęszew, który został uhonorowany 
nagrodą drugiego stopnia. Grupa 
od samego początku prowadzo-
na jest przez weronikę polaczek, 
autorkę programów o charakterze 
rozrywkowym i ludowym. zespół 
występuje przy akompaniamencie 
autorskiej muzyki czesława Gryski 
z plewisk. 

– przez 25 lat zagraliśmy ok. 350 
koncertów w poznaniu, powiecie 

poznańskim oraz w całej wielko-
polsce. zespół brał udział w impre-
zach o charakterze lokalnym oraz 
ogólnopolskim i międzynarodowym 
– wyliczają artystki działające przy 
Domu Kultury w stęszewie.

powiatowa nagroda trzecie-
go stopnia trafiła natomiast do 
Krzysztofa Żeleśkiewicza, anima-
tora amatorskiego ruchu muzycz-
nego, kapelmistrza orkiestry Dętej 
w chludowie oraz orkiestry repre-
zentacyjnej wojsk Lądowych we 
wrocławiu. z tą pierwszą sięgnął po 
wiele wyróżnień. Krzysztof Żeleś-
kiewicz organizował także ciekawe 
okolicznościowe wydarzenia mu-
zyczne w regionie. Jedną z nich był 
przegląd orkiestr.

w tym roku samorząd powiato-
wy przyznał trzy wyróżnienia: han-
nie Lizinkiewicz – pianistce, a także 
prezes stowarzyszenia im. Józefa 
Madei, współorganizującego m.in. 
Międzynarodowy Festiwal im. Józe-
fa Madei w pałacu w Jankowicach, 
Jadwidze aniole – twórczyni ludo-
wej z rogalinka specjalizującej się 
w plastyce obrzędowej oraz mło-
dym tancerzom – annie herckiej 
i szymonowi Żytlińskiemu (oboje 
pochodzą z Komornik). 
TS

zabytkowe wille, kościoły, park 
krajobrazowy, budynek byłego 
dworca kolejowego, a nawet dawny 
zajazd oraz historyczny szpital psy-
chiatryczny otrzymają w tym roku 
powiatowe wsparcie na remont 
i konserwację. Do podziału jest re-
kordowa kwota 2,2 mln zł. Dotacje 
zostaną przekazane aż 30 obiektom. 
Dodatkowo 400 tys. zł otrzymają 
franciszkanie na ratowanie świątyni 
w poznaniu. Dotychczas na ochro-
nę zabytków samorząd przeznaczył 
prawie 11 mln zł.

w powiecie poznańskim znajduje 
się prawie 550 obiektów architektu-
ry i budownictwa, zespołów parko-
wych i cmentarzy, a także ponad 50 
stanowisk archeologicznych wpisa-
nych do rejestru zabytków. prawie 
60 z nich uzyskało już dofinanso-
wanie. 

– właściciele zabytków od lat 
mogą liczyć na naszą pomoc w pro-
wadzeniu remontów. troszczymy 
się zarówno o wygląd takich miejsc, 
jak i poprawę ich stanu techniczne-
go – mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. – od 2014 roku na 
renowacje i konserwacje wydali-
śmy już prawie 11 mln zł. to dzięki 
temu w powiecie pięknieją wille, 
elewacje starych kościołów, wieko-
we ołtarze czy parki. popularność 
programu widać w rosnącej liczbie 
wniosków składanych przez miesz-
kańców i przedsiębiorców – dodaje 
starosta.

przy wsparciu powiatu poznań-
skiego w bieżącym roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
i budowlane przeprowadzone zo-
staną aż w 30 historycznych miej-
scach. największe dofinansowanie 
trafi do zamku w Kórniku – ponad 
274 tys. zł zostaną przeznaczone na 
odnowę średniowiecznych murów 
wewnętrznych przyziemia. w cią-
gu 6 lat wsparcie przekazane na ten 
obiekt przekroczyło już 1,4 mln zł. 
zadbano nie tylko o fasady czy de-
tale architektoniczne, ale przebudo-
wano również alejki parkowe w ar-
boretum. ponad 1,4 mln zł otrzymał 
do tej pory też kórnicki kościół 
wszystkich Świętych. w tym roku 
za 220 tys. zł renowacji poddana zo-
stanie ceglana elewacja. 

w kościele najświętszej Marii 
panny w sobocie odbędzie się re-
mont zabytkowego ogrodzenia wraz 
z bramą i furtą (koszt ponad 210 tys. 
zł). łącznie na konserwację gma-
chu przekazano już blisko 570 tys. 
zł. Dużym wsparciem finansowym 
może cieszyć się również Luboń. 
prace renowacyjne zostaną prze-
prowadzone przy trzech zabytkach. 
150 tys. zł otrzyma budynek willowy 
przy ul. armii poznań, a 100 tys. zł 
hala poelziga.

 – należy wspomnieć o nowo-
ści w powiatowych dotacjach, jaką 
jest konserwacja zieleni. Mowa 
o pracach w koronach wiekowych 
drzew pomnikowych z alei lipowych 

w obszarze historycznego ukła-
du Lubonia – powiedział wiesław 
Biegański, powiatowy konserwator 
zabytków. – na zabiegi podtrzymu-
jące żywotność i zapobiegające bez-
powrotnemu niszczeniu drzewosta-
nu przewidziano 20 tys. zł. 

Kolejny raz powiat przekaże pie-
niądze na ratowanie drewnianego 
kościoła św. Michała archanioła 
i Matki Bożej wspomożenia wier-
nych w rogalinku: aż 166 tys. zł na 
wymianę poszycia dachu z gontu 
drewnianego. Świątynia na odzy-
skanie świetności uzyskała już łącz-
nie 760 tys. zł. 

ponad 90 tys. zł otrzyma rów-
nież XV-wieczny kościół św. Marii 
Magdaleny w Długiej Goślinie, 
gdzie planowana jest konserwa-
cja ołtarzy bocznych, północnego 
i południowego. – to kolejny ura-
towany obiekt sakralny w powiecie 
poznańskim. Gdyby nie powiatowe 
dofinansowanie (już prawie 760 tys. 
zł), mógłby nie przetrwać – dodaje 
Jan Grabkowski. 

program dofinansowania po raz 
pierwszy w tym roku objął dawny 
szpital psychiatryczny w owiń-
skach. na remont dachu budynku 
pensjonarskiego dla kobiet, w tym 

wzmocnienie części kominów i osa-
dzenie ławek kominiarskich, zapla-
nowano 45 tys. zł. wsparcie uzyska-
ją również kościół św. Marcina i św. 
wincentego Męczennika w skórze-
wie (30 tys. zł na prace przy zabyt-
kowej stolarce drzwiowej) oraz dom 
jednorodzinny przy ul. Kolejowej 2 
w Dopiewie (40 tys. zł na remont 
elewacji). z pomocy powiatu sko-
rzysta też kościół św. stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Buku, który 
na wymianę pokrycia dachowego 
budynku otrzyma aż 70 tys. zł. 

wśród debiutantów w programie 
jest dawne kasyno oficerskie w Bie-
drusku. zostanie w nim wykonany 
montaż stolarki okiennej i drzwio-
wej. na pomoc mogą liczyć również 
zabytki w gminie stęszew. Kościół 
św. idziego w Modrzu otrzyma 83 
tys. zł na konserwację ołtarza bocz-
nego. wymienione będzie też po-
krycie dachowe na budynku dawne-
go dworca kolejowego w strykowie 
(50 tys. zł), a w kościele św. trójcy 
w stęszewie przeprowadzona zosta-
nie konserwacja prospektu organo-
wego (45 tys. zł). 

– należy podkreślić różnorod-
ność dotowanych przedsięwzięć. 
zarówno pod względem funkcji, 
skali, materiału oraz charakteru 
czy rodzaju zabytków, wskazując na 
bogactwo krajobrazu kulturowego 
powiatu i rosnącą w wyniku tych 
działań atrakcyjność turystyczną – 
zaznacza wiesław Biegański. KG

Rekordowe wsparcie dla lokalnego dziedzictwa
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Ludzie kultury wyróżnieni
powiat poznański kolejny raz docenił twórców kultury, przyznając nagrody finansowe i wyróżnienia 
rzeczowe za osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagrodę główną otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty, 
działający przy Pobiedziskim Ośrodku Kultury

Kościół św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.
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KomorniKi, StęSzew

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

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

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy
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stan pandemii wywołany wirusem 
sars coV – 2 doprowadził wiele 
podmiotów gospodarczych na skraj 
upadku. od marca 2020 roku wie-
lu z nich musiało wstrzymać swo-
ją działalność lub zmienić sposób 
działania, aby dostosować się do no-
wych realiów. aby wyjść naprzeciw 
potrzebom lokalnie prowadzonych 
biznesów na sesji, która odbyła się 
20 maja, komorniccy radni podjęli 
po raz kolejny uchwałę w sprawie 
zwolnień z podatku od nierucho-
mości niektórych grup przedsię-

biorców, których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu 
coViD-19.

tym samym przedsiębiorcy pro-
wadzący na terenie gminy Komor-
niki działalność związaną z zakwa-
terowaniem,  gastronomią oraz 
prowadzeniem klubów fitness, 
a także innych obiektów służących 
poprawie kondycji fizycznej będą 
mogli skorzystać ze zwolnienia z po-
datku od nieruchomości należnego 

za pierwsze półrocze 2021 roku.
Ma to choć w niewielki sposób 

pomóc tym przedsiębiorcom, którzy 
ucierpieli z powodu konieczności 
zamknięcia swoich lokali lub znacz-
nego ograniczenia prowadzonej 
działalności w dobie epidemii.

pytania o szczegółowe informacje 
w zakresie ulg podatkowych można 
kierować do referatu podatkowe-
go: osoby fizyczne: 61 8100 637, 61 
8100 098, osoby prawne: 61 8100 
083 lub drogą mailową: podatki@
komorniki.pl. Red 

Wsparcie dla 
przedsiębiorców
Komorniccy radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnień  
z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców

Gmina Komorniki rozpoczyna kon-
sultacje społeczne projektu strate-
gii rozwoju Gminy Komorniki na 
lata 2021-2030. to nowy, komplek-
sowy dokument planistyczny gmi-
ny, w którym ma określać główne 
kierunki rozwoju na najbliższe lata.

przygotowanie projektu strategii 
poprzedziło sporządzenie Diagnozy 
stanu gminy oraz prace w zespo-
łach złożonych z radnych, sołtysów, 

przedstawicieli lokalnych środowisk 
i instytucji.

Konsultacje będą przeprowadza-
ne w terminie do 7 lipca 2021 r. 

przygotowany przez ekspertów 
projekt dokumentu podlega konsul-
tacjom i umożliwia wypowiedzenie 
się  w temacie mieszkańcom oraz 
przedstawicielom różnych orga-
nizacji i środowisk. Głos każdego 
z uczestników konsultacji jest dla 

gminy Komorniki bardzo istotny.
projekt strategii jest do pobrania 

ze strony internetowej www.ko-
morniki.pl, podobnie jak formularz 
do zgłaszania uwag. Uwagi można 
przesyłać na adres mailowy konsul-
tacje@komorniki.pl do 7 lipca 2021 
r. w postaci wypełnionego pliku 
word lub pdf.

serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w konsultacjach! Red 

Konsultacje na temat rozwoju Komornik
oGłoszenia

 
Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia, 
stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 254 Burmistrza Gminy Stęszew  
z 17 marca 2021r.   
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl. 
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w gminie stęszew regularnie orga-
nizowane są zbiórki krwi. tym ra-
zem chęć oddania tego bezcennego 

leku wyraziło 46 osób, a oddało 30. 
łącznie udało się zebrać 13,5 l krwi! 
Dziękujemy za ten cenny dar! Red

Cenny dar w Stęszewie

przypominamy, że nadal, w urzę-
dach gmin powiatu poznańskiego 
właściwych dla położenia danej nie-
ruchomości, można składać wnio-
ski o udział w programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. Do 
podania należy załączyć dokument 
potwierdzający posiadanie tytułu 
prawnego do budynku. wniosko-
dawcy mają też obowiązek zgłosze-

nia w wydziale administracji archi-
tektoniczno-Budowlanej starostwa 
powiatowego w poznaniu prac 
związanych z demontażem azbestu 
przed ich realizacją.

opłaca się wziąć udział w pro-
gramie, gdyż powiat poznański po-
krywa 100% kosztów związanych 
z likwidacją wyrobów azbestowych 
(demontaż, odbiór, transport oraz 

unieszkodliwienie). pozbycie się 
tych toksycznych materiałów ko-
rzystnie wpłynie zarówno na nasze 
zdrowie, jak i na środowisko natu-
ralne. termin składania wniosków 
do urzędów gmin mija 30 lipca 2021 
r. więcej informacji oraz wymagane 
dokumenty są dostępne na www.
bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest. 
KW

Pozbądź się trującego azbestu
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murowana Goślina, poznań

na placu powstańców wlkp. stanę-
ło metalowe serce, które, jesteśmy 
pewni, już wkrótce zapełni się pla-
stikowymi nakrętkami. pierwsze 
nakrętki zostawili burmistrz miasta 
i gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański, zastępca burmistrza ra-
dosław szpot i przewodnicząca 

Komisji rewizyjnej Danuta szcze-
paniak. Kosz przeznaczony jest na 
wszelkie plastikowe nakrętki, bez 
względu na kształt czy kolor. Mogą 
to być nakrętki po napojach, mleku, 
po chemii gospodarczej, szampo-
nach. ważne, by nie dorzucać do 
pojemnika innych przedmiotów!

Dochód z zebranych nakrętek 
zostanie przekazany na cele chary-
tatywne.

Miło nam poinformować, że na-
krętki z pierwszego serca zostaną 
przekazane panu rafałowi z troja-
nowa. „stawiamy rafała na nogi”. 
DD

Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina wraz z Klubem pcK ,,Gośli-
niacy” 30 maja przeprowadzili akcję 
poboru krwi i rejestrację dawców 
szpiku. zgłosiły się 44 osoby, po ba-
daniu lekarskim zakwalifikowały się 
i oddało krew 38 osób, dwie osoby 
zarejestrowały się do banku szpiku.

wszyscy krwiodawcy otrzymali 

upominki przekazane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Murowanej Gośli-
nie. akcję koordynowali stanisław 
woźniak, prezes zarządu Klubu 
hDK pcK Gośliniacy, Józef twar-
doń, zastępca prezesa oraz członko-
wie klubu Dariusz owsian i Kryspin 
Dreher. Dziękujemy za oddanie 
prawie 17 litrów krwi. SW 

Serce na nakrętki
Gmina Murowana Goślina dołączyła do ogólnopolskiej akcji 
zbierania nakrętek

informacji z gminy Murowana 
Goślina szukaj także na  
naszglospoznanski.pl
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FiQUs Marcelin - nowa inwestycja 
nickel Development - to propozy-
cja dla wszystkich, którzy pragną 
wygodnie żyć w nieustannie zmie-
niającej się rzeczywistości. Główne 
atuty inwestycji to nieregularna bry-
ła z kaskadami tarasów i starannie 
dobrana zieleń. powstający w sercu 
Marcelina FiQUs spełni marzenia 
osób, które chciałyby korzystać 
z miejskich atrakcji i jednocześnie 
żyć w przyjaznym otoczeniu. 

250 mieszkań o zróżnicowanych 
metrażach i układach – od kompak-
towych kawalerek po 4-pokojowe, 
sięgające 104 m² apartamenty za-
spokoi potrzeby zarówno młodych, 
szukających pierwszego mieszka-
nia, jak i nieco starszych, pragną-
cych mieszkać bardziej nowocze-
śnie i funkcjonalnie. Lokalizacja 
inwestycji na przyjaznym Marceli-
nie, blisko Lasku Marcelińskiego, 
ale jednocześnie z dobrym dojaz-
dem do centrum to dobry wybór dla 
osób aktywnych i wymagających. 

nickel Development rozumie 
potrzeby kupujących, dlatego two-
rzy miejsce, w którym codzienność 
(również ta składająca się z pracy) 
będzie kojarzyć się z przyjemno-
ścią. coraz popularniejszy model 
pracy hybrydowej sprawia, że bar-
dzo dużo czasu spędzamy pracując 
w domu. Mieszkanie zatem musi 
spełniać określone warunki, aby 
nasza praca była efektywna. oprócz 
wydzielonego miejsca lub gabinetu 
w mieszkaniu, deweloper proponu-
je dodatkową, wspólną przestrzeń 
– Living room, który w ciągu dnia 
doskonale sprawdzi się jako przy-

jazny coworking, a wieczorami 
zamieni się w miejsce integracji 
i relaksu. podobną funkcję będą 
spełniać wspólne tarasy o łącznej 
powierzchni prawie 400 m², które 
zostaną obsadzone przyjazną, fil-
trującą powietrze, zielenią: bambu-
sami, trawą ozdobną, bluszczem, 
czy karmnikiem ościstym. 

FiQUs Marcelin to także miesz-
kanie w doskonałej lokalizacji. ten 
nowoczesny budynek znaleźć się 
może w orbicie zainteresowań osób 
pracujących w pobliskich parkach 
biznesowych – Business Garden, 
sigmie, centrum usług wspólnych 
Man, ale także pixelu, Glaxo, czy 
biurowcu ior. niewielka odległość 
między pracą a domem pozwoli na-

bywcom zyskać więcej czasu na wła-
sne przyjemności. 

– ze Świerzawskiej, przy której 
położony będzie FiQUs Marcelin, 
do Kaponiery czy do placu ander-
sa, rowerem i autem dojedziemy 
w takim samym czasie. transpor-
tem publicznym dosłownie o kilka 
minut dłużej – podkreśla edyta Ko-
łodziej, dyrektor sprzedaży i marke-
tingu w nickel Development. – ob-
serwujemy zmieniające się zwyczaje 
i preferencje, widzimy zatem wy-
raźnie, że samochód nie jest już tak 
istotny, jak jeszcze kilka lat temu 
– dodaje. Dlatego właśnie dewelo-
per chce wspierać zrównoważony 
transport miejski, czego dał wyraz 
projektując w hali garażowej – obok 
standardowych miejsc postojowych 
dla samochodów – także około 
130 miejsc dla jednośladów, aby 
wesprzeć przyszłych mieszkańców 
FiQUs Marcelin w ekologicznym 
podejściu do życia. Red

FIQUS Marcelin – wygodne miejsce do życia

NICKEL DEVELOPMENT 
Sp. z o.o.
salon sprzedaży
ul. piątkowska 110, poznań
tel. 61 639 76 50, 506 175 176

Mieszkanie musi 
spełniać określone 
warunki, aby praca 
była efektywna

Dla dzieci chorych 
na hemofilię

artyKUł sponsorowany
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8 Dopiewo

po pierwsze, ze względu na epi-
demię, musiała zostać przesunię-
ta o rok. po drugie, były to jedne 
z pierwszych zawodów w kraju ze 
zwiększonym limitem uczestni-
ków, bo obostrzenia poluzowano 
w przeddzień startu – w sobotę, 
a bieg odbył się w niedzielę. po trze-
cie formuła zawodów była inna niż 
wszystkie wcześniejsze. zrezygno-
wano ze startów dziecięcych, które 
w poprzednich latach rozpoczynały 
to sportowe święto, natomiast do-
rośli startowali w falach - jednej dla 
chodziarzy i trzech dla biegaczy. 
Dzięki temu ruch w strefie zawodów 
był zdecydowanie mniejszy niż zwy-
kle. 

nie było wieszania pamiątko-
wych medali na szyjach finisherów 
za ukończenie zawodów - zawodni-
cy samodzielnie odbierali pakiety. 
nie było podium, dekoracji zwycięz-
ców i wręczania nagród, które moż-
na było odebrać w siedzibie Gosir 
w Dopiewie. nie było też wspólnego 
sadzenia drzewa. 

nie padły rekordy trasy i frekwen-
cji. Jednak nie to było najważniejsze, 
zwłaszcza po zniesieniu zakazów 
organizacyjnych, lecz aktywność 
i chęć do uczestnictwa. Docenić 
należy wszystkich startujących, któ-
rych mobilizacja przyczyniła się do 
organizacji zawodów. w sumie wy-
startowało 209 biegaczy i 86 pasjo-
natów nordic walking, w tym wysoki 
odsetek mieszkańców gminy Dopie-
wo, wśród których ludzi aktywnych 
nie brakuje. 

Minuty ciszy
przed startem każdej fali uczest-

nicy, organizatorzy i przedstawiciele 
samorządu w osobach zbyszko Gór-
nego - pełniącego obowiązki wójta 
do czasu wyboru nowego włodarz 
i Leszka nowaczyka – przewod-
niczącego rady Gminy Dopiewo 
uczcili minutą ciszy pamięć zmar-
łego przedwcześnie 9 grudnia 2020 
roku wójta gminy Dopiewo adria-
na napierały. przez wiele lat był on 
głównym starterem tych zawodów, 
setkom uczestników zawiesił meda-
le na szyi i pogratulował wyników.  
Gdyby jubileuszowe zawody odbyły 
się rok wcześniej, świętowałby on 
razem z organizatorami i zawod-
nikami. zanim padł strzał podry-
wający zawodników do marszu lub 
biegu, nie zabrakło ze strony samo-
rządowców słów zagrzewających do 
walki o wyniki w duchu fair play na 
duktach leśnych gminy Dopiewo.

Fala chodziarzy
pierwsi o g. 10 na 7,5-kilometro-

wą trasę wyszli chodziarze nordic 
walking. nie zabrakło znajomych 
twarzy, rywalizujących ze sobą od 
lat i nowych, którzy dopiero rozpo-
częli przygodę startową z kijkami. 
zwyciężył Jacek witucki z poznania 
(czas 42:44). Dwa kolejne miejsca 
należały do weteranów tej trasy – 

po raz kolejny jako drugi na mecie 
zameldował się roman woroch 
z Dopiewa, ale jako trzeci – niespo-
dziewanie - ireneusz Lubiatowski 
z Gubina, który wygrywał wszystkie 
dotychczasowe edycje. Kolekcjoner 
koron po raz pierwszy musiał uznać 
wyższość kolegów. na tym nie ko-
niec niespodzianek - po raz pierwszy 
w historii zawodów całe „żeńskie” 

podium klasyfikacji generalnej nor-
dic walking obsadziły mieszkanki 
gminy Dopiewo. najlepsza okazała 
się eliza Krzyżanowska z Dąbrówki 
(czas 54:20), a za nią przyszły ewa 
Bilińska z Dąbrówki i Beata cie-
cierska ze skórzewa. w klasyfika-
cji drużynowej najlepszy okazał się 
„stęszew team”, za nim „Marsz po 
zdrowie” i „activus przyjaciele”.

Bieg na trzy fale
pierwsza fala biegu wystartowała 

o godzinie 12, druga o 14, a trzecia 
o 16. starty w falach spowodowały, 
że ci, którzy chcieli zwyciężyć, mu-
sieli od początku dawać z siebie jak 
najwięcej na 10-kilometrowej trasie 
wijącej się pośród drzew, krzewów, 
paproci i konwalii. pewien komfort 
mieli startujący w trzeciej fali, bo 
wiedzieli jakie czasy są do pobicia 
i nie zawahali się zrobić z tej wiedzy 
użytku. Klasyfikację generalną ko-
biet wygrała Katarzyna Kołaczkow-
ska z potasz startująca w trzeciej 
fali (czas 44:14). trzecie miejsce 
przypadło w udziale Katarzynie 
paczkowskiej z Kiekrza - również 
z trzeciej fali. rozdzieliła je mło-
dziutka anna paluszak z Buku 
startująca o godz. 12.00. „Męskie” 
podium biegu w całości obsadzili 
zawodnicy trzeciej fali. pierwszy 
był 21-letni patryk Kaczmarek 
z Grodziska wielkopolskiego (czas 
39:02). Drugie miejsce zajął piotr 
ranecki, a na trzecim uplasował się 
artur piaskowski, oboje reprezen-
tujący opalenicki Klub Biegacza, 

który jednocześnie okazał się naj-
lepszą drużyną biegową - jej domi-
nację musiały uznać kolejne druży-
ny: „team”, „activus i przyjaciele” i  
„Urząd Gminy Dopiewo”. 

Miejmy nadzieję, że za rok będzie-
my mogli wrócić do normalnych za-
wodów, że znikną koronawirusowe 
ograniczenia, obawy, zakazy i na-
kazy, że Xi edycja „Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki”, zaplanowana 
na 29 maja 2022 r., odbędzie się bez 
limitów związanych z obostrzenia-
mi sanitarnymi. 

organizatorem wydarzenia był 
Gosir Dopiewo, który dziękuje 
współorganizatorom: gminie Do-
piewo i Linea Developer oraz part-
nerom: nadleśnictwu Konstantyno-
wo, radzie sołeckiej z Dąbrówki, 
firmie arvato, zakładowi Usług Ko-
munalnych z Dopiewa - za obecność 
i poniesione nakłady. za patronat 
medialny - naszemu Głosowi po-
znańskiemu. Druhom z jednostek 
ochotniczej straży pożarnej z Do-
piewa, zakrzewa i palędzia - za po-
moc w zabezpieczeniu trasy. 
Marcin Napierała, AM

Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki
    Co się odwlecze, to nie uciecze. Dziesiąta jubileuszowa edycja „Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki”, nad którym patronat od samego początku sprawuje „nasz Głos poznański”, z kilku 
powodów była wyjątkowa
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 NASZ PATRONAT

Medal jubileuszowej „Korony Dąbrówki” upamiętnia przesunięcie 
zawodów o rok. Na jego rewersie znajduje się rysunek przedstawiający 
koronawirusa i napis „COVID-19”, a także daty startów: przekreśloną 
tego, który nie doszedł do skutku -  „31.05.2020 r.” i tegoroczną - 
„30.05.2021 r.” 

Od lewej biegną: Tomasz Napierała – twórca lokalizacji parkrun 
w Dąbrówce (bezpłatne biegi z pomiarem czasu na 5 km co sobotę 
o 9) i Józef Brandenburg, najszybszy zawodnik nieformalnej kilkuoso-
bowej drużyny, której zawodnicy wystartowali w koszulkach „Paweł 
Przepióra ma mój głos”, a jednocześnie zwycięzca kategorii M60+ 
(czas 44:09). 

Tradycją wydarzenia jest obecność Księżnej Dąbrówki, w koronie 
i sukni z epoki. Tu Jej Książęca Mość w towarzystwie dyrektora 
zawodów – Marcina Napierały.

Najliczniejszą, bo 12-osobową, drużynę wystawił w tym roku Urząd Gminy Dopiewo. Maskotki gminy Dopiewo DOP i EWO kibicowały 
wszystkim zawodnikom biegu i marszu z kijkami.
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prawdziwy gospodarz, który umie, 
który potrafi, ale przede wszystkim 
chce – bo to czuje.

Czy istnieją obszary i zadania, 
w których Urząd Marszałkow-
ski może wspierać bądź podjąć 
wspólne działania z gminą?

– pracując w samorządzie woje-
wództwa od jego zarania wiem, że 
samorządy gmin, powiatów i woje-
wództwa to przede wszystkim part-
nerstwo. partnerstwo i budowanie 
pomyślności całego regionu. Każda 
inwestycja, która powstaje w gminie 
Dopiewo, Komorniki, czy którejkol-
wiek z 226 gmin w województwie, 
wzbogaca cały region i pozytywnie 
wpływa na poziom życia miesz-
kańców. Dlatego tak ważnym jest, 

aby rozmawiać, prowadzić dialog 
na temat możliwości wspólnego 
budowania, rozwiązywania trud-
nych nawet zagadnień. taki dialog 
umiał prowadzić Śp. wójt adrian 
napierała. wszak drogi – mimo, 
że wojewódzkie, przebiegają przez 
gminy, pociągi przemierzają od sta-
cji do stacji gminy i powiatu, i tak 
można by wymieniać. samorząd 
województwa jest gestorem również 
znaczących pieniędzy unijnych, 
a o nie mogą ubiegać się również 

powiaty i gminy. w tym przypadku 
konieczna jest wizja tego, co chce 
się robić, umiejętność przygotowa-
nia dokumentów i dialog – prze-
konanie, że tak trzeba i można. 
w minionych latach pan paweł 
przepióra wielokrotnie wykazał, że 
potrafi prowadzić dialog w imieniu 
gminy, że potrafi skutecznie zabie-
gać o realne środki na realizację 
zadań.

Czy gmina Dopiewo ma szansę 
wyróżniać się spośród innych 
gmin powiatu poznańskiego?

– Moim zdaniem gmina Dopie-
wo nieco spóźniła się na start 
przemian, jakie u progu lat 90-tych 
rozpoczęły się w naszym kraju. 
wyprzedzili nas nawet bliscy sąsie-

dzi. na przykład gmina tarnowo 
podgórne, suchy Las, czy z drugiej 
strony Kórnik i swarzędz oraz sze-
reg innych. ale od pewnego czasu 
bardzo dynamicznie i z powodze-
niem nadrabiamy zaległości. Każ-
da gmina ma określoną specyfikę 
i związane z nimi ograniczenia, ale 
również atuty. rzecz w tym, aby 
atuty wykorzystywać, a ogranicze-
nia minimalizować. Modelu naszej 
gminy jako miejsca zamieszkania 
tysięcy ludzi, którzy codziennie 
dojeżdżają do pracy i szkół śred-
nich i wyższych, tudzież w celu 
skorzystania z usług zdrowotnych 
czy kulturalnych, zmienić się nie 
da. nie wnikając, czy jest to model 
korzystny, czy nie, dziś najważniej-
szym jest, aby stwarzać warunki 
do tego, żeby mieszkanie w gminie 
Dopiewo było atrakcyjne, przy-
jazne, korzystne, w najmniejszej 
mierze uciążliwe, czy wręcz utrud-
nione. podstawowe wyzwania więc 
to sprawna komunikacja, rozbu-
dowana sieć wszelakich usług, 
zdrowa, ekologiczna przestrzeń, 
dostęp do wszystkich tych dóbr 
dla wszystkich.Gmina Dopiewo 
już w tej chwili może poszczycić 
się w tym względzie wieloma suk-
cesami, a jestem przekonany, że 
przy kontynuacji tych pozytywnych 
trendów mamy szansę być jednym 
ze swoistych liderów godnego, no-
woczesnego środowiska dla życia 
i spełniania aspiracji społeczności 
naszej małej ojczyzny.

Rozmawiał Sławomir Lechna

Panie Marszałku, czy Paweł Prze-
pióra to dobry kandydat na wójta 
gminy Dopiewo?

– poznałem pana pawła przepiórę 
szereg lat temu, gdy został za-
stępcą wójta gminy pana adriana 
napierały. przyglądałem się jego 
pracy i codziennemu funkcjo-
nowaniu z zainteresowaniem, 
wiedząc że wójt adrian napierała 
to wymagający szef, który zawsze 
wiele wymagał od siebie, a więc 
tym bardziej miał niewątpliwie wy-
sokie wymagania wobec swojego 
najbliższego współpracownika. 
wnioski z tej obserwacji były jed-
noznaczne. pan paweł przepióra 
w krótkim czasie stał się rasowym 
samorządowcem. zorientowanym 
w zagadnieniach gminy, dynamicz-
nie, z dużym zaangażowaniem, ale 
i wysoce merytorycznie podejmu-
jącym trudne nawet wyzwania. 
nieunikający spraw i ciągle po-
szukujący rozwiązań, poszukujący 
sojuszników zarówno w gminie, 
jak i poza nią dla załatwienia kon-
kretnych spraw.  
postawa, jego dorobek i wykaza-
ne umiejętności na przestrzeni 
tych lat, w których pełnił funkcję 
zastępcy wójta, w pełni predyspo-
nują go do tego, by stanąć na czele 
gminy. Jest bowiem do tego zna-
komicie przygotowany. tak, pan 
paweł przepióra to dobry kandydat 
na wójta. Jestem przekonany, że 
będzie dobrym gospodarzem.

Jest Pan mieszkańcem tej gminy. 
Co doradzałby Pan Pawłowi Prze-
piórze jeśli mieszkańcy go wybio-
rą na funkcję wójta? Jakie ważne 
inwestycje, plany, pomysły…

– na teren gminy Dopiewo wraz 
z żoną sprowadziliśmy się ponad 
40 lat temu. przez te lata widzimy 
zmieniające się oblicze gminy. Jej 
rozwój, dynamiczny rozrost i wyni-
kające stąd wyzwania. to co stało 
się z naszą gminą przez te lata to 
epokowe zmiany. ale też niepo-
równywalne wyzwania, problemy 
i zagadnienia, które wymagają 
szczególnego zaangażowania władz 
gminy. najważniejsze, aby z tej cią-
gle zmieniającej się, wielotysięcznej 
społeczności gminy tworzyć fak-
tyczne społeczeństwo obywatelskie, 
zaangażowane i utożsamiające się 
z miejscem, w którym żyje, mieszka 
i wychowuje swoje dzieci. to trudne 
zagadnienie, gdyż w tym pędzie 
dnia codziennego  zgubiliśmy 
poczucie więzi społecznej – poczu-
cie, że jesteśmy stąd i to jest nasza 
„mała ojczyzna”. wszak samorząd 
to wspólnota – wspólnota intere-
sów, ale i wspólnota ideałów. ze 
społeczeństwem obywatelskim 
łatwiej organizować i załatwiać 
najtrudniejsze nawet zagadnienia. 
Bo ciągle trzeba budować infra-
strukturę komunalną, komunika-
cyjną, szkoły, przedszkola, żłobki, 
chodniki, ścieżki, dbać o czystość 
wody, powietrza i tysiące innych 
spraw. Do tego potrzebny jest 

Dopiewo
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Paweł Przepióra to dobry kandydat
wywiad z wojciechem Jankowiakiem, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak (z lewej) i Paweł Przepióra.  

13 czerwca
tego dnia odbędą się wybory 
wójta gminy Dopiewo
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pierwszy publiczny żłobek w Buku 
będzie działał w budynku po byłej 
szwalni „Bukowianka”. w ten spo-
sób gmina nie tylko otworzy nową 
placówkę oświatową, ale też uratuje 
zrujnowany budynek, tak ważny dla 
bukowian. 

Społeczne inwestycje
w podpisaniu umowy wzięli 

dzisiaj udział wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego – woj-
ciech Jankowiak, burmistrz miasta 
i gminy Buk – paweł adam i zastęp-
ca skarbnika – anna Lewińska. 

– oddanie do użytku nowego 
żłobka wpisuje się w potrzeby rynku 
pracy. Dzięki takiej inwestycji ro-
dzice, a przede wszystkim mamy po 
urodzeniu dziecka, mogą wrócić do 
pracy, zostawiając pociechy pod od-
powiednią opieką. zapewnia to wła-
śnie europejski Fundusz społeczny, 
o którym najczęściej mało się mówi, 
bo wszyscy interesują się dużymi in-
westycjami, takimi jak drogi czy ka-
nalizacja. Dzięki funduszom z eFs 
wielkopolski program operacyjny 
dysponuje budżetem 2,5 mld zł, 
które wydajemy na różne przedsię-
wzięcia związane z rynkiem pracy; 
to są żłobki, przedszkola, programy 

prozdrowotne – stwierdził wicemar-
szałek wojciech Jankowiak.

Żłobek publiczny w Buku nie jest 
jedynym projektem społecznym re-
alizowanym aktualnie w naszej gmi-
nie, ze środków pozyskanych z eFs. 

– Miasto i gmina Buk jest partne-
rem wielomilionowego, bardzo waż-
nego przedsięwzięcia dla naszych 
mieszkańców. Jest to Dzienny Dom 
opieki Medycznej, za którego reali-

zację odpowiedzialne jest wielko-
polskie stowarzyszenie wolontariu-
szy opieki paliatywnej „hospicjum 
Domowe” z siedzibą w poznaniu – 
mówi burmistrz paweł adam.

Fundusz z WRPO 
na projekt ten Buk pozyskał 

666.000 zł (przy wkładzie własnym 
174.980,00 zł) z ministerialnego 
programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch+” oraz 832.575 zł z wrpo na 
lata 2014-2020 (na wsparcie aktyw-
ności zawodowej osób wyłączonych 
z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi) z europejskiego 
Funduszu społecznego. Fundusze 
pozyskane z wpro pokryją także 
wydatki związane z zatrudnieniem 
czterech pracowników. wartość obu 
projektów wynosi prawie 1.500.000 

zł, a łączny koszt inwestycji szaco-
wany jest na 1.814.480,00 zł. 

Dla rodziców oznacza to, że przez 
dwa lata nie będą musieli ponosić 
opłat za pobyt dziecka w żłobku. 
Jedynym wydatkiem będzie koszt 
wyżywienia. 

Dzięki inwestycji w żłobku zo-
stanie utworzonych początkowo 20 
miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat, 
a docelowo 40-50 miejsc. 

podczas spotkania burmistrz pa-
weł adam zaprosił wicemarszałka 
wojciecha Jankowiaka do kolejnych 
spotkań i wizyt roboczych na terenie 
gminy, w celu doglądania postępów 
przy realizowanych inwestycjach. 
Edyta Wasielewska

BuK

Miasto i gmina Buk otrzymała 94 
tys. zł na przebudowę schodów 
wejściowych Miejsko-Gminnego 
ośrodka Kultury. Dofinansowanie 
zostało przyznane z samorządu 
województwa wielkopolskiego w 
ramach programu „Kulisy kultury”.

ogłoszone zostały wyniki nabo-
ru wniosków do nowego programu 
samorządu województwa realizo-
wanego przez Departamentu Kul-
tury Urzędu Marszałkowskiego, w 
których uczestniczyły wielkopolskie 
gminy. program „Kulisy kultury”, 
na realizację którego przeznaczono 
aż 3 mln zł, ma podnieść atrakcyj-
ność i funkcjonalność instytucji, 

które służą prezentowaniu kultury 
artystycznej, koncertów, spektakli, 
czy spotkań ze sztuką. Dzięki nie-
mu mieszkańcy mniejszych gmin 
będą mogli korzystać ze zmoderni-
zowanych pomieszczeń w swoich 
ośrodkach kultury i z przyjemnością 
wezmą udział w wydarzeniach arty-
stycznych oraz rozrywkowych.

aż 53 zadania (inwestycyjne i re-
montowe) dotyczące poprawy funk-
cjonowania instytucji kultury uzy-
skało dofinansowanie z samorządu 
województwa wielkopolskiego w 
ramach programu „Kulisy kultu-
ry”. wśród nich znalazł się budynek 
Miejsko-Gminnego ośrodka Kultu-

ry z dofinasowaniem aż 94 tys. zł. 
przed ubieganiem się o fundusze, 
środki finansowe na realizację pro-
jektu należało zabezpieczyć w bu-
dżecie gminy. 

inwestycja została podzielona 
na dwa etapy. w tym roku planuje 
się wykonać przebudowę schodów 
MGoK, na którą w budżecie prze-
znaczono 300 tys. zł – łącznie z 
otrzymanym dofinansowaniem. na-
tomiast w przyszłym roku zostanie 
zainstalowana winda, jednocześnie 
likwidując bariery w dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
lub seniorów. 
EWA

stowarzyszenie Bukowskie Mamy 
zorganizowało dla mam bardzo 
kobiece spotkanie w sali Miejskiej 
w Buku. 

Główną atrakcją była rozmowa 
z osobistą stylistką Moniką seku-
łą, która w humorystyczny i pełen 
pasji sposób opowiadała o stylu, 
doborze kolorów, typach sylwet-
ki i twarzy. Każda mama została 
zmierzona i otrzymała rady od-
nośnie swojego typu. Dobrze do-
brana bielizna to podstawa każdej 
stylizacji, dlatego indywidualnych 
konsultacji udzielała także brafit-
terka ze sklepu z bielizną „szafo-
nierka” w Buku. na spotkaniu nie 
mogło zabraknąć pracowni fryzjer-
skiej angeliki sworek, aby zadbać 
o mamy aż po czubek głowy. pani 
angelika trafnie dobierała chętnym 

cięcia i odcienie, rozdając przy tym 
idealnie dobrane do potrzeb próbki 
kosmetyków. 

celem spotkania było przypo-
mnienie każdej z uczestniczek 
o tym, że oprócz bycia mamą jest 
również kobietą i że w Buku są inne 
panie takie jak ona. Mamy miały 
czas na chwilę dla siebie i beztroskie 
rozmowy przy przepysznym poczę-
stunku od niezawodnej kawiarni 
cafe reszka. Każda uczestniczka 
otrzymała dodatkowo upominki od 
naturania, eden instytut zdrowia 
i Urody Mierzyńska Lidia i MaMa-
ria. spotkanie współfinansowane 
było przez miasto i gminę Buk. 
Kolejna okazja do spotkania (tym 
razem całą rodziną) będzie już 20 
czerwca. Bądźcie czujne! 
Maria Andraszyk

Żłobek z unijnym dofinansowaniem
w Dzień Matki została podpisana umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych „Żłobka Miejskiego 
Bukowianka” przy ul. Dobieżyńskiej 1 w Buku. termin nieprzypadkowo zbiegł się ze świętem mam, których 
dzieci od 1 grudnia br. będą mogły skorzystać z nowej placówki w bukowskiej gminie
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Dotacja na przebudowę schodów 
do bukowskiego MGOK 

informacji z gminy Buk 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl

Przez dwa lata nie 
będą musieli pono-
sić opłat za pobyt 
dziecka w żłobku

Dzień Matki
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KoStrzyn

na trasie liczącej 40 km (Kostrzyn 
- skałowo - siekierki -trzek - czer-
lejno - czerlejnko - Drzązgowo - 
Gułtowy - siedlec - iwno - Kostrzyn) 
czekały na uczestników konkuren-
cje sprawnościowe, konkursy wie-
dzy i przegląd aut w punktach kon-
trolnych. 

pomysłodawcą wydarzenia był 
Marek Braniewicz, a organiza-
torami: Moto-car Kostrzyn, 
Miejsko-Gminny ośrodek Kultu-
ry w Kostrzynie i Urząd Miejski 
w Kostrzynie. oprócz pracowni-
ków powyższych instytucji w or-
ganizację zaangażowali się: radni 
rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 

radni Młodzieżowej rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn, sołtysi, policjanci 
z komisariatu w Kostrzynie, straża-
cy z osp Kostrzyn i osp Gułtowy, 
2 próbna Kostrzyńska Drużyna 
harcerek „Grań”, 10 Kostrzyńska 
Drużyna harcerzy „riposta”, stad-
nina Koni iwno, pałac w Gułtowach, 
schronisko dla zwierząt w skałowie. 

organizatprzy dziękują wszyst-
kim za pomoc i zaangażowanie, 
a uczestnikom gratulują. 
PB

Samochodowy Rajd Kurdeszowy
29 maja na drogach gminy Kostrzyn odbył się  samochodowy rajd Kurdeszowy, w którym wystartowało 
ponad 50 aut 
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Mieszkańcy sołectwa sanniki zy-
skali nową nakładkę asfaltową. to 
pierwszy etap modernizacji całego 

odcinka drogi gminnej iwno - san-
niki - wagowo. 
ŁS

Firma Keller polska sp. z o.o. za-
kończyła prace wzmocnienia grun-
tu metodą palowania na odcinku 
od ronda do tunelu. ruszyły prace 
związane z budową kanalizacji 
deszczowej oraz konstrukcji dro-
gi. terminy niezagrożone. Gmina 
Kostrzyn realizuje największą in-
westycję w historii pt.: „Budowa 
układu drogowego w rejonie ulic 

Grunwaldzkiej, Średzkiej i po-
wstańców wlkp. w Kostrzynie 
(drogi powiatowe w granicach 
miasta) wraz z tunelem pod toro-
wiskiem linii kolejowej e20 relacji 
poznań – warszawa”. powstaje 
tunel oraz wybudowanych i zmo-
dernizowanych zostanie ponad 2,7 
kilometra dróg. 
SM

zakończyły się prace budowlane 
świetlicy wiejskiej w wiktorowie. 
powstało także bezpośrednie wyj-
ście ze świetlicy na plac zabaw. po 
sprzątaniu obiekt będzie gotowy do 
użytku dla mieszkańców sołectwa. 
na najbliższym zebraniu sołeckim 
przedstawiony zostanie mieszkań-
com pomysł na jedną z dodatko-
wych funkcji jakie mogłaby pełnić 
świetlica, który pojawił się w wyniku 
rozmowy z sołtys Dorotą Kaczma-
rek. ŁS

Koniec remontu drogi 
w Sannikach

Palowanie zakończone Świetlica Wiejska 
w Wiktorowie

o gminie Kostrzyn na co dzień 
czytaj na naszglospoznanski.pl
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12 tarnowo poDGórne

w samo południe przed Urzędem 
Gminy rozległo się „100 lat” za-
grane przez członków Młodzieżo-
wej orkiestry Dętej Gminy tarno-
wo podgórne. Muzyczne życzenia 
przyjęli wójt tadeusz czajka i prze-
wodnicząca rady Gminy Krystyna 
semba w otoczeniu pracowników 
Urzędu Gminy.

wójt tadeusz czajka podzięko-
wał za niespodziankę. przypomniał, 
że Dzień samorządu terytorialnego 
to święto wszystkich osób i podmio-
tów zaangażowanych w rozwój spo-
łeczności lokalnych – podziękował 
im za zaangażowanie i życzył rado-
ści, zdrowia i energii do dalszego 
działania. 

a wieczorem budynek urzędu zo-
stał podświetlony kolorami gminy 
tarnowo podgórne: żółtym, czer-
wonym i zielonym. ARz

spółdzielnia socjalna taroKa 
została powołana przez trzy gminy: 
tarnowo podgórne, rokietnicę i 
Kaźmierz (nazwa spółdzielni pocho-
dzi od pierwszych sylab z nazw gmin 
założycieli). 

taroKa świadczy usługi z zakre-
su zakładania trawników, koszenia, 
wertykulacji i areacji, odchwaszcza-
nia, cięcia drzew i krzewów, nawo-
żenia i ochrony roślin oraz mycia 
kostki brukowej, np. spółdzielnia 
świetnie dba o park 700-lecia w tar-
nowie podgórnym. 

zapraszamy do współpracy z ta-
roKĄ zarówno firmy, jak i osoby 
prywatne. potrzebujesz pomocy do 
swojego ogrodu? skontaktuj się pod 
numerem telefonu tel. 609 40 59 69, 
bądź mailowo spoldzielnia.taroka@
gmail.com i omów szczegóły. ARz

Gmina tarnowo podgórne – tar-
nowskie centrum wspierania 
przedsiębiorczości oraz wielkopol-
ski oddział Krajowej izby Dorad-
ców podatkowych zapraszają na 
bezpłatne szkolenie online „podat-
kowe aspekty wsparcia uzyskanego 
w ramach tarcz antykryzysowych”, 
które odbędzie się 29 czerwca w 
godz. 10.00-13.00

szkolenie podzielone zostało na 
trzy bloki tematyczne: 

- podatkowe aspekty pozyski-
wanych dotacji w ramach ustaw 
antykryzysowych (1 godz.). wykła-
dowcy: doradcy podatkowi – izabela 
Leśniewska i Jacek Leśniewski;

- odpowiedzialność karna za 
uzyskanie nienależnych środków 
wypłaconych na podstawie tarcz 
antykryzysowych (1 godz.). wykła-

dowca: remigiusz pytlik (doradca 
podatkowy, wiceprzewodniczący 
zarządu wielkopolskiego oddziału 
KiDp); 

- zasady kumulacji pomocy w 
ramach tarcz antykryzysowych (1 
godz.). wykładowca: Małgorzata 
ostrowska-Krzewina (doradca po-
datkowy, członek zarządu wielko-
polskiego oddziału KiDp).

szkolenie odbędzie się za pomocą 
platformy clickMeeting.

osoby zainteresowane udziałem 
w szkoleniu prosimy o bezpośred-
ni kontakt z biurem tcwp pod 
adresem mailowym: kontakt@tar-
nowo-podgorne.pl  w treści maila 
prosimy o podanie informacji: imię 
i nazwisko,  nazwa firmy, telefon 
kontaktowy. zapraszamy serdecz-
nie! TCWP

100 lat naszej gminie! 
Dzień samorządu terytorialnego, który przypada 27 maja, 
świętowano również w gminie Tarnowo Podgórne! 
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Na piękny ogród – TAROKA!

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Przedsiębiorco 
– szkolenie dla Ciebie!

nauka w zespole szkół technicz-
nych tarnowo podgórne niejedno 
ma oblicze!  Dzięki współpracy 
szkoły z firmą amica, nawiązanej 
dzięki zaangażowaniu olandii, 
szkolna kuchnia jest od teraz  jesz-
cze lepiej wyposażona. i od razu od-
było się w niej wspólne gotowanie. 

pod okiem znanych szefów kuch-
ni – Mikołaja reja i pawła Ludka 
– dwoje uczniów i nauczycielka an-
gielskiego (pasjonaci gotowania) 
przygotowali dla zaproszonych 
gości polędwiczkę sousvide, pęcza-
kotto z młodymi warzywami i serem 
dojrzewającym, glazurowane młode 

marchewki, a na deser truskawkowe 
lody z mascarpone. 

Było przepysznie i bardzo sym-
patycznie – kolejny raz okazało się, 
że najlepsze rozmowy toczą się w 
kuchni! ARz

20 maja, z okazji Światowego Dnia 
pszczół, Gmina tarnowo podgórne 
rozdała 300 roślin miododajnych. 
w przeprowadzeniu akcji pomogli 
sołtysów, rady sołeckie i wolontariu-
szy, którzy bardzo się zaangażowa-
li. Do każdej rośliny dołączaliśmy 
ulotki informujące o ważnej roli 
pszczół w ekosystemie. najmłod-
szych – dzięki współpracy z firmą 
herlitz – mogliśmy obdarować ze-
szytami, oczywiście z „pszczołowy-
mi” motywami. 

na chętnych rośliny czekały 
w 5 lokalizacjach: w sierosławiu, 
Lusówku, wysogotowie, tarno-
wie podgórnym i przeźmierowie. 
wszystkie zostały rozdane bar-

dzo szybko – teraz będą zapraszać 
pszczoły do przydomowych ogród-
ków. ARz
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Nauka w ZST Tarnowo Podgórne niejedno ma oblicze

Tarnowo na pszczołowo

Dzięki współpracy 
szkoły z firmą Ami-
ca szkolna kuchnia 
jest od teraz  jeszcze 
lepiej wyposażona
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KórniK

zachęcamy do głosowania na kór-
nickiego cypryśnika błotnego, który 
zakwalifikował się do finału tego-
rocznej edycji  konkursu Drzewo 
roku.

Konkurs Drzewo roku jest czę-
ścią prowadzonego od 2003 roku 
programu edukacji ekologicznej 
Klubu Gaja „Święto Drzewa”, który 
zachęca do działań na rzecz sadze-
nia i ochrony drzew. 

Jest to już 11. edycja konkursu. 
Jak twierdzą organizatorzy: „nie 
szukamy drzew najstarszych, naj-
wyższych, najgrubszych, najpięk-
niejszych, ani najrzadszych. szuka-
my drzewa najbardziej kochanego, 
drzewa z opowieścią, drzewa, które 
pobudza wyobraźnię i jednoczy lu-
dzi.”

spośród zgłoszonych drzew 
wybranych zostało szesnastu fina-
listów, w tym kórnicki cypryśnik, 
jako jedyny reprezentant z naszego 
województwa.

Każdy mieszkaniec Kórnika i oko-
lic zna to drzewo będące niewątpli-
wym symbolem kórnickiego arbore-
tum. słynie z korzeni oddechowych 
(pneumatoforów) wyrastających 
ponad ziemię. warto wspomnieć, że 
jest to najstarszy okaz tego gatun-
ku w polsce (naturalnie cypryśniki 
występują w ameryce północnej), 
posadzony został w czasach tytusa 
Działyńskiego około roku 1845, li-
czy więc 176 lat. 

Głosujmy – wszystko w naszych 
rękach! więcej informacji na stro-
nie: www.klubgaja.pl oraz www.
drzeworoku.pl. Głosowanie trwa od 
1 do 30 czerwca. 
Red

od minionego roku zezwolenie na 
połów ryb na jeziorach położonych 
na terenie miasta i gminy Kórnik 
wykupić można między innymi po-
przez aplikację i stronę internetową 
zimorodek.pl. na terenie Kórnika 
zezwolenia nabyć można także w 
sklepie zoologicznym na ul. Kole-
giackiej oraz w sklepie wędkarskim 
i z artykułami dla zwierząt na placu 
powstańców wlkp.

aby wędkować należy przede 
wszystkim posiadać kartę wędkar-
ską wydaną przez starostwo powia-
towe. By ją otrzymać należy wcze-
śniej zdać egzamin ze znajomości 
przepisów dotyczących ochrony i 
połowu ryb przed komisją powo-
łaną przez „społeczną organizację 
amatorskiego połowu ryb”, czyli np. 
polski związek wędkarski. wędka-
rze poniżej 14 roku życia nie muszą 
posiadać karty, jednak muszą węd-
kować pod opieką uprawnionego 
dorosłego.

wodami jezior: 
Bnińskiego, Kórnic-
kiego, skrzyneckiego 
Dużego i skrzyneckie-
go Małego  rybackie 
„Miłosław”. Jak poin-
formował prezes za-
rządu Gr „Miłosław” 
adrian strzeszyński 
w roku bieżącym nie 
planowane są żadne 
połowy komercyjne na 
lokalnych akwenach, więc są one w 
pełni do dyspozycji wędkarzy ama-
torów.  Jesienią odbędą się jedynie 
połowy kontrolne. zgodnie z obo-
wiązującymi operatami, które zo-
bowiązują dzierżawcę do zarybiania 

łowisk, wpuszczono w tym roku do 
kórnickich wód narybek węgorza i 
lina. w kolejnych miesiącach do je-
zior trafią małe szczupaki, sandacze 

oraz karpie.
wydłużono też nie-

które okresy połowów. 
np. wędkowanie z 
brzegu (dwie wędki) 
będzie możliwe cały 
rok (od 1 stycznia do 
31 grudnia). połów 
spiningowy dozwolo-
ny jest od 1 czerwca 
do końca listopada.

prezes adrian 
strzeszyński cieszy 

się, że coraz więcej użytkowników 
łowisk rozumie, że  przestrzeganie 
okresów ochronnych i wymiarów 
ochronnych dla ryb oraz pilnowa-
nie określonych ograniczeń ilościo-
wych dla poławianych gatunków to 

działania korzystne dla jeziornego 
ekosystemu.

problemem kórnickich akwenów 
jest utrudnienie dostępu do wód. 
Brak jest dróg prowadzących na na-
brzeże, a wielu właścicieli gruntów 
zagradza działki do samej wody, 
choć przepisy wymagają pozosta-
wienia pasa 1,5 metra wokół zbior-
nika.

Gr „Miłosław” opiniuje także po-
wstawanie nowych pomostów. aby 
wybudować pomost o powierzch-
ni do 25 m² wystarczy zgłoszenie, 
opinia dzierżawcy oraz zezwolenie 
od wód polskich. należy pamiętać, 
że z wybudowanego pomostu może 
korzystać każdy wędkarz, ponieważ 
zgodnie z przepisami jest to jak gdy-
by przedłużenie linii brzegowej. nie 
zezwala się wiec na budowę pomo-
stów zamkniętych, z ograniczonym 
dostępem.

zachęcamy do korzystania z 
uroków naszych jezior, również w 
formie

• amatorskiego wędkowania. Pa-
miętajmy jednak o obowiązkach i 
przepisach

• związanych z tą dziedziną. ŁG

Cypryśnik drzewem roku? Na ryby z aplikacją zimorodek.pl
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nowa inwestycja logistyczna to 
około 105 tys. m² obiektów maga-
zynowych pod dachem, czyli około 
2,9 miliona złotych wpływów po-
datkowych do gminnego budżetu, 
ale także około 2 tys. nowych miejsc 
pracy.

panattoni, lider rynku nierucho-
mości przemysłowych w europie 
dostarczy obiekt Bts dla branży e-
-commerce w Żernikach dla DhL 
supply chain.

przedsiębiorstwo prowadzić 
będzie operacje logistyczne m.in. 
dla zalando, realizowane na wie-
lu rynkach europejskich – w tym 
polskim i niemieckim. inwestycja 
przejdzie certyfikację BreeaM 
na poziomie „excellent”. obiekt 
zostanie ukończony już w sierpniu. 
w ramach realizacji panattoni 
przygotuje m.in. wzmocnioną po-
sadzkę, strefę Vas (Value added 
service) z odpowiednim pozio-
mem światła dziennego i stałą tem-
peraturą, 3-kondygnacyjne biuro 
z kuchnią, oddzielne wjazdy dla 
tirów i samochodów osobowych, 

czy specjalne zatoczki dla busów i 
autobusów.

w ubiegłym roku zalando jako 
pierwsza tego typu platforma wdro-
żyła rozszerzoną wersję sac higg 
Brand & retail Module (higg 

BrM), w ramach którego prowa-
dzona jest obowiązkowa ocena ma-
rek sprzedawanych przez jej stronę 
internetową pod kątem zgodności 
z zasadami zrównoważonego roz-
woju. 

centrum w Żernikach idealnie 
wpasowuje się w system wartości 
obu firm, ponieważ będzie to naj-
nowszy projekt realizowany przez 
spółkę panattoni, który ma uzyskać 
certyfikat środowiskowy BreeaM 

na wysokim poziomie „excellent”. 
Deweloper wdroży rozwiązania 
ważne zarówno dla środowiska, jak 
i dla dobrostanu użytkowników bu-
dynku. Dach będzie wystarczająco 
mocny, by umieścić na nim panele 
fotowoltaiczne i kwietne łąki z dom-
kami dla owadów, przy wjeździe zo-
staną zasadzone drzewa i krzewy, a 
ponadto deweloper wybuduje tzw. 
„zielone ściany”. Dodatkowo użyt-
kownicy obiektu będą mieli do dys-
pozycji wiaty na rowery, stanowiska 
do ładowania akumulatorów samo-
chodów elektrycznych i strefy wypo-
czynkowe w sąsiedztwie wysokich 
roślin, a także niewielką siłownię i 
stoły piknikowe na świeżym powie-
trzu. na drugim piętrze budynku 
biurowego deweloper zbuduje zie-
lone tarasy z ławkami, punktami 
ładowania telefonów, lekkimi prze-
nośnymi krzesłami i stołami oraz 
roślinami w donicach. SW

Nowa inwestycja w Żernikach
25 maja członek zarządu powiatu poznańskiego antoni Kalisz, burmistrz Kórnika przemysław pacholski 
oraz wiceburmistrz sebastian wlazły uczestniczyli w uroczystym zawieszeniu wiechy na obiekcie 
Panattoni w Żernikach 

o gminie Kórnik czytaj także
naszglospoznanski.pl

Kontakt do kórnickiego koła 
polskiego związku wędkarskie-
go: tel. 695-623-417.
Gospodarstwo rybackie Mi-
łosław  sp z. o .o, ul. rybacka  
1, 62-320 Miłosław, biuro tel.: 
61 438 2091 czynne od pn-pt  
w godz. 7.00- 15.00.

Ważne

• Wejdź na stronę: www.drzewo-
roku.pl;
• Wybierz drzewo, na które 
chcesz oddać swój głos (czyli 
kórnicki cypryśnik błotny) i 
kliknij przycisk „Głosuj”;
• Pojawi się okno dialogowe, w 
którym należy zaakceptować 
regulamin konkursu i kliknąć 
oK;
• Podaj adres e-mail, na który 
zostanie wysłana wiadomość z 
linkiem, który należy kliknąć, 
aby zatwierdzić głos;
• Po kliknięciu w link pojawi się 
strona, na której należy zazna-
czyć pole „nie jestem robotem” 
(tzw. captcha) i kliknąć przycisk 
„zatwierdź głos”;
• Po akceptacji głosu zostanie 
on automatycznie dodany do 
wyników głosowania na stronie 
konkursu;
• Jeżeli nie otrzymasz wiadomo-
ści e-mail z linkiem sprawdź w 
katalogu spaM swojej poczty.

Jak głosować?
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niedawno zakończyła się budowa 
chodnika w ul. Średzkiej w pacz-
kowie na około półkilometrowym 
odcinku od torów kolejowych do 
granicy z gminą Kostrzyn. chodnik 
o szer. 1,50-3,00 m otrzymał na-
wierzchnię z kostki brukowej, zbu-
dowano też zjazdy do posesji, a przy 
krawędzi jezdni urządzone zostały 
przystanki autobusowe. Koszt tej 
inwestycji to ponad 805 tys. złotych, 
z czego 735 tys. stanowi dofinan-
sowanie z rządowego Funduszu 
inwestycji Lokalnych. wykonawcą 
była firma Budownictwo Drogowe 
KrUG. 

oficjalne „otwarcie” nowego 
chodnika, przygotowane przez 
sołtys Małgorzatę Glabas-Grusz-
kę wraz z radą sołecką paczkowa 
wraz z radnym ryszardem Dyzmą, 
odbyło się 25 maja. 

Burmistrz swarzędza Marian 
szkudlarek, wizytując nową in-
westycję przedstawił też kolejną - 
trwającą od kilku tygodni budowę 
węzła przesiadkowego przy stacji 
pKp w paczkowie, gdzie powstaje 
obszerny parking typu p&r dla 32 
samochodów osobowych, wiata na 
rowery oraz przystanki autobusowe. 

Kolejny krok to gruntowna prze-
budowa fragmentu ul. Średzkiej od 
przejazdu kolejowego do drogi kra-
jowej nr 92. powstanie tu wydzie-
lony pas skrętu w lewo w kierunku 
poznania oraz pas do jazdy w pra-
wo i na wprost, ścieżka rowerowa, 
chodniki, oświetlenie, kanalizacja 
deszczowa etc. 

Budowa węzła przesiadkowego 
w paczkowie stanowi część więk-
szego projektu pn. „rozwój nisko-
emisyjnej mobilności miejskiej na 

terenie gminy swarzędz - etap ii”, 
którego łączna wartość to ponad 
41,4 mln zł. na jego realizację gmi-
na swarzędz otrzymała dofinanso-
wanie z europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego wynoszące 
13,8 mln zł. 

w gminie swarzedz funkcjonują 
już dwa węzły przesiadkowe - w Ko-
bylnicy i w swarzędzu. stanowią 
znaczne udogodnienie dla podróż-
nych, umożliwiając wygodne zmia-
ny środka transportu. MW

SwarzęDz

sesja absolutoryjna rozpoczęła się 
od przedstawienia przez burmi-
strza, wymaganego przez ustawę o 
samorządzie terytorialnym, rapor-
tu o stanie miasta i gminy swarzędz. 

po debacie nad tym dokumentem 
radni w głosowaniu udzielili burmi-
strzowi Marianowi szkudlarkowi 
zdecydowanego wotum zaufania 
(19 głosów za, 2 głosy wstrzymu-
jące się). Burmistrz, dziękując za 
tak pozytywną ocenę, podkreślił, 
że jest ona rezultatem dobrej pracy 
również całego zespołu, nie tylko 
współpracowników, ale i radnych, 

sołtysów oraz szefów jednostek or-
ganizacyjnych gminy. 

następne głosowanie - nad ab-
solutorium - poprzedzone zostało 
przedstawieniem sprawozdań do-
tyczących zeszłorocznego budżetu 
i odczytaniem pozytywnych opinii 
regionalnej izby obrachunkowej 
oraz poszczególnych komisji rady 
Miejskiej. po dyskusji za przyjęciem 
uchwały absolutoryjnej głosowało 
21 radnych. 

po głosowaniu przewodnicząca 
rady Miejskiej Barbara czachura w 
imieniu radnych pogratulowała bur-

mistrzowi Marianowi szkudlarkowi 
znakomitego wyniku głosowania i 
podziękowała za dobrą współpracę. 
Burmistrz podziękował z kolei rad-
nym, sołtysom oraz wszystkim swo-
im współpracownikom za pomoc, 
życzliwość i wysiłek wkładany w 
sprawne funkcjonowanie samorzą-
du naszej gminy oraz wspólną pracę 
dla dobra ogółu mieszkańców. MW

Jednogłośne absolutorium
zasadniczym tematem XXXVii sesji rady Miejskiej w swarzędzu, która odbyła się 25  maja, było udzielenie 
burmistrzowi miasta i gminy swarzędz Marianowi szkudlarkowi absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok
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Burmistrz swarzędza Marian szku-
dlarek ogłosił, że w mieście trady-
cyjnie już powstanie strefa Kibica 
eUro2020. Będzie można razem 
kibicować naszej piłkarskiej repre-
zentacji przy scenie nad Jeziorem 
(obok pływalni „wodny raj”).

zaplanowane mecze:
• 14 czerwca godz. 18:00 Polska 

- słowacja;
• 19 czerwca godz. 21:00 Polska 

- hiszpania;
• 23 czerwca godz. 18:00 Polska 

– szwecja.
Jak informuje Michał Klimaszew-

ski z ośrodka Kultury w swarzędzu, 
do wspólnego kibicowania będzie 
można zasiąść przed dużym, ledo-
wym ekranie ustawionym na scenie. 
przygotowane zostanie dobre na-

głośnienie, a pod wielkim namio-
tem sceny nad Jeziorem krzesła dla 
kibiców zostaną rozstawione tak, 
aby zachować wymagane antycovi-
dowymi przepisami bezpieczeństwo 
sanitarne. MW

zarząd województwa wielkopol-
skiego zatwierdził listę rankingową 
dotyczącą wniosków złożonych w 
ramach naboru na dofinansowa-
nie zadań realizowanych w ramach 
czwartej edycji programu „szatnia 
na Medal”, przyznając tym samym 
gminie swarzędz dofinansowanie 
w wysokości 100 tys. zł na zadanie 
pt. „Budowa zaplecza szatniowego 
przy boisku sportowym w Grusz-
czynie”. 26 maja w Urzędzie Mar-
szałkowskim w poznaniu burmistrz 
Marian szkudlarek podpisał umo-
wę w tej sprawie. 

przedsięwzięcie związane jest z 
zakupem oraz instalacją modułowej 

konstrukcji (kontenera) przy boisku 
sportowym w Gruszczynie przy uli-
cy Katarzyńskiej. pomieszczenie 
będące przedmiotem inwestycji bę-
dzie pełnić funkcję zaplecza higie-
niczno - sanitarnego boiska spor-
towego, położonego bezpośrednio 
przy budynku świetlicy wiejskiej w 
Gruszczynie, który tę funkcję pełni 
obecnie. 

całkowita wartość zadania to 
prawie 300 tys. zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków budżetu woje-
wództwa wielkopolskiego wyniesie 
100 tys. zł. termin oddania szatni 
do użytkowania zaplanowano na 
koniec lipca 2021 r. TL, MW

17 maja w swarzędzkim ratuszu 
burmistrz swarzędza Marian szku-
dlarek w towarzystwie sławomira 
Kaźmierczaka - Komendanta Gmin-
nego ochrony przeciwpożarowej 
w swarzędzu oraz Jacka Michalaka 
Komendanta Miejskiego psp w po-
znaniu  podziękował oraz złożył wy-
razy  uznania  druhowi robertowi 
walkowiakowi z ochotniczej straży 
pożarnej w swarzędzu. 

26 marca na osiedlu Dąbrowsz-
czaków w swarzędzu mogło dojść 
do tragedii. niezwykle groźny po-
żar mieszkania na szóstym piętrze 
budynku wielorodzinnego wymagał 
natychmiastowej profesjonalnej ak-
cji ratowniczo-gaśniczej. 

Druh robert, jak na strażaka 
przystało, wykazał się wielkim za-

angażowaniem, odwagą i poświęce-
niem. zanim do miejsca zdarzenia 
dotarły jednostki straży pożarnej, 
pan robert działając w pojedynkę 
uratował z płonącego mieszkania 
- z narażeniem własnego zdrowia 

i życia - lokatora oczekującego po-
mocy. 

to wspaniałe, że zawsze możemy 
liczyć na naszych strażaków i dzięki 
nim czuć się bezpieczniej i pewniej. 
WPR

Strefa Kibica EURO 2020

100 tys. dofinansowania Paczkowo: chodnik i węzeł przesiadkowy

Strażak na medal

informacji z gminy swarzędz 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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„Kombinat” to spektakl, jakiego w 
poznańskim teatrze Muzycznym 
jeszcze nie było. to historia, która 
dzieje się każdego dnia. pokazuje 
przyszłość. Futurystyczną, surre-
alistyczną i pełną metafor. przed-
stawienie powstało z inspiracji tek-
stami Kafki, orwella i huxleya, a 
za punkt wyjścia przyjęło muzykę i 
teksty obywatela Gc i republiki.

przyjdź. ta opowieść jest o nas 
wszystkich. tych z przeszłości, z 
przyszłości i z chwili obecnej. to hi-
storia o walce jednostki z systemem, 
o wadze jej głosu i poszukiwaniu 
prawdy – czymkolwiek by nie była… 
to komentarz rzeczywistości, prze-
stroga i szansa.

Możesz tę przestrogę zignoro-
wać. nic się wtedy nie zmieni. po-
sady znanego ci świata ani drgną. 
Będziesz nadal istniał. Krok za 
krokiem, dzień za dniem. ty, a 
nad tobą oni. cicho, spokojnie, 
bezpiecznie. znasz ten stan du-
cha, umysłu, ciała. niby twój, ale 
jakby… poza tobą? cisza dziwnie 
wygłusza, spokój obezwładnia, a 
bezpieczeństwo pozbawia spraw-
czości. przyparty do muru uznasz, 
że gdzieś w głębi, zawsze wydawało 

ci się to obce, ale tak naprawdę ni-
gdy się nad tym nie zastanawiałeś, 
no bo dlaczego miałbyś? skoro za-
wsze tak było, to znaczy, że tak jest 
dobrze. tak musi być.

a co jeśli może być inaczej? za-
trzymaj się. poczuj tę przestrogę, 
jej ciężar, chłód… zastanów się. 
wiesz, kim jesteś? Kim są oni? 
wiesz, kto pozwolił im dojść do 

władzy? Kogo oni reprezentują i 
dlaczego decydują o twoim życiu? 
czy ono tak naprawdę jest twoje? 
czy ty jesteś swój? 
Red 
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Kultura, Sport

Premiera: 19 czerwca godz. 18
Pokaz przedpremierowy: 
18 czerwca godz. 19
Spektakle: 20 czerwca godz. 
17, 24-26 czerwca godz. 19

Bilety można kupować w kasie 
oraz na www.teatr-muzyczny.
pl i Bilety24.pl. rezerwacje pod 
nr. tel. 511 433 616 oraz pod 
adresem bilety@teatr-muzycz-
ny.poznan.pl. 

„Kombinat”

22 czerwca nad wartą teatr 
Muzyczny organizuje wyda-
rzenie pt. „noc sobótkowa. 
poznańskie wianki 2021”. 
Będzie ono miało charakter 
plenerowy, proekologiczny 
i nawiązywało do słowiańskich 
tradycji ludowych. 
szczegóły na 
www.teatr-muzyczny.pl.  

„Noc Sobótkowa”

Premiera spektaklu „Kombinat” 
w Teatrze Muzycznym
19 czerwca w poznańskim teatrze Muzycznym odbędzie się premiera spektaklu pt. „Kombinat” w reżyserii 
Wojciecha Kościelniaka. Trwa sprzedaż biletów 

Zdjęcie z próby do spektaklu „Kombinat”.  
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