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Olandia w Krainie 100 Jezior. STR. 2 

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

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

Otwarcie 
Stacji Książki 
w Kostrzynie

W Parku Miejskim w Kostrzynie 
odbyło się niecodzienne wydarzenie 

– inauguracja Stacji Książki. Str. 11
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jest takie miejsce, gdzie lekki po-
wiew wiatru mówi tobie „dzień 
dobry”, a zachodzące słońce odpro-
wadza do snu odbijając się w toni 
jeziora. jest takie miejsce, gdzie w 
ciągu dnia leśne zakątki dają tobie 
wytchnienie, a jedynym słyszalnym 
„hałasem” może być tylko śpiew 
ptaków. to miejsce jest bardzo bli-
sko ciebie. to kraina 100 jezior 
położona 70 km od Poznania i 60 
km od Gorzowa wielkopolskiego, w 
powiecie międzychodzkim. to tam 
w otulinie Puszczy Noteckiej, nad 
jeziorem kuchennym w Prusimiu, 
czeka na ciebie magiczna olandia.

Olandia
Nie bez powodu to miejsce na 

mapie nazywane jest krainą 100 je-
zior. to właśnie pomiędzy jeziorami 
skrywa się niezwykła olandia, gdzie 
z jednej strony wypoczniesz na łonie 
natury, a z drugiej strony zrealizu-

jesz najbardziej śmiałe urlopowe 
szaleństwa.

Sporty wodne i inne aktywności 
– Na czas wakacji przygotowa-

liśmy dla Państwa strzeżoną, pry-
watną plażę z beach barem, a także 
możliwość realizacji rozmaitych 
sportów wodnych – zapowiada Da-
mian Michałek z olandii. – istnieje 
możliwość rejsu motorówką, można 

wypożyczyć łódkę z silnikiem elek-
trycznym, powiosłować samemu 
łodzią, kajakiem, rowerkiem wod-
nym, czy po prostu popływać – do-
daje.

ale to nie wszystko. olandia to 
także stajnia koni, kort tenisowy, 
minigolf, boiska sportowe, wypoży-
czalnia rowerów i dziesiątki kilome-
trów okolicznych szlaków turystycz-
nych.

Relaks dla ciała i ducha
w olenderskiej zdrowotni sPa 

czekają na Państwa liczne zabiegi 
na twarz i ciało. to m.in. masaż re-
laksacyjny, masaż gorącymi kamie-
niami, zabiegi algami morskimi czy 
czekoladą oraz kąpiele winne.  

– Przygotowaliśmy dla was rów-
nież strefę relaksu z sauną suchą 
oraz jacuzzi, a dla bardziej wyma-
gających saunarium, które znajdu-
ję się bezpośrednio nad jeziorem. 
Duża sauna z widokiem na jezioro 
oraz jacuzzi – to naprawdę robi wra-
żenie – zaznacza Damian Michałek.

Olenderskie smaki 
olandia to także znakomite miej-

sce jeśli chodzi o wartość kulinarną. 
czuwają na tym mistrzowie kuchni: 
Paweł ludek i Mikołaj rey.

– stworzyliśmy produkty, które 
odzwierciedlają nasz region. w na-
szej ofercie znajdują się konfitury, 

powidła, oleje, herbaty, przetwo-
ry takie jak smalec klasyczny oraz 
smalec vege, kurki w zalewie, sery 
kozie. wszystkie półprodukty, któ-
re wykorzystujemy w naszej kuchni 
dostarczane są przez naszych lokal-
nych dostawców – mówi Damian 
Michałek. 

Wieczorem spokojny sen
olandia to 60 rustykalnych poko-

jów, częściowo klimatyzowanych, 
rozmieszczonych w trzech budyn-
kach: spichlerzu, Dworze i ka-
mienniku. olandia to miejsce, gdzie 
dziecko jest „vipem”, a zwierzak 
członkiem rodziny. Do tego nowe 
kamperowisko przygotowane na 
piętnaście aut oraz pole namiotowe.

szczegółowe informacje znaj-
dziecie na www.olandia.pl lub pod 
nr telefonu 608-467-367.

Do zobaczenia w krainie 100 je-
zior! DM

W końcu wakacje
Olandia w Krainie 100 Jezior
w otulinie Puszczy Noteckiej, nad jeziorem kuchennym w Prusimiu, czeka na Ciebie magiczna Olandia
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Uzyskał on 76,17% głosów. jego je-
dyny kontrkandydat Paweł Bączyk 
zdołał do siebie przekonać mniej niż 
co czwartego  wyborcę. Frekwen-
cja wyniosła 31%. zaprzysiężenie 
nowego wójta zaplanowano na 21 
czerwca - podczas sesji rady Gminy 
Dopiewo zwołanej przez komisarza 
wyborczego i w Poznaniu.

Nowo wybrany wójt ma 42 lata. 
Pełnił wcześniej przez 5 lat funk-
cję zastępcy wójta gminy Dopiewo 
(2014-2020), do śmierci wójta gmi-
ny Dopiewo – adriana Napierały. 
Przed samorządem zatrudniony 
był na Politechnice Poznańskiej 
jako adiunkt (jest doktorem nauk 
ekonomicznych), pracował też jako 
doradca i prowadził własną firmę. 
od kilkunastu lat jest mieszkańcem 
Dopiewca w gminie Dopiewo, gdzie 
zbudował dom i mieszka z żoną oraz 
dwiema córkami. Należy do ruchu 
społeczno - samorządowego „Bez-
partyjni wielkopolska”.

Na kilka dni przed wyborami 
opublikował on w internecie film, 
w którym przekonywał: - Przygoto-
wałem przemyślany plan działań dla 
naszych miejscowości na najbliższe 
lata. Mój pomysł to 36 propozycji 

w 12 obszarach życia gminy, a także 
82 konkretne inwestycje i zadania 
we wszystkich 11 sołectwach gminy 
Dopiewo.

Przekonał do siebie większość 
wyborców. wygrał w każdym z 14 

obwodów wyborczych w gminie Do-
piewo. Największe procentowo 
poparcie miał w więckowicach - 
89,51%, najmniejsze, bo sięgające 
57,24%, w Dąbrowie. 

- Bardzo dziękuję za udział w wy-

borach! tym, którzy na mnie głoso-
wali dziękuję za wsparcie, pomoc 
i zaufanie. obiecuję nie zawieść. 
tych zaś, którzy głosowali na moje-
go kontrkandydata zapewniam, że 
postaram się skutecznie realizować 
mój program dla dobra wszystkich 
mieszkańców  – napisał po ogło-
szeniu wyniku na swoim profilu na 
Facebooku Paweł Przepióra. 

Paweł Bączyk pogratulował zwy-
cięzcy, życząc realizacji wszystkich 
punktów programu wyborczego 
i zapowiadając rozliczenie z ich 
realizacji. Dziękując swoim wybor-
com, zwrócił uwagę, że mimo trud-
nej kampanii, wiele udało mu się 
osiągnąć. 

wyborom tym towarzyszyła naj-
dłuższa kampania wyborcza, ze 
względu na przekładanie kolejny-
mi rozporządzeniami terminu wy-
borów przez premiera, w związku 
z sytuacją epidemiczną. Udało je się 
przeprowadzić w czwartym wskaza-
nym w tym roku terminie – kolejno 
miały się odbyć: 7 marca, 11 kwiet-
nia i 9 maja 2021 r., ale były prze-
kładane na skutek rekomendacji 
Głównego inspektora sanitarnego.

wybory przedterminowe za-

zwyczaj charakteryzuje mniejsza 
frekwencja niż wybory ogólnopol-
skie.13 czerwca 2021 r. w gminie 
Dopiewo do urn poszło mniej niż 
jedna trzecia uprawnionych do gło-
sowania – 6517 z 21023, oddano 
6462 głosy ważne. Najwięcej osób 
odwiedziło obydwa lokale wybor-
cze w Dopiewie - 37,33% i 35,37%. 
Najmniejsze zainteresowanie wybo-
rami odnotowano w jednym z trzech 
lokali w skórzewie - 23,51%. 

czerwcowe wybory w gminie 
Dopiewo przesądziły o tym, kto do-
kończy kadencję. Po 5 miesiącach 
zarządzania gminą przez zbyszka 
Górnego – wyznaczonego do peł-
nienia funkcji wójta w Dopiewie 
przez premiera, do Urzędu Gminy 
Dopiewo powraca jako wójt Paweł 
Przepióra, który otrzymał w tych 
wyborach od mieszkańców solid-
ną legitymację, bliską tej, którą 
w 2018 r. miał śp. adrian Napierała  
(78,23%).  

Dopiewo

Paweł Przepióra wójtem Dopiewa
Paweł Przepióra będzie nowym wójtem gminy Dopiewo. tak zdecydowali jej mieszkańcy, którzy wzięli 
udział w przedterminowych wyborach 13 czerwca 
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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od soboty (26 czerwca) do wtorku 
(31 sierpnia) ze względu na nie-
zbędne do wykonania prace siecio-
we na terenie zajezdni tramwajowej 
przy ulicy Fortecznej, obejmujące 
przede wszystkim przebudowę sta-
cji trakcyjnej zasilającej m.in. trasę 
tramwajową na ul. starołęckiej, 
konieczne będzie wyłączenie ruchu 
na odcinku od pętli starołęka Mała 
do pętli starołęka. jednocześnie 
trwające obecnie prace w zakresie 
przebudowy wiaduktu w ciągu ul. 
Gołężyckiej spowodowały poważne 
utrudnienia w rejonie całej starołę-
ki, obejmując również komunikację 
autobusową pomiędzy starołęką 
wielką, Minikowem, Marlewem 
i Głuszyną, jak również miejsco-
wościami czapury, wiórek, Dasze-
wice, Babki, kamionki i Borówiec 
a położoną przy ul. książęcej pętlą 
autobusową starołęka.

w celu poprawy tej trudnej sy-
tuacji przygotowany został pakiet 
rozwiązań ukierunkowanych przede 
wszystkim na usprawnienie komu-
nikacji samochodowej w osi ul. sta-
rołęckiej oraz na poprawę warun-
ków dojazdu autobusów i przesiadki 
w rejonie węzła komunikacyjnego 
starołęka dla pasażerów transportu 
publicznego.

w ramach pakietu nastąpi:
- wprowadzenie od 28 czerw-

ca (poniedziałek) do 31 sierpnia 
(niedziela), głównie w godzinach 
pozaszczytowych i wieczornych, 
dodatkowych 15 par pociągów Po-
znańskiej kolei Metropolitalnej 
(PkM) na odcinku Poznań krzesiny 

- Poznań starołęka - Poznań Dębina 
- Poznań Główny, jako uzupełnienie 
obecnych połączeń, tak aby pociągi 
przez cały dzień kursowały średnio 
co ok. 30 minut. czas przejazdu ze 
stacji Poznań starołęka do Poznań 
Główny wynosi średnio ok. 7 minut 
- to najszybsza możliwość dostania 
się do centrum miasta. Przypomi-
namy, że posiadacze biletów okre-
sowych sieciowych ztM ważnych 
w strefie a mogą bez dodatkowej 
opłaty podróżować pociągami spół-
ek koleje wielkopolskie i Polre-
Gio na terenie Poznania.

rozkład jazdy ze stacji Poznań 
starołęka w kierunku Poznania 
Głównego oraz ze stacji Poznań 
Główny w kierunku starołęki znaj-
duje się w załączniku.

- wdrożenie po południowej stro-
nie torów kolejowych zmian orga-
nizacji ruchu, w celu zmniejszenia 
skali zatłoczenia skrzyżowania ul. 

starołęckiej i ul. książęcej: dla po-
prawy przepustowości ul. starołęc-
kiej i zmniejszenia skali opóźnień 
autobusów dojeżdżających do węzła 
przesiadkowego starołęka. Propo-
nowana zmiana dotyczy wprowa-
dzenia ruchu jednokierunkowego 
na ulicy książęcej - od Św. anto-
niego do starołęckiej oraz na ulicy 
Św. antoniego - od starołęckiej do 
książęcej. Drugi pas na tych ulicach 
przeznaczony byłby dla autobusów 
jako buspas.

- skierowanie linii tramwajowych 
do pętli Unii lubelskiej oraz sta-
rołęka Mała. Do pętli tramwajowej 
Unii lubelskiej, poza dojeżdżający-
mi tam stale liniami 5 i 11 skierowa-
na zostanie również linia nr 7.

- uruchomienie dwóch dodatko-
wych linii autobusowych „za tram-
waj”. w okresie od 26 czerwca do 
31 sierpnia planowane jest urucho-
mienie dwóch linii autobusowych 

„za tramwaj”: t5 na trasie od pętli 
tramwajowej starołęka do Unii lu-
belskiej przez ul. Forteczną oraz 
t4 od pętli autobusowej przy ul. 
książęcej do ronda starołęka przez 
ul. starołęcką. linia t5 będzie peł-
nić podstawową rolę komunikacji 
zastępczej - kursować będzie co 5 
minut w godzinach szczytu i co ok. 
7-8 minut poza godzinami szczy-
tu. jej celem będzie zapewnienie 
pasażerom szybkiego i sprawnego 
skomunikowania pomiędzy węzłem 
starołęka a liniami tramwajowy-
mi jadącymi w kierunku centrum 
miasta. Na pętli Unii lubelskiej 
możliwa będzie sprawna przesiadka 
„drzwi w drzwi”. linia t4 będzie 
kursowała z częstotliwością co 15 
minut przez cały dzień i zapewni 
komunikację wzdłuż ulicy starołęc-
kiej.

- wdrożenie zmian organizacji 
ruchu po północnej stronie torów 

kolejowych w celu zmniejszenia 
skali zatłoczenia skrzyżowania ul. 
starołęckiej i ul. Fortecznej: dla po-
prawy przepustowości ul. starołęc-
kiej i zmniejszenia ryzyka opóźnień 
autobusów obsługujących linię t5.

Proponowana zmiana dotyczy 
ograniczenia ruchu samochodowe-
go na ulicy Fortecznej w kierunku 
od romana Maya do starołęckiej 
- wjazd w tę stronę możliwy będzie 
jedynie dla autobusów oraz jako 
dojazd do posesji. Nie będzie możli-
wości skrętu w lewo z ulicy Fortecz-
nej w ulicę starołęcką. Dojazd dla 
samochodów do ulicy starołęckiej 
będzie możliwy przez ulicę roma-
na Maya lub ulicę Unii lubelskiej 
i rondo Żegrze.

Przygotowane przez zarząd 
transportu Miejskiego wspólnie 
z Miejskim inżynierem ruchu oraz 
z MPk Poznań sp. z o.o. propozycje 
zostały już wstępnie przedstawione 
radzie osiedla starołęka-Mini-
kowo-Marlewo i zostały przyjęte 
z aprobatą, jako mogące istotnie 
poprawić niezwykle trudną sytuację 
komunikacyjną w okresie wakacji 
letnich. 

zaproponowane rozwiązania, 
stanowiąc spójny pakiet uspraw-
nień, pozwolą na zmniejszenie 
niedogodności zarówno dla pasa-
żerów komunikacji miejskiej, jak 
również kierowców poruszających 
się ulicą starołęcką, związanych 
z trwającymi obecnie oraz mają-
cymi wystąpić latem problemami 
komunikacyjnymi. 
RB, ZTM

wraz z trasą tramwajową na Nara-
mowice powstaje układ dróg z chod-
nikami i trasami rowerowymi. w ra-
mach tych prac przebudowywana 
jest m.in. ul. Naramowicka. Na od-
cinku pomiędzy pętlą wilczak a os. 
kosmonautów, zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami, wylewana 
jest ostatnia, ścieralna warstwa na-
wierzchni. Prace te charakteryzują 
się szybkim postępem, ale powodu-
ją tymczasowe utrudnienia w ruchu. 
21 i 22 czerwca nawierzchnia będzie 
również układana na ul. słowiań-
skiej na wysokości pętli wilczak.

21 czerwca na ul. Naramowickiej 
prace prowadzone będą na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. wilczak 
i słowiańską do ul. serbskiej wraz 
z wyjazdem z posesji przy ul. Nara-
mowickiej 31-47 (ataner). skutko-
wać będą całkowitym zamknięciem 
drogi. Dojazd do posesji przy ul. 
Naramowickiej 31-47 będzie moż-
liwy tylko od strony ronda solidar-
ności przez stację paliw, a wyjazd do 
ul. serbskiej. Pozostałe posesje tego 
jednego dnia zostaną pozbawione 

możliwości dojazdu. 
tego samego dnia nawierzchnia 

będzie układana na południowej 
stronie ul. słowiańskiej, na wysoko-
ści pętli wilczak. Podczas tych ro-
bót część jezdni zostanie wyłączona 
z ruchu, ale przejazd w obu kierun-
kach będzie utrzymany. Przejście 
pomiędzy pętlą tramwajową i os. 
Pod lipami/parkiem kosynierów 
będzie możliwe wyłącznie przez ul. 
słowiańską (przejście przez ul. Na-
ramowicką musi zostać wyłączone 
na czas prac). we wtorek (22 czerw-
ca) nawierzchnia ścieralna będzie 
układana na drugiej, czyli północnej 
części ul. słowiańskiej. w czasie 
robót nie będzie ona dostępna dla 
pojazdów, ale ruch dwukierunkowy 
w dalszym ciągu zostanie zacho-
wany poprzez południową część 
jezdni, a przejście pomiędzy pętlą 
tramwajową i os. Pod lipami/par-
kiem kosynierów nadal możliwe 
będzie przez ul. słowiańską lub ul. 
Naramowicką. 

22 czerwca kontynuowane będą 
także prace na ul. Naramowickiej, 

od wyjazdu z posesji nr 31-47 do ul. 
serbskiej. obsługa posesji nr 22-
38a pozostanie niezmienna, tj. od 
strony ul. szelągowskiej, natomiast 
zmierzający do posesji nr 31-47 
kierowani będą przez stacje paliw 
(jadąc od ronda solidarności) lub 
tak jak ma to miejsce obecnie przez 
ul. Naramowicką, natomiast wyjazd 
zapewniony będzie wyłącznie przez 
stację paliw.

z kolei na środę, 23 czerwca, 
zaplanowano prace na odcinku ul. 
Naramowickiej pomiędzy ul. serb-
ską a włodarską. tego dnia ruch na 
tym fragmencie zostanie całkowicie 
zamknięty wraz z wjazdami z ulic 
poprzecznych, tj. czarna rola oraz 
ziarnista. Dojazd do posesji przy ul. 
Naramowickiej nr 84-112 w czasie 
prac będzie możliwy od ul. lechic-
kiej, a dojazd od strony południowej 

zapewniony zostanie po zakończe-
niu robót i ponownym udostępnie-
niu ul. Naramowickiej między ul. 
serbską i ziarnistą. 

Po wykonaniu robót przewidzia-
nych na 23 czerwca, ruch zostanie 
przywrócony do aktualnego stanu. 
w drugiej połowie tygodnia kon-
tynuowane będą prace w zakresie 
warstw ścieralnych, lecz nie będą 
one już skutkować znaczącymi 
zmianami organizacji ruchu. 

Prosimy o przeparkowanie pojaz-
dów znajdujących się w miejscach, 
gdzie prowadzone będą zapowiada-
ne prace. wykonawca będzie rów-
nież uprzedzał o konieczności prze-
parkowania poprzez oznakowanie 
pionowe i ulotki. alternatywą mogą 
być np. parkingi przy ul. słowiań-
skiej czy os. Pod lipami.

wszelkie prace związane z ukła-
daniem warstwy ścieralnej uzależ-
nione są od warunków pogodo-
wych. w przypadku wystąpienia 
opadów terminy ulegną przesunię-
ciu, o czym będziemy informować. 
RB, PIM

Zmiany w komunikacji na Starołęce
ztM wspólnie z Mir i MPk przygotowały propozycję zmian w organizacji ruchu w rejonie starołęki. 
Ma ona na celu zmniejszenie niedogodności komunikacyjnych, związanych z planowanym na wakacje 
wyłączeniem ruchu tramwajowego pomiędzy Starołęką a Starołęką Małą, a także dla usprawnienia 
komunikacji autobusowej po południowej stronie torów kolejowych 
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Ostatnia warstwa na ul. Naramowickiej i Słowiańskiej

Schemat organizacji ruchu w związku z wylewaniem ostatniej, ścieral-
nej warstwy nawierzchni. 

W czasie prac na Starołęce tramwaje dojeżdżać będą do pętli Starołęka Mała (dawniej Stomil).
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króTko z  powiaTu

Inwestycje mimo pandemii
– ten budżet był proinwestycyj-

ny i prospołeczny, udało się zreali-
zować inwestycje niezależnie od 
trudności, a jednocześnie zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom – 
podsumował miniony rok radny se-
weryn waligóra.  

ostatecznie dochody za 2020 rok 
wyniosły ponad 404 mln zł, a wydat-
ki ok. 400 mln zł. Do budżetu cen-
tralnego trafiło ponad 38 milionów 
złotych tzw. podatku janosikowe-
go. to 5 milionów więcej niż za rok 
2019. 

– Mimo tak trudnych miesięcy 
udało się oddać do użytku najno-
wocześniejszy blok operacyjny 
w puszczykowskim szpitalu, nie-
przerwanie prowadziliśmy inwe-
stycje drogowe, cały czas mimo re-
żimu sanitarnego przyjmowaliśmy 
w urzędzie naszych mieszkańców. 
Pandemia nas nie zatrzymała, choć 
z pewnością nieco spowolniła tem-
po pracy – mówi jan Grabkowski, 
starosta poznański.  

Najwięcej na drogi i szkoły
aż 106,1 mln złotych powiat 

przeznaczył na zarządzanie droga-
mi. Niemal 73 mln zł pochłonęły 
inwestycje, prawie 24 mln zł – re-
monty i utrzymanie, a ponad 5,0 
mln zł wydano na wykup gruntów 
pod przyszłe zadania. co udało się 
przebudować w 2020 roku? Drogę 
więckowice – lusówko (2,5 km), 
ulicę sowiniecką w Mosinie (1,3 
km), a także kolejne odcinki Po-
znańskiej w koziegłowach (0,9 km) 
i trasy iwno – Pobiedziska (3,1 km). 
Nad torami kolejowymi na ulicy 
Gnieźnieńskiej w Murowanej Gośli-
nie pojawił się nowy wiadukt.  w ze-

szłym roku zakończono też pierwszy 
etap remontu mostu w Biedrusku, 
a także „akcję nakładki”, w ramach 
której odnowionych zostało 18 km 
dróg powiatowych. 

Drugie miejsce pod wzglę-
dem wydatków zajmuje edukacja. 
w ubiegłym roku powiat wydał 
85,9 mln zł, z czego 65,4 mln zł sta-
nowiły same wynagrodzenia, przy 
otrzymywanej subwencji oświato-
wej w wysokości 60 mln złotych. Po-
zostałe środki przeznaczone zostały 
na  zakup materiałów, wyposażenia, 
środków dydaktycznych, przepro-
wadzenie remontów, czyli bieżące 

funkcjonowanie placówek oświa-
towych. Dofinansowano również 
projekty edukacyjne, w tym m.in. 
„europa nie wyklucza”, „kreatywni 
technicy z wodziczki w nowocze-
snej europie”, „ckP – kuźnia kwa-
lifikacji i kompetencji”. 

Zdrowie to priorytet
rokrocznie znaczną część budże-

tu powiat przeznacza na politykę 
społeczną i ochronę zdrowia. Nie 
inaczej było 2020 roku. za 64,6 mln 
złotych sfinansowano Powiatowego 
centrum Pomocy rodzinie, wspar-
cie uzyskały rodziny zastępcze, 

domy dziecka, ośrodki interwencji 
kryzysowej. Dzięki dużej popular-
ności programów profilaktycznych 
udało się przeprowadzić akcję szcze-
pień przeciwko hPV i grypie – łącz-
nie zaszczepionych zostało prawie 
4,2 tysiąca osób. Na dotacje do reha-
bilitacji społecznej i zawodowej mo-
gły liczyć osoby niepełnosprawne.  

epidemia koronawirusa wymu-
siła na samorządach nowe wydatki 
w zakresie bezpieczeństwa. 2,3 mln 
zł przeznaczył powiat na przeciw-
działanie skutkom sars-coV-2. 
Do pracowników i uczniów szkół 
prowadzonych przez powiat trafiły 

środki czystości, przeciwwirusowe 
i dezynfekujące. kupiono maseczki 
higieniczne, rękawiczki jednora-
zowe, przyłbice, osłony stanowisk 
pracy, kombinezony, fartuchy, 
ochraniacze na obuwie, dozowniki, 
ozonatory, termometry bezdotyko-
we. 

– zaopatrzyliśmy też nasze szko-
ły w pomoce dydaktyczne do zajęć 
zdalnych: replikatory do laptopów, 
notebooki, licencje Microsoft te-
ams, laptopy – wymienia starosta 
poznański. –  w tym trudnym okre-
sie naszym priorytetem była rów-
nież ochrona mieszkańców DPs-u. 
w tym celu kupiliśmy system mo-
nitoringu termowizyjnego dla pla-
cówki w lisówkach. Nigdy nie żało-
waliśmy na te kwestie pieniędzy, bo 
oświata i zdrowie to nasze priorytety 
– przypomina. 

Dbamy o kulturę i środowisko
Na zabytki w 2020 r. wydano 2,4 

mln zł, z czego 800 tys. zł. przeka-
zano na ratowanie barokowego ze-
społu klasztornego franciszkanów 
w Poznaniu w ramach ochrony dzie-
dzictwa kulturowego Metropolii Po-
znań. 1,6 mln zł rozdysponowano 
na prace konserwatorskie restaura-
torskie i roboty budowlane. 

– chcemy, aby powiat sprzyjał za-
równo rozwojowi przedsiębiorczo-
ści, jak i utrzymaniu dóbr kultury 
– zapewnia Grabkowski. 

Po raz kolejny w budżecie zna-
lazły się pieniądze na ekologiczne 
projekty. Ponad milion złotych wy-
dano na likwidację tzw. kopciu-
chów. Nadal prowadzony jest pro-
gram likwidacji azbestu. łącznie na 
ochronę środowiska wydano blisko 
2 miliony złotych. KG
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Nie było głosów przeciw
od lat najwięcej pieniędzy powiat poznański inwestuje w edukację i drogi. Nie inaczej było w ubiegłym 
roku, który ze względu na pandemię wymusił na samorządach także nowe wydatki. radni przyjęli 
sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu poznańskiego za 2020 rok i udzielili zdecydowaną większością 
głosów wotum zaufania oraz absolutorium staroście poznańskiemu i Zarządowi Powiatu w Poznaniu

Jan Grabkowski odbiera gratulacje od przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego Piotra Burdajewicza.

Na zabytki, m.in. Zamek w Kórniku, w 2020 r. wydano 2,4 mln zł. 
W 2020 roku oddano do użytku najnowocześniejszy w Wielkopolsce blok operacyjny w puszczykowskim 
szpitalu.
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komorniki, sTęszew

sesja absolutoryjna, która odbyła 
się w komornikach 7 czerwca, była 
pierwszym spotkaniem radnych 
w sali sesyjnej od marca 2020 roku, 
kiedy przeszli w tryb pracy online. 

wójt jan Broda przedstawił ra-
port o stanie gminy komorniki za 
2020 rok podkreślając, że mimo 
pandemii koronawirusa, ubiegły 
rok można ocenić pozytywie pod 
względem wykonania budżetu oraz 
realizowanych zadań, zwłaszcza in-
westycyjnych. 

- trudny rok zakończyliśmy z za-
dowalającym wynikiem i w dobrej 
kondycji - dodał. jan Broda podkre-
ślił, że jest to zasługa pracy i zaanga-
żowania zespołu pracowników urzę-
du i jednostek, radnych i sołtysów. 

Nad raportem wywiązała się dys-
kusja, w której radni oceniali stan 
gminy, mówili o plusach i zastrzeże-
niach. Dużo uwag dotyczyło polityki 
przestrzennej gminy i konieczno-
ści ograniczenia gęstej zabudowy 
mieszkaniowej, sprawy cmentarza 
komunalnego, walki ze smogiem, 
czy pozyskiwania środków ze-
wnętrznych jako kierunków działań 
na przyszłe lata. 

radni udzielili wójtowi wotum 
zaufania 13 głosami, 6 było przeciw-
nych, a 2 wstrzymało się od głosu. 

jednogłośnie pozytywnie oce-
niono natomiast sprawozdanie 
finansowe za 2020 rok. skarbnik 
Małgorzata Pinczak przygotowała 
szczegółowe podsumowanie realiza-
cji budżetu i przedstawiła pozytyw-
ne opinie regionalnej izby obra-
chunkowej oraz komisji rewizyjnej. 

Budżet gminy komorniki na rok 
2020 wynosił po stronie dochodów 
211.750.316 zł, a po stronie wydat-
ków 209.798.066 zł. Po wprowa-
dzonych w ciągu roku 15 zmianach 
do budżetu, na koniec 2020 r. do-
chody kształtowały się na pozio-
mie 225.594.675,67 zł, a wydatki 
226.069.221,67 zł. Po raz pierwszy 
gmina przekroczyła próg 200 milio-
nów zł w dochodach (przez 54 mln 
zł otrzymane na realizację Progra-
mu 500+). 

ostatecznie dochody w 2020 r. 
wykonano na poziomie 226.118.727 
zł, (100,23% planu). Największą 
część dochodów stanowiły wpływy 
z podatku Pit (59.070.540,00 zł 
– o 2,1 mln zł więcej niż w 2019r.) 
i z podatku cit (11.093.637,41 zł 
–  o 2,6 mln zł mniej niż w 2019 r.). 

wydatki z budżetu gmi-
ny zrealizowano na poziomie 
215.219.810.00 zł (95,20% planu). 

Na wydatki majątkowe w 2020 r. 
gmina przeznaczyła 40.396.424,22 
zł (96,83% planu).

Do użytku oddano największą 
inwestycję ostatnich lat – centrum 
tradycji i kultury. Największymi 
inwestycjami drogowymi w 2020 
roku były budowy ulic: M. rave-
la, h. wieniawskiego i st. Mo-
niuszki w szreniawie, ulicy Żytniej 
w Plewiskach oraz ulicy cmentarnej 
w łęczycy. Powstały też nowe ulice 
w komornikach (stawna – etap ii, 
kolejne odcinki ognikowej i Malwo-
wej), w łęczycy (ul. Pogodna). Na 
gminnej mapie monitoringu poja-
wiają się nowe punkty.  

Bez opóźnień trwają prace (na 
razie projektowe) przy największych 
inwestycjach drogowych w Plewi-
skach: wiadukcie drogowym na 
ul. kolejowej, na granicy Plewisk 
i skórzewa wraz z budową przyle-
głego układu drogowego oraz „wę-
zeł Grunwaldzka” – bezkolizyjny 
przejazd pod torami kolejowymi na 
granicy Poznania i Plewisk. zakoń-
czony został też i etap budowy naj-
większego kompleksu sportowego 
w szreniawie. 

w 2020 r. spłacono raty pożyczek 
zaciągniętych w wojewódzkim Fun-
duszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej w kwocie 1.130.000 zł 

oraz wykupiono obligacje komunal-
ne w kwocie 5.700.000 zł. 

zadłużenie gminy komorniki na 
koniec 2020 r. wynosiło 35.647.000 
zł, tj. 15.76% dochodów wykona-
nych w 2020 roku. składają się na 
nie pożyczki w wFoŚiGw w kwocie 
3.625.000 zł i obligacje komunalne 
w kwocie 32.022.000 zł. 

zaległości podatkowe na 31 
grudnia 2020 roku wyniosły 
5.308.983,63 zł. 

tradycyjnie oświata i wychowanie 
to ogromny kawałek budżetowego 
tortu. w 2020 r. wydatki w tym ob-
szarze wyniosły 92.752.658,01 zł, 
w tym 20.186.252,25 zł to koszt bu-
dowy nowej szkoły w wirach (tylko 
w 2020 r.). Ponadto koszty oświaty 
w ubiegłym roku to:
– szkoły podstawowe 
 – 55.789.364,95 zł
– świetlice szkolne 
 – 2.715.062,39 zł
– przedszkola  – 31.425.398,51 zł.  

za udzieleniem wójtowi absoluto-
rium głosowało 15 radnych, 6 było 
przeciw. Podziękowania skarbnik 
gminy złożyli wójt i przewodniczący 
rady Gminy. Red

Rekordowe dochody 
gminy Komorniki
wójt gminy komorniki jan Broda otrzymał wotum zaufania 
oraz absolutorium za 2020 rok

145–lecie ZSP w Strykowie

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 265 Burmistrza Gminy Stęszew  
z 26 maja 2021r.   
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.
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zespół szkolno-Przedszkolny 
w strykowie (gm. stęszew) obcho-
dził jubileusz 145-lecia istnienia. 
z uwagi na niecodzienną sytuację 
w kraju związaną z zagrożeniem 
epidemicznym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo uczniów, pracow-
ników,  absolwentów oraz przyjaciół 
szkoły, świętowanie tej niezwykłej 
uroczystości wyglądało trochę ina-
czej niż planowano.
By przywołać najważniejsze wy-
darzenia z życia szkoły, a także 
przedstawić krótki rys historyczny 
placówki, uczniowie przygotowali 
specjalne wydanie szkolnej gazetki 
„kor – wieści”. Ponadto w przed-
szkolu oraz w szkole odbyły się lek-
cje poświęcone historii placówki jak 
i  patrona zespołu szkolno – Przed-
szkolnego w strykowie -  januszowi 
korczakowi. z okazji jubileuszu, 
szkoła wydała również specjalny ka-
lendarz, w którym przedstawione są 
m.in. prace plastyczne uczniów. Po-
nadto zaplanowano wystawę prac 
plastycznych i zdjęć przedstawiają-

cych jubileusz szkoły oczami dzieci.
7 czerwca odbyła się ceremonia po-
sadzenia drzewa – surmia katalpa, 
upamiętniająca 145 lat istnienia 
szkoły. Posadzenia dokonał m.in. 
najmłodszy uczeń oraz najstarszy 
absolwent szkoły, a także dyrektor 
placówki igor Bykowski.  Podczas 
uroczystości nie zabrakło krótkiej 
części artystycznej w wykonaniu 
uczniów oraz życzeń jubileuszo-
wych zaproszonych gości. w cere-
monii uczestniczyli m.in.: burmistrz 
włodzimierz Pinczak, dyrektorzy 
gminnych szkół, przyjaciele szkoły 
oraz przedstawiciele społeczności 
wsi strykowo. Red

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 21 czerwca 2021 roku zostaną podane do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne przy  

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

gminnych położonych w Lusowie i Baranowie, które zostały przeznaczone  
do zbycia w trybie przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym 

lub 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. 

o gminie komorniki 
piszemy także na  

naszglospoznanski.pl
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Czerownak

w czerwcu czuć na plecach oddech 
szybko zbliżających się wakacji. 
centrum rozwoju kultury Fizycz-
nej akweN w czerwonaku planu-
je długie, gorące i bardzo aktywne 
lato, nie tylko dla mieszkańców 
gminy, ale również gmin ościen-
nych i odwiedzających poznania-
ków. Na początku miesiąca został 
zainaugurowany weekendowo se-
zon na kąpielisku akweN tropi-
cana w owińskach (ul. Plażowa 1), 
które od 26 czerwca będzie dostęp-
ne codziennie w godzinach 10.00-
20.00. i tak już nieprzerwanie do 31 
sierpnia.

w tym roku został zainstalowany 
specjalny system do napowietrzania 
wody zmniejszający ryzyko poja-
wienia się sinic. ale to nie wszyst-
kie nowości.  Pojawiły się atrakcje 
dla dzieci – dmuchana zjeżdżalnia, 
zabawki i zraszacze. Będzie można 
skorzystać z wodnego toru prze-
szkód. Funkcjonuje wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Punkt gastrono-
miczny na tropicanie oferuje lody, 
słodkie i słone przekąski, zimne na-
poje, zapiekanki, frytki i inne sma-
kołyki.

Polecamy dojazd do kąpieliska 
wykorzystując bardzo dobre połą-
czenie kolejowe na linii Poznań-
-owińska. wysiadając na stacji do-
celowej w 5 minut dotrą Państwo do 
tropicany.  

Plażowe rywalizacje
osoby lubiące łączyć sportową 

rywalizację i odpoczynek na plaży 
z pewnością ucieszy informacja, że  
na kąpielisku trwają ostatnie prace 
związane z budową nowych boisk 
do gier zespołowych: siatkówki 
plażowej, beach soccera oraz pla-
żowej piłki ręcznej. Boiska będą 
w pełni gotowe przed lipcem, tak 
aby bez przeszkód odbyły się tam 
planowane na ten miesiąc rozgryw-
ki plażowej piłki siatkowej i nożnej. 
zgłoszenia na turniej akweN 
Beach Volley cup 4 lipca rozeszły 
się błyskawicznie, wkrótce zosta-
ną ogłoszone zapisy na akweN 
Beach soccer cup (17-18.07.). 
w sierpniu natomiast rozegrane 
będą akweNBUle cUP – 7.08 
oraz akweN tropicana tenis Be-
ach cup – 28.08.

organizatorzy zapraszają na te 
wydarzenia wszystkie zainteresowa-
ne dobrą zabawą osoby z Poznania 
i okolic.

Żelazne rozgrywki  
dla twardzielek i twardzieli 
tropicana i jej okolice są od 

kilku lat areną rywalizacji triath-
lonowych. to tutaj organizowany 
jest znany w środowisku żelaznych 
ludzi triathlon czerwonak – ka-
meralne w swoim wymiarze, ale 
ze względu na miejsce zdarzenia 
(Puszcza zielonka) i szczególną at-
mosferę, którą udaje się stworzyć, 
wyjątkowe wydarzenie  sportowe. 
to bodaj jedyny crossowy triathlon 
w wielkopolsce. w ubiegłym roku, 
w związku z pandemią triathlon się 
nie odbył, ale jego siódma, tego-
roczna edycja przed nami. zapisy 
zostaną uruchomione 1 lipca, a już 
teraz amatorzy pływania, jazdy na 
rowerze i biegu mogą rezerwować 
termin 21 sierpnia. Dzień później 
(22.08.) – nowość w kalendarzu 
sportowych imprez w czerwonaku 

– swimrun, czyli pływanie połą-
czone z bieganiem. to samo miejsce 
i ta sama data uruchomienia zapi-
sów – 1 lipca. warto śledzić profil 
facebookowy organizatora, bo to on 
jest główną platformą komunikacji 
akwenowych wydarzeń sportowych.

Kamperem przez Czerwonak
turystów przemierzających wiel-

kopolskę zachęcamy do skorzysta-
nia z pola biwakowego przy porcie 
rzecznym akweN Marina w czer-
wonaku, ul. Portowa 1. Dysponuje 
ono ośmioma odgrodzonymi od 
siebie miejscami  na rozbicie namio-
tów i trzema stanowiskami dla kam-
perów. Przy każdym znajduje się 
słupek dystrybucyjny z energią elek-
tryczną. oczywiście zapewniony 
jest dostęp do bieżącej wody, prysz-
nica i toalet. obiekt jest dostępny 
dla osób z niepełnosprawnością 

i matek z małymi dziećmi. Nieopo-
dal pola biwakowego znajduje się 
boisko do piłki plażowej. Na terenie 
portu można zorganizować ognisko 
lub wynająć domek grillowy. 

kontakt: tel. 663 558 580.
rezerwacje ogniska, chaty grillo-

wej: joanna andrecka tel. 512 260 
029, e-mail: j.andrecka@akwen-
czerwonak.pl.

Wartą warto 
a skoro już jesteśmy nad rzeką, 

to przypominamy, że w czerwo-
naku organizowane są spływy ka-
jakowe w każdą sobotę na dwóch 
różnych trasach zamiennie: Po-
znań-akweN Marina i akweN 
Marina-przystań owińska. w tym 
drugim wypadku atrakcją dodat-
kową dla uczestników spływów 
jest gra terenowa na pieszej trasie 
powrotnej z owińsk do czerwona-

ka, brzegiem rzeki. 
rezerwacje przyjmuje i szczegó-

łowych informacji udziela joanna 
andrecka tel. 512 260 029, e-mail: 
j.andrecka@akwenczerwonak.pl.

wiele wskazuje na to, że po roku 
przestoju spowodowanego niskim 
poziomem wody w rzece ruszy 
w czasie wakacji czerwonacki tram-
waj wodny (lipiec – sierpień). Pla-
nowane są rejsy z mariny w czer-
wonaku do owińsk. rejsy mają być 
połączone ze zwiedzaniem wsi pod 
przewodnictwem włodzimierza 
Buczyńskiego, regionalisty i histo-
ryka. Powrót tą samą trasą, tym ra-
zem pod prąd rzeki, po około dwóch 
godzinach. 

Questy – zwiedzanie z zagadkami
wyprawy kajakowe, rowerowe, 

czy piesze do czerwonaka i owińsk 
warto połączyć z zabawą terenową 
jaką są questy. Quest (z j. ang. – 
zadanie) jest formą bezobsługowej, 
edukacyjnej gry terenowej, której 
celem jest odkrycie ukrytego skar-
bu. Polega na przejściu nieozna-
kowanym szlakiem turystycznym, 
który za pomocą rymów i zagadek, 
znajdujących się na karcie questu 
odkryje przed nami ciekawe i często 
już zapomniane miejsca oraz ich hi-
storię i lokalne podania. w gminie 
czerwonak są już 3 takie gry tere-
nowe: „wokół klasztoru w owiń-
skach”, „kicin – dobrze, błogo 
i błękitnie” a także „czerwonak – 
historia pewnej ulicy”.  aby zostać 
odkrywcą wystarczy wydrukować 
kartę questową (www.czerwonak.
pl dział turysta) lub pobrać ulot-
kę (dostępne w Urzędzie Gminy, 
ośrodku edukacji Przyrodniczo-
-leśnej ‚Dziewicza Góra’ i w cen-
trum kultury i rekreacji w kozie-
głowach). zabawa jest dostępna 
całą dobę, przez siedem dni w tygo-
dniu. to uczestnik zabawy sam de-
cyduje, kiedy podejmie wyzwanie!

Śledź wydarzenia w Internecie
kalendarz wydarzeń w ramach 

aktywnego lata w czerwona-
ku 2021 dostępny jest na stronie 
internetowej centrum rozwoju 
kultury Fizycznej akweN (www.
akwenczerwonak.pl). tam i na pro-
filu facebookowym publikowane są 
wszystkie aktualne informacje, któ-
re pozwolą zapoznać się Państwu 
z ofertą sportową i turystyczno-re-
kreacyjną gminy czerwonak. Red
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8 Buk

o tym, że jest to inwestycja jak naj-
bardziej potrzebna, pisaliśmy wielo-
krotnie. w Buku do tej pory brako-
wało miejsc postojowych. Problem 
ten dotyczy wielu miast i większość 
z nich decyduje się na wprowadze-
nie opłat, ale Buk nie idzie ich śla-
dem. 

obecnie trwają prace archeolo-
giczne na rynku, a po ich zakończe-
niu rozpocznie się jego rewitaliza-
cja, o czym na sesjach rady Miasta 
i Gminy Buk wielokrotnie informo-
wał burmistrz Paweł adam. 

– ta inwestycja wymaga zapew-
nienia alternatywnych miejsc par-
kingowych. tym bardziej, że już 
wkrótce planowane jest przygo-
towanie niezbędnej dokumentacji 
umożliwiającej rewitalizację rynku 
i przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych w tym zakresie. trudno 
sobie wyobrazić prowadzenie inten-
sywnych prac modernizacyjnych na 
płycie bukowskiego rynku, bez za-
pewnienia mieszkańcom, szczegól-
nie okolicznych sołectw oraz lokal-
nym usługodawcom, handlowcom, 
przedsiębiorcom dostępnych miejsc 
parkingowych. właśnie w tym celu 
budowa parkingu przy ul. wielko-

wiejskiej (za budynkiem sali Miej-
skiej) jest niezbędna – mówił bur-
mistrz Paweł adam. 

inwestycja związana z parkin-
giem buforowym objęła budowę 
parkingu z 60 miejscami postojo-
wymi (w tym 3 miejsca dla auto-
busów i 3 miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych), drogi manewrowej, 

chodnika, kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowę sieci telekomu-
nikacyjnej i istniejącego zjazdu na 
drogę wojewódzką nr 306. zago-
spodarowanie terenów zieleni było 
istotnych elementem prac inwe-
stycyjnych i aż 2/3 działki udało 
się przeznaczyć na ten cel. Do na-
sadzenia wykorzystano odmiany 

drzew liściastych, które są odporne 
na warunki miejsca oraz mają małe 
wymagania co do stanowiska i gle-
by. są to m.in. klony, lipy, jarząb 
pospolity. też z uwagi na zapewnie-
nie ładu przestrzennego, tradycyjne 
ogrodzenie zastąpiono szpalerem 
tui, które stworzą naturalny parkan. 
aby zachować zabytkowy charakter 

tego miejsca, inwestycja została 
wzbogacona o lampy stylizowane 
na wzór dawnej synagogi. 

Przy sali Miejskiej, przez całą 
dobę począwszy od 16 czerwca 
otwarte jest przejście łączące par-
king z rynkiem. w godz. od 5:00 
do 22:00 czynna jest toaleta tuż 
obok przejścia, przy sali Miejskiej. 
obiekt w całości jest monitorowany, 
podobnie jak większość instytucji 
użytku publicznego oraz newral-
gicznych skrzyżowań w Buku.

Nowy parking buforowy nie tyl-
ko zapewnia miejsca postojowe 
i zdecydowanie odciąży rynek od 
zatłoczenia, ale też powinien stać 
się atrakcyjnym miejscem na mapie 
zieleni naszej gminy. Na to zadanie 
gminie udało się pozyskać środki 
z rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych. ostateczny koszt inwe-
stycji wyniósł 1.066.998,66 zł.

zachęcamy i prosimy wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców do 
korzystania z parkingu. w naszym 
wspólnym interesie jest, aby odcią-
żyć zatłoczony autami rynek i spra-
wić, aby był bardziej przyjazny dla 
ruchu pieszego.
Edyta Wasielewska

Nowe miejsca parkingowe w Buku
zakończono budowę parkingu buforowego przy ul. wielkowiejskiej. Przejście obok Sali Miejskiej czynne 
jest całodobowo

Droga po ten upragniony tytuł 
była bardzo długa, niejednokrot-
nie z wieloma przeszkodami. Pod-
opieczne trenera jarosława sznyce-
ra rozegrały 27 spotkań, z których 
każde było zwycięskie. Bukowianki 
z kompletem punktów sięgnęły po 
najcenniejsze trofeum.

w pierwszej fazie (liga woje-
wódzka) rozegrały 16 spotkań. 
w rozgrywkach centralnych dru-
żyna przeszła kolejno przez 1/16, 
1/8 i ¼, gdzie dziewczyny roze-
grały po trzy spotkania w każdym 
turnieju.

Finał Pucharu zPrP – FiNal 
FoUr odbył się w Świebodzicach 
(11-12.06.). w półfinale bukowian-
ki zmierzyły się z ks zgoda ruda 
Śląska, gdzie po bardzo dobrej 
drugiej połowie zwyciężyły 36:17. 
w finale zagrały z Mks Brodnica, 
z którym rywalizowały w 1/4 Pu-

charu zPrP, zdając sobie sprawę, 
że będzie to bardzo wymagające 
spotkanie. Powiększając stopniowo 
przewagę, zakończyły finał wygry-
wając 24:15 i zdobywając tytuł mi-
strza Polski młodziczek.

wyróżnienia indywidualne 
wśród bukowianek otrzymały: zofia 
skomra – najwszechstronniejsza 
zawodniczka, kinga karaś, ame-
lia wiśniewska i Maja wechman 
– najlepsza siódemka mistrzostw. 
Dodatkowo Maja wechman z 78 
celnymi trafieniami uplasowała się 
na czwartej pozycji w klasyfikacji 
strzelczyń. Najlepszym trenerem 
został jarosław sznycer. 

klasyfikacja końcowa finału: 
1. Uks Bukowia Buk
2. Mks Brodnica
3. ks zgoda ruda Śląska
4. Mks Victoria Świebodzice

Katarzyna Wechman

Bukowia mistrzem Polski!

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 

jak zawsze przed wakacjami ko-
menda wojewódzka Policji w Po-
znaniu oficjalnie rozpoczęła sezon 
letni nad wodą i już tradycyjnie 
wybrali na to miejsce jezioro w Nie-
pruszewie. Dopisała pogoda, a bo-
gaty program imprezy i wspaniała 
atmosfera sprawiły, że wakacje, na 
prawie tydzień przed ich rozpoczę-
ciem… już się zaczęły. Dlatego tak 
liczny był w ubiegły czwartek udział 
dzieci ze szkół podstawowych z mia-
sta i gminy Buk nad jeziorem Nie-
pruszewskim. 

Główne atrakcje i bogaty pro-
gram przygotowali policjanci z ko-
mendy wojewódzkiej i Miejskiej 
w Poznaniu. Nad jeziorem w efek-
towny sposób przeleciał nowy po-
licyjny śmigłowiec Bell 407. Po lą-

dowaniu uczniowie mogli obejrzeć 
go z bliska, podobnie jak policyjne 
motocykle, radiowozy czy sprzęt 
wykorzystywany przez policyjnych 
kontrterrorystów. Funkcjonariusze 
z komisariatu wodnego Policji w 
Poznaniu zaprezentowali pokazy 
ratowania ludzi w wodzie. swoimi 
umiejętnościami pochwalili się też 
policjanci pododdziału konnego i 
przewodnicy z psami policyjnymi. 
sprzęt zaprezentowali strażacy z 
Poznania i z osP z Niepruszewa 
oraz szewc. Przygotowano rów-
nież pokazy akcji oraz udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. wszystko po to, by tłumaczyć 
uczniom jak bezpiecznie spędzać 
czas nad wodą i podczas wakacji.

Burmistrz Paweł adam, dzięku-

jąc wszystkim przybyłym gościom i 
funkcjonariuszom służb dbających 
o nasze bezpieczeństwo, wyraził 
nadzieję, że akcja informacyjno-
-edukacyjna pod hasłem „kręci 
mnie bezpieczeństwo… nad wodą” 
nie jest ostatnim tego typu przed-
sięwzięciem, a o wyborze kąpieliska 
w Niepruszewie jako miejsca inau-
guracji sezonu letniego nad wodą, 
będzie nadal decydowała przyjazna 
infrastruktura, a przede wszystkim 
dobry klimat i dotychczasowa dobra 
współpraca z komendą wojewódz-
ką Policji, komisariatem wodnym 
oraz gminą Buk. EWA

Jezioro Niepruszewskie bezpieczne 
nie tylko od święta
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informacji z gminy Buk  
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl



9
nr 206 / 21 czerwca 2021

Tarnowo poDgórne

Podczas wakacji, w sobotnie i nie-
dzielne przedpołudnia, przyjdź na 
otwarte zajęcia gimnastyczne jogi i 
nordic walking do parku przy Pała-
cu jankowice. Bezpłatne spotkania 
dają szansę sprawdzenia, czy joga 
jest właśnie dla ciebie, czy praca 
nad ciałem daje zadowolenie i sa-
tysfakcję. jest to sposób na swego 
rodzaju świadomy relaks połączony 
z praktyką uważności – dotyczą-
cej ciała, oddechu, a także myśli i 
emocji. Ponieważ jogę może upra-
wiać każdy, dlatego Pałac zaprasza 
starszych i młodszych, a nawet naj-
młodszych z rodzicami. 

Na sobotnie zajęcia, rozpoczyna-
jące się o godz. 11 przyjdź w wygod-
nym warstwowym stroju, przynieś 
ze sobą matę oraz butelkę wody. 
Natomiast w niedzielne przedpo-
łudnie organizatorzy zapraszają na 
chodzenie z kijkami, czyli nordic 
walking. aby dołączyć do zajęć, w 
wygodnym stroju i z własnymi kij-
kami, przyjdź w niedzielę o 11. Red

Najpierw ocenie został poddany 
raport o stanie Gminy. omawiając 
ten dokument wójt tadeusz czajka 
podkreślał wpływ pandemii na wy-
niki realizację gminnych zamierzeń, 
na uzyskane wyniki ekonomiczne 
oraz na działalność gminnych in-
stytucji, spółek, organizacji. Potem 
odpowiadał na pytania radnych.

ostatecznie wotum zaufania 
udzieliło 17 radnych, a 3 wstrzy-
mało się od głosu (1 osoba była 
nieobecna). Głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium poprzedziło 

sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2020 rok, przedstawienie 
sprawozdania finansowego oraz in-
formacja o stanie mienia gminy.

Przeczytane zostały kolejno opi-
nia regionalnej izby obrachun-
kowej w Poznaniu, opinia komisji 
rewizyjnej rady Gminy oraz opi-
nie komisji stałych rady Gminy. 
Uchwałę o udzieleniu absolutorium 
wójtowi tadeuszowi czajce pod-
jęto jednogłośnie. wójt, dziękując 
radnym za tak mocne poparcie, 
podkreślił, że jest to wyraz uznania 

dla pracy jego, jego współpracowni-
ków, pracowników Urzędu Gminy 
oraz wszystkich osób realizujących 
zadania stawiane przed gminnym 
samorządem. Podziękował również 
skarbnik katarzynie jackowiak 
za skrupulatne pilnowanie stanu 
gminnych finansów, co w czasie 
pandemii stanowiło nie lada wyzwa-
nie. ARz

Jednogłośne absolutorium
Na czerwcowej sesji radni gminy tarnowo Podgórne udzielili wójtowi Tadeuszowi Czajce wotum zaufania 
oraz absolutorium
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Uroczyste zebranie członków tar-
nowskiego stowarzyszenia Przed-
siębiorców odbyło się 9 czerwca w 
Pałacu jaśminowym w Batorowie 
(gm. tarnowo Podgórne). Prezes 
tsP ryszard Balcerkiewicz pod-
sumował miniony rok działalności 
stowarzyszenia. Dokonano m.in. 
zmiany loga i strony internetowej. 
tsP jest też obecne w mediach spo-
łecznościowych. 

Nastąpiły także zmiany w sta-
tusie, które umożliwią dalszy 
rozwój tsP. w minionym roku 
członkowie tsP zaangażowali się 
również w akcje charytatywne, 
których celem była pomoc szpita-
lowi Miejskiemu im. józefa stru-
sia oraz lokalnym przedsiębio-
rom, m.in. restauratorom. tsP 
zagrało także dla woŚP. waż-
nym wydarzeniem było otwarcie 
zespołu szkół technicznych w 
tarnowie Podgórnym, którego 
inicjatorami byli członkowie tsP. 
jedną z ostatnich akcji były szcze-
pienia dla pracowników. 

jednym z głównym punktów spo-
tkania było wręczenie, po raz pierw-
szy w historii, statuetek sztafeta 
Przedsiębiorców za zasługi dla tsP 
i rozwoju przedsiębiorczości. otrzy-

mali je: krzysztof szumski - pierw-
szy prezes tsP, Mirosław wolski 
- prezes schattdecor, członek kr 
tsP i tadeusz czajka - wójt gminy 
tarnowo Podgórne. 

Uroczystość uświetniły występy 
uczniów samorządowej szkoły Mu-
zycznej oraz Młodzieżowej orkie-
stry Dętej w tarnowie Podgórnym. 
Lech

sołectwo tarnowo Podgórne orga-
nizuje samochodową rundkę po 
Gminie – rajd dla Piotrusia Pana. 
26 czerwca na trasę wyruszą zało-
gi, by wykonywać kolejne zadania 
przygotowane przez organizato-
rów. co ważne, znajomość gminy 
nie jest konieczna, do udziału za-
chęcamy również tych, którzy jesz-
cze nigdy nie startowali w takim 
wydarzeniu (ale ostrzegamy – to 
wciąga!). wiedzą to ci, którzy poje-
chali w wielkoorkiestrowej rundce 
„króle na kołach” – to wydarze-

nie organizuje ta sama ekipa, więc 
gwarantujemy, że będzie i wesoło, i 
zaskakująco.

impreza ma charakter charyta-
tywny – numery startowe można już 
licytować na facebookowym wyda-
rzeniu rajd dla Piotrusia Pana. ze-
brane środki zostaną przekazane w 
ramach pomocy finansowej na tur-
nus rehabilitacyjny dla mieszkań-
ca tarnowa Podgórnego Piotrusia 
zwirblisa. zapraszamy do zgłasza-
nia się – liczba załóg ograniczona. 
ARz

Gminny ośrodek kultury se-
zaM w tarnowie Podgórnym chce 
rozszerzać zasięg  edukacji także 
o kulturę ekologiczną, tę kulturę 
użytkowania naszego wspólnego 
środowiska. stąd też pomysł na 
piknik „eko”, który ma promo-
wać wizję, że edukacja/kultura/
otoczenie to trzy ściśle powiązane 
ze sobą komponenty, których nie 
powinno się traktować wybiórczo. 
Gok zaprasza do współdziałania 
wszystkich chętnych, by poszukać 
dróg aktywizacji w sferze kultury 
ekologicznej. 

- zabierzcie ze sobą rodzinę 
i przyjaciół, weźcie kapelusze, koce 
piknikowe i szklane bidony z wodą 
i dołączcie do nas w sobotę lub nie-
dzielę w ostatni weekend czerwca, 
przy jednych z domów kultury Gok 
sezaM - apelują organizatorzy. 

26 czerwca od godz. 10 do 18 
czekaja przy ck Przeźmierowo (ul. 
ogrodowa 13a), a 27 czerwca, też 
od 10 przy Dk tarnowo Podgórne 
(ul. ogrodowa 14).

Program: 
• 10. - spacer ornitologiczny po-
prowadzi bloggerka i miłośniczka 
ptaków Maria kandziora (@orty-
przyroda),
• 11. - spektakl „Zabawy podwórko-
we. raz, dwa, trzy...teraz ty” | cen-
trum sztuki Dziecka w Poznaniu,
• 12.30 - tańce z DZPiTL „Modra-
ki”,
• 16.00 - występ Teatru Tańca Sor-
townia,
• 17.00 - porady i ciekawostki z te-
matyki zero waste emilii Popław-
skiej, założycielki tarnowskiej grupy 
zero waste.

ekologiczne warsztaty dla dzie-
ci i dorosłych. obowiązują zapisy 
ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc. odpłatność 10 zł za udział 
w wybranym warsztacie. zapisy za 
pośrednictwem strony www.strefa-
zajec.pl:
• 12.15-15.00 - haft dla dorosłych 
(tylko 26 czerwca),
• 13.00-15.00 - makrama dla dzieci 
z rodzicami,

• 14.00-15.30 - budowanie domków 
dla owadów dla dzieci od 10 r.ż.
• 15.30-17.30 - makrama dla doro-
słych. 
• 10.00-18.00 warsztaty z Caritas 
(eko wieńce, kartki, woreczki la-
wendowe). zapisy i odpłatność na 
stoisku w dniach imprez.

Pozostałe atrakcje godzinach od 
10.00 do 18.00 (malowanie buziek 
dzieciom, sklepik plastyczny Gok 
sezaM, kawiarnia, food truck, 
kiermasz lokalnych produktów, 
spiżarnia caritas, zbiórka starych 
jeansów na recyklingowe warsztaty 
szycia, zbiórka/wymiana czaso-
pism: Przeczytałeś? wymień się! 
NEJ/MW

Sztafeta Przedsiębiorców dla zasłużonych

Rajd dla Piotrusia Pana

Swobodne 
rozciąganie 

Eko-Pikniki w SEZAMIE

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Krzysztof Szumski. Mirosław Wolski. Tadeusz Czajka. 
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wydanie publikacji to ważne wyda-
rzenie dla Pobiedzisk, które znalazły 
się w elitarnej grupie miejscowości 
mogących poszczycić się unikato-
wym opracowaniem słownictwa, ja-
kim posługują się nieliczni miesz-
kańcy poszczególnych regionów 
wielkopolski.

9 czerwca w szkole Podstawowej 
w Pobiedziskach odbyło się pod-
sumowanie regionalnego projek-
tu edukacyjnego pt. Praca na roli 
i w gospodarstwie – badamy język 
mieszkańców okolic Pobiedzisk, 
realizowanego przez członków 
i sympatyków szkolnego koła Mi-
łośników Pobiedzisk, działającego 
przy sP im. kazimierza odnowi-
ciela w Pobiedziskach oraz Pracow-
nię Dialektologiczną w instytucie 
Filologii Polskiej UaM. spotkanie 
otworzył dyrektor szkoły Maciej 
krzywdziński, a poprowadziła je 
opiekunka koła anna Migdałek. 
zaznaczyła, że celem współpracy 
między instytucjami było zebranie 
materiału językowego za pomocą 
nagrań rozmów z mieszkańcami 
Pobiedzisk i wsi: Główna, Gołunin, 
latalice, Podarzewo, Polska wieś, 
węglewo, zbierkowo, złotniczki. 
istotnym zadaniem było również 
fotografowanie ważnych obiektów 
związanych z tematem rozmów.

zgodnie z naukowymi wytycz-
nymi pracowali zarówno ucznio-
wie pobiedziskiej szkoły (Mar-
tyna chmielewska, Michalina 
chudy, aleksandra łakomy, zu-

zanna Minc, kacper trzosek, zofia 
waligórska, Gabriela wawrzyniak, 
amelia Żymałkowska) pod opie-
ką nauczycielki języka polskiego 
mgr anny Migdałek, jak i badacze 
z UaM – prof. jerzy sierociuk i dr 
hab. justyna kobus (koordynator-
ka projektu). Przedsięwzięcie nie 
doszłoby do skutku, gdyby nie 
życzliwość osób, które przyjęły 
eksploratorów do swoich domów 
i udzieliły obszernych odpowiedzi 
na liczne pytania związane z tema-
tem badań.

Na podstawie zebranych i prze-
analizowanych materiałów powstał 
słownik języka mieszkańców okolic 
Pobiedzisk. Praca na roli i w go-
spodarstwie, pod redakcją justyny 
kobus i anny Migdałek (Poznań 
2021), liczący 1923 hasła i 81 foto-
grafii. Publikacja ukazała się dzięki 
wsparciu finansowemu wydziału 
Filologii Polskiej i klasycznej UaM, 
szkoły Nauk o języku i literaturze 
UaM oraz towarzystwa Miłośni-
ków Pobiedzisk.

obecni na spotkaniu dialekto-
lodzy UaM – dr hab. justyna ko-
bus, prof. jerzy sierociuk oraz dr 
hab. Błażej osowski podkreślili, że 
w książce tej czytelnik odnajdzie 
wyrazy nie tylko gwarowe, ale cały 
zasób słownictwa, jakim posługują 
się mieszkańcy ziemi pobiedziskiej, 
więc także wyrazy potoczne i ogól-
nopolskie. słownik bowiem z zało-
żenia jest dokumentem współcze-
snej polszczyzny terenów wiejskich 
w odmianie mówionej. oprócz 
opracowanych haseł zawiera także 
informacje historyczne na temat 
miejscowości, z których pochodzili 
informatorzy.

zaproszony na podsumowanie 
burmistrz ireneusz antkowiak wy-
raził swoje uznanie dla koordyna-
torów  przedsięwzięcia justyny ko-
bus i anny Migdałek oraz uczniów, 
którzy poprzez zebrane nagrania 
przyczynili się do ocalenia dla przy-
szłych pokoleń języka mieszkańców 
ziemi pobiedziskiej. ŁK 

poBieDziska

klony polne, a także kosodrzewina, 
szałwia, dzwonki pojawiły się na 
ulicy kazimierza odnowiciela w Po-
biedziskach. więcej zieleni to więcej 
tlenu, a także więcej przyjemnych 
doznań. 

wzdłuż ulicy kazimierza odno-
wiciela pracownicy pobiedziskiego 
zakładu komunalnego ustawili 27 
donic z roślinami. są w nich drze-
wa, krzewy i byliny.

- klony polne to nasz rodzimy, 
rzadki gatunek należący do grupy 

drzew nadających się do sadzenia 
w mieście. rośnie wolniej niż inne 
klony, jest odporny na zanieczysz-
czenia i ma wrzecionowatą formę. 
Dzięki temu nie będzie ograniczał 
widoczności na ulicy - wyjaśnia he-
lena wójtowicz z zakładu komu-
nalnego w Pobiedziskach.

w niektórych donicach zobaczyć 
można byliny: szałwię, kocimiętkę, 
bodziszka. wzrok przechodniów 
przyciągną z pewnością irysy, prze-
taczniki, dzwonki oraz ozdobne 

trawy. w donicach zobaczyć można 
też kosodrzewinę o kulistej formie. 
Posadzone są również większe krze-
wy – amelanchiery, które wiosną 
pięknie kwitną na biało, a jesienią 
wytwarzają małe czerwone owoce. 

 już dzisiaj na miniaturowych łą-
kach, czyli w donicach ujrzeć można 
pszczoły i trzmiele. Betonowe, no-
woczesne pojemniki zabezpieczone 
są od wewnątrz styropianem, dzięki 
czemu zimą rośliny nie będą prze-
marzały. RD

Pobiedziska mają słownik
Do czego służy hajek, na czym polega krymrowanie, co to są grymasy? odpowiedzi na te i inne pytania 
można znaleźć w słowniku języka mieszkańców okolic Pobiedzisk: Praca na roli i w gospodarstwie pod 
red. Justyny Kobus i Anny Migdałek 
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Więcej zieleni na ulicy Kazimierza Odnowiciela 
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kosTrzyn

to kolejny punkt na kulturalnej ma-
pie gminy kostrzyn. stacja książki 
to miejsce, w którym na półkach 
znajdują się publikacje o różnej 
tematyce: są tam książki dla dzie-
ci i młodzieży, literatura kobieca, 
literatura faktu, albumy, słowniki, 
a także gazety i magazyny. 

wszystko z myślą o mieszkań-
cach, którzy na co dzień odwiedzają 
Park Miejski i tam odpoczywają. 
książki można czytać na miejscu, 
spędzając czas na ławce lub leża-
ku, ale można je również zabrać do 
domu i odnieść po przeczytaniu. 
jeśli na półkach w naszych domach 
zalegają już przeczytane wydaw-
nictwa, także można je przynieść 
do stacji książki, aby służyły in-
nym. zamysłem stacji książki jest 
nieustanne obcowanie z literaturą, 
również w plenerze. 

Na otwarciu obecne były wła-
dze samorządowe: burmistrz szy-
mon Matysek, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski, radni Beata 
knopkiewicz, Przemysław kubiak 
i ryszard kubiak. Na specjalne za-
proszenie Biblioteki Publicznej przy-
byli uczniowie z klasy iii a szkoły 
Podstawowej nr 1 w kostrzynie wraz 
z wychowawcą Barbarą Pietruszew-
ską i Barbarą Polińską.  

Gościem specjalnym tego wyda-
rzenia był znany pisarz literatury dla 
dzieci i młodzieży, autor kultowe-
go „Detektywa Pozytywki” i wielu 
bestsellerów Grzegorz kasdepke. 
spotkanie literackie przebiegało 
w bardzo sympatycznej i wesołej at-
mosferze. Uczniowie zadawali Grze-
gorzowi kasdepke mnóstwo pytań, 
z różnych dziedzin życia. jednak dla 
tak wprawnego literata żadne nie 
było trudne. Pisarz zdradził kilka se-
kretów ze swojego dzieciństwa, opo-
wiedział o bohaterach książek, o pla-
nach wydawniczych i o tym co i kto 
go inspiruje to tworzenia. w ramach 
podziękowań za wspaniałe i nieza-
pomniane spotkanie gość otrzymał 
od dzieci prezent – plakat nawiązu-
jący tematyką do przygód o „pozy-
tywnym” detektywie oraz swój por-
tret autorstwa Piotra jankowskiego. 
Na zakończenie każdy uczestnik 
spotkania otrzymał książkę z pa-
miątkowym wpisem autora.

w Parku Miejskim oraz w holu 
Biblioteki Publicznej stanęła także 
wystawa prac plastycznych, wyko-
nanych przez uczniów klasy trze-
ciej, ilustrujących przygody „Detek-
tywa Pozytywki”. 

zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do wizyty w Parku Miej-
skim oraz do korzystania z zasobów 
stacji książki, która będzie czynna 
codziennie do godziny 21. 
Małgorzata Kemnitz

Otwarcie Stacji 
Książki
8 czerwca w Parku Miejskim w kostrzynie odbyło się 
niecodzienne wydarzenie – inauguracja Stacji Książki 
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o gminie kostrzyn na co dzień 
czytaj na naszglospoznanski.pl
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Prezes rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki ogłosił listę gmin, któ-
re otrzymały wsparcie finansowe 
z rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych w ramach wsparcia dla 
gmin popegeerowskich. Gmina ko-
strzyn otrzymała 400 tys. złotych na 
budowę świetlicy wiejskiej w czer-
lejnie. szacowany całkowity koszt 

zadania to 900 tys. zł. Gmina ko-
strzyn jest jedną z dziewięciu gmin 
powiatu poznańskiego, które otrzy-
mały dofinansowanie. inwestycja 
rozpocznie się na przełomie iii i iV 
kwartału tego roku. o dofinansowa-
nie tej inwestycji zabiegał również 
poseł Bartłomiej wróblewski. 
SM

w tym roku powstaną dwa skate-
parki w gminie kostrzyn. Pierwszy 
zostanie zbudowany w kostrzynie 
pomiędzy szkołą Podstawową nr 
2, a Boiskiem orlik, drugi zostanie 
oddany do użytku w siekierkach 
przy placu, gdzie mieści się już bo-
isko piłkarskie, boisko do siatkówki 
plażowej, plac do koszykówki oraz 
tyrolka. 

wykonawcą części budowlanych 
jest firma Perfecta z siedzibą w ko-
mornikach, a części dotyczącej wy-
posażenia jedna z wiodących firm na 

rynku w tym zakresie - techramps 
z siedzibą w krakowie. obie firmy 
zostały wyłonione w procedurze 
przetargowej. zadanie dotyczące 
części budowlanej w kostrzynie po-
chłonie prawie 193 tysiące złotych , 
a wyposażenie kostrzyńskiego ska-
teparku to koszt 258 tysięcy złotych. 
Natomiast zadanie dotyczące czę-
ści budowlanej w siekierkach po-
chłonie niemal 118 tysięcy złotych, 
a wyposażenie skateparku w będzie 
kosztować 255 tysięcy złotych. 
ŁS

Powstaną one w kostrzynie i sie-
kierkach. kostrzyński (budowa 
na zdjęciu) znajdować się będzie 
przy ulicy Powstańców wielkopol-
skich, pomiędzy boiskiem orlik a 
Przedszkolem nr 2. z kolei żłobek 
w siekierkach stanie przy ulicy 
Grabowej.  Placówki zostaną uru-

chomione z 1 stycznia 2022 r., a 
procedura rekrutacyjna ruszy w iii 
kwartale tego roku. łączna wartość 
obu zadań to 3 366 000 złotych, a 
dofinansowanie z resortowego pro-
gramu rozwoju opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 
wyniosła 2.223,900 zł. ŁS

Ruszyła budowa 
żłobków

400 tys. zł na świetlicę 

Budują skateparki
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szanowni Państwo! 
Po rocznej przerwie, spowodo-

wanej pandemią koronawirusa, z 
ogromną przyjemnością chciałbym 
zaprosić Państwa na Dni swarzę-
dza. tegoroczne Dni swarzędza 
będą miały wyjątkowy charakter 
przede wszystkim ze względu na 
to, iż tak długo nie mogliśmy spo-
tkać się w przestrzeni publicznej, 
by  wspólnie świętować. 3 lipca na 
Polanie nad jeziorem nadarzy się 
pierwsza ku temu okazja!

zagrają dla nas popularni i lu-
biani artyści - zespoły znane trochę 
starszemu pokoleniu: chłopcy z 
Placu Broni i Golden life oraz Da-
wid kwiatkowski, entuzjastycznie 
oczekiwany przez młodsze pokole-
nie.

chłopcy z Placu Broni – zespół 
rozpoczął swoją karierę w latach 
80-tych XX wieku. znany przede 
wszystkim fanom polskiego rocka, 
był stałym gościem wielu festiwa-
li muzycznych. zasłynął przede 
wszystkim dzięki takim przebojom 
jak: o ela, jezioro szczęścia, czy 
kocham wolność. 

Golden life – grupa działa z 
powodzeniem od 1988 roku. ich 
eklektyczna muzyka, mieszająca 
różne style od rocka, popu, rapu do 
country, od wielu dekad ma wierne 
grono słuchaczy. Najbardziej znane 
utwory zespołu to wszystko to co 
mam i 24.11.94.

Dawid kwiatkowski – polski 
wokalista młodego pokolenia, 
osobowość sceniczna, trener mu-

zycznego programu telewizyjnego 
tVP2 the Voice kids. każdy z jego 
koncertów to energetyczne show 

ze świetnymi muzykami, grane 
100% live. 

Po koncertach rozpocznie się 
wieczór z muzyką klubową. Do tań-
ca porwą nas dj skytech, duet Melo.
kids oraz Dj zet i Dj johny Dj Nina 
suerte.

Przy feerii świateł i elektronicz-
nych dźwiękach muzyce bawić się 
będziemy do późnych godzin noc-
nych.

4 lipca na scenie nad jeziorem 
odbędzie się XX ii Festiwal orkiestr 
Dętych im. rajmunda Gronowskie-
go. Podczas  festiwalu zagrają: lwó-
wecka orkiestra Dęta, koźmińska 
orkiestra Dęta, orkiestra Dęta w 
Środzie wielkopolskiej, orkiestra 
Dęta w łobżenicy  oraz  swarzędzka 
orkiestra Dęta. koncerty rozpoczną 

się o godzinie 16:00. Poprzedzi je 
przemarsz orkiestr, który wyruszy 
o godz. 14:30 z ul. wrzesińskiej 28. 
Po przejściu przez swarzędzki ry-
nek, gdzie nastąpi uroczyste otwar-
cie festiwalu, orkiestry skierują się 
nad jezioro swarzędzkie.

atrakcją tegorocznego festiwalu 
będą dania serwowane z popular-
nych i lubianych food – truck’ów. 
zapraszamy wszystkich smakoszy 
w godzinach 12:00 – 22:00 na par-
king przed pływalnią „wodny raj”. 
Nie zabraknie sycących dań głów-
nych, przekąsek, deserów oraz na-
pojów.  

serdecznie zapraszam! Do zoba-
czenia!
Marian Szkudlarek
Burmistrz miasta i gminy Swarzędz

swarzęDz
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Dni Swarzędza z gwiazdami
    Chłopcy z Placu Broni i Golden Life oraz Dawid Kwiatkowski wystąpią podczas 
tegorocznych Dni swarzędza. Patronat objął Nasz Głos Poznański 
 NASZ PATRONAT

Dawid Kwiatkowski.

Marian Szkudlarek

Golden Life. 

Chłopcy z Placu Broni.
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Dopiewo

amatorów rowerów nie zabrakło, 
licznie przybyli na tor. trzeba było 
podzielić ich na grupy. Najmłodszy 
miał zaledwie 3 lata! specjalny gość 
przedstawił  rowerzystom zasady 
bezpieczeństwa i tajniki jazdy po 
pumptracku. każdy otrzymał indy-
widualne wskazówki, jak poprawić 
technikę i  szybkość. 

– rowery w okresie epidemii 
i lockdownu zyskały na popular-
ności. wzrost zainteresowania 
nimi  trwa od kilku lat, ale teraz 

mamy prawdziwy boom, zarówno 
na turystykę rowerową, jak i na 
sporty rowerowe, w tym ekstre-
malne. Pumptracki są dla rowe-
rzystów, ale ważne, żeby korzystać 
z nich bezpiecznie i nie narażać na 
szwank swojego zdrowia. temu 
służą nasze pokazy i warsztaty – 
mówi Bartosz Giemza, tegorocz-
ny mistrz Polski w pumptracku i  
trzykrotny mistrz Polski w BMX. 
– Dzieci oglądają dużo filmów 
w internecie, widzą efektowne 

tricki i chcą je naśladować, nie 
zastanawiając się nad konsekwen-
cjami i brakami w przygotowaniu. 
rozwój przychodzi z czasem. Mó-
wię im, że nie wszystko, co widzą, 
można powtórzyć, czym grozi 
nieudana próba, że z toru należy 
korzystać „z głową”. chcę, żeby 
z tego spotkania wróciły przekona-
ne, że bezpieczeństwo jest ważne. 
kask na głowie to podstawa – pod-
kreśla instruktor.

Podczas pokazu przy torze funk-

cjonowała strefa rekreacyjna z kon-
kursami i nagrodami, którą przy-
gotowali organizatorzy spotkania 
– Urząd Gminy w Dopiewie oraz 
Gminny ośrodek sportu i rekreacji 
w Dopiewie.

Pumprtack Dąbrówka został 
oddany do użytku przez gminę 
Dopiewo w grudniu 2020 r. zo-
stał zbudowany dzięki zwycięstwie 
projektu zgłoszonego przez miesz-
kańców w Dopiewskim Budżecie 
obywatelskim. jego powierzchnia 

wynosi 343 m²,  w tym powierzch-
nia asfaltowa - 129,0 m². tor ma 73 
m długości. 

to pumptrack z potencjałem – 
w przyszłości  może zostać rozbu-
dowany. Dokumentacja projektowa 
przewiduje wykonanie drugiego, 
większego toru. 
Michał Juskowiak, Adam Mendrala

Mistrzowskie warsztaty 
na Pumptracku Dąbrówka 
warsztaty z bezpiecznej jazdy rowerem po pumptracku przeprowadził 11 czerwca w Dąbrówce Bartosz 
Giemza. Wielokrotnego mistrza Polski i instruktora jazdy na muldach zaprosił do gminy Dopiewo 
samorząd

zakończyły się nabory uzupełnia-
jące uczestników projektu partner-
skiego „eko-energia w gminach 
Dopiewo i komorniki” z 2017 r., 
prowadzone od 19  kwietnia do 20 
maja 2021 r. ich wyniki zostały opu-
blikowane 18 czerwca 2021 r. na 
stronach dopiewo.pl i komorniki.pl . 

Projekt „eko-energia został 
reaktywowany w styczniu tego 
roku. Na skutek alokacji środ-
ków Urząd Marszałkowski poin-
formował samorządy obu gmin o 
szansie na jego realizację. Dzięki 
ich decyzjom, mieszkańcy zyskali 
możliwość korzystania z odna-
wialnych źródeł energii. Uczest-
nicy projektu uzyskają aż 85% 
dofinansowania. w sumie projekt 

przewidywał w obu gminach wy-
konanie 357 instalacji fotowolta-
icznych o mocy ok. 1500 kw i 116 
kolektorów słonecznych o mocy 
ok. 500 kw. efektem ekologicz-
nym projektu ma być zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych o 
ponad 1150 ton dwutlenku węgla 
rocznie. 

w gminie Dopiewo nabór uzu-
pełniający dotyczył  88  paneli fo-
towoltaicznych i 27 kolektorów 
słonecznych „uwolnionych” w wy-
niku rezygnacji części osób zrekru-
towanych 3,5 roku temu – niektórzy 
skorzystali z innych dotacji, zreali-
zowali instalacje na swój koszt lub 
stracili zainteresowanie uczestnic-
twem. Na przełomie lutego i marca 

urzędy obu gmin pytały te osoby 
o to, czy podtrzymują zaintereso-
wanie uczestnictwem w projekcie. 
Przeprowadzone w kwietniu i maju 
nabory uzupełniające dotyczyły in-
stalacji, które pozostały do rozdy-
sponowania.

Projekt pn. „eko-energia w gmi-
nach Dopiewo i komorniki” zło-
żony został w ramach Działania 
3.1 „wytwarzanie i dystrybucja 
energii ze źródeł odnawialnych”, 
Poddziałania 3.1.1 „wytwarza-
nie energii z odnawialnych źródeł 
energii” wielkopolskiego regio-
nalnego Programu operacyjnego 
na lata 2014-2020 (konkurs Nr 
rPwP.03.01.01-iz.00-30-001/17).
Adam Mendrala

Po raz drugi gmina Dopiewo prze-
prowadziła wśród mieszkańców na-
bór na dofinansowanie do budowy 
systemów deszczowych do zatrzy-
mywania i wykorzystywania opadu 
w miejscu jego powstania. Przezna-
czyła na ten cel  200 tys. zł. zgłosze-
nia można było złożyć w Urzędzie 
Gminy Dopiewo od 31 maja do 14 
czerwca 2021 r. wysokość dopła-

ty, o którą można było się ubiegać 
w tym naborze, wynosiła aż 80% 
kosztów budowy systemu, ale nie 
więcej niż 4 tys. zł. Do urzędu wpły-
nęły 52 wnioski. to o 10 więcej niż 
rok temu. Świadomość ekologiczna 
wśród mieszkańców gminy Dopie-
wo rośnie. wzrost zainteresowania 
świadczyć może o tym, że łatwiej 
nam dostrzec potrzebę zagospoda-

rowania deszczu, który warto ze-
brać i zgromadzić, by później wyko-
rzystać np. do podlewania ogrodu. 

Największą popularnością wśród 
aplikujących cieszą się zadania 
związane z zainstalowaniem zbior-
ników – zarówno podziemnych, jak 
i nadziemnych. Podpisanie umów 
na dotacje rozpocznie się na począt-
ku lipca. Zbigniew Kobiela

Nabór uzupełniający Eko-energii

Łapią deszcz i dotację
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Do 30 czerwca mieszkańcy gminy 
Dopiewo mogą składać projekty w 
Dopiewskim Budżecie obywatel-
skim 2022. Urząd Gminy Dopiewo 
zachęca do kreatywności i aktyw-
ności. Doświadczenia pokazują, że 
warto ruszyć głową – z myślą o so-
bie i o sąsiadach.

Przez 5 lat ze środków budżetu 
obywatelskiego w gminie Dopiewo 
sfinansowano: place zabaw, pump-
tracki, zagospodarowano teren 
wokół stawu, zmodernizowano na-
wierzchnię boiska do frisbee, urzą-
dzono miejsca rekreacji, zamon-
towano przy ruchliwych ulicach 
wyświetlacze prędkości, utwardzo-
no miejsce pod parking, wyposażo-
no strażaków w mobilne zabezpie-
czenie wodne i quada ratunkowego, 
uruchomiono sezonowo sztuczne 
lodowisko. ciekawe, co wymyślą 
mieszkańcy w tym roku? 

Pula środków przeznaczonych 
na DBo wynosi 300 tys. zł. zosta-
nie ona podzielona między 3 grupy 
sołectw (o różnej liczebności), w 
ramach których zostaną wyłonione 
zwycięskie projekty. wprowadzony 
został współczynnik wyrównujący 
szanse mniejszych miejscowości. 

Głosowanie - poprzedzone we-

ryfikacją  zgłoszeń i kampanią pro-
mocyjną, podczas której autorzy 
projektów będą próbować pozyskać 
poparcie do swoich pomysłów - od-
będzie się między 20 września a 19 
października, a ogłoszenie wyników 
sześć dni później. wyłonione w tym 
roku projekty zostaną zrealizowa-
ne przez gminę Dopiewo w 2022 r. 
więcej: na stronie dbo.dopiewo.pl .

Dopiewski Budżet 
Obywatelski 
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o gminie Dopiewo czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Beata  
Spychała
kontakt@naszglospoznanski.pl
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– Bardzo się cieszę, że udało się 
zorganizować tak wspaniałe święto. 
widać wyraźnie, że mieszkańcom 
brakowało spotkań, atrakcji, muzy-
ki i biesiadowania - ocenia Dariusz 
Urbański, burmistrz miasta i gminy 
Murowana Goślina. – Po tym trud-
nym czasie wielu obostrzeń wresz-
cie mogliśmy się spotkać w bez-
piecznej i miłej przestrzeni.

Uczestnicy pikniku przez sobotę 
i niedzielę chętnie odwiedzali food 
trucki obok urzędu miasta, aby 
spróbować różnych specjałów oraz 
dań dobrze znanych, ale z ciekawy-
mi dodatkami. Były burgery, kanap-
ki wege, frytki, bataty, zapiekanki, 
lody tajskie, włoskie oraz gofry.

tuż obok, w parku, przygotowa-
no atrakcje dla dzieci: animacje, 
zabawy integracyjne, konkursy 
z nagrodami, malowanie toreb eco, 
brokatowe tatuaże, kolorowanki 
uliczne. Balonowi artyści wycza-
rowywali cudeńka: balonowe zwie-
rzaki, miecze i kwiatki. Dzieciaki 
szalały wśród ogromnych baniek 
mydlanych, słuchały przebojów 
w wykonaniu duetu BeBe czyli Be-
ata i Beata Plus, chętnie robiły so-
bie zdjęcia z żywymi maskotkami 
(Myszka Miki, super Mario). Były 

też bezpłatne dmuchańce i wata cu-
krowa. Nawet fatalna sobotnia po-
goda nie przeszkodziła i gdy tylko 
przestawał padać deszcz, w parku 
natychmiast pojawiali się miesz-
kańcy.

w niedzielę pogoda była łaskaw-
sza, a czas dodatkowo umilały wy-

stępy zespołów muzycznych: orkie-
stry Dętej osP Murowana Goślina, 
zespołu wokalnego Una canto z to-
warzyszeniem zespołu muzyczne-
go luźny Band, Żeńskiego chóru 
„canzona-absolwent” oraz gwiaz-
dy wieczoru zespołu czysta ener-
gia. Był też ciąg dalszy atrakcji dla 

dzieci. tego dnia miasto opanowali 
motocykliści, którzy wzbudzali 
ogromny entuzjazm zarówno pod-
czas wjazdu do parku, jak i w cza-
sie postoju na placu Powstańców 
wielkopolskich. w ramach zlotu 
rozstrzygnięto konkursy na najład-
niejszy, najstarszy oraz najbardziej 

nietypowy motocykl. Puchary z rąk 
burmistrza Dariusza Urbańskiego 
otrzymali: najładniejszy motocykl 
- skuter osa z 1963 roku; najstar-
szy motocykl - BMw z 1955 roku; 
najbardziej nietypowy motocykl - 
trzykołowiec Velorex z 1964 r. wy-
różnienia: obieżyświat – zdzisław 
sawicki; za przejechanie komarem 
z 1972 r z Murowanej Gośliny nad 
morze – waldemar czepliński; naj-
starszy motocyklista 83-letni Pan 
stefanek z wągrowca. 

– Dobrze jest widzieć, jak mia-
sto żyje! Dziękuję Państwu za to 
spotkanie. już teraz zapraszam na 
kolejne wydarzenia, które zaplano-
waliśmy na tegoroczne lato – mówi 
burmistrz Dariusz Urbański.

organizatorami pikniku w parku 
oraz Dnia Dziecka, wraz ze zlotem 
food trucków i motocykli, był Urząd 
Miasta i Gminy w Murowanej Gośli-
nie oraz Miejsko-Gminny ośrodek 
kultury i rekreacji w Murowanej 
Goślinie. 
Monika Paluszkiewicz

zakończyły się prace budowlane 
przy centrum Borowieckiej aktyw-
ności przy ul. Gruszkowej w Borów-
cu. Polegały one na budowie toru 
rowerowo-rolkowego typu pump-
track. 

inwestycja obejmowała budo-
wę około 134 metrów bieżących 
toru o konstrukcji nasypowej 
i nawierzchni z betonu asfaltowego. 
wykonano również doły chłonne do 
odprowadzania wody deszczowej, 
miejsce do odpoczynku oraz za-
montowano obiekty małej architek-

tury. wokół toru wykonano ścieżkę 
pieszą o nawierzchni kruszywowej. 
w południowej części działki wyko-
nano schody terenowe wraz z siedzi-
skami. 

Projektantem toru była firma 
tomasz kusznierów architektura 
z Poznania. wykonawcą - firma 
Velo Projekt sp. z o.o. z warsza-
wy. całkowity koszt budowy to 286 
620,75 zł. inwestycja została zreali-
zowana w ramach Budżetu obywa-
telskiego Gminy kórnik 2020. 
Red

Murowana Goślina żyje!
koncerty, przedstawienia, animacje, zlot food trucków i motocykli – to główne atrakcje weekendu 12-13 
czerwca, które złożyły się na wspaniały, dwudniowy Dzień Dziecka i fenomenalny piknik dla wszystkich 
mieszkańców w parku miejskim. Frekwencja pokazała, że był to strzał w dziesiątkę
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Centrum Borowieckiej Aktywności

Nagrody wręczał burmistrz Dariusz Urbański. 

Mieszkańcy chętnie odwiedzali food trucki. Motocykliści wzbudzali ogromny entuzjazm. 

o Murowanej Goślinie 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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za nami pięć ligowych spotkań żuż-
lowców spechouse PsŻ Poznań 
w tegorocznych rozgrywkach 2. ligi 
żużlowej. Po nieudanym początku 
podopieczni trenera Piotra Palucha 
dostali przysłowiowy „wiatr w ża-
gle” i odnieśli dwa niezwykle cenne 
zwycięstwa.

o ile wyjazdowa porażka z jed-
nym z największych kandydatów 
do awansu – zespołem ok Bedmet 
kolejarz opole, nie była wielkim 
zaskoczeniem, to minimalne zwy-
cięstwo na Golęcinie żużlowców 
innego kolejarza z rawicza już 
tak. Porażka na własnym stadionie 
znacznie utrudniła „skorpionom” 
walkę o czołową czwórkę rundy 
zasadniczej rozgrywek, która daje 
możliwość rywalizacji w fazie play-
-off. 

Przed spotkaniem z 7r stolaro 
stal rzeszów poznańscy żużlowcy 
stanęli przed trudnym zadaniem 
zdobycia pierwszych punktów w se-
zonie. Nieoczekiwanie pewne zwy-
cięstwo przyszło wyjątkowo łatwo, 

choć sam początek meczu nie zwia-
stował przewagi gospodarzy. wy-
grana podziałała na poznańskich 
żużlowców mobilizująco. w na-
stępnym pojedynku rozegranym na 
wyjeździe w niemieckim wittstock, 
po zażartej walce „skorpiony” po-
wróciły do stolicy wielkopolski 
z tarczą. 

w chwili, kiedy powstawał ten 
tekst, nie był znany wyniku niedziel-
nego spotkania z liderem ligowej 
tabeli – ok Bedmet kolejarzem 
opole. Pozostaje mieć nadzieję, że 
mecz zakończył się dla żużlowców 
z Golęcina zwycięsko.

Patronat nad spechouse PsŻ 
Poznań sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.  

Bilety na mecze spechouse PsŻ 
Poznań nabyć można na www.tobi-
let.pl oraz stacjonarnie w siedzibie 
klubu w wyznaczone dni.

Będzie ono miało charakter plene-
rowy, proekologiczny i nawiązywało 
do słowiańskich tradycji ludowych. 

w programie znajdą się następu-
jące wydarzenia:

• godz. 17.30 koncert piosenek z 
musicalu „księga Dżungli” w sta-
rym Porcie;

• godz. 18.30 zajęcia przy muzyce 
na żywo w starym Porcie; 

• Warsztaty z plecenia wianków – 
prowadząca: wije wianki *;

• Gimnastyka słowiańska – pro-
wadząca: joanna Goncerzewicz *;

• Trening funkcjonalny - prowa-
dzący: Mateusz adamczyk *;

* ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc na zajęcia przy muzyce obo-
wiązują bilety. Koszt uczestnictwa to 
5 zł od osoby. Bilety dostępne są na 
stronie www.teatr-muzyczny.pl oraz 
Bilety24.pl.

• godz. 20.30 koncert kakofo-
Nikt & chór PoGłosy w amfi-

teatrze w Parku stare koryto warty; 
• godz. 21.45 pokaz Teatru Ognia 

Nam-tara w Dolinie warty na wy-
sokości Parku stare koryto warty.

Dodatkowo teatr Muzyczny na 
wydarzenia towarzyszące: konkur-
sy, rejsy statkiem oraz inne atrakcje!

więcej informacji można znaleźć 
na profilu FB ParaDa soBót-
kowa. PozNańskie wiaNki. 
Patronat medialny sprawuje Nasz 
Głos Poznański. Red

kulTura, sporT

Noc Sobótkowa. 
Poznańskie Wianki
    22 czerwca nad wartą teatr Muzyczny 
w Poznaniu organizuje wydarzenie pt. „Noc sobótkowa. 
Poznańskie wianki 2021” 

SpecHouse PSŻ Poznań 
walczy o play-offy!

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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