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Testy na trasie na Naramowice. 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!

Wróćmy 
na jeziora
„Wróćmy na jeziora” śpiewały przed laty Czerwone Gitary. 
A w sąsiedztwie Poznania mamy dokąd wracać!. CzyTAj STr. 15
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2 Poznań

ruch tramwajowy od pętli Starołę-
ka Mała do Starołęki został wstrzy-
many, a tramwaje są kierowane do 
oddanej do użytku przed rokiem 
pętli Unii Lubelskiej (linie 5, 7 i 11) 
oraz Starołęka Mała (linie 12 i 17).

Uruchomione zostały dwie do-
datkowe linie autobusowe „za tram-
waj”, których kursowanie przewi-
dziane jest do 31 sierpnia. Linia 
t4 łączy pętlę autobusową przy 
ul. Książęcej - przez ul. Starołęcką 
i zamenhofa - z os. Piastowskim, 
zaś pojazdy na linii t5 poruszaja się 
na trasie od pętli tramwajowej Sta-
rołęka do Unii Lubelskiej przez ul. 
Forteczną.

rozpoczęcie autobusowych 
przejazdów „za tramwaj” wiąże się 
z uruchomieniem od 26 czerwca 
przystanków tymczasowych na ul. 
Starołęckiej -  przy skrzyżowaniu 
z ul. Forteczną, na wysokości ul. 
Bystrej oraz przy rondzie Starołę-
ka. na tym etapie zmian przewiduje 
się również wyłączenie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic By-
strej i Starołęckiej, a także zamknię-
cie przejścia dla pieszych po północ-
nej stronie przejazdu kolejowego.

wprowadzenie zmian w organi-
zacji ruchu zakończyło się 3 lipca. 
Przygotowany pakiet rozwiązań 
ma za zadanie przede wszystkim 
poprawić płynność przejazdu 
w osi ul. Starołęckiej oraz uspraw-
nić dojazd autobusów i przesiadki 
w rejonie węzła komunikacyjnego 
Starołęka dla pasażerów trans-

portu publicznego.
Po północnej stronie torów kole-

jowych wprowadzono ograniczenia 
ruchu samochodowego na ulicy 
Fortecznej w kierunku od romana 
Maya do Starołęckiej. wjazd w tę 
stronę możliwy jest  jedynie dla au-
tobusów oraz wykorzystywany jako 
dojazd do posesji. nie ma możliwo-
ści skrętu w lewo z ulicy Fortecznej 
w ulicę Starołęcką. dojazd dla sa-
mochodów do ulicy Starołęckiej jest 
możliwy przez ulicę romana Maya 
lub ulicę Unii Lubelskiej i rondo 
Żegrze. zmiany te mają za zada-

nie zmniejszenie skali zatłoczenia 
skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. 
Fortecznej i - co za tym idzie -  po-
prawę przepustowości ul. Starołęc-
kiej i zmniejszenie ryzyka opóźnień 
autobusów obsługujących linię t5.

również 3 lipca zmiany zostały 
wprowadzone po południowej stro-
nie torów kolejowych. wprowadzo-
ny został ruch jednokierunkowy na 
ulicy Książęcej - od św. antoniego 
do Starołęckiej oraz na ulicy św. an-
toniego - od Starołęckiej do Książę-
cej. drugi pas na tych ulicach prze-
znaczony jest dla autobusów jako 

buspas. na ul. św. antoniego już 
pojawiły się znaki zakazu zatrzymy-
wania się.  te działania mają za za-
danie zmniejszenie skali zatłoczenia 
skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. 
Książęcej, poprawienie przepusto-
wości ul. Starołęckiej i zmniejszenie 
skali opóźnień autobusów dojeż-
dżających do węzła przesiadkowego 
Starołęka.

dla usprawnienia komunikacji 
pasażerskiej między południowo-
-wschodnimi osiedlami Poznania 
a centrum miasta do 31 sierpnia, 
głównie w godzinach pozaszczyto-

wych i wieczornych, uruchomione 
zostaną dodatkowe pociągi Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 
na odcinku Poznań Krzesiny - Po-
znań Starołęka - Poznań dębina - 
Poznań Główny. Będzie to uzupeł-
nienie obecnych połączeń, tak aby 
pociągi przez cały dzień kursowały 
średnio co ok. 30 minut. Czas prze-
jazdu ze stacji Poznań Starołęka do 
Poznań Główny wynosi średnio ok. 
7 minut - to najszybsza możliwość 
dostania się do centrum miasta.

Przypominamy, że posiadacze bi-
letów okresowych sieciowych ztM 
ważnych w strefie a mogą bez do-
datkowej opłaty podróżować pocią-
gami spółek Koleje wielkopolskie 
i PoLreGIo na terenie Poznania. 
Pozostałe osoby mogą skorzystać 
z biletów jednorazowych kolejo-
wych, m.in. Biletu Starołęckiego, 
który kosztować będzie 4 zł normal-
ny, 2 zł ulgowy i można go będzie 
zakupić w kasach kolejowych oraz 
u drużyny konduktorskiej w pocią-
gach bez dodatkowej opłaty. Uwa-
ga! w pociągach nie będą obowią-
zywać bilety jednorazowe czasowe 
ztM, tPortmonetka oraz uprawnie-
nia do przejazdów bezpłatnych.

więcej o zmianach na Starołęce 
na stronie ztM i MPK. 
RB, MPK, ZTM

Częścią trasy tramwajowej na na-
ramowice poruszają się już pojazdy 
techniczne - pomiędzy pętlą wil-
czak a ul. włodarską od 28 czerwca 
prowadzone są testy. Jeszcze tego 
lata tramwaj po raz pierwszy prze-
wiezie na tym odcinku pasażerów. 
Cała trasa na naramowice, czyli do 
ul. Błażeja, będzie gotowa w przy-
szłym roku.

- Krok po kroku zbliżamy się do 
uruchomienia pierwszej części trasy 
tramwajowej na naramowice. Jej 
zasadnicze elementy - torowisko, 
słupy trakcyjne - są gotowe. Przed 
nami jeszcze testowe przejazdy 
tramwajowe. Po zakończeniu tych 
działań i formalnej procedurze od-
bioru wybudowanego odcinka, pa-
sażerowie będą mogli korzystać z 
tramwaju jadącego po nowej trasie 
od pętli wilczak do ul. włodarskiej 
- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania.

- trudno sobie wyobrazić tram-
waj bez prądu, dlatego ostatnie dni 
upłynęły nam pod znakiem weryfi-
kacji i pomiarów w zakresie zasila-

nia. Sprawdzamy m.in. czy stacja 
prostownikowa działa prawidłowo. 
Powstałym torowiskiem przejechały 
także pierwsze pojazdy techniczne. 
następnym krokiem będzie prze-
jazd poznańskimi tramwajami, 
głównie dwukierunkowymi - od  wa-

gonów pochodzenia niemieckiego, 
tzw. film „Challengerów”, po naj-
nowsze Moderusy Gamma - mówi 
Grzegorz Bubula, wiceprezes za-
rządu spółki Poznańskie Inwestycje 
Miejskie.

testy prowadzone są z udziałem 

pracowników Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego, które 
to docelowo będzie eksploatować 
nową trasę. Układ torowy spraw-
dzony został przez pojazdy tech-
niczne z floty poznańskiego MPK. 
takie przejazdy pozwoliły spraw-
dzić torowisko bez wykorzystana 
sieci trakcyjnej, na której równole-
gle trwają próby i testy zasilania.

trasa tramwajowa na odcinku 
pomiędzy pętlą wilczak a ul. Le-
chicką wybudowana została wzdłuż 
ul. naramowickiej, po jej zachod-
niej stronie. większość torowiska 
pokrywa rozchodnik - odporna na 
suszę, wytrzymała roślina. trwa-
ją ostatnie prace wykończeniowe 
związane z montażem małej archi-
tektury, takiej jak ławki w miejscach 
wypoczynku i kosze na śmieci. Sta-
nęły również wiaty przystankowe. 
tramwaj zatrzymywał się będzie 
przy pętli wilczak, następnie na no-
wym przystanku przy ul. Serbskiej, 
a dalej przy ul. włodarskiej, która 
będzie tymczasowym końcem trasy 
do momentu uruchomienia całości 

do ul. Błażeja na naramowicach.  
Postęp prac pozwala także na po-
nowne uruchomienie południowej 
jezdni ul. Serbskiej na wysokości 
skrzyżowania z ul. naramowicką, 
gdzie powstały już przejazdy tram-
wajowe.  od nocy z 2 na 3 lipca ruch 
od strony mostu Lecha prowadzony 
jest tak jak dotychczas jezdnią pół-
nocną, natomiast od ronda Solidar-
ności - jednym pasem południowej. 
tym samym przejezdne są obie 
jezdnie ul. Serbskiej (po jednym 
pasie). ze względu na trwające pra-
ce, na skrzyżowaniu dostępne będą 
tylko manewry skrętu w prawo. 
nie są więc możliwe przejazdy na 
wprost ul. naramowicką w relacji 
północ-południe ani lewoskręty. w 
dalszym ciągu przejazd ul. nara-
mowicką między wilczakiem a ul. 
Serbską możliwy jednokierunkowo 
w stronę ul. Serbskiej. dojazd do 
posesji przy ul. naramowickiej 31-
47 (ataner) możliwy od skrzyżowa-
nia ul. Słowiańskiej i wilczak lub od 
ronda Solidarności przez ul. nara-
mowicką. RB/AW

Zmiany w rejonie Starołęckiej
26 czerwca rozpoczęło się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w rejonie ul. Starołęckiej, w Poznaniu. 
Są one związane z prowadzonym przez aquanet remontem kolektora pod torowiskiem w tej ulicy oraz 
zaplanowaną przez spółkę MPK Poznań przebudową stacji trakcyjnej zasilającej m.in. trasę tramwajową 
od pętli Starołęka. Prace potrwają do 31 sierpnia. Zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone 
dwuetapowo - od 3 lipca po południowej stronie torów kolejowych 
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o Poznaniu czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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Utworzenie punktu wynika z reali-
zacji porozumienia zawartego po-
między wojewódzkim Funduszem 
ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w Poznaniu a gminą Stę-
szew.

w ramach Programu przyznawa-
ne są dotacje przeznaczone przede 
wszystkim na wymianę starych wę-
glowych pieców oraz na ocieplenie 
budynków jednorodzinnych.

Pomoc gminy Stęszew ma na celu 
usprawnienie procesu wypełniania 
wniosku, ale nie decyduje o przy-
znaniu dofinansowania. 

Gotowy wniosek zostanie na 
miejscu wypełniony, wydrukowany, 
podpisany, a następnie zarejestro-
wany w sekretariacie UM Gminy 
Stęszew i przesłany do wFoŚiGw 
w Poznaniu, gdzie nastąpi jego oce-
na merytoryczna. na podstawie tej 
oceny wnioskodawca jest kwalifiko-
wany do przyznania dotacji.

Jeżeli podczas weryfikacji wFo-
ŚiGw zidentyfikuje braki, zwraca 
się do wnioskodawcy o uzupełnie-
nie.

Mając na względzie sprawność 
obsługi, przyjęcia interesantów 
będą się odbywać jedynie po uprzed-

nim telefonicznym uzgodnieniu ter-
minu i godziny wizyty (pod nume-
rem telefonu 61 81 97 125).

Zapraszamy do punktu:
poniedziałek: 11.00-16.00;
czwartek: 7.00-12.00.
Pracownik urzędu umówi się 

z Państwem na dogodny termin 
i będzie do Państwa dyspozycji za-
pewniając pomoc w prawidłowym 
wypełnieniu wniosku oraz poinfor-
muje o dalszym toku postępowania, 
gdy dofinansowanie zostanie już 
przyznane. 

wizyty osobiste w punkcie infor-
macyjnym odbywają się według na-
stępujących zasad:

- przyjmujemy jedynie osoby za-
pisane wcześniej na wizytę (wypeł-
nianie wniosku trwa około godziny, 
a czas między wizytami wykorzysty-
wany jest do dezynfekcji pomiesz-
czenia),

- na wizytę prosimy ubierać ma-
seczki,

- przed wejściem prosimy o de-
zynfekcję dłoni.

w celu pobrania wniosku należy 
założyć konto na Portalu Benefi-
cjenta wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki 

wodnej w Poznaniu (wnioskodaw-
ca powinien posiadać adres e-ma-
il). Konto na Portalu Beneficjenta 
wFoŚiGw może zostać założone 
również w czasie wizyty w punkcie 
informacyjnym.

o dofinansowanie mogą ubiegać 
wyłącznie właściciele lub współwła-
ściciele domów jednorodzinnych 
(lub lokali mieszkalnych w domach 
jednorodzinnych). 

Przed przyjściem na umówione 

spotkanie należy przygotować:
- numer księgi wieczystej nieru-

chomości, numer działki ewidencyj-
nej na której usytuowany jest dom 
jednorodzinny – działka powinna 
figurować we wskazanej księdze 
wieczystej,

- numer PeSeL właściciela nie-
ruchomości (wnioskodawcy) i nu-
mer nIP (w przypadku prowadze-
nia działalności gospodarczej), 

- numer rachunku bankowego do 

wypłaty dofinansowania (tylko pol-
skie rachunki prowadzone w zł), 

- rok wydania pozwolenia na bu-
dowę budynku lub zgłoszenia użyt-
kowania budynku, 

- powierzchnię całkowitą budyn-
ku, 

- faktury na wydatki poniesione 
(jeśli inwestycja została już rozpo-
częta), 

- ostatni formularz PIt (w przy-
padku chęci skorzystania z podsta-
wowego poziomu dofinansowania),

- zaświadczenie o dochodach 
z właściwego dla wnioskodaw-
cy ośrodka Pomocy Społecznej 
(w przypadku chęci skorzystania 
z podwyższonego poziomu dofinan-
sowania). 

wymagane jest wyrażenie zgo-
dy na realizację przedsięwzięcia 
w Programie „Czyste Powietrze” 
przez wszystkich współwłaścicieli 
budynku oraz zgoda współmałżon-
ka wnioskodawcy na zaciągnięcie 
zobowiązań wynikających z umowy 
dotacji. w związku z powyższym 
wymienione wyżej osoby powinny 
pojawić się wraz z wnioskodawcą 
osobiście na etapie podpisywania 
wniosku o dofinansowanie. Red 

StęSzew

Czyste Powietrze w gminie Stęszew
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

reKLaMa
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4 KrótKo z Powiatu

Średnio co 18 minut opuszczają 
się dzisiaj rogatki na ulicy Swa-
rzędzkiej w Kobylnicy. Każdego 
dnia przejeżdża tędy około 10 tys. 
pojazdów i ponad 80 pociągów. to 
sprawia, że korkuje się nie tylko uli-
ca Swarzędzka, ale również sąsied-
nia Poznańska – droga wojewódzka 
nr 194. wkrótce ma się to jednak 
zmienić. Jan Grabkowski, starosta 
poznański, podpisał 30 czerwca  
umowę z przedstawicielami spółki 
PKP PLK  oraz firmy StraBaG,  
która zaprojektuje i zbuduje tunel 
pod torami kolejowymi. Koszt inwe-
stycji to około 50 mln zł!

– Mieszkańcy Kobylnicy, ale 
nie tylko, czekali na nią od dawna. 
dzięki tunelowi będzie można zapo-
mnieć o utrudnionym dojeździe do 
przejazdu kolejowego – mówi Jan 
Grabkowski. – Usprawniony zosta-
nie przejazd w kierunku Poznania, 
Swarzędza, Pobiedzisk i Gniezna. 
Krótko mówiąc, na inwestycji sko-
rzystają wszyscy mieszkańcy tej czę-
ści aglomeracji. to największy kon-
trakt drogowy, jaki realizuje powiat 
w swojej historii. 

Mowa o 70-metrowym tunelu, 
który zapewni bezkolizyjny prze-
jazd pod torami kolejowymi na 
linii Poznań wschód – Skandawa. 
w ramach zadania przebudowane 
zostaną również dojazdy (w sumie 
około 500 metrów dróg). Powsta-
ną 7-metrowa jezdnia, 2-metro-

wy chodnik i tej samej szerokości 
ścieżka rowerowa. Pierwsi kierow-
cy mają pojechać nowym tunelem 
w lipcu 2023 roku.

– zakończenie procedury prze-
targowej i podpisanie umowy z wy-
konawcą zamyka żmudny etap sta-
rań o rozpoczęcie tak ważnej dla 

naszej gminy inwestycji. Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie, to do 
końca 2023 roku korki w Kobylnicy 
będą przeszłością – mówi burmistrz 
Swarzędza, Marian Szkudlarek. – 
w gminie mieszka 50 tysięcy ludzi, 
stąd nieustannie musimy myśleć 
o poprawie bezpieczeństwa pie-
szych, rowerzystów, kierowców. 
niektóre zadania przerastają jed-
nak możliwości naszego budżetu. 
Inwestycja w Kobylnicy jest przy-
kładem, że dzięki dobrej współpracy 
Swarzędza z innymi podmiotami 
zyskujemy szansę na szybszą reali-
zację zamierzeń.

Koszt inwestycji to około 50 mln 

zł. w części kolejowej sfinansowana 
zostanie przez PKP PLK (23,1 mln 
zł), w części drogowej przez powiat 
poznański (zarezerwowano na ten 
cel 17,8 mln zł) i gminę Swarzędz 
(zarezerwowano 13,9 mln zł).

– dzięki temu w Kobylnicy 
zwiększy się poziom bezpieczeń-
stwa w ruchu kolejowym. to jeden 
z wielu obiektów, które powstają 
dzięki projektom z Krajowego Pro-
gramu Kolejowego – podkreślił ar-
nold Bresch, członek zarządu PKP 
PLK S.a. – realizowane przez nas 
zadania z wykorzystaniem środ-
ków Unii europejskiej tworzą co-
raz sprawniejszy i bezpieczniejszy 

system komunikacji.
do stworzenia kompleksowego 

układu komunikacyjnego w tym 
miejscu konieczna jest także prze-
budowa skrzyżowania ulicy Swa-
rzędzkiej z drogą wojewódzką 194 
(ulicą Poznańską).

– Uzgodniliśmy z marszałkiem 
województwa wielkopolskiego, że 
w ramach odrębnego projektu po-
wstanie tutaj rondo, które sfinansu-
je wielkopolski zarząd dróg woje-
wódzkich – mówi Jan Grabkowski. 
– to, w połączeniu z tunelem i dro-
gami dojazdowymi, stanowić będzie 
nowoczesny układ komunikacyjny. 
KG

Mimo trwającej pandemii, 18. edy-
cja konkursu pokazała, że wiele 
firm poradziło sobie z kryzysem, 
a powiat poznański chciał je doce-
nić. w czerwcu Jan Grabkowski, 
starosta poznański, wręczył tytuły 
Poznańskiego Lidera Przedsiębior-
czości najlepszym w Metropolii 
Poznań. 

dokładniejsza diagnostyka no-
wotworu, wybór najefektywniejszej 
metody terapeutycznej w lecze-
niu onkologicznym – to naukowy 
projekt firmy MnM diagnostics, 

która w tym roku zdobyła pierwsze 
miejsce w kategorii start-up. w ka-
tegorii mikroprzedsiębiorstwo sta-
tuetka trafiła do Medikol Healthca-
re – autoryzowanego dystrybutora 
aparatury rtG. w kategorii mały 
przedsiębiorca – do spółki drew-
no Gamrat Grzegorz Marek zaj-
mującej się sprzedażą wyrobów 
z drewna dla budownictwa i branży 
meblowej. z kolei w kategorii śred-
ni przedsiębiorca zwycięzcą zo-
stał Polychem Systems działający 
w branży budowlanej, obuwniczej 

czy górniczej, którym dostarcza 
m.in. wysokiej jakości produktów 
poliuretanowych. 

– Poznański Lider Przedsiębior-
czości jest uznaną nagrodą w re-
gionie – podkreślali zgodnie laure-
aci. – to wyróżnienie z pewnością 
zmotywuje nas do jeszcze cięższej 
pracy, a jednocześnie przyczyni się 
do promocji naszych produktów 
i usług.

Starosta poznański nie ma wąt-
pliwości, że statuetka Lidera może 
pomóc firmom w trudnych cza-

sach. zaznaczył jednak, że sytuacja 
gospodarcza w naszym regionie 
jest niezmiennie dobra. Liczba 
podmiotów działających na tere-
nie powiatu poznańskiego wzrosła 
i wyniosła w 2020 r. już ponad 68 
tys.

organizatorem aktualnej edycji 
bezpłatnego konkursu jest powiat 
poznański. zgłaszać mogły się 
firmy z terenu Metropolii Poznań 
(Poznania, powiatu poznańskiego, 
a także podmioty ze Śremu, Sza-
motuł, obornik i Skoków). Każdy, 

kto wystartował, musiał poddać 
się wnikliwej ocenie prowadzo-
nej przez ekspertów z firmy Grant 
thornton, partnera merytoryczne-
go konkursu. 

w kapitule, oprócz samorzą-
dowców, zasiedli także naukowcy, 
przedsiębiorcy i bankowcy. w oce-
nie liczyły się m.in. sukcesy na ryn-
ku, ciekawa oferta, wykorzysty-
wane innowacje oraz nowoczesne 
metody organizacji pracy, a także 
to, czy działalność jest przyjazna 
ludziom i środowisku. KG

Tunel w Kobylnicy za 50 milionów
Największy kontrakt drogowy w historii powiatu poznańskiego został podpisany 30 czerwca 
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Poznański Lider Przedsiębiorczości jest pełnoletni

Pierwsi kierowcy 
mają pojechać  
nowym tunelem  
w lipcu 2023 roku

Tegoroczni laureaci konkursu.

Przejazd w Kobylnicy.Sygnatariusze umowy.
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Murowana Goślina

wiaty są wyposażone w ławo-stoły i 
stacje naprawcze dla rowerów. Pod 
koniec maja odbyło się uroczyste 
otwarcie wiat w raduszynie i Łopu-
chówku. Inwestycje zostały sfinan-
sowane z budżetu gminy z dofinan-

sowaniem z dotacji celowej Urzędu 
Marszałkowskiego województwa 
wielkopolskiego:

- koszt wykonania wiaty w radu-
szynie wyniósł 139 019,96 zł, w tym 
dofinansowanie w kwocie 65 420,00 
zł,

- koszt wykonania wiaty na bo-
isku sportowym w Łopuchówku to 
128 999,36 zł, w tym dofinansowa-

nie z województwa wielkopolskie-
go w kwocie 52 720,00 zł.

niedawno oddana do użytku 
została także wiata w złotoryjsku, 
która już niebawem stanie się bazą 
jednej z imprez plenerowych. 

Lokalizacjami dla kolejnych wiat 
w gminie będą wojnowo i Białężyn. 
zakończyło się opracowanie projek-
tu dla wiaty w wojnowie, trwa uzy-
skiwanie niezbędnych pozwoleń na 
realizację. BK
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Powstały 
nowe wiaty
w gminie Murowana Goślina 
powstały trzy nowe, drewniane wiaty, 
które posłużą mieszkańcom oraz 
rowerzystom zwiedzającym okolice 

Wiata w Łopuchówku. 

Wiata w Złotoryjsku.

Wiata w Raduszynie.

o gminie Murowana Goślina 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Inwestycje zostały sfinansowane z budżetu 
gminy z dofinansowaniem z dotacji celowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego

reKLaMa
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6 StęSzew

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
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w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

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

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

21 czerwca w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew burmistrz włodzi-
mierz Pinczak podpisał umowę na 
budowę oświetlenia boiska trenin-
gowego i płyty głównej na obiektach 
klubu Lipno Stęszew. 

zadanie to polegać będzie na 
ułożeniu okablowania, montażu 
i posadowieniu szafki sterowniczo 
– zasilającej, montażu i posadowie-
niu masztów oświetleniowych oraz 
montażu opraw. 

Całkowity koszt inwestycji to 215 
250,00 zł. wykonawcą zadania jest 
firma „twój elektryk”  z nowej wsi 
Kąckiej. Red

Umowa na oświetlenie
Podpisanie umowy na budowę oświetlenia boiska treningowego 
i płyty głównej w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej

O Puchar Burmistrza Stęszewa

oGŁoSzenIa
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26 i 27 czerwca nad brzegiem jezio-
ra Lipno odbyły się zawody wędkar-
skie o Puchar Burmistrza Gminy 
Stęszew. zwycięzcą zmagań towa-

rzyskich dla młodzieży zrzeszonej 
został Marcin Padurski, natomiast 
dla młodzieży niezrzeszonej – Sta-
nisław Szulc-Szymański. 

w kategorii seniorzy najlepszym 
wędkarzem okazał się Henryk Ma-
jorczyk. organizatorem było Koło 
Pzw w Stęszewie. Red

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 23 czerwca 2021 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne,  

ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej gminy, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

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

o gminie Stęszew czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

P r a c a  c h a ł u P n i c z a
 wiązanie kokardek! 

w i ę c e j  i n f o r m a c j i  P o d  n u m e r e m 
t e l e f o n u :

5 0 7  6 24  8 2 8

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w m. Krąplewo, gm. Stęszew

Dane dotyczące nieruchomości:

Nr działki Powierzchnia Nr KW Położenie Cena wywoławcza netto Wadium Postąpienie
66/3 0.0727ha PO1S/00045947/3 Krąplewo 130.000,00zł 13.000,00zł 1.300,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Dla tego terenu wydana została Decyzja Nr 148/20  z dnia 2.03.2021r Burmistrza Gminy Stęszew o warunkach 
zabudowy - rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego. Brak bezpośredniego dostępu do 
infrastruktury technicznej; bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny niezagospodarowane oraz Jezioro Dębno. Działka porośnięta drzewami iglastymi i liściastymi bez wartości 
użytkowej. 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lipca 2021r. o godz. 9:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11  - w sali  ślubów.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Stęszew www.steszew.pl  
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 618-197-149,  mail: geodeta@steszew.pl 

oGŁoSzenIa
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CzerwonaK

o gminie Czerwonak czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

od 21 czerwca do 18 lipca każdy 
pełnoletni mieszkaniec gminy Czer-
wonak, z wyjątkiem osób będących 
członkami zespołu weryfikującego, 
może złożyć swój projekt na inwe-
stycję na rok kolejny. Projekty zgła-
szać można poprzez elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy, a każdy 
z nich musi zostać poparty przez 
minimum 10 mieszkańców i być 
możliwy do zrealizowania w ciągu 
jednego roku. Składane projekty 
muszą dotyczyć zadań inwestycyj-
nych (tzw. twardych) - np.: remont, 
modernizacja, adaptacja, budowa 
nowego obiektu lub zakup wypo-
sażenia, ale uwaga - nie dopuszcza 
się projektów dotyczących budowy 
dróg.

zespół weryfikujący dokona 
oceny formalnej i merytorycznej 
zgłoszonych projektów. te, które 
otrzymają pozytywną ocenę zostaną 
poddane głosowaniu mieszkańców 
– to od ich zaangażowania zależeć 
będzie, które pomysły zostaną zre-
alizowane. Głosowanie nad projek-
tami odbędzie się we wrześniu, po 
raz pierwszy wyłącznie drogą elek-
troniczną. 

– Budżet obywatelski wraca do 
gminy Czerwonak po rocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią. za-
chęcamy wszystkich mieszkańców 
do zgłaszania swoich pomysłów! 
Bowiem to mieszkańcy wiedzą naj-
lepiej, czego im potrzeba i co może 
sprawić by w naszej gminie żyło się 
jeszcze lepiej. Poprzednie edycje 
budżetu obywatelskiego pokazały, 
że jesteśmy bardzo kreatywni jako 
społeczność – mówi danuta nowa-
kowska, kierownik wydziału Pro-
mocji i rozwoju i dodaje –  budżet 
obywatelski integruje mieszkańców, 
sprawia, że zaczynają czuć się go-
spodarzami swojej okolicy i biorą 
większą odpowiedzialność za miej-
sce, w którym żyją.

więcej informacji na stronie: 
https://czerwonak.konsultacjejst.
pl/budzet-obywatelski oraz www.
czerwonak.pl. Red 

Po rocznej przerwie budżet 
obywatelski powraca do gminy 
Jesteś mieszkańcem 
gminy Czerwonak? 
Masz pomysł  
na nową inwestycję 
w swojej 
miejscowości?
zgłoś projekt  
w Czerwonackim 
Budżecie 
obywatelskim!

2022

O szczegółach informujemy na stronach:
https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

www.czerwonak.pl
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8 tarnowo PodGórne

wieczór rozpoczął się od koncertu 
Młodzieżowej orkiestry dętej Gmi-
ny tarnowo Podgórne pod dyrekcją 
Pawła Joksa. Przed bardzo licznie 
zgromadzoną publicznością wy-
stąpiły Mażoretki, które prowadzi 
Gabriela drewniak. I chociaż był 
to pierwszy wspólny występ tych 
dwóch zespołów od czasu wpro-
wadzenia restrykcji sanitarnych, to 
dzięki determinacji muzyków i tan-
cerek, próbom i ich indywidualnej 
pracy występ był naprawdę fanta-
styczny! 

Po koncercie głos zabrał wójt tar-
nowa Podgórnego tadeusz Czajka. 
Przypomniał, że zanim rozpoczął 
się remont dworku, gmina wybudo-
wała mieszkania komunalne dla do-
tychczasowych jego mieszkańców. 

– dzisiaj przekazujemy w ręce 
mieszkańców obiekt, który w cało-
ści przeznaczamy na cele publiczne 
– powiedział wójt tadeusz Czajka. – 
Mam nadzieję, że zarówno ten pięk-
ny dworek, jak i otaczający go park 
z alejkami spacerowymi i  miejscami 
dla uprawiania sportu, będą służyć 
społeczności Sierosławia!

Symboliczne otwarcie dworku 
nastąpiło w momencie przecięcia 
wstęgi, trzymanej przez dwoje mło-
dych mieszkańców Sierosławia. 
Potem był czas na zwiedzanie wyre-
montowanych pomieszczeń – czę-
sto było słychać zachwyt nad prze-

mianą dworku, nierzadko pojawiały 
się wspomnienia ludzi i wydarzeń 
związanych z tym miejscem. dla 
uczestników uroczystości przygo-
towano też ogromny tort. a kiedy 
zrobiło się ciemno, wszyscy obej-
rzeli niesamowite przedstawienie 

w wykonaniu teatru ognia Gro-
wUp. niemal do północy dworek był 
pięknie i uroczyście podświetlony. 

Już następnego dnia sołtys 
i rada sołecka Sierosławia zaprosiła 
mieszkańców na festyn. Przygoto-
wano wiele atrakcji, przede wszyst-
kim dla dzieci i młodzieży, ale – jak 
zapewnia sołtys anna Błażejczyk – 
i dorośli znaleźli coś dla siebie.

Koszty związane z remontem 
dworku (łącznie z budową mieszkań 
komunalnych dla dotychczasowych 
mieszkańców) wyniosły ponad 9 
mln zł i zostały pokryte z budżetu 
gminy tarnowo Podgórne. ARz

Dworek na wakacje 
na rozpoczęcie wakacji, 25 czerwca, w  Sierosławiu (gmina 
Tarnowo Podgórne) otwarto po remoncie dworek i park

Jak co roku w czerwcu delegacja z 
gminy tarnowo Podgórne udała się 
do Palmir, by na tamtejszym Cmen-
tarzu-Mauzoleum, przy symbo-
licznym grobie agnieszki dowbor 
Muśnickiej, oddać hołd osobom, 
które oddały życie w walce o wol-
ność naszej ojczyzny. tradycyjnie 
już wyjazdowi towarzyszyła eskorta 
motocyklowa, którą prowadził wójt 
tarnowa Podgórnego tadeusz Czaj-
ka (w tym roku w drogę wyruszyło 8 
motocyklistów).

w delegacji uczestniczyli człon-
kowie towarzystwa Pamięci Gen. 
J. dowbora Muśnickiego, Mło-
dzieżowej rady Gminy, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Luso-
wie (noszącej imię generała) oraz 
przedstawiciele Muzeum Powstań-

ców wielkopolskich w Lusowie. 
Przyjechali także żołnierze z 17. 
wielkopolskiej Brygady  zmecha-
nizowanej z Międzyrzecza, których 
obecność podkreśliła wyjątkowy 
charakter uroczystości. ARz
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w ramach cyklu „Brzmienie lata” 
zapraszamy na koncert mieszkanki 
gminy tarnowo Podgórne – Julii 
Mróz. Będzie to z pewnością bardzo 
energiczne, muzyczne spotkanie! 
to wszystko już 11 lipca o godzinie 
17 na plenerowej scenie Pałacu Jan-
kowice (gm. tarnowo Podgórne).

Julia Mróz – studentka akademii 
Muzycznej w Poznaniu na  wydzia-
le wokalistyki Jazzowej. Jej pasją 
jest śpiewanie. Mając 12 lat wzięła 
udział w konkursie „wygraj suk-
ces”, w którym zdobyła wyróżnienie 
spośród 2300 osób. w wieku 15 lat 
wystąpiła w programie telewizyj-
nym „Hit Hit Hurra” tVP, w którym 
zasłynęła z piosenki Purple rain z 
repertuaru Princa. Miała też oka-
zję śpiewać przy akompaniamencie 
zespołu „estrady Poznańskiej” w 
projekcie open Mic na „Scenie na 
Piętrze”. występowała jako solist-
ka z orkiestrą reprezentacyjna Sił 
Powietrznych w Poznaniu. Swoje 
umiejętności muzyczne często pre-
zentuje na scenach gminy tarnowo 
Podgórne. Brała udział w zeszło-

rocznym show telewizyjnej dwójki, 
w 10. jubileuszowej edycji progra-
mu the Voice of Poland, w drużynie 
Michała Szpaka. wzięła udział w 
bieżącej edycji „Szansy na sukces”, 
wygrywając odcinek z przebojami 
Cleo. 

Bezpłatne wejściówki można za-
rezerwować pod nr tel. 61 10 10 400 
(pon-pt, w godz. 8.00-20.0), sob.-
-nd, w godz. 12.00.20.00). Procedu-
ra uczestnictwa w koncertach oraz 
szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl. 
ARz

Koncert Julii Mróz
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o gminie tarnowo Podgórne czytaj 
także na

naszglospoznanski.pl

Udało się: 785 km – starymi trak-
torami – wzdłuż wybrzeża Bałtyku! 
to była naprawdę niecodzienna 
wyprawa! Jedenastu kolekcjonerów 
z całej Polski wzięło udział w Bałtyk 
trip traktor, czyli rajdzie szlakiem 
polskich latarni morskich. Gminę 
tarnowo Podgórne reprezentowali 
wiesław i Jakub Buda z Batorowa, 
którzy pojechali na swoim Porsche 
Std. z 1962 r.

wszystko zaczęło się od startu 
miejscowości Piaski na Mierzei 
wiślanej, 2 km od granicy z obwo-
dem Kaliningradzkim (rosja), a za-
kończyło w Świnoujściu przy starej 
latarni Stawa Młyny, kilometr od 
granicy z niemcami, na falochronie 
przy ujściu Świny. 

– Pogoda nie rozpieszczała trak-
torzystów, upały sporo ponad 30 
stopni dawały się nam mocno we 
znaki – wspomina uczestnik Jakub 
Buda. – ale naprawdę było warto, 
bo na trasie nie brakowało atrakcji 
m.in. trzykrotnie przepływaliśmy 

promem przez rzeki, jechaliśmy też 
traktorami po plaży. niezapomnia-
ny był też przejazd tunelem w Gdań-
sku.

trasa z Piasków do Świnoujścia 
liczyła 785 km i została pokonana 
w 8 dni. traktorzyści odwiedzili 16 
latarni. Samochód serwisowy dla tej 
wyprawy udostępniła firma Korba-
nek z tarnowa Podgórnego, która 
zapewniła także bezpłatny transport 
9 traktorów na miejsce startu oraz 
powrót z mety do tarnowa Podgór-
nego. JB/ARz

27 czerwca w przepięknej scenerii 
parku przy Pałacu Jankowice od-
była się gala podsumowująca drugą 
edycję Festiwalu talentów i Pasji w 
gminie tarnowo Podgórne. wyda-
rzenie prowadził wójt tarnowa Pod-
górnego tadeusz Czajka oraz dyrek-
tor Pałacu Monika rutkowska. 

do udziału w wirtualnym Festi-
walu talentów i Pasji gmina zapro-
siła wszystkich mieszkańców! nie 
narzucono żadnych kategorii ani 
grup wiekowych. zgłosiło się 20 
uczestników. 

w głosowaniu internautów naj-

więcej głosów zdobyła Karolina Jur-
gowiak, której pasją jest układanie 
kostki rubika. Układa ją w napraw-
dę imponującym tempie, co można 
było również zobaczyć na filmie, 
który przesłała na festiwal. Kolejne 
miejsca na podium zdobyły uczest-
niczki, których pasją jest śpiew 
Laura Jezierna (II miejsce) i Kamila 
Cicha (III miejsce).

Pozostali laureaci festiwalu to: 
anna Gąsiorek – gra na pianinie, 
zuzanna zujewska – jazda konna, 
Laura wieczorek – śpiew, Maja 
woźniak – rysowanie, zosia drą-

żewska – taniec nowoczesny i Mar-
tyna Perz – śpiew. 

nagrody dla laureatów ufundo-
wały gminne jednostki (Pałac Jan-
kowice i Muzeum w Lusowie), spół-
ki (tPBUS, tP-KoM i tarnowskie 
termy), instytucje kultury (GoK 
SezaM i Biblioteka) oraz gmina 
tarnowo Podgórne. Ponadto wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i zestawy gadżetów. a 
na zakończenie koncertu galowego 
drugiej edycji Festiwalu talentów  
i Pasji odbył się koncert Krzysztofa 
Iwaneczko. ARz

Bałtyk Trip Traktor

Pamiętamy!

Gala Festiwalu Talentów i Pasji
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BuK

Procedura udzielenia absolutorium 
rozpoczęła się od przedstawienia 
przez burmistrza Pawła adama 
raportu o stanie miasta i gminy 
Buk za 2020 rok. dokument ten 
obejmuje podsumowanie działalno-
ści gminy na temat zadań zrealizo-
wanych za rok poprzedni na rzecz 
gminnej wspólnoty. Jak czytamy w 
raporcie: „rok 2020 był szczegól-
nym okresem. ogłoszony 31.03.
br. stan epidemii wywołał wiele 
niepewności. wprowadzone liczne 
ograniczenia w życiu społecznym i 
gospodarczym, zawieszenie funk-
cjonowania wiele instytucji, obiek-
tów sportowych, zamknięcie pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
określonych branż spowodowało 
obawy co do możliwości uzyskania 
zaplanowanych dochodów budżetu. 
Pod znakiem zapytania postawiona 
została możliwość realizacji niektó-
rych zadań i inwestycji. Pomimo tak 

trudnego okresu udało się wykonać 
zaplanowany budżet, zarówno po 
stronie dochodów, jak i wydatków”. 

– ten czas pokazał, że potrafi-
my wspólnie z mieszkańcami na-
szej gminy współdziałać w sytuacji 
kryzysu. Chciałbym podkreślić, że 
podejmując jakiekolwiek działa-
nia, za każdym razem kieruję się 
interesem gminy. dochody naszej 
gminy w 2020 r. zostały wykona-
ne w 94,9%, natomiast wydatki 
w 90,8%. na inwestycje udało się 
uzyskać dodatkowe środki finanso-
we w wysokości prawie 15 mln zł. 
tylko w ostatnim czasie w ramach 
programu „Kulisy Kultury” otrzy-
maliśmy 94.000 zł na przebudowę 
schodów wejściowych do MGoKu. 
dodatkową kwotę: 113.500 zł do-
staliśmy na drogę transportu rolne-
go – ulica ogrodowa w dobieżynie 
(łącznie przyznano 224.125 zł). na 
budowę drogi otusz Huby pozyska-

liśmy 600.000 – mówił burmistrz 
Paweł adam. 

zgodnie z procedurą, przedsta-
wienie raportu zakończyła debata 
na jego temat, w której radni za-
dawali pytania i zajęli stanowisko. 
następnie udzielono wotum zaufa-
nia i absolutorium dla burmistrza 
Pawła adama oraz przyjęto spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 
2020 rok. 

Burmistrz Paweł adam dzięku-
jąc radnym za poparcie, podkreślił, 
że jest to wyraz uznania dla pracy 
nie tylko jego, współpracowników, 
pracowników urzędu, ale również 
wszystkich osób realizujących zada-
nia stawiane przed gminnym samo-
rządem. 
Edyta Wasielewska

Absolutorium dla burmistrza Buku
na sesji absolutoryjnej 22 czerwca radni miasta i gminy Buk udzielili burmistrzowi Pawłowi adamowi 
wotum zaufania oraz absolutorium. Jednak zanim do tego doszło przyjęto jego sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
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Czujemy się jak w Mrągowie, jak 
w Giżycku… takie głosy padały na 
plaży w niepruszewie podczas „Pik-
niku rodzinnego na powitania lata”, 
który odbył się 26 czerwca. I nie ma 
w tym stwierdzeniu cienia przesady. 
Piękne jezioro, plaża, ryby, moto-
rówki i minifestiwal muzyki szan-
towej dały nam taki oto „mazurski” 
klimat. 

zabawa nad Jeziorem niepru-
szewskim rozpoczęła się zawo-
dami i atrakcjami dla wędkującej 
młodzieży w ramach rodzinnego 
pikniku wędkarskiego. o godz. 13 
rozpoczął się blok atrakcji dla dzie-
ci. nie zabrakło animacji i plenero-
wych teatrów (wariate oraz niko-

li). Jednocześnie pod kierunkiem 
pań z domu dziennego Pobytu 
Pogodna Jesień trwały warsztaty 
z wyplatania wianków, które moż-
na było przekazać na konkurs na 
najpiękniejszy wianek. w tym wy-
zwaniu bezkonkurencyjne okazały 
się panie z Koła Gospodyń wiej-
skich w niepruszewie. zgodnie ze 
świętojańską tradycją po zmierz-
chu wianki puszczone zostały na 
taflę jeziora. Piknikowej tradycji 
dopełniło także ognisko z kiełba-
skami, które pod okiem strażaków 
z oSP niepruszewo można było 
własnoręcznie upiec.

Przez ponad trzy godziny wie-
czór umilała nam muzyka szantowa 

w wykonaniu takich zespołów jak 
Żeglarze Portowi, Grupa na Swoim 
i the Pioruners. Piknik zakończyła 
dyskoteka prowadzona przez finali-
stę Mistrzostw Polski dJ-ów. 

Przygotowanie takiego wyda-
rzenia nie byłoby możliwe bez za-
angażowania gminnych instytucji 
i organizacji: Miejsko-Gminnego 
ośrodka Kultury, aołectwa niepru-
szewo oraz Urzędu Miasta i Gminy 
Buk, Bukowskiej Młodzieżowej 
Szkółki wędkarskiej, Koła Gospo-
dyń wiejskich niepruszewo, domu 
dziennego Pobytu „Pogodna Je-
sień”, ośrodka Sportu i rekreacji, 
oSP niepruszewo. 
Izabela Dachtera-Walędziak

Piknik na powitanie lata w Niepruszewie
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Informacji z gminy Buk  
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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w gminie Pobiedziska rozpoczęły 
się konsultacje społeczne na temat 
przyszłego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pobiedziska.

Chociaż 22 czerwca, nad miastem 
przeszła potężna ulewa, w punkcie 
konsultacyjnym na rynku zaintere-
sowanych nie brakowało. Przycho-
dzili właściciele gruntów, a także 
prowadzący biura nieruchomości, 
zainteresowani rozwojem terenów 
pod zabudowę mieszkaniową. 

– Pytano o lokalizację farmy fo-
towoltaicznej między Pruszewcem 
a miejscowością Kowalskie i o prze-
znaczenie terenów przy ulicy Go-
ślińskiej w Pobiedziskach – mówi 
Katarzyna Leśnik z Urzędu Miasta 
i Gminy Pobiedziska.

Uwzględnić różne głosy 
Przy podejmowaniu decyzji 

o przeznaczeniu terenów, najwięk-
szym wyzwaniem jest pogodzenie 
potrzeb wszystkich zainteresowa-
nych stron (mieszkańców, właści-
cieli gruntów, przedsiębiorców).

Celem planowania przestrzenne-
go jest zapewnienie mieszkańcom 
jak najlepszej przestrzeni do życia.

Konsultacjom towarzyszy akcja 
„nie cuduj, konsultuj”, która skie-

rowana jest do wszystkich miesz-
kańców gminy i ma na celu zachę-
cenie ich do udziału w opracowaniu 
studium. dyskusja nad tym doku-
mentem pomoże wypracować roz-

wiązania dostosowane do potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców. da też 
mieszkańcom możliwość współde-
cydowania o otaczającej ich prze-
strzeni.

Wypełń ankietę
odwiedzając punkt konsultacyj-

ny, mieszkaniec gminy może wy-
pełnić anonimową ankietę, w której 
przedstawi swoje oczekiwania wo-

bec przyszłego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pobiedziska. 

w punkcie dowiesz się:
 • jak przebiega procedura zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pobiedziska,

• kiedy składać uwagi do studium. 
DR

PoBiedziSKa

Gdzie w lipcu i sierpniu wybrać się 
na weekend? oczywiście nad jeziora 
i do lasów w okolicach Pobiedzisk. 
Gmina ta to kraina jezior – jest ich 
aż 25 – oraz lasów. w jej obrębie 
znajdują się trzy parki krajobrazo-
we. Jeśli dodać do tego 150 kilome-
trów szlaków rowerowych, ścieżki 
nordic walking można rzec, że to to 
znakomite warunki dla turystów.

Rekreacja w naturze Pobiedzisk
na 10 lipca, 31 lipca, 8 sierpnia, 

21 sierpnia oraz 4 września zapla-
nowane są rajdy rowerowe. organi-
zuje je ośrodek Sportu i turystyki 
w Pobiedziskach. 10 lipca odbędzie 
się też turniej siatkówki plażowej. 
Szczegóły na stronie: https://osir.
pobiedziska.pl/ oraz https://www.
facebook.com/oSirwPobiedzi-
skach/. 

w sierpniu warto wziąć udział 
w rajdzie przygodowym „Pobiedzi-
ska adventure trip”. Uczestnicy 
będą mieli do pokonania pieszo, ro-
werem i kajakiem 75-kilometrową 
trasę. Impreza planowana jest na 28 
sierpnia. Start o 9:00, limit czasu 10 
godzin. w zawodach mogą uczest-
niczyć zespoły dwuosobowe. więcej 
informacji: http://adventure.pobie-
dziska.pl/.

Naturalnie kultura
Sierpień będzie też w Pobiedzi-

skach miesiącem koncertów. 15 
sierpnia w Święto wojska Polskiego 
ustanowionego na pamiątkę zwy-
cięskiej Bitwy warszawskiej zagra 
kwintet instrumentów dętych bla-
szanych Castle Brass. Koncert na 
rynku rozpocznie się o godz. 13:15. 

Castle Brass to kwintet instrumen-
tów dętych blaszanych, dwie trąbki, 
róg, puzon i tuba, utworzony przez 
muzyków Filharmonii Poznańskiej 
i teatru wielkiego w Poznaniu. 
o godz.15:00, również na rynku 
wystąpią: zespół Pieśni i tańca 
„wiwaty” oraz Sekcje Studia Pio-
senki PoK. Gwiazdą popołudnia 

będzie Felicjan andrzejczak, które-
go koncert zacznie się o godz.17:00. 
Prawdziwa uczta muzyczna zapla-
nowana została na weekend 20-22 
sierpnia. w sobotę, w Skansenie 
Miniatur odbędzie się koncert forte-
pianowy w wykonaniu Jacka Kortu-
sa. na inną jazzową nutę zagra zaś 
dzień później, w niedzielę Karolina 

Kończal & darek tarczewski. oby-
dwa koncerty rozpoczną się o godz. 
19:00.

Nad Jeziorem Biezdruchowo
Będzie się też działo na pomo-

stach nad Jeziorem Biezdruchowo. 
28 sierpnia zabrzmią dźwięki ukule-
le. Stanie się tak za sprawą Pierwszej 
Poznańskiej niesymfonicznej orkie-
stry Ukulele. Początek godz. 20:00.

29 sierpnia wystąpi zespół tre 
Voci. to trio muzyczne, wykonujące 
muzykę klasyczną i pop operową. 
w skład formacji wchodzą teno-
rzy: wojciech Sokolnicki „Voytek 
Soko”, Mikołaj adamczak i Miłosz 
Gałaj. Ich występ rozpocznie się 
o godz. 20:00. Będzie to zwieńcze-
nie uroczystości dożynkowych.

więcej o atrakcjach przygotowy-
wanych przez Pobiedziski ośrodek 
Kultury na stronie: https://ok-po-
biedziska.pl/. 

na stronie: http://www.pobiedzi-
ska.pl/turysci/noclegi-i-gastrono-
mia/agroturystyka/ są natomiast 
adresy gospodarstw agroturystycz-
nych, pól namiotowych i lokali ga-
stronomicznych z których turyści 
odwiedzający gminę Pobiedziska 
mogą skorzystać. 
DR

Pobiedziska przyszłości 
– konsultacje rozpoczęto
– Konsultacje są przydatne, ponieważ każdy ma możliwość powiedzieć, jak chce zagospodarować swoje 
tereny – mówi Marek Jankowski, który uczestniczył w konsultacjach dotyczących zmian „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska”
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Turystyka w naturze, czyli Pobiedziska na lato

Informacji o gminie Pobiedziska 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Mieszkańcy byli zainteresowani konsultacjami od pierwszych minut funkcjonowania punktu na pobiedzi-
skim Rynku. 

Pomost nad Jeziorem Biezdruchowo. 

• 22 lipca 2021 – spotkanie 
z mieszkańcami Kowalskiego, 
godz. 13:00 -17:00, teren siłow-
ni zewnętrznej;
• 17 sierpnia 2021 – spotkanie 
z mieszkańcami węglewa, 
Latalic, Podarzewa;
• 21 sierpnia 2021 – spotkanie 
z mieszkańcami Bednar, Stę-
szewka, tuczna;
• 24 sierpnia 2021 – spotka-
nie z mieszkańcami Biskupic 
i Jerzykowa;
• 29 sierpnia, w czasie dożynek 
spotkanie z mieszkańcami 
Pobiedzisk. 

Terminarz konsultacji
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1 lipca w Parku Miejskim w Ko-
strzynie przy Stacji Książki, odbyło 
się pierwsze plenerowe spotkanie 
z cyklu Literackie czwartki. 

dzieci wysłuchały baśni pt. „Ca-
lineczka” na podstawie utworu 
Hansa Christiana andersena. Baśń 
została przedstawiona w formie 
teatrzyku kamishibai, co zyskało 

zainteresowanie wielu słuchaczy 
i widzów. Plenerowe spotkania 
z książką w Stacji Książki w ramach 
Literackich Czwartków odbywać 
się będą co tydzień o godzinie 11. 
Serdecznie zapraszamy już 8 lipca. 
tym razem dzieci posłuchają bajki 
o myszce. 
MK

Urząd Miejski wyłonił zwycięzcę 
oraz osoby wyróżnione w konkursie 
„Kostrzyńskie Cztery Pory roku” 
w kategorii wiosna. I miejsce zaję-
ła Klaudia nowicka.  wyróżnienia: 
weronika wiśniewska, weronika 
Kmieciak, Maciej niemyt, Jakub 
Ptasik. 

nagrody zostaną wręczone 12 
lipca w Urzędzie Miejskim w Ko-
strzynie. na łamach naszego Głosu 
Poznańskiego prezentujemy jed-
no ze zwycięskich ujęć autorstwa 
Klaudii nowickiej. wszystkim zwy-
cięzcom gratulujemy! zapraszamy 
oczywiście na kolejną odsłonę kon-
kursu! tym razem do 13 września 
2021 roku można przesyłać prace 
w kategorii Lato! Szczegóły na 
stronie www.kostrzyn.wlkp.pl. AB

zapraszamy do wzięcia udziału 
w wirtualnym rajdzie turystycz-
nym z okazji 770-lecia Miasta Ko-
strzyn. aby wziąć udział w rajdzie 
należy wybrać jedną z aktywności 
fizycznych: rower, bieganie, hulaj-
nogę, marsz nordic-walking lub rol-
ki i odwiedź 20 punktów w gminie 
Kostrzyn! 

zgłoszenia należy kierować mailo-
wo na transport@kostrzyn.wlkp.pl. 

Pokonanie trasy trzeba udoku-
mentować wykonując fotografie 
w miejscach, które się odwiedziło! 
Lista punktów do odwiedzenia wraz 
z dokumentami na stronie: www.
kurdeszowazadyszka.pl. 
ŁS

KoStrzyn

nagrody w konkursie przekazali 
burmistrz gminy Kostrzyn Szymon 
Matysek wraz z zastępcą walde-
marem Biskupskim oraz kierownik 
wydziału nieruchomości i Urbani-
styki agata Stoińska. obecni byli 
także członkowie Jury Konkursowe-
go: arkadiusz Bilski i Przemysław 
dobrogojski oraz Łukasz Szał – za-
stępca kierownika wydziału oświa-
ty, Promocji i Sportu.

Przypominamy, że wyniki kon-
kursu przedstawiają się następują-
co:

1 miejsce (nagroda 3000 zło-
tych): natalia Czerczak - Marta dec 
- anastasia Malińska;  

2 miejsce ex aequo (nagroda 
1500 złotych): Paweł olszak - Kon-

stancja zielezińska  oraz Patrycja 
Skawicka - Piotr Skorupiński. 

wyróżnienie (nagroda 500 zło-
tych): Justyna Pawelczak - Klaudia 

Staszyńska  oraz Katarzyna Ciechel-
ska - ewelina tutak.

Finaliści: agnieszka wlazły - 
weronika wodras, Judyta trottner 
- adrian Komar, Helena Łoniewska 
- weronika Marciniak, Kornel Ku-
zański - Paulina otto, natalia Mać-
kowska - Szymon Janczak, Paulina 
Czaplińska - ewelina Czachor, wik-
toria zalewska - Bernard dorosz.

Prace studentów prezentowane 
są na planszach, na wystawie, którą 
otwarto 25 czerwca na kostrzyń-
skim rynku. Głosowanie trwało 
od 25.06.2021 do 04.07.2021 co-
dziennie w godzinach 14:00 - 18:00. 
wyniki plebiscytu oraz dalsze prace 
związane z przebudową kostrzyń-
skiego rynku będziemy Państwu 
przytaczać w kolejnych numerach 
nGP. ŁS

Nagrody za najlepsze koncepcje 
zagospodarowania Rynku 
25 czerwca oficjalnie wręczono nagrody studentom wyróżnionym w Otwartym Konkursu 
Urbanistycznego pt. „Serce Gminy. zagospodarowanie przestrzenne rynku w Kostrzynie w kontekście 
starówki miasta”
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czytaj na naszglospoznanski.pl
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Skatepark w Siekierkach.

Skatepark w Kostrzynie.

nadchodzi czas montażu urządzeń 
na placach budowy związanych z in-
westycją dla kostrzyńskiej młodzie-
ży – budową skateparków w Siekier-
kach i Kostrzynie. 

do końca zbliżają się także pra-
ce związane z pierwszym etapem 
zagospodarowania całego terenu 

w Siekierkach. zgodnie z ustale-
niami i projektem przygotowanym 
wspólnie z radą Sołecką Sołectwa 
Siekierki powstanie ścieżka dooko-
ła placu, oświetlenie, zamontowane 
zostaną ławki i nasadzone zostaną 
drzewa i krzewy. 
ŁS

Wirtualny rajd

Kostrzyńskie 
Cztery Pory 
Roku 

Powstają skateparki 

Literackie czwartki przy Stacji Książki
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Paweł Przepióra wrócił 22 czerwca 
2021 r. do Urzędu Gminy dopiewo 
jako wójt. dzień wcześniej, podczas 
XXX sesji rady Gminy dopiewo, 
zwołanej przez Komisarza wy-
borczego Pierwszego w Poznaniu, 
odbyło się jego zaprzysiężenie.  w 
wyborach przedterminowych, któ-
re odbyły się 13 czerwca, otrzymał 
solidną legitymację do zarządza-
nia gminą - 76,17%. dokończy 
kadencję, którą przerwała śmierć 
poprzedniego wójta - śp. adriana 
napierały. 

Paweł Przepióra wraca, bo wcze-
śniej przez ponad 5 lat był zastępcą 
wójta. wraca po 5-miesięcznym 
okresie rządów w gminie dopiewo 
wyznaczonego przez premiera do 
pełnienia funkcji wójta zbyszka 
Górnego, do czasu wyboru nowego 
wójta.

Podczas XXX sesji rady Gminy 
dopiewo radni pogratulowali zwy-

cięstwa nowemu włodarzowi, który 
podziękował samorządowcom za 
wsparcie podczas długiej kampanii 
wyborczej, w związku z kolejnymi 
zmianami terminu głosowania z 
powodu epidemii koronawirusa. 

13 czerwca był czwartym kolej-
nym terminem przedterminowych 
wyborów. radni podziękowali za 
współpracę w okresie przejściowym 
zbyszkowi Górnemu.

Inaugurując urzędowanie wójt 
Paweł Przepióra zwrócił uwagę, 
że praca w samorządzie jest pra-
cą zespołową. Stwierdził, że wy-
sokie poparcie, jakie otrzymał w 
wyborach jest także oceną pracy 
zespołu, którego wcześniej przez 
5 lat był częścią. w przemówieniu 
otwarcia nawiązał także do wójta 
adriana napierały, dzięki które-
mu trafił do samorządu. wyraził 
przekonanie, że stworzony przez 
lata zespół jest gotów dobrze pra-
cować dla mieszkańców i gminy 
dopiewo. Urzędnicy pogratulo-
wali Pawłowi Przepiórze wyniku 
wyborczego, życząc pomyślności 
w realizacji planów.
Adam Mendrala

doPiewo

Podczas pierwszego głosowania 
na drugiej czerwcowej sesji, któ-
ra odbyła się 28 czerwca 2021 r., 
obecnych było 17 z 21 radnych, 
a podczas drugiego 16 (pierwsza 
czerwcowa sesja odbyła się tydzień 
wcześniej i miała charakter powy-
borczy). w obu głosowaniach wszy-
scy obecni na sali radni opowiedzieli 
się „za” ; nie było głosów sprzeciwu 
i wstrzymujących się. 

Podczas posiedzenia skarbnik 
gminy Małgorzata Mazurek przed-
stawiła sprawozdanie roczne z wy-
konania budżetu gminy dopiewo 
i opinię pozytywną na ten temat 
regionalnej Izby obrachunkowej 
w Poznaniu wraz z uzasadnieniem. 
wszystkie samorządy mają obowią-
zek złożenia takich sprawozdań za 
dany rok do końca marca następ-
nego roku. Pozytywną opinię na te-
mat wykonania gminnego budżetu 
przedstawiła także wiceprzewodni-
cząca Komisji  rewizyjnej - Magda-
lena Kaczmarek. 

wykonanie budżetu gminy do-
piewo w 2020 roku przedstawia się 
następująco:

dochody: 195,9 mln zł (w tym: 
bieżące 181,62 mln zł i majątkowe 
14,29 mln) - wykonano 101,14% 
planu; 

wydatki: 188,05 mln zł (w tym: 
bieżące  151,98 mln zł i majątkowe 
36,07 mln zł) - wykonano 94,15% 
planu; 

nadwyżka: 7,86 mln zł, przy pla-
nowanym deficycie 6,05 mln zł; 

przychody: 15,05 mln zł, a roz-

chody 9 mln zł. 
delegacja radnych złożyła 

skarbnik gminy gratulacje za re-
alizację zadań w trudnym roku 
budżetowym, ze względu na covid, 
dodatkowe obciążenia samorządu 
w trakcie roku (m.in.: podwyżki 

uposażeń w oświacie, zwolnienie 
z płacenia PIt osób poniżej 26 
roku życia, a przez to mniejsze niż 
planowane wpływy do budżetów 
gminnych). 

radni uczcili minutą ciszy śp. 
wójta gminy dopiewo – adriana 

napierałę, zmarłego przedwcze-
śnie w końcu ubiegłego roku, który 
odpowiadał za wykonanie ubiegło-
rocznych zadań budżetowych. Sło-
wa uznania wyraził pod jego adre-
sem przewodniczący rady - Leszek 
nowaczyk. tytułem podsumowania 
głos zabrał, zaprzysiężony tydzień 
wcześniej, nowy wójt gminy dopie-
wo - Paweł Przepióra, który w 2020 
roku (do 9 grudnia) był zastępcą 
wójta. Podziękował on radnym za 
jednomyślność, a pracownikom 
Urzędu Gminy dopiewo i gminnych 
jednostek za udział w wykonaniu 
budżetu. na początku sesji przez 
ponad godzinę omawiał „raport 
o stanie gminy za 2020 r.” i podczas 
dyskusji odpowiadał na pytania 
radnych. obowiązek przedłożenia 
„raportu o stanie gminy” do 31 
maja, za rok poprzedni, spoczywa 
na samorządach od 2018 r.   doku-
ment ten został w maju udostępnio-
ny mieszkańcom za pośrednictwem 
Biuletynu Informacji Publicznej - 
na stronie bip.dopiewo.pl.

Absolutorium i wotum zaufania
rada Gminy dopiewo jednogłośnie udzieliła wójtowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie 
budżetu gminy Dopiewo w 2020 roku 

13 projektów złożyli mieszkańcy w 
Urzędzie Gminy dopiewo do reali-
zacji w 2022 r. w ramach  dopiew-
skiego Budżetu obywatelskiego 
(dBo). Mieli na to czas od 1 kwiet-
nia do 30 czerwca. wnioskodawcy 
chcieliby wybudować obiekty spor-
towe lub rekreacyjne: skatepark, 
pumptrack, pole disc-golfowe, 
wiatę wypoczynkową, plac zabaw, a 
nawet drogę; wznieść wieżę linową i 
stanicę harcerską; zakupić  łódź ra-
tunkową; zorganizować miasteczko 
rowerowe, zajęcia fitness, stworzyć  
park wiejski i założyć łąki kwietne.

trwa weryfikacja zgłoszeń, która 
rozstrzygnie, jakie pomysły znajdą 
się na liście zatwierdzonej do gło-
sowania i będą rywalizować o głosy 
mieszkańców. w poprzednich edy-
cjach w głosowaniu uczestniczyło 
6-8 tys. mieszkańców spośród ok. 
29 tys. Szansę na realizację mają 
pomysły przemyślane i dobrze 
skalkulowane  - realne do wykona-
nia.

w puli dBo znajduje się 300 tys. 
zł. rywalizację rozpoczyna kampa-
nia, przypominająca kampanię wy-
borczą, w której autorzy projektów, 
zachęcają mieszkańców do oddania 
głosu na swój projekt. Głosowanie 
odbędzie się między 20 września 
a 19 października tego roku. zwy-
cięzców dopiewianie poznają sześć 
dni później. zrealizowane przez 
gminę zostaną co najmniej 3 pro-
jekty – po jednym z trzech grup so-
łectw, do których weszły sołectwa o 
zbliżonej liczebności. 

Szczegóły: dbo.dopiewo.pl.
Adam Mendrala

13 projektów do realizacji 
w ramach DBO
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Wójt Przepióra rozpoczął pracę
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Kwiaty skarbnik Małgorzacie Mazurek wręcza Jan Bąk - przewodniczący Komisji Budżetu Rady Gminy 
Dopiewo.

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

o gminie dopiewo na co dzień 
czytaj na 

naszglospoznanski.pl

Głosowanie 
odbędzie się między 
20 września 
a 19 października 
tego roku
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Gmina dopiewo zajęła 54 miejsce 
w najliczniejszej kategorii „gminy 
wiejskie” w rankingu Finansowym 
Samorządu terytorialnego w Pol-
sce. ranking został przygotowany 
na VI europejki Kongres Samorzą-
dów przez ekspertów z krakowskiej 
regionalnej Izby obrachunkowej, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uni-
wersytetu ekonomicznego w Krako-
wie. to zestawienie, które obejmuje 
wszystkie jednostki samorządu te-
rytorialnego. Jest ono komplekso-
we, apolityczne i obiektywne - liczą 
się w nim wskaźniki ekonomicz-
ne. ranking obejmuje 5 kategorii 
- oprócz „gmin wiejskich”, także 
„gminy miejsko-wiejskie”, „gminy 
miejskie”, „miasta na prawach po-
wiatu” i „powiaty ziemskie”.

Liderem swojej kategorii jest 
miasto Poznań, które zajęło 1 miej-
sce wśród 66 „miast na prawach 
powiatu”. Powiat poznański zajął 
3 miejsce w kategorii „powiaty”, 

obejmującej 314 powiatów.  wśród 
1533 „gmin wiejskich” na 24 miej-
scu znalazły się Komorniki, na 32 – 
tarnowo Podgórne, na 54 miejscu - 
dopiewo, na 58 - Kleszczewo, na 80 
– rokietnica i na 220 - Czerwonak. 
wśród 642 „gmin miejsko-wiej-
skich”: na 25 miejscu sklasyfikowa-
no Swarzędz, na 31 - Kórnik, na 44 
- Mosinę, na 74 - Kostrzyn,  na 80 - 
Stęszew, na 84 – Buk, na 96 - Pobie-
dziska, na 102 - Murowaną Goślinę. 

wśród 236 gmin miejskich: na 3 
miejscu znalazło się Puszczykowo, 
a na 17 -Luboń. 

oceniając jednostki samorządo-
we wzięto pod uwagę następujące 
wskaźniki (według danych za 2020 
r.): udział dochodów własnych w do-
chodach ogółem, relację nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, 
udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem, obciążenie 
wydatków bieżących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń, udział środków euro-
pejskich w wydatkach ogółem - bez 
poręczeń, relację zobowiązań do 
dochodów ogółem, udział podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
w dochodach bieżących.

doPiewo, KoMorniKi

w ramach IV edycji Budżetu oby-
watelskiego Gminy Komorniki od 1 
do 30 czerwca mieszkańcy zgłaszali 
propozycje projektów, które mogły-
by zostać zrealizowane w przyszłym 
roku na terenie gminy. do dyspo-
zycji mają w tym roku, podobnie 
jak w latach ubiegłych, 600 tysięcy 
złotych. Łącznie zarejestrowano 37 
wniosków, z czego 21 to projekty 
inwestycyjne, na które przeznaczo-
ne jest 500 tys. zł z budżetu gminy,  
16 to projekty nieinwestycyjne, tzw. 
miękkie. 

teraz do 1 października będzie 
trwała ich weryfikacja. ocenie bę-
dzie podlegać m.in. kompletność 
złożonych wniosków czy możliwość 
realizacji pomysłu. wszystkie pro-
jekty, które z powodzeniem przejdą 
przez weryfikację formalną będą 
następnie sprawdzane pod kątem 
merytoryczno-prawnym przez od-
powiednie wydziały urzędu gminy. 
Będą sprawdzane m.in. zgodność 
planowanych działań z przeznacze-
niem terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz kosztorys projektu. 

ostateczną listę projektów, które 
przeszły pozytywnie weryfikację, 
mieszkańcy gminy Komorniki po-

znają do 1 października 2021 r., by 
następnie mogli udzielić swojego 
poparcia wybranym projektom pod-
czas elektronicznego głosowania na 
platformie budżetu obywatelskiego.   

wszystkie niezbędne informacje 
dostępne są na stronie internetowej 

Budżetu obywatelskiego Gminy 
Komorniki: komorniki.budzet-oby-
watelski.org.

organizatorzy dziękują wszyst-
kim mieszkańcom gminy Komor-
niki za aktywny udział w zgłaszaniu 
projektów. zapraszają do udziału w 
głosowaniu już 1 października br. 
wspólnie komorniczanie zdecydują 
na co przeznaczyć te pieniądze! Red

Zgłoszono 
37 projektów
zakończył się nabór wniosków 
do Budżetu obywatelskiego Gminy 
Komorniki 2022

o gminie Komorniki czytaj także na  
naszglospoznanski.pl
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Michał 
Juskowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

owocowa Plaża w zborowie, w gmi-
nie dopiewo, nad Jeziorem niepru-
szewskim, to jedyna w wielkopol-
sce plaża, na której znajdują się 
pokaźnych rozmiarów rzeźby użyt-
kowe o kształtach owoców. Można 
tu położyć się na bananie, urządzić 
sobie piknik przy stole z jabłka, po-
siedzieć na arbuzie, mandarynce lub 
truskawce. na miejscu jest i wszyst-
ko inne, czego dusza nad wodą za-
pragnie - są piaszczyste boiska do 
piłki ręcznej, plac zabaw, siłownia 
plenerowa, tropikalne parasole, 
dmuchany park wodny, przystań, 
wypożyczalnia sprzętu pływające-
go, wiaty i miejsce ogniskowe, pole 
biwakowe, a także lunety do obser-
wacji przyrody i ekologiczna ścież-
ka edukacyjna. na tym nie koniec 
atrakcji.

nie brakuje wydarzeń rekreacyj-
nych i sportowych. wśród nich no-
wością w tym sezonie jest  „owo-
cowy Chillout”. to cykl koncertów 
z muzyką na żywo i seansami kina 
plenerowego. Kilka jego odsłon 
jest już za nami, ale przed nami 
kolejne koncerty i seanse filmowe 
pod chmurką (koncerty: 11 lipca - 
Stieler Band, 18 lipca - radkowski 
Band, 25 lipca - dixie Company, 
kino plenerowe: 7 sierpnia – Gre-
en Book). Projekt  jest realizowany 
przez Fundację „Flow art.” i Go-
Sir dopiewo, a finansowany ze 
środków budżetowych gminy do-
piewo w ramach pożytku publicz-
nego.

Szczegóły dotyczące „owocowej 
Plaży” można znaleźć na stronie: 
www.owocowaplaza.pl.
AM

Atrakcje Owocowej Plaży

Dopiewo wysoko w rankingu finansowym

Ostateczną listę 
projektów mieszkań-
cy gminy Komorniki 
poznają do 1 paź-
dziernika 2021 r.

Na miejscu jest 
i wszystko inne, 
czego dusza nad 
wodą zapragnie 
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Świętowanie letniego przesilenia 
słońca sięgało czasów słowiańskich 
i przypadało z 21 na 22 czerwca. 
zwano je Sobótką, nocą Kupały, 
wiankami. Kościół katolicki, nie 
mogąc wykorzenić corocznych 
obchodów wywodzącej się z wie-
rzeń słowiańskich obyczajowości, 
podjął próbę zasymilowania święta 
z obrzędowością chrześcijańską. 
Stąd wigilia św. Jana potocznie 
zwana też nocą świętojańską,  ob-
chodzona w nocy z 23 na 24 czerw-
ca.

Kórnicka impreza odbyła się 
w niedzielę 20 czerwca na terenie 
oazy Błonie. Piękna,  upalna po-
goda zachęcała do kąpieli i bez-
troskiego leżakowania, jednak siła 
kulturalnej perswazji zachęciła pla-
żowiczów do aktywności.

Jak przystało na święto  wianków 
chętni mogli uczyć się sztuki ich 
wyplatania pod okiem prowadzącej 
warsztaty florystki Kasi. wyrosła 

także profesjonalna scena z potęż-
nym kandelabrem i tronem oraz 
dziwne konstrukcje wokół niej.

o godz. 18.00  nastąpiło uroczy-
ste otwarcie IV Kórnickich wian-
ków przez burmistrza Przemysła-
wa Pacholskiego. I właśnie wtedy, 
zgodnie z nowszą kórnicką tradycją 
pojawiła się Biała dama. wpierw 
w osobie wiktorii zielskiej - Białej 
damy w latach od 2019 do czerw-
ca 2021. Burmistrz wraz z Magdą 
Matelską - opiekunką Kórnickich 
Białych dam podziękował ustępu-
jącej Białej damie za godne i pełne 
uśmiechu reprezentowanie gminy 
w wydłużonym przez pandemię 
okresie. następnie pojawiła się 
Martyna Piasecka – Biała dama 
2021 r. w asyście braci z Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. 
Po złożeniu ślubowania przejęła 
z rąk burmistrza Przemysława Pa-
cholskiego symboliczne klucze do 
miasta. w tym momenciebracia 

kurkowi odpalili salwę honorową 
z armaty.

wejściu wszystkich postaci 
ceremonii towarzyszyły fanfary 
w wykonaniu Kórnickiej orkiestry 
dętej, która po zakończeniu części 
oficjalnej dała koncert pod batutą 
nowego kapelmistrza Jacka Korty-
lewicza. w koncercie wzięli udział 
zarówno członkowie starszego 
składu, jak i nowi wykonawcy. to-
warzyszyły im również młode bu-
ławistki. nowy repertuar spotkał 
się z ciepłym przyjęciem. Po nich 
scenę przejęły tancerki i tancerz 
ze Skarbnicy talentów pod kie-
runkiem agnieszki Skarbeckiej. 
niezwykła gibkość i elegancja 
wzbudziły zachwyt widowni. dla 
miłośników starszych przebojów 
wystąpiły pełne werwy i uśmiechu 
Senioritki pod dyrekcją ewy wo-
dzyńskiej. Część publiczności śpie-
wała razem z nimi. nie zabrakło też 
zPitzK władysie, który po długiej 

przerwie mógł wreszcie wznowić 
próby. zaprezentowano fragment 
suity śląskiej w wykonaniu gru-
py dziecięcej zaawansowanej. Po 
nich grupa dorosłych zaprezento-
wała fragment nowego programu 
inspirowanego folklorem miej-
skim Poznania w choreografii 
nicol Krzyżanek. Stylizowane na 
lata dwudzieste stroje znakomicie 
prezentowały się w trakcie tańca 
i wywołały nostalgię za miniony-
mi czasami. na zakończenie wy-
stąpiła grupa młodzieżowa. Suita 
spiska oczarowała tak układem 
choreograficznym autorstwa dar-
ka Skrzydlewskiego, muzyką Prze-
mysława Marcyniaka,  jak i nowymi 
strojami. Folkowe rytmy podtrzy-
mał zespół Good Staff, który za-
prezentował utwory z najnowszej 
płyty, na której wykorzystano tek-
sty spisane przez oskara Kolberga. 
znakomite aranżacje kojarzyć się 
mogły z klimatami tak Słowian, jak 

i ludów północy. dowodem tego 
były zachwyty jednego z irlandz-
kich widzów.  

Punktem kulminacyjnym Kórnic-
kich wianków, czyli parady i pusz-
czania wianków na wodę. w asyście 
dziwnych stworów, mistrzów cere-
monii i licznej gromady dzieci Biała 
dama wkroczyła na pomost i dała 
znak do oddania wianków wodzie.

a na koniec artyści teatru wiel-
kiego z Poznania zagrali spektakl 
pt. „Kórnickie wianki”. to było 
wydarzenie artystycznie znakomi-
te. Siła ognia, wdzięk tańczących, 
nieprawdopodobne umiejętność 
akrobatów oraz magia scenografii 
i muzyki pozwoliły przenieść się do 
świata mitycznych postaci, wielkich 
namiętności, spełnionych marzeń. 
Proekologiczny wydźwięk dopeł-
niał ten wspaniały finał Kórnickich 
wianków 2021 r.

niech żałują ci, którzy tego nie 
przeżyli. ŁG 

Kórnickie wianki
Bawiąc się warto pamiętać o tradycji. taki cel przyświecał 
Kórnickiemu ośrodkowi Kultury, który wspólnie z Centrum 
Sportu i rekreacji oaza zorganizował po raz czwarty Kórnickie 
wianki
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o gminie Kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

w Kórniku zespół powołany przez 
burmistrza Przemysława Pachol-
skiego opracował koncepcję roz-
budowy infrastruktury rowerowej 
na terenie gminy. w dokumencie 
przedstawiono uwarunkowania, 
zinwentaryzowano stan obecny 
i ustalono standardy jakie powinny 
spełniać powstające trasy. wzorując 

się na sprawdzonych rozwiązaniach 
wyznaczono najważniejsze dla roz-
woju komunikacji i turystyki rowe-
rowej odcinki.

Kierujący pracami zespołu 
radny Jarosław Janowski przed-
stawił koncepcję podczas czerw-
cowej sesji rady Miasta i Gminy 
Kórnik. rozbudowa sieci ścieżek 

i dróg rowerowych ma odbywać 
się w oparciu o 10 „radiali” (pro-
mieni):

• Kamionki - Borówiec, 
• Świątniczki - Gądki PKP, 
• Jaryszki - Kórnik, 
• Żerniki – Robakowo - Dachowa 

– Szczodrzykowo, 
• Runowo – Pierzchno – Kórnik, 

• Bnin - Biernatki – Prusinowo, 
• Jeziory Wielkie - Błażejewko – 

Błażejewo – Bnin, 
• Czmoń – Bnin,
• Czmoń – Radzewo – Konarskie 

– Bnin,
• Rogalin – Mieczewo – Moście-

nica - Kórnik.
Przewidziano też konieczność 

wytyczenia kilkunastu łączników.
zainteresowanych szczegółami 

koncepcji zapraszamy do zapozna-
nia się z nią:  

http://kornik.esesja.pl/zalaczni-
ki/138431/koncepcja-rozbudowy-
sciezek-rowerowych-w-gminie-
kornik_1315279.pdf. 
Red

Koncepcja rozbudowy ścieżek rowerowych w gminie Kórnik
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– tytuł mistrza jest dowodem na to, 
że ogromny talent i pasja połączone 
z wytężoną pracą i niezwykłym har-
tem ducha, prowadzą do wielkich 
sukcesów – powiedział burmistrz 
Paweł adam. Słowa uznania padły 
też pod adresem trenerów UKS Bu-
kowia: Jarosława Sznycera i Kata-

rzyny wechman, za zaangażowanie 
i serce włożone w prace z utalento-
wanymi, młodymi zawodniczkami, 
co przyczynia się do budowania 
pozytywnego wizerunku gminy. 
Przedstawiciele urzędu i rady wrę-
czyli zawodniczkom dyplomy oraz 
upominki, dziękując za sportowe 

emocje i osiągnięcia. oSir, dla 
którego taki zespół trenujący w ich 
obiektach to prawdziwy skarb, przy-
gotował dla szczypiornistek upo-
minki.

zawodniczki podziękowały nie 
tylko swoim trenerom, ale też bur-
mistrzowi Pawłowi adamowi za 

wsparcie i obecność wraz z całą ro-
dziną na finale w Świebodzicach. 
Przekazały mu też pamiątkowe 
zdjęcie zespołu, które jak zadeklaro-
wał gospodarz gminy znajdzie swo-
je godne miejsce w jego gabinecie, 
tuż obok „klucza do przyszłości”.

Burmistrz Paweł adam wyszedł 

z inicjatywą, aby zorganizować tur-
niej im. adriana napierały – zmar-
łego wójta dopiewa, który był wier-
nym kibicem piłki ręcznej i znacznie 
przysłużył się do powstania Bu-
kowsko-dopiewskiego Klubu Piłki 
ręcznej oraz rozwoju tej dyscypliny 
sportowej w naszym regionie. EWA

„wróćmy na jeziora” śpiewały przed 
laty Czerwone Gitary. a w sąsiedz-
twie Poznania mamy dokąd wra-
cać! Lądolód skandynawski po swej 
ostatniej wizycie pozostawił całkiem 
sporo mniejszych i większych akwe-
nów, które teraz, w środku lata, prze-
żywają właśnie swoje pięć minut. 

w gorące letnie dni większość 
wypoczywających nad jeziorami  ko-
rzysta z kąpieli wodnych i… słonecz-
nych. nie brak również miłośników 
siatkówki plażowej, wypoczynku 
przy ognisku i nieśmiertelnego 
grillowania. niesłabnącym zainte-
resowaniem cieszy się także wszel-
ki sprzęt pływający: kajaki, deski 
i rowery wodne, a dzieciaki wprost 
przepadają za wodnymi placami za-
baw, działającymi w Koziegłowach 
i Biedrusku.

Wśród owoców i lawendy
odpoczywający nad Jeziorem 

niepruszewskim mogą wybrać 
jedno z dwóch atrakcyjnych kąpie-
lisk. owocowa Plaża w zborowie 
swą nazwę zawdzięcza pokaźnych 
rozmiarów rzeźbom arbuza, ba-
nana, cytryny i jabłka. zborowo 
chętnie odwiedzają miłośnicy pla-
żowania na trawie. w sąsiedztwie 
plaży znajdują się boiska sportowe 

i pole biwakowe. na miejscu można 
rozpocząć swoją przygodę w dys-
cyplinie zwanej Stand Up Paddle 
(SUP), polegającej na pływaniu na 
desce z wiosłem w dłoni (o tej plaży 
czytaj też na str. 13). Położone na 
przeciwległym brzegu kąpielisko 
w niepruszewie to również znacz-
ne powierzchnie pokryte trawą 
i sporo drzew, dających wytchnie-
nie w upalne dni. oba kąpieliska 
wyposażone są w tablice na temat 
przyrody jeziora (w zborowie do-
datkowym atutem jest taras wido-
kowy z lunetami do obserwacji pta-
ków). Jezioro niepruszewskie cenią 
miłośnicy pływania na rozmaitych 
łódkach, którzy mogą skorzystać 
z przystani przy obu kąpieliskach 
i wypożyczalni rowerów wodnych 
i kajaków w niepruszewie.

Mieszkańcy okolic tarnowa Pod-
górnego, spragnieni wypoczynku 
nad wodą, mają do wyboru kilka 
możliwości. Jezioro Kierskie słynie 
jako mekka żeglarzy, ale można tu 
też odpocząć na kameralnej plaży 
obok Hotelu edison w Baranowie 
albo pospacerować po efektownym 
molo w Chybach. Jezioro Lusow-
skie przyciąga do Lusowa na sporą 
piaszczystą plażę z wypożyczalnią 
sprzętu wodnego. zgłodniali mają 

tu w czym wybierać: miejsce gril-
lowe i punkt gastronomiczny na 
miejscu albo klimatyczne knajpki 
w sąsiedztwie. Miłośnicy plażowa-
nia mogą też skorzystać z… plaży 
przy basenie zewnętrznym obok 
tarnowskich term, pięknie obsa-
dzonej krzaczkami lawendy.

Woda zdrowia doda
Jedną z ciekawszych perspek-

tyw oglądania Jeziora Kórnickiego 
oferuje statek spacerowy pływający 
z Kórnika Prowentu do Portu Bło-
nie. Można tam się posilić w restau-
racji, a tuż obok znajduje się sta-
dion i boiska sportowe, kemping 
oraz popularne kąpielisko ze strefą 
chillout, miejscem na ognisko oraz 
wypożyczalnią kajaków i rowerów 
wodnych. Kajaki, rowery wodne 
i deski SUP można również wyna-
jąć na plaży miejskiej nad Jeziorem 
Grzymisławskim w Śremie. w let-
nim skwarze ochłodę przynoszą na-
poje z plażowego baru. Latem plaże 
w Kórniku i Śremie przyciągają też 
licznie grono uczestników organizo-
wanych tam wydarzeń, a przez całą 
cieplejszą część roku – miłośników 
wakeboardu. riderzy – jak siebie 
nazywają – pływają na wyciągach 
wake Parku Kórnik i w śremskim 

wakeplace, obok którego działa 
unikatowa Sauna Lodowiec. Gorący 
seans saunowy, zakończony kąpielą 
w jeziorze, to świetna okazja na za-
hartowanie organizmu i niezwykłe 
przeżycie, zwłaszcza w środku zimy. 

Nie tylko jeziora
niezależnie od bogactwa jezior 

w pobliżu Poznania kąpieliska z po-
wodzeniem funkcjonują również na 
sztucznych zbiornikach, które po-
wstały w dawnych wyrobiskach. 
w owińskach w obrębie Czerwo-
nackich Mazur działa aKwen 
tropicana. Miejsce urządzono w eg-
zotycznym klimacie, ze sztucznymi 
palmami, trzcinowymi daszkami 
i obowiązkowymi flamingami (ptak 
inaczej nazywany czerwonakiem). 
niebawem w pobliżu pojawi się 
nowa atrakcja – zielony labirynt. 
obok tropicany ewolucje na wodze 
prezentują zawodnicy wake parku 
wakespot, który niedawno otwo-
rzył bliźniaczy obiekt na zbiorniku 
w podpoznańskiej dąbrowie. Żwirki 
i Glinianki – już same nazwy kolej-
nych kąpielisk zdradzają ich wcze-
śniejszą funkcję. Żwirki w oborni-
kach oferują wypożyczalnię sprzętu 
wodnego, boiska sportowe i małą 
gastronomię. Mosińskie Glinianki 

wyróżniają się położeniem u podnó-
ża osowej Góry w wielkopolskim 
Parku narodowym. atutem miejsca 
są też ścieżki spacerowe, a przede 
wszystkim efektowna wieża wido-
kowa, z której pięknie widać kąpieli-
sko, park i panoramę okolicy. 

warto się wybrać także nad jezio-
ra w gminie Pobiedziska (więcej na 
str. 10).
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja
 Turystyczna

Dziękujemy i prosimy o więcej
Przedstawiciele samorządu gminnego spotkali się z drużyną szczypiornistek z Buku, która zdobyła tytuł 
mistrza Polski w Finale Pucharu ZPRP Młodziczek 2020/2021 w Świebodzicach. W spotkaniu 
uczestniczyli także najwierniejsi kibice – rodzice zawodniczek
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Wróćmy na jeziora w okolicach Poznania

Bukowia z trenerami Jarosławem Sznycerem i Katarzyną Wechman.Burmistrz Paweł Adam i przewodniczący RMiG Buk Piotr Goroński. 

„turystyczne PLotki”: w ra-
mach cyklu wspólnie z Poznań-
ską Lokalną organizacją tury-
styczną (PLot) przybliżamy 
atrakcje i ofertę podpoznań-
skich gmin, by zachęcić do mi-
kroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i 
poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek 
okolic Poznania. 

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