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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!

Björn Borg 
w Poznaniu!?

Tegoroczna edycja Poznań Open rozpocznie się 26 lipca. 
Prawdopodobne, że na kortach w Lasku Golęcińskim 

zobaczymy legendarnego Björna Borga, który przyjedzie 
z synem – Leo (otrzymał „dziką kartę”). Na zdjęciu Hubert 
Hurkacz, który niedawno we wspaniałym stylu pokonał 

słynnego Rogera Federera i awansował do półfinału 
Wimbledonu, a w 2018 roku wygrał poznański challenger. 

STR. 15
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2 TurysTyka

– Aktualnie goście na wakacje po-
szukują kamerlanych i bezpiecz-
nych miejsc. A takim jest przecież 
Olandia w Prusimiu. Rzeczywi-
ście warto tu przyjechać?

– ostatnie półtora roku zmieniło 
podejście do wypoczynku. Pande-
mia pokazała, że miejsca położone 
z dala od miast są chętniej wybiera-
ne. Mimo wszystko nie mamy wcale 
łatwiej, ponieważ mimo tego, że 
jesteśmy z dala od miasta to Kraina 
100 Jezior nie jest tak rozpozna-
walna jak góry, Mazury czy morze. 
olandia została stworzona z myślą 
o wypoczynku. Przyjeżdżając do 
nas można zapomnieć o bożym 
świecie. Dlaczego? Dlatego, że 
jesteśmy położeni w pięknej Krainie 
100 Jezior w Prusimiu nad jeziorem 
Kuchennym w otulinie Puszczy 
noteckiej. wszystko co robimy, 
robimy zgodnie z naturą, stawiamy 
na ekologię, zdrowe produkty od lo-
kalnych dostawców. zależy nam na 
tym, aby nasi goście czuli się u nas 
bezpiecznie. 6 ha terenu daje sporo 
swobody, dzięki czemu nasi goście 
czują się komfortowo. Dbamy, 
aby nasze pokoje i pomieszczenia 
wspólne były ozonowane i dezynfe-
kowane.

– Jak jeszcze zachęciłby pan do 
przyjazdu tu poznaniaków oraz 
Wielkopolan i nie tylko?

– tworząc olandię i Fundację 
olandia przyświecała nam idea, 
aby Kraina 100 Jezior była równie 
rozpoznawalna jak inne popularne 
regiony w Polsce. Dlatego w na-
szych działaniach promocyjnych 
zachęcamy do odwiedzenia nie 
tylko olandii, ale tego co możemy 
zobaczyć w naszej krainie (siera-
kowski Park Krajobrazowy, Cen-
trum edukacji regionalnej i Przy-
rodniczej w Mniszkach, Centrum 
edukacji Przyrodniczej w Chalinie, 
zamek opalińskich, spływy na 
rzece warcie, ale nie tylko). warto 
również udać się do Międzychodu, 
sierakowa, Kwilcza czy Chrzypska 
wielkiego. olandia jak i Kraina 100 
Jezior mają mnóstwo atrakcji dla 
maluchów, jak i dorosłych. Do nas 
warto wracać i kto nas odwiedził 
ten się przekonał, że warto.

– Na jakie atrakcje mogą liczyć 
rodziny przyjeżdżające tu z dzieć-
mi?

– od wielu lat stawiamy, aby wa-
kacje były wyjątkowe i poświęcone 
wypoczynkowi rodzin z dziećmi, 
dlatego nasza oferta skupia się na 
szerokim wachlarzu codziennych 
animacji. Co warto zauważyć, 
że u nas każdy dzień jest inny 
tematycznie oczywiście oprócz 
animacji w ofercie pakietowej 
można skorzystać m.in. z prze-
jazdów bryczką, kina familijnego, 
warsztatów kulinarnych, degustacji 
win, a w niektórych tygodniach bę-
dziemy mogli spotkać się z celebry-
tami (tutaj nie zdradzę wszystkiego 

i zachęcę do obserowania naszych 
social mediów). w olandii dziecko 
jest vipem i na tym bardzo nam 
zależy, bo cóż jest piękniejszego 
niż uśmiech dziecka? oprócz tego 
przygotowaliśmy prywatną plażę 
strzeżoną, kort tenisowy, boisko 
wielofunkcyjne, minigolf, atrakcje 
wodne, stajnie, woliery z ptactwem, 
skansen miniatur. U nas możecie 

odwiedzić m.in. wiatrak Paltrak 
oraz Holender.

– Panie, ale również panowie, 
chętnie zapewne skorzystają 
z Olenderskiej Zdrowotni SPA...

– zdrowie zaczyna się w głowie, 
dlatego olenderska zdrowotnia 
spa stawia na relaks. Dla naszych 
gości przygotowaliśmy dwie strefy 
wypoczynku. Jedna z nich znajduję 
się w części zamkniętej, czyli w tzw. 
spichlerzu. tu znajdziemy saunę 
suchą oraz jacuzzi. Dodatkowo 

przygotowaliśmy gabinety, w któ-
rych możemy skorzystać z szerokiej 
oferty zabiegów, m.in. są to: masaże, 
zabiegi na twarz i ciało, kąpiele 
w ziołach, winie bądź w mleku. 
Dodatkowo od lipca działa nasza 
nowa strefa położona bezpośrednio 
nad jeziorem. w położonej w za-
drzewieniu saunie suchej możemy 
podziwiać piękny widok na jezioro, 

a korzystając z jacuzzi pod gwiazda-
mi obcować bezpośrednio z naturą.

– Olandia to także znakomite 
miejsce, jeśli chodzi o wartość 
kulinarną. Proszę uchylić rąbka 
gastronomicznej tajemnicy...

– naszym szefem kuchnii od wielu 
lat jest Paweł Ludek oraz Mikołaj 
rey. nasza kuchnia bazuje na tym 
co tradycyjne i lokalne. Produkty 
takie jak owoce, warzywa, zioła, 
sery dostarczają nam lokalni mali 
dostawcy, z czego ogromnie się 

cieszymy i stosujemy to w naszych 
daniach. w naszej karcie możemy 
spotkać m.in. tradycyjny żur oraz 
schab ze świni złotnickiej. w naszej 
karcie znajdą się dania dla wegan, 
wegetarian oraz bezglutenowców. 
oprócz pysznych dań stworzyliśmy 
markę olenderskie smaki, czyli na-
sze produkty regionale w tym: kon-
fitura z malin, truskawek, powidła 
śliwkowe, oleje, smalczyk w dwóch 
wersjach wege i tradycyjny, kurki 
i wiele smacznych produktów, które 
można zakupić u nas bezpośrednio 
lub na stronie www.olenderskie-
smaki.pl.

– Dla wielu ogromnym plusem 
może okazać się fakt, że można 
tu zabrać swojego psa, czy inne 
domowe zwierzę.

– od samego początku żyjemy 
zgodnie z naturą, dlatego nasi mali 
domownicy mogą u nas czuć się 
swobodnie. Po co wysyłać ukocha-
ne zwierzątko do rodziny czy do ho-
telu dla zwierząt jak można zabrać 
go do nas? i spędzić wymarzone 
wakacje w gronie rodzinnym. Przy-
gotowaliśmy nawet plażę osobną 
dla osób ze zwierzętami w olandii. 
Każdy ma czuć się swobodnie.

– Jak duża jest baza noclegowa?

– Dysponujemy 60 pokojami co 
daje nam w układzie rodzinnym 
ponad 160 miejsc noclegowych. 
Pokoje są rozlokowane w 3 budyn-
kach: spichlerzu, Dworze oraz Ka-
mienniku. Pokoje na poddaszu są 
klimatyzowane. Pokoje w każdym 
budynku są inne. Dwór ma pokoje 
tematyczne nawiązujące do kultury 
osadników olenderskich, pokoje 
w spichlerzu są rustykalne z me-
blami ciemnymi są komfortowe 
i przestronne. za to w Kamienniku 
powstały pokoje rodzinne z myślą 
o wypoczynku rodzin z dziećmi.

– Kraina Konferencji i Wypo-
czynku Olandia w Prusimiu, jak 
sama nazwa wskazuje, oferuje 
także szkolenia dla firm. Czym się 
wyróżna Państwa propozycja?

– Poza wakacjami jesteśmy miej-
scem, gdzie możemy zorganizować 
konferencję, szkolenie, spotkanie 
biznesowe, integracje oraz oczy-
wiście uroczystości rodzinne. tak 
naprawdę wszystkie te wydarzenia 
organizujemy cały rok. Przede 
wszystkim mamy ponad 1000 m2  
sal zamkniętych, w których mo-
żemy zorganizować wszystko co 
tylko przyjdzie nam do głowy. Dla 
nas nie ma rzeczy niemożliwych 
więc jesteśmy w stanie zorgani-
zować wszystko dopasowując do 
odpowiedniego budżetu. wyróżnia 
nas klimat, a co najważniejsze 
lokalizacja. Dysponujemy ponad 
2,5 ha parkiem, gdzie możemy zor-
ganizować atrakcje zewnętrzne czy 
koncert plenerowy. Dysponujemy 
32 ha jeziorem, na którym również 
organizujemy wydarzenia. stodoła 
fryzyjska ma wiele zalet między 
innymi wielkość około 350 m2  
z ogromną bramą, co pozwala na 
wjazd nawet takich sprzętów jak 
kombajn. spotkanie kameralne? 
oczywiście dysponujemy biblo-
teką, która pomieści 12 osób. 
Mamy szerokopasmowy internet, 
więc wydarzenia online to żaden 
problem.

serdecznie zachęcam do przyjazdu. 
olandia to miejsce dla ludzi cenią-
cych sobie spokój indywidualny lub 
firmowy. Poznajcie naszą ofertę na 
stronie www.olandia.pl.

P.s. Mamy jeszcze trochę wolnych 
miejsc na wakacyjny wypoczynek, 
więc zachęcamy do rezerwacji pod 
nr 608-467-367. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Tu można zapomnieć o bożym świecie
rozmowa z Damianem Michałkiem, menagerem zarządzającym – olandia w Krainie 100 Jezior

W położonej w za-
drzewieniu saunie 
suchej możemy 
podziwiać piękny 
widok na jezioro

Mamy ponad 1000m2 sal zamkniętych, 
w których możemy zorganizować wszystko 
co tylko przyjdzie nam do głowy
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spółka Poznańskie inwestycje Miej-
skie podpisała umowę z wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym wy-
konawcą, który zajmie się pracami 
projektowymi i budowlanymi.

- stary rynek to miejsce bardzo 
ważne dla poznaniaków i turystów 
- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. - zależy nam na tym, by 
była to przestrzeń przyjazna dla 
wszystkich, dlatego z dużą deter-
minacją podchodzimy do realizacji 
tej inwestycji. Celem jest poprawa 
komfortu poruszania się po staro-
rynkowej płycie, w szczególności 
osób z niepełnosprawnościami. Cie-
szę się, że na starym rynku będzie 
więcej zieleni i atrakcyjnych miejsc 
wypoczynku. należy jednak pamię-
tać, że inwestycja obejmuje nie tyl-
ko to, co jest nad, ale również pod 
ziemią, czyli wymianę sieci: wod-
no-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej 
i gazowej. infrastruktura ta wymaga 
pilnej modernizacji i uporządkowa-
nia.

inwestycja jest współfinansowa-
na ze środków Unii europejskiej. 
Podpisanie umowy z wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym wy-

konawcą jest możliwe dzięki zwięk-
szeniu budżetu przewidzianego na 
zadanie przez miasto, jak i zarząd-
ców sieci, które będą modernizowa-
ne wraz z pracami ziemnymi.

- w pierwszej kolejności wyko-
nawca będzie zajmował się przy-
gotowaniem dokumentacji pro-
jektowej i zebraniem wszelkich 
pozwoleń, by w przyszłym roku 
rozpocząć zasadnicze prace bu-
dowlane. wcześniej jednak będzie 
mógł zrobić nową izolację ścian 

fundamentowych budynku wagi 
Miejskiej. Przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac bu-
dowlanych to lato 2023 roku - mówi 
Marcin Gołek, wiceprezes zarządu 
spółki Poznańskie inwestycje Miej-
skie.

Po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą przewidziane jest także spo-
tkanie informacyjne z restaura-
torami, którzy mają swoje lokale 
gastronomiczne na starym rynku. 
zostaną wtedy omówione kluczowe 

dla nich kwestie związane z pracami 
budowlanymi.

w ramach nadchodzących ro-
bót powstanie nowa konstrukcja 
i nawierzchnia starego rynku, 
ulic przyległych, ciągów pieszych 
i chodników. teren objęty rewa-
loryzacją pokryją kamienne płyty 
i kostka. wykorzystany zostanie 
również zabytkowy materiał: kost-
ka, krawężniki i granitowe płyty 
chodnikowe. Poruszanie się po no-
wej nawierzchni ułatwi obniżenie 

chodników w stosunku do płyty sta-
rego rynku i przebudowywanych 
fragmentów ulic do 2 cm.

Pod rewaloryzowaną nawierzch-
nią powstanie kanalizacja desz-
czowa z podziemnymi zbiornikami 
retencyjnymi, zmodernizowane 
bądź przebudowane zostaną oświe-
tlenie wraz z iluminacją kamienic 
oraz sieci (wodno-kanalizacyjna, 
ciepłownicza, energetyczna, teleko-
munikacyjna i gazowa). Powstanie 
także podziemna stacja transforma-
torowa oraz rozbudowana zostanie 
podziemna toaleta publiczna. za-
kres prac obejmuje również budowę 
kanału technologicznego oraz mo-
dernizację monitoringu miejskiego.

na starym rynku pojawią się 
trzy wyspy zieleni - klomby z drze-
wami i siedziskami, a także werty-
kalny ogród na zachodniej ścianie 
Galerii arsenał, Będą też nowe 
ławki i siedziska, zlokalizowane na 
starorynkowej płycie oraz w Pasażu 
Kultury, który powstanie na ul. Jana 
Baptysty Quadro. Będzie to miejsce 
do organizowania wydarzeń kultu-
ralnych, które będzie dysponowało 
m.in. mobilną sceną i czasowym, 
składanym zadaszeniem. RB, PIM

Poznań

Umowa na metamorfozę Starego Rynku
wizytówkę Poznania czekają duże zmiany za sprawą rewaloryzacji płyty Starego Rynku 
oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury 
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w ramach testów trasy tramwajo-
wej na naramowice odcinkiem po-
między pętlą wilczak i ul. włodar-
ską przejechały pierwsze tramwaje. 
Uruchomienie regularnych kursów 
z pasażerami na winogradzkiej czę-
ści trasy planowane jest jeszcze tego 
lata.

- Pierwsze przejazdy to ważna, 
niemal symboliczna chwila. ter-
min zakończenia całej inwestycji, 
czyli trasy do ul. Błażeja, przypa-
da na przyszły rok. zależało nam 
jednak na wcześniejszym oddaniu 
pasażerom fragmentu trasy do ul. 
włodarskiej. Jesteśmy, jak widać, 
na ostatniej prostej. tramwaj na 
naramowice to wyczekiwana, jed-
na z najważniejszych inwestycji 
w naszym mieście i cieszę się, że jest 
sprawnie realizowana mimo trud-
ności związanych m.in. z pandemią 
Covid-19 - mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania.

zanim na nową trasę wyjechały 
tramwaje, pod koniec czerwca to-
rowisko testował pojazd techniczny 
z floty poznańskiego MPK. równo-
legle trwały próby zasilania. 7 lip-
ca na tory wyjechały już tramwaje 
dwukierunkowe, które docelowo 
będą obsługiwać trasę do tymcza-
sowego przystanku końcowego przy 
ul. włodarskiej.

- widok tramwajów na torach 
to dla nas najlepsze podsumowa-
nie intensywnej pracy. na razie to 
przejazdy techniczne, czyli jeszcze 
bez pasażerów. Mamy nadzieję, 
że uruchomienie tramwaju do ul. 
włodarskiej wynagrodzi częściowo 

mieszkańcom niedogodności zwią-
zane z pracami budowlanymi, a po 
zakończeniu w przyszłym roku całej 
inwestycji ich sytuacja komunika-
cyjna poprawi się na stałe - dodaje 
Justyna Litka, prezes zarządu Po-
znańskich inwestycji Miejskich.

Po testach technicznych odby-
wać się będą jeszcze prace wykoń-
czeniowe wokół torowiska, a na-

stępnie przeprowadzona zostanie 
procedura odbiorowa ukończonego 
odcinka. Będzie można również 
przystąpić do formalności związa-
nych z pozwoleniem na użytkowa-
nie. termin wprowadzenia nowych 
połączeń do rozkładu jazdy zosta-
nie ustalony wspólnie z zarządem 
transportu Miejskiego i Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyj-
nym.

- Przez ostatni rok odwiedzałem 
teren budowy trasy na naramowice 
regularnie śledząc na bieżąco po-
stęp prac. Przez pierwsze miesią-
ce nie był on może zbyt widoczny, 
a większość widziała jedynie roz-
kopany fragment miasta. z czasem 
zaczął on jednak nabierać kształtu, 
by wreszcie mogły tędy pojechać 

pierwsze tramwaje - na razie testo-
wo, ale już niedługo z pasażerami. 
Prace na odcinku od ul. włodarskiej 
do ul. Błażeja cały czas postępują 
i ten rok do zakończenia całej inwe-
stycji minie bardzo szybko - zazna-
cza Mariusz wiśniewski, zastępca 
prezydenta Poznania. 

trasa tramwajowa na odcinku 
pomiędzy pętlą wilczak a ulicami 
włodarską i Lechicką wybudowana 
została wzdłuż ul. naramowickiej, 
po jej zachodniej stronie. więk-
szość trasy pokrywa rozchodnik 
- odporna na suszę, wytrzymała 
roślina. oprócz nowego torowiska 
i sieci trakcyjnej gotowe są wiaty 
przystankowe, zamontowano rów-
nież małą architekturę, taką jak 
ławki czy kosze na śmieci. tramwaj 

zatrzymywał się będzie przy pętli 
wilczak, następnie na nowym przy-
stanku przy ul. serbskiej, a dalej 
przy ul. włodarskiej, która będzie 
tymczasowym końcem trasy do mo-
mentu uruchomienia całości do ul. 
Błażeja na naramowicach.

na trasie tramwajowej wprowa-
dzane są również nowe rozwiązania 
techniczne. z myślą o motorniczych 
przewidziano system awaryjnego 
sterowania zwrotnicami. Gdy nie 
zadziała normalnie wykorzystywa-
ny system sterowany z kabiny pro-
wadzącego, to nowe rozwiązanie 
umożliwi przełączenie położenia 
zwrotnicy za pomocą specjalnego 
pulpitu - bez konieczności wykorzy-
stania tradycyjnego zwrotnika.

inwestycja obejmuje również 
budowę lub przebudowę dróg, tras 
rowerowych i chodników. odcinek 
ul. naramowickiej pomiędzy pę-
tlą wilczak a ul. włodarską, wraz 
z przyległymi ulicami, docelowy 
wygląd zyska jesienią tego roku. 
zaawansowanie wszystkich prac 
drogowych i torowych na ponad 
trzykilometrowym odcinku sięga 
ok. 65 proc. wraz z postępem robót 
udostępniane są fragmenty układu 
drogowego, jak np. tzw. ul. nowej 
stoińskiego czy łącznic węzła Le-
chicka/naramowicka. węzeł będzie 
dwupoziomowym układem dróg, 
dzięki któremu tramwaj przejedzie 
bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. 
Montowane tam są m.in. filary i bel-
ki, które służą jako element nośny 
przęseł wiaduktu. 
RB, PIM

Chodzi o tereny, które stanowią wła-
sność skarbu Państwa, ale zostały 
oddane w użytkowanie wieczyste 
na rzecz spółki zntK nieruchomo-
ści. zajmują łączną powierzchnię 
prawie 20 hektarów. syndyk masy 
upadłościowej podejmował próby 
ich sprzedaży od wielu lat, jednak 
dopiero w ostatnim postępowaniu 
- przeprowadzonym 30 czerwca 
w trybie z wolnej ręki - oraz nego-
cjacjom bezpośrednim, które prze-
prowadzono 13 lipca, udało się wy-
łonić nabywcę. to krakowska spółka 
Ceglana sp. z o.o. 

Podpisanie umowy przenoszącej 
prawa do nieruchomości planowa-
ne jest do końca bieżącego roku.

- to doskonała wiadomość - mówi 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia. - Udana sprzedaż tego terenu 
to dowód zaufania inwestorów do 

Poznania i prowadzonej przez nas 
polityki. to ważny krok przybliża-
jący nas do utworzenia w centrum 
miasta nowej, ważnej dzielnicy, jaką 
są wolne tory. Jesteśmy otwarci na 

rozmowy z inwestorem w zakresie 
wzajemnej współpracy. 

wolne tory to rozległy obszar 
o powierzchni ok. 117 ha położo-
ny pomiędzy wildą i łazarzem. 

od południa jego granicę stanowi 
ulica Hetmańska. nie ma jeszcze 
obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
ale w marcu 2017 roku rada mia-

sta zdecydowała o przystąpieniu do 
jego opracowania. 

Projekt planu przewiduje za-
równo funkcje zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, usługowej, 
oświatowej jak i tereny zieleni, pla-
cu miejskiego i dróg publicznych 
i wewnętrznych. na zaniedbanych 
dotąd terenach ma powstać nowo-
czesna dzielnica o charakterze śród-
miejskim. na całym obszarze za-
planowano wiele terenów zielonych 
oraz przestrzenie ogólnodostępne 
dla mieszkańców, otoczone zwartą, 
prestiżową zabudową. 

Całość obszaru zntK objęta jest 
ochroną konserwatorską - to zespo-
ły urbanistyczno-architektoniczne 
najstarszych dzielnic XiX-wieczne-
go Poznania, wpisane do rejestru 
zabytków. z tego powodu wszelkie 
prace na tym terenie wymagają uzy-
skania wcześniej pozwolenia kon-
serwatorskiego (także na rozbiórki 
obiektów). AW

Poznań

Tereny po ZNTK sprzedane
Dla nieruchomości będących w użytkowaniu zntK wyłoniony został nabywca, który zaoferował cenę 
206.111.000 zł. teren o powierzchni prawie 20 hektarów kupiła spółka z Krakowa. To kolejny ważny krok 
w stronę stworzenia w centrum Poznania nowej, atrakcyjnej dzielnicy: Wolne Tory
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Pierwsze tramwaje na trasie do ul. Włodarskiej!

o Poznaniu czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Na całym obszarze 
zaplanowano wiele 
terenów zielonych 
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Tramwaj na Na-
ramowice to wy-
czekiwana, jedna 
z najważniejszych 
inwestycji w mieście
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Miłośników pieszych lub samocho-
dowych wycieczek po najbliższej 
okolicy czeka wyzwanie, dzięki któ-
remu mogą nie tylko świetnie się 
bawić, ale także otrzymać drobne 
nagrody. 

Powiat poznański zaprasza ro-
dziny z dziećmi, grupy przyjaciół 
oraz wszystkich chętnych do wzię-
cia udziału w grze terenowej „na 
tropie skarbów z traMPKiem i te-
nisówką”. zadaniem uczestników 

jest przejście dowolnych sześciu 
szlaków, potwierdzone pieczątka-
mi na Karcie Przygody. Można ją 

wydrukować ze strony internetowej  
lub otrzymać w starostwie Powiato-
wym w Poznaniu oraz w punktach 
informacji turystycznej: na starym 
rynku w Poznaniu, w Mosinie, 
Pobiedziskach lub Puszczykowie. 
Każdy, kto zbierze sześć pieczą-
tek, będzie się mógł zgłosić w  tych 
punktach po odbiór powiatowych 
gadżetów.

Udział w zabawie na pewno do-
starczy wielu emocji, będzie też 

doskonałą okazją, by poznać mniej  
lub bardziej popularne miejsca na-
szego powiatu. także z tymi, które 
są rzadziej odwiedzane przez tu-
rystów, wiążą się przecież ciekawe 
historie. 

Dla pasjonatów aktywnego wypo-
czynku gratką też z pewnością oka-
że się seria „niedzielnych przewod-
ników”. Można je pobrać ze strony 
www.powiat.poznan.pl
KK

króTko z PowiaTu

Szybko, sprawnie, nowocześnie…
Budynek składa się z trzech 

kondygnacji naziemnych i jednej 
podziemnej. Przestronne sale za-
pewniają komfort wszystkim odwie-
dzającym urząd. załatwianie spraw 
ułatwiają: nowoczesny system ko-
lejkowy, stanowiska szybkiej infor-
macji, większa liczba punktów ob-
sługi bezpośredniej oraz możliwość 
realizacji formalności przy jednym 
okienku. opłaty za materiały pań-
stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego można dokony-
wać przy stanowisku obsługi.

– tempo życia, zmieniające się 
warunki pracy i związane z tym 
potrzeby klientów inspirują nas  
do szukania rozwiązań, dzięki któ-
rym będzie można oszczędzić czas, 
a jednocześnie zagwarantować wy-
soki standard usług. nowoczesne 
społeczeństwo nie może dobrze 
funkcjonować bez sprawnej admi-
nistracji – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

niezbędne sprawy można też za-
łatwiać bez wychodzenia z domu.  
w nowym miejscu wprowadzono 

bowiem systemowe, internetowe 
programy obsługi klienta. 

– Dziś jesteśmy na takim eta-
pie rozwoju naszych samorządów,  

że o atrakcyjności regionu świadczy 
również dostęp do urzędów online – 
podkreśla starosta.

…wygodnie i praktycznie
sporym ułatwieniem jest także 

rozbudowane archiwum, które po-
mieścić może całą zgromadzoną 
dokumentację. Jest to rozwiązanie 
nie tylko wygodne, ale bardzo uży-
teczne.  Do niedawna, ze względu 
na swe ogromne zasoby, archiwum 
znajdowało się w trzech różnych 
miejscach w mieście. Przeniesie-
nie ich do jednego punktu ułatwi 
i przyspieszy przygotowywanie map  
czy wydawanie decyzji. 

oczekującym na swoją kolej słu-
żą poczekalnie, klimatyzowane po-
mieszczenia, a nawet kącik zabaw 
dla dzieci. Do nowoczesnego budyn-
ku prowadzi też dogodny dojazd, 
a zmotoryzowani  interesanci mogą 
bez problemu zostawić samochód  
na znajdujących się w pobliżu par-
kingach. 
JF

Nowy budynek PODGiK
od 5 lipca Powiatowy ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej rozpoczął działalność  
w nowej siedzibie przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. Zmiana była konieczna, aby usprawnić jakość 
obsługi klientów, jak również poprawić warunki pracy geodetów
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w przygotowanym przez Funda-
cję instytut studiów wschodnich 
(we współpracy z Uniwersytetem 
ekonomicznym we wrocławiu) 
rankingu Finansowym samorządu 
terytorialnego w Polsce powiat po-
znański po raz kolejny został bardzo 
dobrze oceniony, zajmując trzecie 
miejsce. Jak podkreślają organiza-
torzy, podstawowym celem rankin-
gu było sprawdzenie i ocena kondy-
cji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego przy uwzględnieniu 
sytuacji pandemicznej.

w kategorii powiatów ziemskich 
po raz drugi z rzędu triumfował po-
wiat wrocławski. Drugi był powiat 
bydgoski. trzecie miejsce, tyle tyl-
ko, że w rankingu gmin miejskich, 
zajęło również Puszczykowo. Lep-
sze w tym zestawieniu okazały się 
tylko Podkowa Leśna w wojewódz-
twie mazowieckim oraz Jordanów 
w województwie małopolskim. 
wśród gmin wiejskich triumfowały 
pomorskie Chojnice, a w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich najwyżej 
oceniono Poddębice w wojewódz-
twie łódzkim. w gronie miast  
na prawach powiatu pierwszą loka-
tę zajął Poznań. TS 

Powiat poznański 
znowu na podium

Dla pasjonatów aktywnego wypoczynku
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Zadaniem uczest-
ników jest przejście 
dowolnych sześciu 
szlaków

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIeSZ...
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Pod koniec maja uczniowie klas 8. 
przystąpili do egzaminu kończące-
go etap nauki w szkole podstawo-
wej.

w sześciu gminnych podstawów-
kach egzamin zdawało 282 uczniów, 
najwięcej w szkole Podstawowej nr 
2 w Komornikach (59), a najmniej 
w szkole w Chomęcicach (20). 

Gmina Komorniki osiągnęła 
najlepszy średni wynik w całym 
powiecie poznańskim – 79,28%. 
Średnie wyniki osiągnięte w skali 

gminy przewyższają te na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim i powia-
towym. 

Gratulujemy komornickim ósmo-
klasistom!

najwyższy wynik uczniowie osią-
gnęli z języka angielskiego – najle-
piej poradzili sobie uczniowie szko-
ły w wirach (średni wynik - 85%).

z języka polskiego ósmoklasiści 
uzyskali średnio 62% punktów moż-
liwych do zdobycia. z tego przed-
miotu najwyższą średnią osiągnęła 

szkoła Podstawowa nr 1 w Komor-
nikach. 

wyniki z matematyki są słabsze  - 
tu średni wynik gminy wynosi 56%. 
tu najlepszy wynik (60%) uzyskali 
uczniowie obu komornickich szkół. 

egzamin z języka niemieckiego 
zdawało zaledwie 3 uczniów. razem 
wypracowali średnią 44%. Red

Najlepsi w powiecie!
Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie 
Komorniki 

Kolejne sukcesy zapaśników

Wspierają uzdolnionych

Aktywna Plaża Chomęcice
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od 30 czerwca do 2 lipca w łodzi 
odbyła się ogólnopolska olimpiada 
Młodzieży, czyli Mistrzostwa Polski 
w zapasach kobiet. znakomicie za-

prezentowała się w nich zawodnicz-
ka z gminy Komorniki  Marta sós. Po 
3 wygranych walkach awansowała 
do finału, w którym uległa zawod-

niczce z Lublina. w tej samej kate-
gorii wagowej 65 kg startowała Julia 
Czempińska i po wygranych walkach 
ostatecznie zajęła 7 miejsce. Red

Gmina Komorniki wspiera aktyw-
nych, otwartych na wiedzę i świat, 
zdolnych oraz pracowitych uczniów. 
w 2011 roku komorniccy radni 
podjęli uchwałę w sprawie przyję-
cia gminnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży oraz 
dzieci z terenu gminy Komorniki.

od tego czasu, co roku uzdolnie-
ni uczniowie klas iV–Viii szkół pod-
stawowych oraz uczniowie klas i, ii, 
iii, iV lub V szkół ponadpodstawo-
wych mogą ubiegać się o przyznanie 
nagrody wójta gminy Komorniki.

nagrody przyznawane są za 
osiągnięcia naukowe, sportowe, ar-
tystyczne czy muzyczne uzyskane 
w minionym roku szkolnym. Pro-
gram cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród komornickiej mło-
dzieży. Co roku nagrody finansowe 
z programu otrzymuje średnio ok. 
40 uczniów.

wniosek należy składać do końca 
sierpnia w urzędzie gminy. Można 
go pobrać ze strony internetowej 
www.komorniki.pl lub w urzędzie. 
Celem programu jest w szczegól-

ności wzrost motywacji uczniów 
i większej aktywności w podejmowa-
niu wyzwań związanych z uczestnic-
twem w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach arty-
stycznych. Dzięki udziałowi w pro-
gramie uczniowie zyskują wsparcie 
finansowe. Biorąc udział w różnych 
konkursach międzynarodowych, 
ogólnopolskich, wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, zawodach 
sportowych, gdzie osiągają wysokie 
wyniki, promują swoją miejscowość 
oraz całą gminę. Red

Podczas wakacji letnich Gosir we 
współpracy ze studiem High Fit i 
yogaFlow stworzył projekt „ak-
tywna Plaża Chomęcice”. zajęcia 
jogi, body balance i fitness odby-
wać się będą na plaży nad Jeziorem 

Chomęcickim. w soboty organiza-
torzy zapraszają do ćwiczeń całe 
rodziny. 

zajęcia na aktywnej Plaży wy-
startowały 6 lipca. wszystkie są 
bezpłatne! Red

informacji z gminy Komorniki 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

oGłoszenia

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
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sTęszew

Działania promocyjne mają zwięk-
szyć liczbę stęszewian, w szczegól-
ności w wieku 60+, poddających się 
szczepieniu przeciw koronawiruso-
wi. aktualnie stęszewski samorząd 
jest w trakcie organizacji małych 
punktów szczepień w sołectwach, 
tak by ułatwić ich mieszkańcom do-
tarcie do nich.  

zebrano już wstępne rozeznanie 
i tam gdzie są chętni zostaną utwo-
rzone punkty szczepień. wkrótce 
na stronie internetowej i facebooku 
gminy stęszew podane zostaną 
szczegóły. osoby zainteresowane 
szczepieniem proszone są o kontakt 
z sołtysem swojej wsi lub pod nume-
rem telefonu 61 8 197 140 w godz. 
8-15.

według sobotnich danych resortu 
zdrowia w Polsce wykonano 32 631 
135 szczepień przeciw CoViD-19. 
w pełni zaszczepionych, czyli pre-
paratem J&J lub dwoma dawkami 
innych, dopuszczonych w Ue szcze-

pionek, jest 16 080 265 osób. Gmi-
ną o najwyższym w kraju procencie 
mieszkańców w pełni zaszczepio-
nych jest Podkowa Leśna - 59,9 proc. 
w gminie stęszew procent w pełni 
zaszczepionych wynosi 47,5 (7182 
mieszkańców), a pierwszą dawkę 
przyjęło 55,9 proc. (8461 osób). 

Dodajmy, że według prognoz 

ekspertów przy tak niskim zaszcze-
pieniu w Polsce czwarta jesienna 
fala zachorowań będzie nieunik-
niona z wszystkimi konsekwencja-
mi, których doświadczyliśmy przy 
poprzednich falach zachorowań. 
Problem niezaszczepionych oby-
wateli nie tylko zagraża systemowi 

ochrony zdrowia, ale także finan-
som publicznym (możliwy kolejny 
lockdown generujący olbrzymie 
straty dla gospodarki). niezaszcze-
pienie może w bliskiej perspektywie 
wiązać się m.in. ze skutkami finan-
sowymi prowadzącymi do upadku 
firm i likwidacji miejsc pracy, to 
także zagrożenie dla funkcjonowa-

nia służby zdrowia. Dlatego przyłą-
czamy się do apelu gminy stęszew, 
by jej mieszkańcy i nie tylko za-
szczepili się. Red  

Stęszew promuje 
szczepienia 
Gmina stęszew zaangażowała się w akcję mającą na celu 
zachęcenie i zmobilizowanie jej mieszkańców do szczepień 
przeciwko COVID-19 

informacji z gminy stęszew szukaj 
też na

naszglospoznanski.pl

reKLaMa

Według prognoz ekspertów przy tak niskim 
zaszczepieniu w Polsce czwarta jesienna 
fala zachorowań będzie nieunikniona
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w Urzędzie Miasta i Gminy Buk 
został uruchomiony Gminny Punkt 
informacyjny Programu Czyste Po-
wietrze (konsultacje indywidualne).

Mieszkańcy mogą uzyskać nie-
zbędne informacje oraz pomoc 
w napisaniu wniosku o dofinan-
sowanie. rejestracja na indywi-
dualne spotkanie konsultacyjne 

w urzędzie prowadzona jest pod 
numerem 61 888 44 68 w godzi-
nach pracy punktu.

• poniedziałek 15-17,
• wtorek-czwartek 13-15,
• piątek 12-14.
Kontakt e-mail: czystepowie-

trze@buk.gmina.pl. 
EWA 

rusza kolejna edycja konkursu 
„najpiękniejszy ogród, najpięk-
niejszy taras/balkon w gminie Buk 
2021”. Masz ukwiecony balkon, 
piękny taras, ogródek z wyjątko-
wymi roślinami? Pochwal się nim 
i zdobądź atrakcyjne nagrody! 
zgłoszenia przyjmowane są do 9 
sierpnia.

warunkiem uczestnictwa jest 
dostarczenie drogą elektroniczną 
(promocja@buk.gmina.pl) lub po-
przez Biuro Podawcze w Urzędzie 
Miasta i Gminy Buk:

- wypełnionego formularza zgło-
szeniowego; może to być skan lub 
zdjęcie dokumentu (do pobrania ze 
strony www.buk.gmina.pl – aktual-
ności z 12 lipca),

- minimum 3, a maksymalnie 5 
zdjęć ogrodu, tarasu lub balkonu 
(w formie cyfrowej: na pendrive, 
płycie lub poprzez e-mail promo-
cja@buk.gmina.pl).

wyniki zostaną opublikowane 
w drugiej połowie sierpnia na stro-
nie oraz profilu społecznościowym 
miasta i gminy Buk. Ewa

Buk

na przełomie czerwca i lipca br. 
został podpisany akt notarialny 
w sprawie zamiany nieruchomo-
ści. Gmina nabyła działki położone 
w Buku przy ul. Kolejowej (o łącz-
nej powierzchni 0,6941 ha, o war-
tości 557.000 zł), a zbyła działkę 
położoną w Buku przy ul. zakłado-
wej (o pow. 0,5512 ha, o wartości 
553.709 zł). właściciel działek zby-
wających zrzekł się dopłaty na rzecz 
gminy w wysokości 4.037 zł.

zamiana ta ma na celu utworze-
nie terenów zielonych (z infrastruk-
turą towarzyszącą) tak ważnych dla 
mieszkańców gminy Buk, o które 
sukcesywnie samorząd zabiega. Po-
zyskany przez gminę teren, tuż za 
wieżą wodociągową, zostanie w koń-
cu uporządkowany, zniknie też szpe-
cący płot, na który wielokrotnie 
skarżyli się mieszkańcy. Już wkrótce 
pojawią się nowe nasadzenia drzew 
i zostanie utworzony zielony teren 
rekreacyjny – park. Poprzez przeję-
cie tych działek udało się też zabez-

pieczyć bardzo ważne ujęcie wody 
mające istotne znaczenie dla całej 
gminy. zagospodarowanie tego te-
renu będzie kolejnym, po budowie 
punktu przesiadkowego, etapem po-

rządkowania tej części miasta.
– Pomysł przejęcia przez gmi-

nę tych gruntów pojawił się już 
w 2019 roku w trakcie długotrwa-
łych negocjacji z dotychczasowym 

właścicielem, który miał w planach 
wybudować kolejny market lub inny 
obiekt o charakterze przemysłowym 
np. myjnię samochodową – wspo-
mina burmistrz Paweł adam. – na 

takie przedsięwzięcie nie było zgo-
dy, z uwagi na bardzo newralgicz-
ne położenie, tuż przy przejściu 
kolejowym. Uznałem, że mogliby-
śmy w tym miejscu utworzyć teren 
z nowym nasadzeniem drzew oraz 
zabezpieczyć strategiczne ujęcie 
wody, o które od wielu lat zabiegał 
zakład Gospodarki Komunalnej.

Propozycja zamiany działek 
i utworzenia rekreacyjnego terenu 
zielonego została przedstawiona 
przez burmistrza podczas sesji 
rady Miasta i Gminy 30.03.br. rad-
ni – 12 głosami za – przyjęli projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości. inicja-
tywę przyjęli z aprobatą i stwierdzili, 
że ta zamiana gruntów jest jak naj-
bardziej korzystna. tym bardziej, 
że przy działkach przy ul. Kolejowej 
zlokalizowane są bardzo ważne źró-
dła i ujęcia wody. stąd ta zamiana 
działek dla naszej gminy ma znacze-
nie wręcz strategiczne. 
Edyta Wasielewska

Będzie nowy teren rekreacyjny
Dzięki zamianie działek gmina Buk zyskała grunt przy ul. Kolejowej na realizację nowej inwestycji. Szykuje 
się nowy rekreacyjny teren zielony, który znacząco poprawi estetykę i przestrzeń w tej części miasta
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Jeszcze tego lata w Parku sokoła 
przy Miejsko-Gminnym ośrodku 
Kultury w Buku staną kwitnące 
stacje dokujące dla rowerów oraz 
nie mniej kolorowe miejsca segre-
gacji odpadów. inwestycja w małą 
architekturę parkową jest możli-
wa dzięki dofinansowaniu, które 
MGoK otrzymał od Polskich sieci 
energetycznych w ramach progra-
mu grantowego „wzMoCnij swoje 
otoczenie”.

Pse przyznały na ten cel grant 
w wysokości 19.660 zł, nagradzając 
tym samym projekt 
o nazwie „ekoadap-
tacja Parku sokoła 
– rozwój infrastruk-
tury obiektu”. Doce-
niono fakt, że stacje 
dla rowerów oraz 
miejsca segregacji 
odpadów wzbogacą 
przestrzeń parkową, 
łącząc użyteczność 
i ekologię z parkową 

estetyką. należycie 
konserwowane przez 
kolejne lata będą 
służyć mieszkańcom 
Buku oraz turystom.

z grantu sfinanso-
wane zostaną dwie 
stacje dokujące dla 
12 rowerów oraz dwa 
punkty segregacji 
odpadów, które zo-

stały zaprojektowane  ej będą cie-
szyć oko jako kwietniki, wtapiając 
się w otoczenie. Całoroczne kon-
strukcje mobilne wykonane z drew-
na i stali mogą zostać zaaranżowane 
stosownie do pory roku.
Izabela Dachtera-Walędziak

Park Sokoła WzMOCni swoje otoczenie!  

informacji z gminy Buk szukaj 
także na 

naszglospoznanski.pl

Gminny Punkt InformacyjnyPochwal się balkonem, 
tarasem, ogródkiem!
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Ponad 30 dziewcząt rytmicznie po-
ruszających się po scenie, w tle zdję-
cia pełne wspomnień, łzy radości i 
wzruszenia. taki widok mogła oglą-
dać publiczność, która miała okazję 
świętować 15-lecie Mażoretek Gmi-
ny tarnowo Podgórne. zespół, któ-
ry od początku prowadzi Gabriela 
Drewniak, swój jubileusz obchodził 
12 czerwca.

Można było obejrzeć zarówno 
klasyczne choreografie, jak i te 

choćby z użyciem pomponów oraz 
wstążek. występy zelektryzowały 
publiczność jeszcze bardziej, gdy 
dowiedziała się ona o niedawnych 
sukcesach zespołu – tarnowskie 
Mażoretki podbiły serca jurorów 
podczas Mistrzostw Polski zachod-
niej w Górze, zdobywając tam aż 
9 nagród i znaczących wyróżnień, 
m.in. i miejsce w kategorii pom 
pom seniorki, ii miejsca w kat. pom 
pom miniformacja seniorki oraz 

w kat. mażoretki klasyczne kadet-
ki czy iii miejsca w kat. pom pom 
formacja przedszkolaki i mażoretki 
klasyczne seniorki! nagrody indy-
widualne zdobyły Marianna Czer-
wińska, olga Majorczyk i rozalia 
rybarczyk. Chyba nie można było 
sobie wymarzyć lepszego roku jubi-
leuszowego. 

Całemu zespołowi życzymy dal-
szych sukcesów, czerpania radości 
ze swojej pasji! MW

Tarnowo Podgórne

oczywiście nie zabrakło artystów 
zamieszkałych na terenie gminy 
tarnowo Podgórne, którzy urozma-
icili swoim występem tegoroczną 
galę. a byli to Gabriela oraz Kamil 
Marszał, którzy zaśpiewali piosenkę 
„Mogło być nic” z repertuaru Kwia-
tu Jabłoni, zarina zaradna zagrała 
na harfie nokturn M. Glinki, red 
Bow trio, w składzie oliwia nowak, 
zofia olesik i eryk Logoń, wykona-
ło utwór astor Piazzolla: summer 
from 4 seasons of Buenos aires, 
agata zygmńska wraz z Marią Miś-
kiewicz w debiutanckiej piosence 
„Mamo” autorstwa agaty zygmań-
skiej, zPit Lusowiacy pokazali się 
w tańcu „Chusteczki” z regionu rze-
szowskiego.

w każdej kategorii przedstawio-
no nominowanych – byli to:

• w kategorii Młody Społecznik: 
Maria Miśkiewicz, nikola wy-

puszcz, Patrycja nowicka, Miłosz 
Lupiński,

• w kategorii Młody Artysta: Aga-
ta Mizera, zofia Kabacińska, anna 
Gąsiorek, weronika Gawelska, 
Martyna Perz, zespół o składzie 
Lena Kaźmierczak, Maria Korcz, 
Maksymilian Haraj, Gabriela Mar-
szał, Kamil Marszał,

• w kategorii Młody Naukowiec: 
Laura Piszczek, Hubert Budny, 
Katarzyna Piszczek, Mikołaj Kucz, 
Laura Jaśkowiak, Bartosz szpa-
kowski, alicja obstalecka, Mateusz 
woźniak, Julia rudna,

• w kategorii Młody Sportowiec: 
Gabriela Pustkowiak, Maja Pietra-
szak, antoni Biłyk, Lena Michalska, 
Kacper ignatowicz, elena Filipiak, 
Martyna Konieczna, zuzanna za-
lewska, sara Gać-Mytych, Marta 
stachowska, Maksymilian wi-
śniewski, Leon Jankowski, Jasza 

szajrych, Maks wiśniewski,
• w kategorii Oddany dla Mło-

dych: agata Kaszuba, łukasz Duda 
oraz ewa Głowacka.

nad tymi kandydaturami pochy-
liła się kapituła konkursowa i po 
burzliwej dyskusji postanowiła na-
grodzić:

• Młody Społecznik – Nikolę Wy-
puszcz

• Młody Artysta – Weronikę Ga-
welską,

• Młody Sportowiec – Maję Pie-
traszak,

• Młody naukowiec – Alicję Ob-
stalecką,

• Oddany dla młodych – Agatę 
Kaszubę.

Gratulujemy! ARz za MRG

Gala Młode Lwy
tegoroczna gala... to będzie widowisko! Pozostawimy 
niezapomniane wrażenia! Tak Młodzieżowa Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne zapowiadała IV edycję Gali Młode Lwy. 
I słowa dotrzymała
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Pałac Jankowice (gm. tarnowo Pod-
górne) zaprasza na niezwykłe spo-
tkanie – wersy i fantazje muzyczne, 
podczas którego poezja i muzyka 
stworzą spójną całość. odbędzie się 
ono 1 sierpnia o godz. 17 w sali kon-
certowej pałacu.

wiersze znany poznańskiego 
poety i pisarza, Jerzego Beniami-
na zimnego, czytać będzie aktor 
romuald Grząślewicz – wieloletni 
kierownik artystyczny sceny na Pię-
trze. natomiast utwory instrumen-
talne zabrzmią w wykonaniu tria, 
które tworzą: artur Banaszkiewicz 
– skrzypek, znany szerokiej publicz-
ności ze swoich wirtuozowskich 
prezentacji utworów inspirowanych 
muzyką cygańską i żydowską oraz 
własnych aranżacji, parafraz i fan-
tazji światowych hitów z różnych 
regionów świata, Michał Gajda – 
wszechstronny akordeonista, który 
z impetem rozwija swoją karierę 
solisty i kameralisty, odnosi też 
znaczące koncertowe i konkursowe 
sukcesy z pianistką Julią wolańską 
jako Duo wolańska/Gajda, szymon 
wieczorkiewicz – wszechstronnie 
wykształcony kontrabasista i gita-
rzysta basowy pasjonat jazz - rock 
i jazz fusion, nie stroniący również 
od klasyki, rozchwytywany przez 
wiele zespołów kameralnych i orkie-
strowych do udziału w bardzo róż-
norodnych projektów.

Jerzy Beniamin zimny ogląda 
świat „malarskim okiem”. Pozornie 
banalny obraz – przedmiot, ulica, 
człowiek, kamień, wywołują w jego 
umyśle wspomnienia, symboliczne 
obrazy, dalekie metafory, myśli nie-
uczesane, czasem nostalgię i smu-
tek. Jego wiersze w wykonaniu ro-
mualda Grząślewicza pozostawiają 
wyobraźni słuchacza bardzo wiele. 
wybierając utwory muzyczne do 
tego wydarzenia staraliśmy się, aby 
słowo i muzyka były partnerami, 
inspirowały się nawzajem, konfron-
towały, dostarczały słuchaczom tak 
różnorodnych emocji, jak daje im 
samo życie.

w programie znalazły się: Me-
dytacja J. Masseneta, parafraza a. 
Banaszkiewicza słynnej żydowskiej 
pieśni Hava nagila, najsłynniejszy 
Czardasz Montiego i wiele innych. 
rozpoczynając koncert w 77. rocz-
nicę Powstania warszawskiego 
o godzinie „w”, muzyką i słowem 
złożymy hołd Powstańcom.

Uwaga: rezerwacja telefoniczna 
bezpłatnych wejściówek od 19. lip-
ca pod numerem telefonu: 61 10 10 
400 (poniedziałek – piątek w go-
dzinach 8.00 – 20.00, sobota – nie-
dziela w godzinach 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncer-
tach oraz szczegółowe informacje 
dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl. Red

Wersy i fantazje muzyczne

informacji z gminy tarnowo 
Podgórne szukaj także na

naszglospoznanski.pl

w Urzędzie Gminy w tarnowie 
Podgórnym (budynek C) oraz w fi-
lii urzędu w Przeźmierowie działają 
punkty konsultacyjno-informacyj-
ne Programu „Czyste Powietrze”. 
w trakcie dyżurów pracownicy 
odpowiadają na pytania związane 
z realizacją programu, skierowa-
nego do właścicieli lub współwła-
ścicieli budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą.

Do punktów zapraszamy w nastę-
pujących godzinach:

- Urząd Gminy w tarnowie Pod-
górnym (budynek C), czwartek, 
godz. 9.00 – 14.00;

- filia urzędu w Przeźmierowie, 
poniedziałek, godz. 11.00 – 16.00;

informacje można uzyskać rów-
nież telefonicznie pod nr 798 913 
890 lub mailowo czystepowietrze@
tarnowo-podgorne.pl.

Celem Programu „Czyste Powie-
trze” jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów cie-

plarnianych poprzez wymianę źró-
deł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. Dofinanso-
wanie można otrzymać na wymia-
nę, zakup i montaż źródła ciepła, 
instalację centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, wentylację 
mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
mikroinstalację fotowoltaiczną, 
ocieplenie przegród budowlanych, 
stolarkę okienną i drzwiową oraz 
dokumentację (audyt energetyczny, 
dokumentację projektową). Po wię-
cej informacji zapraszamy do punk-
tów informacyjnych. ARz 

Czyste PowietrzeMażoretki to 15 lat sukcesów
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Romuald Grząślewicz. Artur Banaszkiewicz. 
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10
12 lipca w kostrzyńskim urzędzie 
burmistrz gminy szymon Matysek, 
Komendant Miejski Państwowej 
straży Pożarnej w Poznaniu st. 
bryg. Jacek Michalak oraz wiel-
kopolski Komendant wojewódzki 
Państwowej straży Pożarnej nad-
bryg. Dariusz Matczak podpisali 
list intencyjny w sprawie współpra-
cy dotyczącej utworzenia w gminie 
Kostrzyn Jednostki ratowniczo-Ga-
śniczej nr 10 Komendy Miejskiej 

Państwowej straży Pożarnej w Po-
znaniu. 

JrG nr 10 w gminie Kostrzyn po-
wstanie w miejscowości iwno przy 
ul. Gnieźnieńskiej. w podpisaniu 
umowy uczestniczyli także zastępca 
burmistrza gminy Kostrzyn walde-
mar Biskupski oraz zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej 
straży Pożarnej w Poznaniu bryg. 
Grzegorz Banaszak. 
ŁS

kosTrzyn

od 25 czerwca do 4 lipca codzien-
nie w godzinach 14- 18 mieszkańcy 
gminy Kostrzyn mogli wybrać swoją 
koncepcję zagospodarowania ryn-
ku spośród 12 wyłonionych przez 
jury konkursowe prac, wystawio-
nych na kostrzyńskim rynku.

w głosowaniu wzięło udział 509 
mieszkańców. wszystkie głosy były 
ważne. najwięcej, bo 118 osób za-
głosowało na koncepcję film „C” 
autorstwa natalii Czerczak, Marty 
Dec oraz anastasii Malińskiej – jest 
to koncepcja, która również zosta-
ła wybrana na pierwszym miejscu 
przez jury konkursowe, na drugim 
miejscu uplasowała się koncepcja 
„D” autorstwa Justyna Pawelczak 
i Klaudii staszyńskiej, na którą 
zagłosowało 100 mieszkańców, 
a na trzeciej pozycji koncepcja „J” 
autorstwa natalii Maćkowskiej 
i szymona Janczaka, która zdobyła 
przychylność 83 osób. Gratulujemy 
zwycięzcom, a Mieszkańcom dzię-
kujemy za udział w głosowaniu! 

Poniżej wyniki głosowania:
1. Koncepcja „C” - natalia Czer-

czak, Marta Dec, anastasiia Maliń-
ska - 118 głosów;

2. Koncepcja „D” - Justyna Pa-
welczak, Klaudia staszyńska - 100 
głosów;

3. Koncepcja „J” - natalia Mać-
kowska, szymon Janczak - 83 głosy;

4. Koncepcja „K” - Kornel Kuzań-
ski, Paulina otto - 62 głosy;

5. Koncepcja „a” - agnieszka 
wlazły, weronika wodras oraz 
Koncepcja „H” - Judyta trottner, 
adrian Komar - po 32 głosy;

7. Koncepcja „i” - Patrycja ska-
wicka, Piotr skorupiński - 21 gło-
sów;

8. Koncepcja „G” - Paweł olszak, 
Konstancja zielezińska - 17 głosów;

9. Koncepcja „B”  - Katarzyna 
Ciechelska, ewelina tutak - 15 gło-
sów;

10. Koncepcja „F” - Paulina Cza-
plińska, ewelina Czachor - 13 gło-
sów;

11. Koncepcja „e” - wiktoria 
zalewska, Bernard Dorosz - 12 gło-
sów;

12. Koncepcja „L” - Helena ło-
niewska, weronika Marciniak - 4 
głosy.

Kolejne tygodnie to prace i kon-
sultacje z mieszkańcami nad najlep-
szymi i wyróżniającymi się pracami, 
aby na przełomie sierpnia i wrze-
śnia powstała ostateczna koncepcja 
zagospodarowania rynku i całego 
centrum miasta.

Koncepcja ta będzie kluczowym 
elementem dla ogłoszenia przetar-
gu na wykonanie pełno branżowej 

dokumentacji projektowej nowego 
zagospodarowania rynku i ulic cen-
trum miasta.

Jury konkursowe: prof. PP dr 
hab. inż. arch. robert ast, prof. 
PP dr inż arch. Krzysztof Borowski 
- kierownik projektu, dr hab. inż. 
arch. radosław Barek, szymon Ma-
tysek - burmistrz gminy Kostrzyn, 
arkadiusz Bilski - radny rady Miej-
skiej, agata stoińska - kierownik 
wydziału Urbanistyki i nierucho-
mości UM, anna Czubak - inspek-
tor ds. zieleni miejskiej UM, irena 
niemier - przedstawiciel seniorów, 
Krzysztof Kowalski - przedsiębior-
ca, Maciej Żurkowski - przedsię-
biorca, wojciech sieński - przed-
siębiorca, Przemysław Dobrogojski 
- przedsiębiorca. ŁS

Serce Gminy
Konkurs architektoniczny na rewitalizację rynku i centrum 
w Kostrzynie rozstrzygnięty
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w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie 
podpisana została umowa na reali-
zację zadania: „Przebudowa ulicy 
Gnieźnieńskiej w iwnie – etap3”.  
wartość jego realizacji to 1,157 
mln złotych. inwestycja obejmu-
je budowę chodnika w ciągu ulicy 
Gnieźnieńskiej do cmentarza oraz 
remont nawierzchni. Przebudowa 
ulicy Gnieźnieńskiej jest współfi-
nansowana ze środków rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg w mak-
symalnej wysokości 50% wartość 

zadania. termin zakończenia to ko-
niec kwietnia 2022 roku. 

Umowę podpisali: burmistrz szy-
mon Matysek oraz sławomir Begier 
- właściciel firmy zakład Drogowo-
-transportowy sławomir Begier 
z siedzibą w nekli. w spotkaniu 
uczestniczyli waldemar Biskup-
ski - zastępca burmistrza gminy 
Kostrzyn, szymon nadolny - radny 
gminy Kostrzyn, łukasz Kruszona 
– inspektor ds. infrastruktury tech-
nicznej.

w wyniku postępowania przetar-
gowego na wykonanie prac wpłynę-
ły cztery oferty: zakład robót wie-
lobranżowych Kubiaczyk – 1,420 
mln złotych, PUB „BrUKPoL” 
s.C. – 1,679 mln złotych, Konsor-
cjum Firma BrD Dariusz Biało-
brzycki, Firma UH „anna” anna 
Białobrzycka – 1,692 mln złotych 
oraz zakład Drogowo-transporto-
wy sławomir Begier – 1,157 mln 
złotych. 
SM

Umowa na Gnieźnieńską podpisana

o gminie Kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl

rozpoczyna się modernizacja sieci 
wodociągowej w ulicy Kurpińskiego 
w Kostrzynie. Umowę na jej reali-
zację podpisały: dyrektor zakładu 
Komunalnego w Kostrzynie Kinga 
Czechowska i izabela Grzegorczyk - 
właścicielka firmy PPHU Drokan z 
siedzibą w nekli. wartość inwesty-
cji to 289 tysięcy złotych. obejmuje 
ona wymianę sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami. Po zakończe-
niu prac przewidzianych na koniec 
sierpnia, Urząd Miejski w Kostrzy-
nie wykona nową nakładkę asfalto-
wą.

w podpisaniu umowy uczestni-
czyli: burmistrz szymon Matysek, 
radny ryszard Kubiak i Kamila 
Bednarek - główna księgowa zakła-
du Komunalnego w Kostrzynie. SM

Mieszkaniec Kostrzyna rafał wa-
gner został mistrzem Polski Małych 
Form Latających skrzydeł w klasie 
F1K. Finał mistrzowskich zawodów 
organizowanych przez aeroklub 

Polski odbył się w Gliwicach. Gratu-
lujemy rafałowi kolejnego sukcesu 
i wierzymy, że przyszły sezon będzie 
równie obfity w zdobywane trofea! 
ŁS

Modernizacja 
sieci wodociągowej

Rafał Wagner został 
mistrzem Polski!

JRG w gminie Kostrzyn
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26 czerwca w sali sportowej przy ul. 
Piasta 1 w Kostrzynie odbył się Finał 
Mistrzostw wielkopolski w mini-
siatkówce kat. „dwójek” dziewcząt. 
organizację zawodów wojewódzki 
związek Piłki siatkowej powierzył 
Klubowi sportowemu „sokoły” 
Kostrzyn. w turnieju wystartowa-
ło 15 najlepszych drużyn z całej 
wielkopolski w kategorii „dwójek” 
dziewcząt (trzy drużyny Ks sokoły 
Kostrzyn, po dwie drużyny: UKs 
Hetman sobieski Poznań i UKs 
Kaniasiatka Gostyń oraz po jednej 
drużynie: UKs Lider rokietnica 1, 
UKs siatkarz Koło 1, UKs Piątka 
turek 2, enea energetyk Poznań 
1, UKs Dwójka stęszew 1, UKs 
szamotulanin szamotuły 1, KPs 
Progress września 1, tKs siatkarz 
Jarocin 1).

zawody odbywały się przy udzia-
le publiczności. Mecze rozgrywane 
były w dwóch rundach. w pierwszej 
rundzie rywalizacja odbywała się 
w trzech grupach w systemie „każdy 
z każdym”, mecze rozgrywane były 
do dwóch wygranych setów do 15 
plus ew. tie break do 11 (wszystkie 
sety z przewagą dwóch punktów). 
Miejsca zajęte w grupie kwalifiko-
wały do odpowiednich grup, w któ-
rych odbywały się dalsze rozgrywki 
w rundzie drugiej. w tej rundzie 
zawodniczki walczyły w systemie 
„każdy z każdym” o miejsca w tur-
nieju, z zaliczeniem wyniku meczu 
z i rundy.

Klasyfikacja końcowa turnieju 
dwójek: 1. UKs Lider rokietnica 

1, 2. UKs Hetman sobieski Poznań 
1, 3. tKs siatkarz Jarocin 1, 4. 
KPs Progress września 1, 5. UKs 
szamotulanin szamotuły 1, 6. Ks 
sokoły Kostrzyn 1, 7. UKs Dwój-
ka stęszew 1, 8. UKs Kaniasiatka 
Gostyń  1, 9. Ks sokoły Kostrzyn 
4, 10. enea energetyk Poznań 1, 
11. Ks sokoły Kostrzyn 3, 12. UKs 
Hetman sobieski Poznań 2, 13. 
UKs siatkarz Koło 1, 14. UKs Ka-
niasiatka Gostyń 3, 15. UKs Piątka 
turek 2.

Dwie najlepsze drużyny otrzyma-
ły awans do Finału ogólnopolskiego 
Mistrzostw Polski, który odbędzie 
się w Gliwicach. nagrody, medale 
i statuetki wręczał prezes wzPs 
Jacek Broński, nagrody dla każdej 
uczestniczki turnieju - burmistrz 
gminy Kostrzyn szymon Matysek 
oraz przedstawiciele zarządu Ks 
sokoły Kostrzyn: renata Lepczyk 
oraz skarbnik zarządu: Michał Lep-
czyk. wszystkie uczestniczki otrzy-
mały dyplomy i drobny upominek 
od organizatora. sprawnie prze-

prowadzone rozgrywki, pozytywne 
emocje towarzyszące zmaganiom 
oraz zdobyte doświadczenia po-
zwalają uznać turniej kat. „dwójek” 
dziewcząt, rozgrywany w Finale Mi-
strzostw wielkopolski w minisiat-
kówce w Kostrzynie, za bardzo uda-
ny. Miejsca 6, 9 i 11 to bardzo dobry 
wynik, który cieszy tym bardziej, że 
większość zawodniczek Ks sokoły 
Kostrzyn jest młodsza (rocznikiem) 
i może w tej konkurencji startować 
jeszcze za rok.

organizatorzy gratulują zawod-
niczkom, trenerom i rodzicom 
osiągniętych wyników oraz składa-
ją podziękowania za pomoc przy 
organizacji turnieju: pracownikom 
i uczniom szkoły Podstawowej nr 1 
w Kostrzynie, rodzicom oraz Urzę-
dowi Miejskiemu w Kostrzynie za 
ufundowanie obiadów, pączków, 
wody mineralnej oraz upominków 
dla wszystkich uczestniczek oraz 
radnemu Przemysławowi Kubiako-
wi za wykonanie zdjęć z turnieju. 
KS Sokoły

kosTrzyn

na spotkaniu (17 czerwca) Mło-
dzieżową radę Gminy Kostrzyn  
reprezentowała dwójka radnych 
razem z opiekunem (sekretarz Mile-
na wąsik, radny Makary Michalak 
oraz opiekun łukasz szał). wraz 
z młodzieżowymi radnymi z Pozna-
nia, Gostynia, tarnowa Podgórne-
go i wyrzysku rozmawiano m.in. 
o dalszej działalności oraz planach 
rozwoju film „młodzieżówek”, po-
ruszono tematy angażowania się 
młodzieżowych radnych w sprawy 

polityki, sprawiedliwości oceniania 
na lekcjach wychowania fizycznego 
oraz zakazu i szkodliwości napojów 
energetycznych dla osób niepełno-
letnich.

Młodzieżowa rada Gminy Ko-
strzyn przytoczyła temat akcji „ró-
żowa skrzyneczka”, która spotka-
ła się z pozytywnym odzewem ze 
strony obecnych młodzieżowych 
radnych. Przypadkiem do spotka-
nia dołączyła Pierwsza Dama rP 
agata Kornhauser-Duda, która nie 

omieszkała opowiedzieć o swoich 
lekcjach wychowania fizycznego 
w czasach szkolnych, a także po-
dzieliła zdanie gości dotyczące pro-
wadzenia i oceniania podczas lekcji 
wF-u. Pierwsza Dama rP podzie-
liła się również myślami odnośnie 
lekcji zwanych zerówkami.

na spotkaniu obecny był również 
Maciej truszczyński, radca z Biura 
narodowej rady rozwoju, samo-
rządu i inicjatyw obywatelskich. 
AB/MW

Młodzi w Pałacu
Młodzieżowa rada Miejska Gminy Kostrzyn uczestniczyła 
w spotkaniu pt. „Młodzi w Pałacu”, na które została zaproszona 
przez doradcę Prezydenta RP Łukasza Rzepeckiego
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Finał Mistrzostw Wielkopolski w minisiatkówce 

Między 17 a 27 czerwca w ostrowie 
wielkopolskim odbywały się ogól-
nopolskie zawody szybowcowe 
ostrÓw GLiDe. zawody skła-
dały się z 5 konkurencji, startowa-
ło 40 zawodników, między innymi 
udział brała mieszkanka Czerlejna 
Kinga tchorz. Pomimo zróżnico-
wanej pogody na przemian upalnej 
oraz burzowej zawody zaowocowały 

uplasowaniem na podium co ozna-
cza, iż Kinga jest pierwszą kobietą 
na seniorskim podium od 2009r. 

Jednak tym razem na dwóch naj-
wyższych stopniach stanęły dwie 
kobiety: Kinga tchorz oraz Judy-
ta Czyż. obie panie chcą rozwijać 
współpracę, która narodziła się na 
tych zawodach. Gratulujemy i ży-
czymy owocnej współpracy. AB

Kinga Tchorz na podium
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Gmina Dopiewo pozyskała 400 
tys. dofinansowania z „rządowe-
go Funduszu inwestycji Lokalnych 
dla gmin popegeerowskich” na 
zagospodarowanie terenu wokół 
kościoła pw. św. Marcina i św. Pio-
tra w okowach w Konarzewie. sza-
cowany koszt inwestycji to ok. 690 
tys. zł.

zostanie wybudowana droga 
wewnętrzna o długości ok. 240 m, 
chodnik zlokalizowany po stronie 
zabudowań mieszkalnych, parking 
wraz z odwodnieniem i oświetle-
niem. Pobliski teren zostanie obsa-
dzony zielenią. 

doPiewo

4 września na placu gminnym 
odbędzie się wyjątkowy koncert 
„Pożegnanie wakacji”. to dobra 
informacja dla amatorów plene-
rów z udziałem gwiazd. Podczas 
tej muzycznej uczty wystąpią m.in.: 
Krzysztof Cugowski, Kasia Popo-
wska i Happy Jazz Band. ale to nie 
wszystkie atrakcje pierwszej wrze-
śniowej soboty. o szczegółach  bę-
dziemy informować później.

„Pożegnanie wakacji” odbędzie 
się oczywiście pod warunkiem, że 
swoją przedwczesną wizytą nie 
uprzedzi nas „czwarta epidemiczna 
fala”. Miejmy nadzieją, że będzie 
dobrze i plan uda się zrealizować. 
taką nadzieję mają też gwiazdy 
wydarzenia.  aby móc je zobaczyć 
i usłyszeć, zgodnie z zasadami  obo-
wiązującymi obecnie podczas im-
prez masowych w kraju, warto być 
w pełni zaszczepionym. Dokument 
potwierdzający nadal będzie trzeba 
mieć najprawdopodobniej ze sobą 
(z Qr kodem). obecny limit odno-
szący się do liczby uczestników nie-
zaszczepionych lub odmawiających 
potwierdzenia faktu szczepienia 
wynosi tyko 250 osób - do limitu 
nie wlicza się jednak osób w pełni 
zaszczepionych.

Krzysztof Cugowski to legenda 
polskiego rocka, artysta obdarzony 
niepowtarzalnym głosem i wyjąt-
kową charyzmą. Ponad 50 lat spę-
dził na scenie, ma na swoim koncie 
mnóstwo płyt, przebojów i trofeów 
muzycznych. Był współzałożycie-
lem Budki suflera w 1969 r. i jed-

nym ze współautorów jej sukcesów.  
w latach 2015 – 2018 występował 
z synami Piotrem i wojciechem 
w projekcie „Cugowscy”. wziął 
też udział w innym projekcie „Dwa 
Żywioły” ze światowej sławy so-
pranistką aleksandrą Kurzak. od 
2017 r. koncertuje z zespołem 
Mistrzów, złożonym z wybitnych 
instrumentalistów - to: Jacek Kró-
lik (gitara), Cezary Konrad (per-
kusja), robert Kubiszyn (gitara 
basowa), tomasz Kałwak (instru-

menty klawiszowe). współpraca 
zaowocowała już ponad setką nie-
zwykłych koncertów i wyjątkowym 
jubileuszowym albumem „50/70 
Moje najważniejsze”, wydanym 
w 2020 r., na którym znalazły się 
największe hity  Krzysztofa Cu-
gowskiego. na scenie w Dopiewie 
będzie równie przebojowo. Pod-
czas koncertów tej niezwykłej gru-
py publiczność może liczyć na pa-
sjonującą podróż przez pięć dekad, 
pełną niezapomnianych piosenek 

w nowych, ciekawych aranżacjach, 
okraszonych najwyższej klasy roc-
kowymi dźwiękami.

Kasia Popowska nagrała dotych-
czas 3 płyty. ostatnia ukazała się 
w końcu ubiegłego roku. Jest jedną 
z polskich prekursorek interneto-
wego „my singing”. Śpiewa przez 
ponad połowę swojego 30-letnie-
go życia. największą popularność 
przyniosły jej takie utwory jak: 
„Przyjdzie taki dzień”, „nie py-
taj mnie”, „Lecę tam”, „Graj” czy 

„Powiedz gdzie”. Śpiewa i gra na 
gitarze w swoim zespole, ale także 
komponuje i pisze teksty. obda-
rzona jest ciepłym głosem. warto 
z nią pożegnać wakacje w Dopie-
wie –  z pewnością będzie pogodnie  
i  melodyjnie.

Pożegnanie Wakacji w Dopiewie
           Mimo że mamy środek wakacji, to już teraz zapraszamy na ich muzyczne podsumowanie 
z gminą Dopiewo. Wystąpią m.in.: Krzysztof Cugowski, Kasia Popowska i Happy Jazz Band

Punkt do samospisu uruchomiła 
na owocowej Plaży w zborowie 
gmina Dopiewo, we współpracy 
z Głównym Urzędem statystycz-
nym. w Światowy Dzień Ludności, 
przypadający na niedzielę 11 lipca, 
skorzystało z tej możliwości spisa-
nia się w rekreacyjnych okoliczno-
ściach 50 mieszkańców, ale wielu 
również zasięgało informacji, której 
udzielali przedstawiciele Gminnego 
Biura spisowego - Urzędu Gminy 
Dopiewo. 

Dopiewo jest w czołówce gmin 
województwa wielkopolskiego pod 
względem frekwencji spisowej. 
w narodowym spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 

wzięło już udział 50% mieszkańców 
z tej gminy. Urząd Gminy udostępnił 
w Dopiewie stanowisko komputero-
we, gdzie w kilka minut może spisać  
się każdy, kto z różnych powodów 
nie może zrobić tego w domu. 

Pracownicy urzędu służą infor-
macją i instruują tych którzy chcą 
skorzystać z urzędowego stanowi-
ska. Mieszkańcy mogą też dzwonić 
do Gminnego Biura spisowego 
w Dopiewie w godzinach pracy 
urzędu - tel. 61 8906 396, 61 8906 
373, 61 8906 352, lub wysyłać e-
-mail: biuro.spisowe@dopiewo.pl.

ogólnopolska infolinia spisowa 
-  tel. 22 279 99 99. 

więcej: www.spis.gov.pl. MJ, AM

Spisywali na plaży
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Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów. Kasia Popowska.

o gminie Dopiewo na co dzień 
czytaj na 

naszglospoznanski.pl

Michał 
Juskowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

400 tys. dofinanso-
wania z „Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin 
popegeerowskich”
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sTęszew

ten niezwykle barwny i wesoły duet 
klaunów przygotował przy Hali 
widowiskowo – sportowej w stę-
szewie wielkie, ponad 3-godzinne, 
show pt. „Cyrk w ogrodzie”, które 

porwało do zabawy zarówno dzieci 
jak i dorosłych! 

wspólne tańce i śpiewy, efek-
ty specjalne, malowanie włosów, 
bańki mydlane, confetti oraz liczne 

konkursy to tylko niektóre z licz-
nych atrakcji piątkowego popołu-
dnia! 

Przypominamy również o sierp-
niowej propozycji dla dzieci z gminy 

stęszew, a są nią „wakacje z Do-
mem Kultury” współorganizowane 
z gminą stęszew! nadal są wolne 
miejsca i serdecznie zachęcamy do 
udziału. 

zapisów można dokonywać w se-
kretariacie Domu Kultury w stęsze-
wie pod poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-15:00. 
Red

Ruphert i Rico w Stęszewie
Gmina stęszew i stęszewski Dom Kultury w miniony piątek zorganizowały zakończenie akcji pt. „sportowy 
Lipiec”, którego główną atrakcją był występ klaunów ruphert i rico!  
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o gminie stęszew 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej nr 6, 

gm. Stęszew, Nr KW PO1S/00038195/4

Dane dotyczące nieruchomości:
Poz. 
Nr Nr działki Powierzchnia 

w ha Data przetargu Godzina przetargu Cena wywoławcza 
netto Wadium Postąpienie

1 160/18 0.0334 06.10.2021 8:30 55.000,00zł 5.500,00 zł 550,00 zł
2 160/17 0.0331 06.10.2021 9:00 54.000,00 zł 5.400,00 zł 550,00 zł
3 160/16 0.0327 06.10.2021 9:30 54.000,00 zł 5.400,00 zł 550,00 zł
4 160/15 0.0322 06.10.2021 10:00 53.000,00 zł 5.300,00 zł 550,00 zł
5 160/1 0.0379 06.10.2021 11:00 61.000,00 zł 6.100,00 zł 610,00 zł
6 160/2 0.0330 06.10.2021 11:30 54.000,00 zł 5.400,00 zł 550,00 zł
7 160/3 0.0326 06.10.2021 12:00 53.000,00 zł 5.300,00 zł 550,00 zł
8 160/4 0.0322 06.10.2021 12:30 53.000,00 zł 5.300,00 zł 550,00 zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość  niezabudowana, niezagospodarowana,  położona we wsi Łódź, teren lekko nachylony, ze znacznym 
spadkiem od strony zachodniej, dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ozn. nr ewidencyjnym 160/19, 
stanowiącą nieurządzoną drogę wewnętrzną. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej; bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania - brak.
Dla tego terenu wydane zostały Decyzje z dnia 14.12.2020r. Burmistrza Gminy Stęszew o warunkach zabudowy  
- rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
- działka nr 160/18 - Decyzja Nr 096/20, 
- działka nr 160/17 - Decyzja Nr 095/20,  
- działka nr 160/16 - Decyzja Nr 094/20,
- działka nr 160/15 - Decyzja Nr 093/20, 
- działka nr 160/1 - Decyzja Nr 089/20,  
- działka nr 160/2 - Decyzja Nr 090/20,  
- działka nr 160/3 - Decyzja Nr 091/20,  
- działka nr 160/4 - Decyzja Nr 092/20,  
• Miejsce przetargu: sala ślubów Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.
• Termin wniesienia wadium: do dnia 30.09.2021r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
• Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,  tel. 61 819 71 49, adres e- mail  geodeta@steszew.pl 
• Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach 
gminy Stęszew.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 

informuje, informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni 
wywieszony został w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej    
do sprzedaży  stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 270 Burmistrza 
Gminy Stęszew z dnia 6 lipca  2021r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl 

oGłoszenia

oGłoszenia

Gmina stęszew złożyła w lutym 
wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego województwa wielkopol-
skiego w Poznaniu o przyznanie do-
tacji na realizację zadania w ramach 
programu „szatnia na medal”. 
został on rozpatrzony pozytywnie 
i przyjęty do dofinansowania w ra-
mach czwartej edycji tego progra-
mu.

7 lipca w Urzędzie Marszałkow-

skim województwa wielkopol-
skiego zostały dopełnione wszelkie 
formalności i podpisano umowę 
pomiędzy zastępcą burmistrza gmi-
ny stęszew Mirosławem Kałkiem, 
a członkiem zarządu województwa 
wielkopolskiego Jackiem Bogu-
sławskim na dofinansowanie zada-
nia pn. „remont budynku szatni 
zlokalizowanej na kompleksie or-
LiK 2012”. Red

Kolejna „Szatnia na medal”
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Pandemia zniweczyła wiele planów, 
zablokowała nie jeden pomysł, ogra-
niczyła możliwości spotkań i zaba-
wy. ostatnie miesiące przyniosły 
lekką ulgę, złagodzenie obostrzeń 
sanitarnych i dały okazję do odważ-
niejszego działania organizatorom 

różnych imprez i uroczystości.
w Kórniku 3 lipca odbył się fe-

styn na powitanie wakacji. imprezę 
współorganizował Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik oraz Parafia pw. 
wszystkich Świętych i Fundacja 
zakłady Kórnickie z akcją „Drzewo 

Franciszka”. niemałą pomoc udzie-
liły pracownice ośrodka Pomocy 
społecznej w Kórniku, osP Kórnik, 
straż Miejska i policja. Głównym 
sponsorem nagród była firma tFP – 
tektury Faliste.

Gdy ze sceny usłyszeliśmy po-

pularną Polkę Dziadek, znaną jako 
sygnał programu „Lato z radiem”, 
wiadomo było, że ten letni dzień bę-
dzie radosny i ciekawy. to pasjonat 
harmonijki ustnej roman szkudla-
rek z sąsiedniej Głuszyny zaprezen-
tował swoje umiejętności instrumen-

w malowniczym Kórniku można 
w każdą sobotę wspólnie masze-
rować, truchtać, biegać i pomagać 
w organizacji! niezależnie od kon-
dycji fizycznej, bagażu doświadczeń 
życiowych, wieku czy płci zawsze 
powoli, ale do celu, którym w tym 
przypadku jest lepsze zdrowie psy-
chiczne i fizyczne uczestników

3 lipca był dniem debiutu jede-
nastej wielkopolskiej lokalizacji: 
parkrun Błonie, Kórnik. obok już 
istniejących – parkrunnerki i par-
krunnerzy mają teraz do dyspozycji 
również cienistą, leśną trasę na kór-
nickich Błoniach.

w inauguracji wzięło udział 75 
uczestników reprezentujących 18 
klubów biegowych: począwszy od 
juniorów, skończywszy na senio-

rach, a zamykająca stawkę przybyła 
na metę z czasem: 49 minut i 15 se-
kund. Byli i szybkobiegacze, i truch-
tacze, i spacerowicze, trasę poko-
nali również kijkarze. nie zabrakło 
także czworonożnego uczestnika.

wszyscy, rzecz jasna, byli debiu-
tantami w tej lokalizacji, wśród nich 
znalazła się jednak również spora 
grupa osób, które na parkrun poja-
wiały się po raz pierwszy, co wróży 
dobrą frekwencję podczas kolejnych 
edycji. ogromnie cieszy to całą na-
szą społeczność i pokazuje, że par-
krun jest miejscem dla każdego, 
niezależnie od wieku czy stopnia 
sprawności fizycznej, a gdy raz za-
smakuje się tej przyjemności, trud-
no wyobrazić sobie lepszy początek 
weekendu!

organizację spotkania wspar-
ło 18 wolontariuszy, którzy doło-
żyli wszelkich starań, aby każdy 

z uczestników czuł się bezpiecznie 
na trasie i sprawnie otrzymał rezul-
tat biegu czy marszu. Uśmiechom, 

dowcipom i rozmowom nie było 
końca, co pokazuje, że zespołowi 
parkrun Błonie udało się stworzyć 
podczas inauguracji przyjazną at-
mosferę, która udzieliła się zarówno 
kórniczanom, jak i gościom przy-
byłym z innych lokalizacji (parkrun 
Poznań, parkrun Dąbrówka, par-
krun Jezioro swarzędzkie, parkrun 
Konin, parkrun Kalisz).

 na koniec przytoczmy słowa ko-
ordynatora lokalizacji, który pisząc 
pierwszy raport, zaznaczył: „Gra-
tulacje dla wszystkich uczestników 
i wolontariuszy dzisiejszego parkru-
nu. Każdy, kto decyduje się na ak-
tywność fizyczną i udział w naszych 
spotkaniach, już jest zwycięzcą, nie-
zależnie od uzyskanego rezultatu! 
zapraszamy co sobotę!”. Red

Godnie powitali wakacje
Liczne atrakcje, konkursy i gry z nagrodami dla dzieci przyciągnęły do Kórnika 
rzesze spragnionych rozrywki
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Parkrun Błonie w Kórniku został oficjalnie otwarty

o gminie Kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

talne. Pan roman jest posiadaczem 
największej w Polsce kolekcji tych 
instrumentów, potrafi o nich cieka-
wie opowiadać i zagrać jak mało kto. 
Można było wysłuchać kilkunastu 
utworów, często znanych szlagie-
rów, a kto miał ochotę mógł odebrać 
pierwszą lekcję gry na harmonijce.

na rynkowej estradzie wystą-
piły też lokalne gwiazdy piosenki 
młodzieżowej – Urszula tomalak 
i Marika Godlewska. na placu nie-
podległości stanęły „dmuchańce”, 
karuzela i trampoliny, które tego 
dnia służyły dzieciakom zupełnie 
za darmo. Pod namiotami przygo-
towano wiele atrakcji. Były zabawy 
ruchowe w stylu retro, warsztaty 
plastyczne, balony z helem, wata cu-
krowa i popcorn.

organizatorzy zaprosili do udzia-
łu w grze miejskiej – podczas space-
ru po mieście uczestnicy odnajdy-
wali litery hasła i zbierali pieczątki. 
na uczestników zabaw i konkursów, 
a także na tych którzy przynieśli 
plastikowe nakrętki na charytatyw-
ną zbiórkę czekały nagrody, w tym 
bony na lody. Można je było zreali-
zować między innymi w licznych 
stoiskach, które wystawiły lokalne 
firmy gastronomiczne.

Pod odnowioną niedawno dzwon-
nicą kolegiaty kórnickiej stanęło sto-
isko parafii i „Drzewa Franciszka”. 
Proboszcz Grzegorz zbączyniak, ze 
współpracownikami, także przygo-
tował lody w kilku smakach, a także 
konkurs na ekologiczne hasło.

Jak zwykle na wysokości zadania 
stanęli strażacy, którzy prezentowali 
wozy i sprzęt gaśniczy i ratunkowy. 
Dzieciaki dzięki nim mogły zaszaleć 
pryskając z mini sikawek napędza-
nych przez rodziców.

najważniejsza była dobra zaba-
wa, uśmiechy dzieci i dorosłych ora-
zmożliwość spotkania się. Miejmy 
nadzieję, że dzięki szczepieniom 
i umocnionej dobrą zabawą na świe-
żym powietrzu  odporności kolejna 
fala zachorowań w ograniczonym 
stopniu dotknie naszą okolicę i po-
zwoli już niedługo ponownie zor-
ganizować festyn, jarmark czy inną 
imprezę na kórnickim rynku. 
Łukasz Grzegorowski
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Podczas konferencji prasowej prze-
wijał się wątek Huberta Hurkacza, 
który we wspaniałym stylu pokonał 
słynnego rogera Federera i awan-
sował do półfinału wimbledonu. 
Dyrektor poznańskiego challengera 
Krzysztof Jordan znalazł w archi-
wach zdjęcie Huberta sprzed ponad 
dekady, kiedy triumfował w stolicy 
wielkopolski w dziecięcym turnie-
ju algida Cup, czyli imprezie towa-
rzyszącej Poznań open. zostało to 
zestawione z fotografią z 2018 roku 
– wtedy Hurkacz jako drugi z Pola-
ków, po Jerzym Janowiczu, wygrał 
poznański challenger.

– Mama Huberta śmiała się zresz-
tą wtedy, że przez te lata prawie 
w ogóle się nie zmienił. Jesteśmy 
dumni z jego obecnych zwycięstw, 
kibicujemy mu bardzo mocno, trzy-
mamy kciuki i cieszymy się z tego, 
że na tę ścieżkę triumfów wkroczył 
właśnie u nas trzy lata temu. to 
chłopak, który od siedemnastego 
roku życia dostawał tutaj „dzikie 
karty”, a w wieku 21 lat wygrał tur-
niej i ruszył w tenisowy świat – mó-
wił dyrektor Jordan.

to zresztą idealny przykład, że 
Poznań open jest trampoliną do 
sukcesów w światowym tenisie. 
Kilka lat wcześniej wygrywali tutaj 
bowiem Belg David Goffin czy Hisz-
pan Pablo Carreno-Busta, którzy 
później meldowali się w czołowej 
dziesiątce rankingu atP. i to samo 
czeka teraz również Hurkacza.

– nigdy nie wiemy, kto z listy na-
szych uczestników zrobi za chwilę 

dużą karierę w międzynarodowym 
tenisie. to może być właściwe każ-
dy z tych graczy – dodał dyrektor, 
kiedy przedstawiał tegoroczną listę 
uczestników. nie ma na niej gracza, 
który jest notowany w czołowej set-
ce klasyfikacji. Powodów jest kilka. 
Po pierwsze, równolegle rozgry-
wane są igrzyska olimpijskie. Po 
drugie, spora część graczy wybiera 

już imprezy za oceanem, gdzie szy-
kować się będą do Us open. a po 
trzecie, nie wszyscy w czasie pande-
mii koronawirusa chcą podróżować 
daleko i mierzyć się z niedogodno-
ściami w transporcie.

turniejową „jedynką” będzie 
Bernabe Miralles-zapata, który 
zajmuje 125. miejsce w rankingu 
atP. Po trzyletniej nieobecności na 

korty Parku tenisowego olimpia 
wraca szwajcar Henri Laaksonen 
(numer 2). z „trójką” wystąpi nato-
miast niedawny pogromca Hurka-
cza z Paryża – Holender Botic van 
de zandschulp. Dobre wspomnie-
nia z Poznaniem ma z kolei sumit 
nagal, który będzie rozstawiony 
jako czwarty. Hindus w 2016 roku 
wygrał inny turniej rozgrywany 

w stolicy wielkopolski – itF Futu-
res talex open, a trzy lata później 
miał okazję zaprezentować się na 
Poznań open. Czołową ósemkę 
uzupełniają: Francuzi Hugo Ga-
ston oraz enzo Couacaud, Kazach 
Dmitry Popko i Belg Kimmer Cop-
pejans. Kto z nich okaże się najlep-
szy? a może ktoś wyskoczy z dru-
giego szeregu?

z powodu zmian w przepisach, 
w tym roku organizatorzy mogli 
rozdać tylko trzy „dzikie karty”, 
które otrzymali Daniel Michalski, 
aleksander orlikowski oraz Leo 
Borg. Jeśli chodzi o tego ostatnie-
go to zbieżność nazwisk nie jest 
przypadkowa, ponieważ jest synem 
legendarnego Björna Borga. senior 
to 11-krotny mistrz wielkoszlemo-
wy, pięć razy wygrał wimbledon 
oraz sześciokrotnie roland Garros. 
na pozycji lidera rankingu atP spę-
dził łącznie 109 tygodni.

– Jesteśmy od półtora miesiąca 
w miłym kontakcie z nim i jesteśmy 
prawie pewni, że przyjedzie do nas 
razem z synem. Jest to z pewnością 
fajna ciekawostka, bo wszyscy wie-
my, co to nazwisko znaczy w tenisie 
– przyznał Jordan, któremu podczas 
konferencji prasowej towarzyszyli: 
ewa Bąk, dyrektor wydziału sportu 
Urzędu Miasta Poznania, tomasz 
wiktor, dyrektor departamentu 
sportu i turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego, a także ewelina ster-
czewska, manager Parku tenisowe-
go olimpia. 
Red 

Żużlowcy specHouse PsŻ Poznań 
mają za sobą dziewięć spotkań w 
ramach tegorocznych rozgrywek 
2. Ligi Żużlowej. Dotychczasowy 
bilans popularnych „skorpionów” 
to 3 zwycięstwa i 6 porażek. trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że za po-
znaniakami jest już komplet spo-
tkań z teoretycznie najsilniejszymi 
przeciwnikami. 

o ile wyjazdowe porażki z fawory-
tami tegorocznych zmagań – zespo-
łami z opola, Daugavpils i rawicza, 
nie były wielkim zaskoczeniem dla 
żużlowych fachowców, to już brak 
punktów  na własnym golęcińskim 
stadionie w konfrontacji z Metaliką 
recycling Kolejarz rawicz (42:48) 
rozpatrywany był w kategoriach 
negatywnej niespodzianki. Pozna-
niacy wyciągnęli jednak stosowne 
wnioski i już w ostatnim domowym 
pojedynku z optibet Lokomotivem 
Daugavpils (49:41) pokazali, jak 

skutecznie można wykorzystać po-
tencjał własnego owalu. Dość po-

wiedzieć, iż podczas pojedynku z 
łotyszami aż 14 razy (!!!) poprawia-

no poprzedni rekord toru, należący 
do Marcusa Birkemose (66,27 s.).  

ostatecznie najlepszy czas dnia i 
zarazem golęcińskiego toru należy 
teraz do niemieckiego reprezentan-
ta specHouse PsŻ Poznań, Kevina 
woelberta (64,96 s.). warto zazna-
czyć, iż jest to zarazem absolutny 
rekord wszech czasów, jeśli chodzi o 
stadion w Lasku Golęcińskim – nikt 
nigdy w historii tego obiektu nie 
zszedł poniżej granicy 65 sekund!

Przed podopiecznymi trenera 
Piotra Palucha spotkania z prze-
ciwnikami, który w teorii są jak 
najbardziej w zasięgu żużlowców ze 
stolicy wielkopolski. Mecz z ekipą 
z niemieckiego Landshut oraz re-
wanżowe potyczki z drużynami z 
wittstock (u siebie) i rzeszowa (na 
wyjeździe) dadzą odpowiedź na py-
tanie, czy dla „skorpionów” sezon 
skończy się jeszcze w sierpniu na 
rundzie zasadniczej, czy też zoba-
czymy jeszcze żużlowców w żółto-
-czarnych kewlarach w fazie play-
-off drugoligowych rozgrywek. 
Red

Björn Borg na Poznań Open!?
Hiszpan Bernabe Miralles-zapata, który zajmuje 125. miejsce w rankingu atP, będzie rozstawiony 
z numerem 1 w tegorocznej edycji Poznań open. tenisowy challenger atP, który jest częścią cyklu Lotos 
Pzt Polish tour, rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Bardzo prawdopodobne, że na kortach 
w Lasku Golęcińskim zobaczymy legendarnego Björna Borga, który przyjedzie z synem – Leo 
(otrzymał „dziką kartę” od organizatorów)
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„Skorpiony” wciąż w grze o play-offy! 

Dyrektor Krzysztof Jordan znalazł w archiwach zdjęcie Huberta Hurkacza sprzed ponad dekady, kiedy 
wygrywał Algida Cup. 

 NASZ PATRONAT
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