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„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!

Mój środek 
lekkości

Krzysztof Cugowski, Kasia Popowska (na zdjęciu) 
i Happy Jazz Band wystąpią podczas „Pożegnania 

Wakacji” w Dopiewie – w sobotę, 4 września. 
Str. 12–13

Piotr Cugowski zaśpiewa w Buku! STR. 5 
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2 Poznań

Przez całe lato na najważniejszych 
poznańskich inwestycjach trwa-
ją intensywne prace. - Na placach 
budowy nie ma wakacji - podkre-
śla Mariusz Wiśniewski, zastępca 
prezydenta miasta. - Dzięki temu 
duża część inwestycji będzie mogła 
zostać oddana do użytku jeszcze 
w tym roku. 

Tramwajem do przystanku 
Włodarska już wkrótce
gotowe są już zasadnicze ele-

menty pierwszej części trasy tram-
wajowej na Naramowice:  torowisko 
i słupy trakcyjne. trwają przygoto-
wania do uruchomienia tramwaju 
do przystanku Włodarska - nastąpi 
to jeszcze tego lata. Większość to-
rowiska pokrywa rozchodnik - od-
porna na suszę, wytrzymała roślina. 
Prowadzone są ostatnie prace wy-
kończeniowe związane z montażem 
małej architektury, takiej jak ławki 
i kosze na śmieci. stanęły również 
wiaty przystankowe. Na pozosta-
łych odcinkach trwa budowa ukła-
dów drogowego i torowego. Uru-
chomienie trasy tramwajowej do ul. 
Błażeja planowane jest na wiosnę 
2022 r.

także na rondo rataje wróciły już 
pierwsze tramwaje. Na razie tylko 
na ul. Jana Pawła ii i zamenhofa, 
ale za kilka miesięcy, gdy przebudo-
wane zostanie torowisko pomiędzy 
rondem a mostem królowej Jadwi-
gi - wszystkie tramwaje będą jeździć 
po nowo ułożonych szynach. Na 
moście królowej Jadwigi tymcza-
sowo wprowadzono buspas, a na ul. 
zamenhofa trwają prace przy budo-
wie chodników, ścieżek rowerowych 
i jezdni. zakończenie zasadniczych 
robót budowlanych w ramach in-
westycji planowane jest na wiosnę 
przyszłego roku.

Wierzbięcice  
- tramwaje wrócą we wrześniu
Już na przełomie sierpnia i wrze-

śnia na ul. Wierzbięcice zakończą 
się najważniejsze roboty, a ulicą 
znów pojadą samochody. W drugim 
tygodniu sierpnia układane będzie 
zielone torowisko - planuje się, że 
tramwaje wrócą na tę ulicę już we 
wrześniu. Pojadą nie tylko ciszej niż 
obecnie, ale też szybciej - nie będą 
bowiem blokowane przez samocho-
dy. W tej chwili na zachodniej jezdni 
ulicy układana jest masa bitumicz-
na, budowane są również chodniki. 
Do wykonania została jeszcze kon-
strukcja nawierzchni na wschodniej 
jezdni - od ul. spychalskiego do ul. 
28 czerwca 1956 roku. Następnie 
prace przeniosą się na węzeł roz-
jazdowy u zbiegu ulic górna Wilda, 
Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 
roku, a na przełomie października 
i listopada - na ul. 28 czerwca 1956 
roku. zakończenie wszystkich robót 
zaplanowano na wiosnę 2022 roku.

Wiadukty jeszcze w tym roku
sprawnie idą również roboty przy 

wiadukcie w ciągu ul. kurlandzkiej. 
trwają już przygotowania do zabe-
tonowania jego płyty. gotowa jest 
instalacja kanalizacji deszczowej, 
a także części rond po obu stronach 
wiaduktu. trwa przygotowanie 
konstrukcji pozostałych odcinków 
jezdni. zamontowano też już ekra-
ny akustyczne. W rejonie inwestycji 
posadzonych będzie ponad 9,3 tys. 
drzew, krzewów i bylin, w tym oko-
ło 170 drzew w ramach nasadzeń 
rekompensacyjnych. zakończenie 
prac zaplanowano na koniec 2021 
roku.

równie szybko posuwają się ro-
boty przy wiadukcie w ciągu ul. go-
łężyckiej - to konstrukcja, która wy-
magała przebudowy ze względu na 
swój stan techniczny. zamontowa-
no już płytę wiaduktu, trwają prace 
związane z montażem jej izolacji, 
a wkrótce wykonane zostaną kapy 
chodnikowe. zakończenie robót 
planowane jest na czwarty kwartał 
tego roku. 

Z myślą o rowerzystach i pieszych
Dobre wiadomości czekają rów-

nież na rowerzystów: trwa przebu-
dowa Wartostrady na odcinku po-
między mostami królowej Jadwigi 
a Przemysła i. obecnie prowadzone 
są tam prace związane z przygoto-
waniem gruntu pod budowę trasy, 
a wkrótce ułożone zostanie kruszy-

wo. Wykonywane są również roboty 
związane z budową oświetlenia. ich 
koniec zaplanowano na przełom 
2021 i 2022 roku. 

W tym samym czasie planowane 
jest zakończenie prac projektowych 
związanych z budową połączenia 
Wartostrady z ul. hetmańską, po 
południowej stronie mostu Przemy-
sła i. również na ul. grunwaldzkiej, 
na odcinku sąsiadującym z rondem 
skubiszewskiego, ułożono już masę 
bitumiczną. obecnie drogowcy pra-
cują na kolejnym odcinku, prowa-
dzącym w stronę ul. Jugosłowiań-
skiej. koniec robót zaplanowano 
na wrzesień tego roku, w paździer-
niku planowane jest wprowadzenie 
organizacji ruchu, a w listopadzie 
- nasadzenia drzew. roboty trwa-
ją także na całej długości ul. zło-
towskiej, wzdłuż której powstanie 
droga rowerowa. obecnie prowa-
dzone są prace ziemne i brukarskie 
- budowa kanalizacji deszczowej 
i przygotowanie podbudowy pod 
drogę rowerową i chodniki. koniec 
prac zaplanowano na koniec 2021 r. 
Na ukończeniu są też roboty na ul. 
Mateckiego. zakończenie prac za-
planowano na ostatnie dni sierpnia.

Ulica św. Wawrzyńca:  
bezpieczniej na Jeżycach
Jeszcze w tym roku, w czwartym 

kwartale, powinny zakończyć się 
prace związane z budową ul. św. 
Wawrzyńca. Usunięto już kolizje 
wodociągowe i gazowe, na swoją ko-
lej czekają jeszcze energetyczne i te-
lekomunikacyjne. Na ukończeniu są 
też prace związane z profilowaniem 
skarpy nasypu kolejowego. trwa 
budowa kanału technologicznego, 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia 
drogowego, a także przebudowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu z ul. Żeromskiego. tam prowa-

dzone są też roboty związane m.in. 
z budową dodatkowego pasa ruchu.

Święty Marcin:  
stawiamy na zieleń
Na ul. Św. Marcin i al. Marcin-

kowskiego trwa realizacja kolej-
nego etapu Programu centrum. 
Wszystko przebiega zgodnie z har-
monogramem. obecnie wykonawca 
prowadzi prace związane z sieciami 
wodociągową, kanalizacyjną i elek-
tryczną, a także z siecią kablową 
trakcji tramwajowej.  Po przebu-
dowie wymieniona zostanie infra-
struktura podziemna, ale jeszcze 
więcej zmieni się na powierzchni. 
Dla wygody i bezpieczeństwa pie-
szych chodniki będą poszerzone, 
jezdnia - przebudowana, a torowi-
sko - wymienione i przesunięte. Dla 
rowerzystów wyznaczony zostanie 
osobny kontrapas, pojawi się też 
nowe oświetlenie i zieleń. W efekcie 
prac pomiędzy ul. ratajczaka i ul. 
Podgórną zostanie wprowadzona 
strefa zamieszkania, czyli prze-
strzeń publiczna łączącą funkcje uli-
cy, deptaku, parkingu i miejsca spo-
tkań mieszkańców. Na pozostałym 
odcinku ruch odbywać się będzie 
z maksymalną prędkością 30 km/h.  

zakończenie robót budowlanych 
planowane jest na wakacje 2022 
roku. Przywrócenie ruchu tramwa-
jowego przez węzeł Podgórna ma 
nastąpić wcześniej, bo w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. 

Rynek Łazarski jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem 
Na rynku łazarskim i w jego są-

siedztwie wykonano już większość 
prac związanych z przebudową. re-
waloryzacji podlega nie tylko prze-
strzeń rynku, ale także tzw. mała 
płyta i skwer im. kazimierza Nowa-
ka oraz ulice go okalające. Wykona-

no już prawie wszystkie prace pod-
ziemne. W większości przestrzeni 
ułożono granitowe nawierzchnie, 
wylano masę bitumiczną na jezd-
niach. zamontowano oświetlenie 
uliczne, zawieszono dach nad targo-
wiskiem, postawiono pawilony han-
dlowe i pomieszczenia gospodar-
cze, wybudowano i uruchomiono 
testowo fontannę. Na terenie inwe-
stycji pojawiła się już prawie połowa 
zieleni wysokiej. W kolejnych mie-
siącach wykonawca kontynuować 
będzie prace wykończeniowe. Mon-
towane będą także elementy małej 
architektury. Jeszcze latem rozpocz-
ną się odbiory techniczne, by późną 
jesienią zaprosić kupców i klientów 
na nowy rynek łazarski, który za-
cznie działać w pełni z początkiem 
grudnia. 

Plac Kolegiacki  
na ostatniej prostej 
także na placu kolegiackim ro-

boty budowlane zmierzają ku koń-
cowi. Udało się rozwiązać liczne 
problemy projektowe, których do-
starczały cenne pozostałości archi-
tektury dawnej kolegiaty św. Marii 
Magdaleny oraz również liczne po-
chówki i konieczne do wykonania 
ekshumacje zmarłych (ponad 4,5 
tys.).  W związku z dokonywany-
mi odkryciami archeologicznymi, 
wielokrotnie zmieniał się projekt 
budowlany. część instalacji znaj-
dowała się w innych miejscach, niż 
wskazane na mapach geodezyjnych. 
Liczne zachowane pozostałości ar-
chitektury najwyższego swego cza-
su kościoła w Polsce, stanowiące 
zabytek klasy zerowej, wymuszały 
zmianę rozwiązań projektowych. 
aktualnie procedowane jest uzy-
skanie zamiennego pozwolenia na 
budowę dla budynku podziemnego, 
gdzie mieścić się będzie aparatura 
obsługująca plac. Po jego otrzyma-
niu roboty w podziemiach ruszą 
pełną parą.

Przed nami kilka bardzo waż-
nych, trudnych, ale i widowisko-
wych etapów inwestycji. Wykony-
wanie przeszklonej posadzkowej 
ekspozycji prezentującej historię 
kolegiaty, montaż dwóch „naw eks-
pozycyjnych”, a także budowa 
fontanny. i najtrudniejszy element 
- stawianie 12-metrowego obelisku 
z polerowanej stali - tzw. „zegara 
historii”, symbolizującego dzieje 
nieistniejącej już dziś kolegiaty św. 
Marii Magdaleny.

roboty mają zakończyć się z koń-
cem grudnia, a plac ma zostać od-
dany do użytku z początkiem 2022 
roku. 
AW/JZ/PIM/BKPiRM

Na placach budowy nie ma wakacji
Na poznańskich inwestycjach praca wre - lada moment pierwsi pasażerowie będą korzystać z fragmentu 
nowej trasy na Naramowice. tramwaje wróciły już na rondo rataje, a za kilka tygodni pojawią się też 
na nowym torowisku na Wierzbięcicach. Jeszcze w tym roku będzie można zrobić zakupy 
na przebudowanym rynku Łazarskim, a niedługo później - odpocząć na placu Kolegiackim
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naszglospoznanski.pl

Na ul. Wierzbięcice 
zakończą się naj-
ważniejsze roboty, 
a ulicą znów pojadą 
samochody
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opracowanie Planu zrównoważo-
nego rozwoju transportu Publicz-
nego, odnowienie taboru Pks Po-
znań przy wykorzystaniu środków 
unijnych. Budowa siatki połączeń 
zintegrowanej z siecią Poznańskiej 
kolei Metropolitalnej, zwiększanie 
udziału miejscowości w dostępie  
do transportu zbiorowego to główne 
zadania, które stoją przed wybrany-
mi w lipcu władzami związku po-
wiatowo-gminnego „Wielkopolski 
transport regionalny”. Pod wzglę-
dem zasięgu i oddziaływania jest on 
największym tego typu w Polsce.

– cieszę się, że udało nam się 
stworzyć związek, który będzie dbał 
o komunikację w regionie. każde-
mu z włodarzy leży na sercu komfort 
mieszkańców i wszyscy prowadzi-
my lokalne działania transportowe,  
ale w grupie możemy osiągnąć wię-
cej – zapewnia Jan grabkowski, sta-
rosta poznański. – Świetnie funk-
cjonująca PkM-ka jest dowodem, 
że warto dogadać się ponad grani-
cami administracyjnymi – dodaje.

 „Wielkopolski transport regio-
nalny” to organizacja samorządu 
terytorialnego, którą utworzyły 23 
jednostki – miasto Poznań, powia-
ty: poznański, grodziski, kościań-
ski, nowotomyski i obornicki oraz 

gminy: Buk, czempiń, Dopiewo, 
Duszniki, grodzisk Wielkopol-
ski, kórnik, kuślin, Miedzichowo, 
Międzychód, Mosina, oborniki, 
rogoźno, stęszew, suchy Las, Śmi-
giel, Śrem i tarnowo Podgórne. 
głównym celem związku jest, aby, 
zgodnie ze standardami europejski-
mi, możliwe było dotarcie do szkół, 
przychodni, sklepów czy zakładów 
pracy bez względu na dostęp do wła-
snego auta, miejsce zamieszkania 

i dzielące nas granice jednostek ad-
ministracyjnych, zwłaszcza w miej-
scach oddalonych od linii PkM. 
Jest to ważne szczególnie teraz przy 
dynamicznie zmieniającej się mo-
bilności mieszkańców Metropolii 
Poznań i obszarów bezpośrednio 
z nią graniczących.

Przewodniczącym związku został 
wybrany Jan grabkowski, starosta 
poznański. z kolei Bartosz guss, 
wiceprezydent Poznania i tadeusz 

czajka, wójt tarnowa Podgórnego, 
zostali wiceprzewodniczącymi. Na-
tomiast zarządem kieruje przewod-
niczący – Piotr hojan, burmistrz  
grodziska Wlkp., wspierają go 
dwaj wiceprzewodniczący – adam 
Lewandowski, burmistrz Śremu 
oraz tomasz łubiński, wicestarosta 
poznański, jak i członkowie zarzą-
du – Paweł adam, burmistrz Buku 
i andrzej Wilkoński, starosta nowo-
tomyski.

związek ma się wkrótce stać 
właścicielem Pks Poznań sa, któ-
rego 100% akcji należy obecnie do 
Poznania. spółka ta, jako operator 
transportu zbiorowego, będzie mia-
ła w przyszłości ułatwiony dostęp 
do pozyskania środków unijnych 
na odnowę taboru. – Na 7 wrze-
śnia planujemy przekazanie Pks  
na rzecz związku – twierdził Bartosz 
guss.  
KG

TemaT numeru

Nowy związek, nowa jakość
związek powiatowo-gminny „Wielkopolski transport regionalny” będzie dbał o komunikację w regionie
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Pod koniec lipca zakończył się 
ostatni etap remontu trasy iwno – 
Pobiedziska. tym samym niemal 
7-kilometrowy odcinek zyskał zu-
pełnie nową jakość. Przebudowa ca-
łej drogi trwała kilka lat i kosztowała 
ponad 30 mln zł.

etap, który rozpoczął się na po-
czątku tego roku, obejmował pra-
ce od kapalicy do Pobiedzisk (1,6 
km). Wcześniej, w latach 2018-
19 powstała ścieżka rowerowa  
na odcinku od kociałkowej górki 
do Pobiedzisk (5,1 km), następnie 
remont objął trasę od kanału w le-
sie do węzła iwno na s5 i budowę 
ścieżki rowerowej od kociałkowej 
górki do węzła iwno (3,2 km).  
W latach 2020-21 przebudowa-
na została droga od kanału w lesie  
do kapalicy (1,1 km).

– Na każdy z kolejnych etapów 
staraliśmy się otrzymać dofinan-
sowanie – mówi Jan grabkowski, 
starosta poznański. – całość zosta-
ła przebudowana dzięki wsparciu 
WrPo 14+, Funduszu Dróg samo-

rządowych oraz funduszu przeciw-
działania skutkom pandemii.

Przed rozpoczęciem prac trasa 
była w bardzo złym stanie tech-
nicznym: wąska, dziurawa, bez 
chodników i ścieżek rowerowych,  
z kiepskim odwodnieniem. teraz  
to zupełnie nowa jakość!

– Droga na całym odcinku zo-

stała poszerzona, zbudowaliśmy 
chodniki i ścieżki rowerowe, ka-
nalizację deszczową w terenie 
zabudowanym i rowy odwadnia-
jące poza nim – opowiada Marek 
Borowczak, dyrektor zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
– Nowa konstrukcja jezdni oraz 
nawierzchnia sprawiły, że porusza 

się po niej teraz dużo wygodniej  
i bezpieczniej.

Dotyczy to wszystkich jej użyt-
kowników. ruch rowerowy został 
oddzielony od pasów ruchu, a piesi 
zyskali chodniki i przejścia. koszt 
wszystkich etapów przebudowy 
łącznie to około 31 mln zł. 
KF

Matki czy ojcowie małoletnich dzie-
ci, kobiety w ciąży, opiekunowie 
w trudnej sytuacji życiowej, wyma-
gający okazjonalnego wsparcia, 
mogą liczyć na schronienie i pomoc 
psychologiczną, socjalną czy praw-
ną. Powiat poznański przekazał  
na ten cel prawie 1,7 mln zł, do wy-
korzystania w 2021 i 2022 r.

Na początek
– różne zdarzenia losowe spra-

wiają, że rodzice mają olbrzymi 
problem, by zadbać o bezpieczeń-
stwo dzieci. chcemy dać im szansę 
na nowy początek, z dala od tok-
sycznego, czasem przemocowego 
środowiska, w którym żyją – mówił 
starosta poznański Jan grabkowski.   
– specjaliści z Lisówek będą wspie-
rać mieszkańców w odzyskiwaniu 
stabilizacji. Decyzja o powstaniu 
takiego miejsca to kolejny element 
polityki społecznej, na którą w po-
wiecie poznańskim kładziemy bar-
dzo duży nacisk. i nie szczędzimy 
na to środków. Na realizację zadań 
z tego zakresu wydaliśmy z naszego 
budżetu ponad 85,4 mln zł w tym 
roku, a w ubiegłym 72,5 mln zł – 
dodał.

Do 12 miesięcy
W sąsiedztwie DPs Lisówki jest 

5 domów oferujących 30 miejsc 
dla potrzebujących rodziców. sko-
rzystają oni z w pełni urządzonych 
pomieszczeń. Wnętrza są umeblo-
wanie, wyposażone w sprzęt agD 
oraz łóżeczka i akcesoria dla dzieci, 
a także, co istotne, przystosowane 
do przyjęcia opiekunów bądź dzie-
ci niepełnosprawnych. Lokatorzy 
znajdą tu nie tylko bezpieczną przy-
stań, ale przede wszystkim spokój, 
przyjazną atmosferę oraz pomoc 

specjalistów w uzyskaniu samo-
dzielności. z tego tymczasowego 
lokum mogą korzystać nawet przez 
12 miesięcy, ale realna długość po-
bytu zależy od indywidualnych po-
trzeb i możliwości.

– głównym celem jest wspie-
ranie podopiecznych w procesie 
usamodzielniania. Muszą oni zda-
wać sobie sprawę z tego, że dom,  
do którego trafiają, nie jest ośrod-
kiem wczasowym. Nie znaleźli się 
tu po to, by odpoczywać, ale żeby 
ułożyć sobie życie na nowo. Naszym 
zadaniem jest, aby z pobytu wycią-
gnęli jak najwięcej korzyści i warto-
ści, aby uregulowali swoją sytuację 
prawną, emocjonalną i finansową 
– zapewniła karolina Piotrowska, 
kierownik projektu z poznańskiej 
Fundacji inicjowania rozwoju spo-

łecznego, instytucji zarządzającej 
programem. 

Kto skorzysta?
Decyzja o przyjęciu wydawa-

na jest przez Powiatowe centrum 
Pomocy rodzinie w Poznaniu po 
otrzymaniu niezbędnych dokumen-
tów z ośrodka pomocy społecznej. 
Jednak w sytuacji zagrożenia bez-
pieczeństwa lub zdrowia osoby 
starającej się o mieszkanie w Li-
sówkach, będzie ona przyjęta bez 
skierowania, na wniosek własny lub 
oPs. Na pomoc mogą liczyć rów-
nież osoby z niepełnosprawnościa-
mi, podeszłe w latach czy przewle-
kle chore w wieku poprodukcyjnym, 
pozostające w trudnej sytuacji ży-
ciowej. W Lisówkach przeznaczono 
dla nich dwa domy z dziesięcioma 

miejscami. są to tzw. mieszkania 
chronione.

– Dysponujemy kadrą specja-
listów z doświadczeniem w pracy 
z ludźmi w kryzysie bezdomności, 
z ofiarami przemocy czy niepełno-
sprawnymi. od lat zatrudniamy 
pracowników socjalnych, psycho-
logów, socjologów, opiekunów 
osób niesamodzielnych – wymie-
niła karolina Piotrowska.

Ile to kosztuje?
– Decyzję o skierowaniu do 

mieszkania chronionego wydaje 
również Powiatowe centrum Po-
mocy rodzinie. oczywiście jest 
ona uzgodniona z pracownikami 
socjalnymi naszego centrum i Fun-
dacji oraz osobą ubiegającą się 
o pomoc lub jej przedstawicielem 

ustawowym – wyjaśniła procedury 
anna czerniak, dyrektor Powiato-
wego centrum Pomocy rodzinie 
w Poznaniu. – W obu przypadkach: 
lokatorów mieszkań chronionych 
jak i matek czy ojców samotnie 
wychowujących dzieci, Powiatowe 
centrum każdorazowo ustali od-
płatność za pobyt. Wysokość opłaty 
naliczana jest indywidualnie – do-
dała.

Zapobiegać wykluczeniu
Jak przyznaje starosta poznański 

wszystkie te projekty skierowane są 
do osób, którym szczególnie trzeba 
pomóc, aby zapobiegać ich wyklu-
czeniu społecznemu. – Nasza po-
lityka społeczna obejmuje bardzo 
szerokie spektrum działań. co roku 
szczepimy seniorów na grypę, a mło-
dych przeciw hPV. ostatnio, dzięki 
dopłatom, udało nam się obniżyć 
cenę miesięcznego pobytu w Domu 
Pomocy społecznej w Lisówkach, 
przy jednoczesnym podniesieniu 
standardu placówki – wyliczał Jan 
grabkowski, który zapowiedział,  
że powiat dofinansuje też zwięk-
szenie częstotliwości kursowania 
lokalnej linii autobusowej na trasie 
Lisówki-Dopiewo. KG

KróTKo z PowiaTu

Bezpieczna przystań dla rodziców
Pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi powstał w Lisówkach, w gminie 
Dopiewo 
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Z węzła Iwno do Pobiedzisk pojedziemy bezpiecznie i wygodnie
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7-kilometrowy odci-
nek zyskał zupełnie 
nową jakość. Prze-
budowa kosztowała 
ponad 30 mln zł

osoby zainteresowane skorzy-
staniem z jednego z wyżej wy-
mienionych sposobów wsparcia, 
w celu uzyskania informacji czy 
złożenia wniosku, proszone są o 
kontakt z Powiatowym centrum 
Pomocy rodzinie w Poznaniu 
przy ul. słowackiego 8 (i piętro) 
lub pod nr. tel. 61 84 10 710. 

Kontakt
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BuK

Warto wiedzieć, że piosenka oraz 
towarzyszący jej układ taneczny 
powstały, aby wyrazić łączność ze 
światem w warunkach izolacji zwią-
zanej z wybuchem pandemii co-
vid-19 oraz nadzieję na lepsze jutro, 
a jednocześnie podzielić się rado-
ścią z tańca z tymi, którym może jej 
brakować. tym samym bukowscy 
samorządowcy dołączyli do gro-
na przedstawicieli różnych branż 
i instytucji, którzy na całym świecie 
podejmują wyzwanie i przekazują 
je dalej. Wystarczy zajrzeć do in-
ternetu i wpisać w wyszukiwarkę 
Jerusalema Dance challenge, aby 
się przekonać, kto tańczył charak-
terystyczny układ, albo inaczej – kto 
go jeszcze nie tańczył.

Póki co, na potrzeby teledysku, 
tańczono w kolorowo udekorowa-
nym specjalnie na tę okazję Parku 
sokoła. Ubrani w białe koszule 
i dżinsy stawili się przedstawicie-
le Urzędu Miasta i gminy Buk 
z burmistrzem Pawłem adamem na 
czele, radni, a także kierownictwo 
i pracownicy ośrodka sportu i re-
kreacji, ośrodka Pomocy społecz-
nej, Miejsko-gminnego ośrodka 
kultury, Biblioteki Publicznej i kina 
Wielkopolanin, sołtysi, przedstawi-
ciele bukowskich szkół, przedszko-
li, bukowscy policjanci, strażacy, 
harcerze, członkowie zespołów 
amici canti i złote kłosy, członko-

wie uczniowskich klubów sporto-
wych spartakus i Bukowia, a także 
przedstawiciele branży medycznej, 
gastronomicznej, fitness i innych 
zaangażowanych w walkę z pande-
mią lub przez nią doświadczonych. 
Wśród tańczących nie zabrakło 
także ks. prałata andrzeja szczepa-
niaka, kustosza sanktuarium Matki 
Bożej Bukowskiej Literackiej. 

Wcześniej, przez kilka tygodni, 
osoby uczestniczące w projekcie 
ćwiczyły kroki pod czujnym i cier-
pliwym okiem Magdaleny kluj i Pa-
trycji klann. ale to dopiero część 
zabawy. Nakręcony w Parku so-
koła fragment klipu zapraszać ma 
mieszkańców do dołączenia się 
do wyzwania – Jerusalema Dance 
challenge będzie mógł bowiem za-
tańczyć każdy podczas Dni gminy 
Buk na stadionie Miejskim (tanecz-
ne wyzwanie zaplanowano na 29 
sierpnia, na godz. 18). Finalnie z se-
kwencji tanecznych w Parku sokoła 
i na stadionie powstanie jeden klip, 
który nie tylko będzie promował 
gminę Buk, ale stanie się wyjątkową 
pamiątką, która zostanie z nami na 
lata.       
Izabela Dachtera-Walędziak

Dołącz do 
Jerusalema 
Dance 
Challenge

około 70 osób - pracownicy urzędu w Buku, radni, sołtysi, przedstawiciele gminnych jednostek oraz branż, 
które szczególnie mocno dotknęła pandemia lub które były zaangażowane w walkę z nią, odpowiedziało na 
apel burmistrza Pawła adama i wzięło udział w nagraniu teledysku, który dokumentuje taneczne wyzwanie, 
jakim jest Jerusalema Dance challenge

Fo
t.

 P
r

o
k

o
Pi

e
N

k
o

 / 
Pa

W
e

ł 
sM

y
r

N
ó

W

o gminie Buk czytaj także na
naszglospoznanski.pl



nr 209 / 9 SIErPnIA 2021

6

Prawie miesiąc wcześniej, 28 lipca, 
w bukowskim ratuszu burmistrz 
miasta i gminy Buk Paweł adam 
wraz z prezesem gminnego związ-
ku rolników kółek i organizacji 
rolniczych tadeuszem łysiakiem 
wręczyli nominacje na starostów te-
gorocznego święta plonów. 

Prezes tadeusz łysiak wyjaśnił, 
że tak jak co roku zgłosił kandy-
datury, które następnie opiniowali 
sołtysi, prezesi kółek rolniczych 
oraz przewodniczące kół gospodyń 
Wiejskich z całej gminy. 

– Wybierając kandydatów na 
starostów dożynek bierzemy pod 

uwagę nie tylko, jakimi są gospoda-
rzami, ale też jakie są ich społeczne 
zasługi na rzecz gminy. tradycyjnie 
ostateczną zgodę musi wyrazić go-
spodarz gminy – tłumaczył t. ły-
siak. 

Bochny chleba z tegorocznej 
mąki przyniosą w darze: Mariola 
kornosz z szewc i Jacek ossowski 
z Dobieżyna. Jak mówili nowo wy-
brani starostowie dożynek: – Jest to 
dla nas ogromny zaszczyt, za który 
bardzo dziękujemy. Mariola kor-
nosz mieszka w szewcach od trzech 
pokoleń. Wspólnie z mężem sław-
kiem gospodarują na 20 hektarach, 

które przejęli w 2015 roku. spe-
cjalizują się w produkcji roślinnej: 
uprawie zbóż (pszenicy, pszenżyta), 
buraków, kukurydzy. tegoroczne 
plony oceniają jako zadawalające, 
pomimo wielu dni suszy. 

Jacek ossowski mieszka w Do-
bieżynie też już od trzech pokoleń. 
z żoną krystyną prowadzi gospo-
darstwo na 12 hektarach, a obec-
nie użytkują z dzierżawami łącznie 
36 hektarów. Wyspecjalizowali się 
w hodowli bydła mlecznego; obec-
nie mają 46 krów, od których pozy-
skują ok. 400 tys. litrów mleka rocz-
nie. Edyta Wasielewska

BuK, KomorniKi
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

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

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy
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obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 
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Bochny chleba 
przyniosą w darze
tegoroczne Dożynki gminno-Parafialne w Buku odbędą się 
w 29 sierpnia

Posprzątali okolice Wir
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W tym roku w Wirach (gm. komor-
niki) odbyło się nietypowe sprzą-
tanie świata. 20 lipca pracownicy 
Leroy Merlin z komornik razem 
z mieszkańcami Wir i pracownika-
mi Urzędu gminy komorniki  wy-
ruszyli w teren, by w ramach 28. 
akcji sprzątania Świata pod hasłem 
„zostań Bohaterem naszej ziemi” 
posprzątać lasek gminny, okolice 
orlika i stacji PkP w Wirach.

każdy otrzymał rękawiczki i trzy 
rodzaje worków, aby od razu se-
gregować zebrane śmieci. Uzbro-
jeni w spray’e na komary i klesz-
cze śmiałkowie wyruszyli w teren 
i w ciągu dwóch godzin uzbierali 
prawie 200 kg śmieci - w tym naj-
więcej szkła - 120 kg.

Jak wiadomo, nie samą pracą 
człowiek żyje, dlatego na każdego 
czekały przekąski i napoje. Po skoń-

czonej pracy odbyło się wspólne 
ognisko z kiełbaskami. 

organizatorzy za naszym po-
średnictwem dziękują wszystkim za 

zaangażowanie, dobrze wykonaną 
pracę i mile spędzone popołudnie. 
Do zobaczenia podczas kolejnej ta-
kiej akcji. Red 

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

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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tytułowe hasło było myślą prze-
wodnią tegorocznych „Półkolonii 
dla seniorów”, które trwały od 26 
do 30 lipca. Udział w nich wzięło 30 
osób, a organizatorem był zarząd 
Uniwersytetu trzeciego Wieku w 
tarnowie Podgórnym, przy finan-
sowym wsparciu gminy tarnowo 
Podgórne.

Program uwzględniał zwiedzanie 
obiektów historycznych o dużych 
walorach poznawczych i eduka-
cyjnych oraz stwarzał możliwość 

nawiązania nowych znajomości i 
odnowienia dawniejszych relacji. 
sprzyjały temu wspólne obiady i 
spacery.

Duże wrażenie, jak zawsze, zrobi-
ło Muzeum rolnictwa w szreniawie 
oraz makieta kolejowa w Borówcu. 
Natomiast szczególne wspomnienia 
i przeżycia towarzyszyły zwiedza-
niu cytadeli i zamku cesarskiego. 
Przewodnik z wielką pasją dzielił się 
swoją wiedzą historyczną i świado-
mie unikał ideologicznych interpre-

tacji faktów. Uzupełniło to realną 
wiedzę uczestników o przeszłości 
Wielkopolski i Poznania.

Nad realizacją autorskiego pro-
gramu czuwały koleżanki ewa 
Fertsch-Furmaniak i grażyna Jań-
czak, które roztropnie i z empatią 
zarządzały czasem, dzięki temu 
wszyscy uczestnicy byli zadowole-
ni. a zakończenie przy ognisku w 
Baranowie zachęciło do myślenia o 
wakacjach w przyszłym roku.
Zbyszek Piłasiewicz

1 sierpnia, w 77. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, w „go-
dzinę W” przy obelisku w Parku 
Wojkiewicza w tarnowie Podgór-
nym odbyły się uroczystości rocz-
nicowe. odśpiewaniem hymnu, 
złożonymi kwiatami i zapalonymi 

zniczami oraz salwą członkowie 
bractwa, władze gminy, przedsta-
wiciele stowarzyszeń i mieszkańcy 
oddali hołd powstańcom i miesz-
kańcom stolicy.
Stanisław Bączyk, prezes KBS 
Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

ogłoszeNia

W gminie tarnowo Podgórne działa 
punkt konsultacyjno-informacyjny 
Programu „czyste Powietrze”. Pra-
cownicy Urzędu gminy czekają na 
zainteresowanych mieszkańców w 
następujących terminach:

- Urząd gminy w tarnowie Pod-
górnym (budynek c), czwartek, 
godz. 9.00 – 14.00,

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

zapraszamy także do korzystania 
z informacji drogą telefoniczną pod 
nr 798 913 890 lub mailową: czyste-
powietrze@tarnowo-podgorne.pl.

celem Programu „czyste Po-
wietrze” jest poprawa jakości po-
wietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej bu-
dynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. kierowany jest do osób 
fizycznych, właścicieli lub współ-
właścicieli budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą. Mogą oni ubiegać o 
dofinansowanie następujących in-
westycji:

- wymiana, zakup, montaż źródła 
ciepła,

- instalacja centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej,

- wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła,

- mikroinstalacja fotowoltaiczna,
- ocieplenie przegród budowla-

nych,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- dokumentacja (audyt energe-

tyczny, dokumentacja projektowa).
Mieszkańcy gminy tarnowo Pod-

górne mogą składać wnioski elek-
tronicznie – albo poprzez aplikację 
internetową, tj. Portal Beneficjenta, 
dostępną na stronie internetowej 
WFoŚigW, albo poprzez serwis 
„gov.pl” – posiadając profil zaufa-
ny. W wersji papierowej wnioski 
przyjmowane są w wojewódzkich 
funduszach ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej oraz w urzędach 
tych gmin, które zawarły porozu-
mienie z WFoŚigW (w tym w tar-
nowie Podgórnym).

Dotację w ramach Programu 
„czyste powietrze” można łączyć z 
termomodernizacyjną ulgą podat-
kową – tu można uzyskać do 53 tys. 
ulgi w rozliczeniu Pit. ARz

– Postanowiliśmy, aby festiwal w pa-
łacowym klimacie co roku związany 
był z innym artystą. tym razem kró-
lować będą piosenki z repertuaru 
krzysztofa krawczyka w zupełnie 
nowych aranżacjach, przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję – ko-
mentuje Monika rutkowska, dyrek-
tor Pałacu Jankowice.

soliści, którzy mają 15 lat i wię-
cej, przyjadą z całej Polski, m.in. 
z Poznania, strzegomia, Świecia, 
kłodzka, augustowa, Warszawy czy 
Dąbrowy górniczej. Do konkursu 
zakwalifikowały się też reprezen-
tantki gminy tarnowo Podgórne: 
Julia Mróz i Jessica Mikinia.

Festiwal potrwa dwa dni. W so-
botę, 28 sierpnia, odbędą się otwar-
te dla publiczności przesłuchania. 
Wykonania uczestników oceniać 
będzie komisja w składzie: Janusz 
szrom – muzyk, wokalista jazzowy, 
pedagog katarzyna stroińska-sie-
rant – kierownik katedry instru-
mentalistyki i wokalistyki jazzowej, 
ewa gajewska-kiepura – pedagog, 
specjalista w zakresie prowadzenia 
zespołów wokalnych.

Dzień później, 29 sierpnia, zapla-
nowano koncert galowy – wówczas 
poznamy zwycięzców festiwalu. 

Więcej informacji znaleźć można na 
facebookowej stronie oFP tarnowo 
Podgórne.

Jak zapewniają organizatorzy, je-
żeli pogoda na to pozwoli, zarówno 
przesłuchania, jak i koncert galowy, 
odbędą się na świeżym powietrzu. 
ze względu na obostrzenia pande-
miczne, aby być blisko uczestników 
potrzebne będą bezpłatne wejściów-

ki (zasady ich dystrybucji są opisane 
na stronie Pałacu i festiwalowej), ale 
w ten weekend muzyka wypełni cały 
przypałacowy park, dlatego warto 
zaplanować spędzenie tego czasu 
w Jankowicach! ARz

Piosenki Krzysztofa 
Krawczyka inaczej!
ogólnopolski Festiwal Piosenki tarnowo Podgórne odbędzie 
się 28-29 sierpnia w Pałacu Jankowice
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Nie poddawaj się nigdy

informacji z gminy tarnowo 
Podgórne szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Chwała Warszawskim 
Powstańcom

„Czyste Powietrze” 
– masz pytania? Przyjdź!
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Pałac w Jankowicach był już sceną dla wielu wydarzeń muzycznych. 
Tym razem będzie zabrzmią tu piosenki Krzysztofa Krawczyka.

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 23 lipca 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.
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Powiat Poznański otrzymał dofi-
nansowanie na realizację zadania 
„rozbudowa przejść dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania ulic Po-
znańskiej, kościelnej, kórnickiej i 
szkolnej w siekierkach Wielkich” 
w ramach rządowego programu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych. Dokumentację 
na to zadanie przygotowała i sfinan-
sowała gmina kostrzyn. zadanie 
obejmuje poprawę bezpieczeństwa 
poprzez wprowadzenie pełnej sy-
gnalizacji świetnej na całym skrzy-
żowaniu, budowę przejścia dla pie-
szych w ulicy kościelnej (z parkingu 

na teren przy kościele) oraz posze-
rzenie chodników w rejonie przejść 
dla pieszych.

Wartość kosztorysowa zadania 
to 496 920 zł, a otrzymane dofi-
nansowanie wynosi 397 536 zł, co 
stanowi maksymalną kwotę dotacji 
wynoszącą 80%. termin realizacji 
zadania przez powiat poznański to 
sierpień 2022 r.

gmina kostrzyn z kolei otrzy-
mała dofinansowanie na realizację 
zadania „Budowa przejścia dla 
pieszych przy szkole Podstawowej 
nr 2” w ramach rządowego progra-
mu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych. 
inwestycja obejmuje poprawę 

organizacji ruchu przy szkole Pod-
stawowej nr 2 w kostrzynie poprzez 
m.in. budowę nowego przejścia dla 
pieszych z sygnalizacja świetlną na 
wprost wejścia do szkoły. Przebu-
dowana zostanie istniejąca zatoka 
autobusowa oraz oznakowana zo-
stanie nowa lokalizacja przystanku 
autobusowego po stronie zachod-
niej.  Wartość kosztorysowa zada-
nia to 243 540 zł, a gmina kostrzyn 
otrzymała maksymalne dofinanso-
wanie w wysokości 80%, a więc 194 
832 zł. termin realizacji zadania to 
maj 2022 roku. Red

29 lipca w godzinach 10-14 w Par-
ku Miejskim w kostrzynie odbył 
się Festiwal kolorów organizowany 
przez Wydział oświaty, Promocji i 
sportu Urzędu Miejskiego. Dla naj-
młodszych mieszkańców przygo-
towano szereg atrakcji w ramach i 
kostrzyńskiego Biegu kolorów oraz 
Festiwalu kolorów i Baniek Mydla-
nych.

Festiwal rozpoczął się i kostrzyń-
skim Biegiem kolorów. Dzieci 
biegały na trzech dystansach, w 
trzech kategoriach wiekowych: 280 
m (2013 i młodsi), 560 m (2012-
2009) oraz 840 m (2008-2005). 
Dla uczestników przygotowano 
pulę 100 medali, która została w 
pełni wykorzystana. każdy uczest-
nik oprócz pamiątkowego medalu 
otrzymał również watę cukrową, 

popcorn oraz lody. W międzyczasie 
pracownicy wydziału rozdawali ku-
pony na darmowe słodycze również 
tym dzieciom, które nie brały udzia-
łu w biegu. 

Dla dzieci przygotowano do-
datkowo atrakcje w postaci euro 
Bungee, kolejki jeżdżącej dookoła 
parku oraz stoiska, gdzie można 
było kupić kolorowe proszki i bańki 
mydlane.

całą imprezę uświetniła profe-
sjonalna ekipa animatorów, która 
oprócz zabawiania dzieci muzyką 
i tańcem oraz kilku dodatkowych 
wyrzutów kolorowych proszków 
przygotowała Festiwal Baniek My-
dlanych. Dzieci mogły czynnie 
uczestniczyć w puszczaniu baniek 
pod czujnym okiem animatorów. 
AB

KosTrzyn

Dwie sygnalizacje z dofinansowaniem

Kostrzyński Festiwal 
Kolorów
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Dla mieszkańców przewidziano 
zlot food trucków w postaci: Mara-
thon Food truck, Food Patrol, Mała 
gastronomia Środa Wlkp - zakrę-
cone Frytki, Mała gastronomia 
Środa Wlkp - Lody Włoskie, Made 
in thailand - lody tajskie oraz ko-
strzyńskich wystawców: Just Diet, 
eko smak Fit kęs - Lody Magdy 
gessler.  W sobotę były także: koło 
gospodyń Wiejskich w gułtowach,  
kgW siedleczanki, koło gospodyń 
Wiejskich w trzeku. 

część artystyczną w sobotę roz-
poczęto od trzech finałów „ko-
strzyniady” – konkursu z wiedzy 
o gminie kostrzyn obsadzonego 
w realiach popularnego teletur-
nieju „Familiada”. rywalizowały 
następujące zespoły: w pierwszym 
finale: strażacy (Mikołaj stasinski, 
grzegorz Przepióra, Piotr sobczyń-
ski) kontra kostrzyńska krew to nie 
maślanka (Julia Matuszewska, Pa-
trycja kotecka, Marry stachowiak), 
w drugim finale: za torami za lasa-

mi (inga Matuszewska, Maja sob-
czyńska, Weronika kujawa) prze-
ciwko giermkom rycerza kostro 
(Jakub łabędzki, arkadiusz Bilski, 
szymon Pokorski) oraz w trzecim 
finale: Doświadczeni (elżbieta 
Mielcarek, krystyna adamska, Bo-
gumiła kubacka) kontra Blondynki 
(Beata Jankowiak, Beata knopkie-
wicz, elżbieta kotarska). zwycięz-
cami „kostrzyniady” okazały się 
zespoły: kostrzyńska krew to nie 
maślanka, giermkowie rycerza 
kostro oraz Blondynki – serdecznie 
gratulujemy!

Był także konkurs z wiedzy o gmi-
nie kostrzyn wśród uczestników 
festiwalu będących mieszkańcami 
tych najmłodszych oraz tych nieco 
starszych (zwycięzcy: adam kara-
lus oraz elżbieta ziemkiewicz).

Następnie na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru - zespół ogień! 
Mający w swoim składzie miesz-
kańca kostrzyna – basistę Michała 
Leśniewskiego. Laureaci trzech 
nagród podczas 54. Festiwalu Pio-
senki Polskiej w opolu porwali 

kostrzyńską publikę prezentując 
również repertuar, który ukaże się 
na ich najnowszej płycie, ale także 
znany wszystkim hit zespołu – Mary 
Jane!

W niedzielę na scenie pojawili się 
absolutni debiutanci – kostrzyński 
zespół Wyjdzie w praniu, który za-
prezentował mieszkańcom m.in. 
znane covery zespołów happysad, 
Lemon, Bajm. ciepło przyjęty de-
biutant zagrał też swój autorski 
utwór – Mniej więcej. Po dawce so-
lidnego rocka nastał czas na popisy 
„lokalnych chałturników”: Dawida 
konaszewicza oraz zespołu zyga & 
Przyjaciele, którzy zachęcali uczest-
ników festiwalu znanymi przebo-
jami popowymi, disco oraz muzyki 
biesiadnej.

organizatorzy dziękują miesz-
kańcom za życzliwe przyjęcie impre-
zy, a artystom oraz gastronomom za 
obecność podczas pierwszego Festi-
walu kulinarnego w kostrzynie! ŁS

Festiwal Kulinarny
17 i 18 lipca w godzinach 14-22 w Parku Miejskim w kostrzynie 
odbył się Festiwal kulinarny organizowany przez Wydział 
Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
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o gminie kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

Chcesz być dobrze poinformowany?  
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl

Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze  
wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin.  

 NASZ PATRONAT
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słoneczne lato daje wiele możliwo-
ści do wypoczynku nad wodą. za-
praszamy więc do gminy Pobiedzi-
ska.spędzić w niej można więcej niż 
jedno popołudnie. Wybór nie będzie 
łatwy. tylko jezior jest w gminie Po-
biedziska 25. 

Plaż do wyboru
Największa plaża znajduje się nad 

Jeziorem Biezdruchowo. Nad bez-
pieczeństwem kąpiących się czuwa-
ją tam ratownicy Wodnego ochot-
niczego Pogotowia ratunkowego. 
Wypoczywający mogą skorzystać z 
pomostu, wyciągu do nart wodnych 
i wypożyczalni sprzętu wodnego. z 
tego jeziora wypływa się na szlak ka-
jakowy, ciągnący się przez jeziora: 
Jerzyńskie, Wronczyńskie, stęszew-
sko-kołatkowskie, tuczno.

rodzinom z dziećmi polecamy 
też eko Plażę w stęszewku, nad 
Jeziorem stęszewskim. Woda w je-
ziorze jest czysta. Przed sezonem na 
plażę przywieziono świeży piasek. 
toalety są w przystosowanych do 
tego celu kontenerach. Można też 
skorzystać z przebieralni i wypoży-

czalni sprzętu wodnego.
W stanicy nad Jeziorem Wron-

czyńskim Wielkim spędzić można 
kilka dni, ponieważ są tam i domki, 
i miejsce na rozbicie namiotu, czy 
ustawienie przyczepy campingowej. 
Na miejscu działa smażalnia.

Wielu wrażeń dostarczy pobyt w 
grodzie Pobiedziska. za palisadą 
są machiny oblężnicze w naturalnej 
skali, zbrojownia, strzelnica z dzia-
łającymi katapultami i plac średnio-
wiecznych zabaw dziecięcych. 

Rowerem przez parki
W obrębie gminy wytyczonych 

jest około 150 kilometrów szlaków 
rowerowych. Można nimi dojechać 
z Poznania przez Dziewiczą górę 
nad Jezioro Lednica albo z Poznania 
przez Park krajobrazowy Promno i 
jeziora: Dębiniec, Brzostek, Drąży-
nek w rejon Lasów czerniejewskich, 
kryjących jeziora: Uli, Baba, ósem-
ka, cyganek, okrąglak. 

Więcej informacji, w tym o go-
spodarstwach agroturystycznych: 

http://www.pobiedziska.pl/tury-
sci/noclegi-i-gastronomia/. RD

PoBiedzisKa

Happening Madagaskar, seanse 
filmowe oraz koncerty proponuje 
Pobiedziski Ośrodek Kultury w 
ramach Festiwalu Pobiedziskie 
Lato 2021. Odbędzie się on w 
drugiej połowie sierpnia. Skąd 
pomysł na taką imprezę?

 - W związku z sytuacją covidową w 
Polsce i przepisami, jakie nas obo-
wiązują, staraliśmy się unikać kon-
certów, które skupiałyby niedozwo-
loną przepisami liczbę uczestników. 
Dlatego festiwal został rozłożony 
na szereg małych, ale różnorod-
nych wydarzeń. W jego trakcie 
będzie można posłuchać muzyki 
klasycznej, musicalowej, jazzu lub 
wybrać się do kina plenerowego. 
staramy się dostosować do realiów, 
czyli organizować wydarzenie dla 
nie więcej jak 250 osób plus osoby 
zaszczepione. 

W programie Festiwalu można 
zobaczyć pozycję „Madagaskar”. 
Czyżby do Pobiedzisk miał zawi-
tać Król Julian i jego świta?

- Na scenie teatru Muzycznego 
w Poznaniu prezentowany jest 
spektakl „Madagaskar”. Nawiązuje 
on do znanego filmu animowane-
go. artyści poznańskiego teatru 
Muzycznego, z myślą o młodej 
publiczności, przygotowali też 
happening „Madagaskar”, będący 

zaproszeniem młodego widza do 
twórczej zabawy.

Jakich jeszcze wykonawców 
usłyszymy w ramach Festiwalu 
Pobiedziskie Lato?

- Festiwal rozpoczynamy w niedzie-
lę, 15 sierpnia koncertem zespołu  
instrumentów Dętych Blaszanych 
zamku kórnickiego castle Brass. 
Następnie zaprezentują się artyści 
związani z Pobiedziskami, czyli 
chluba gminy Pobiedziska zespół 
Pieśni i tańca „Wiwaty”, odnowio-
na orkiestra Dęta pod kierownic-
twem Jarosława Wojteckiego oraz 
chór Melodia i studio Piosenki 
mające znakomite efekty pracy z 
młodzieżą. Wieczorem wystąpi Fe-
licjan andrzejczak z zespołem. Już 
dzisiaj zapraszam na pobiedziski 
rynek, gdzie odbędą się koncerty.

kolejnym miejscem, które gościć 
będzie artystów jest skansen Mi-
niatur. 20 sierpnia, w piątek usły-
szymy tam znakomitych artystów, 
znanych na scenach całej Polski 
Denisę Jarczak, Dagmarę rybak, 
Patryka kośnickiego oraz pianistę 
radosław Mateję.

21 sierpnia, w sobotę zapraszamy 
na recital fortepianowy laureata 
konkursu chopinowskiego Jacka 
kortusa.

22 sierpnia skansen Miniatur za 
sprawą takich artystów jak karolina 
kończal, Darek tarczewski, Maciej 
kocin kociński wypełni muzyka 
jazzowa. koncerty w skansenie 
Miniatur będą się rozpoczynać o 
godz.19:00. 

25 i 27 sierpnia zmienimy nastrój 
i miejsce. tym razem zapraszamy 
do kina letniego w amfiteatrze 
szkoły Podstawowej w Pobiedzi-
skach. staraliśmy się wybrać filmy 
lekkie i przyjemne, ale z ważnymi 
przesłaniami. 25 sierpnia zaprezen-
towany zostanie film „Narodziny 
gwiazdy”, a 27 sierpnia odbędą się 
dwa seanse: o godz.20:00 „gang 
zwierzaków”, to z myślą o młod-
szym widzu, i o 21:40 francuska 
komedia obyczajowa pokazująca 
uprzedzenia społeczne we współ-
czesnym świecie „za jakie grzechy 
mój Boże”.

W ostatni weekend sierpnia artyści 
pojawią się nad Jeziorem Biezdru-
chowo. o godz. 18:00 odbędzie się 
happening „Madagaskar” a po nim 
o godz. 20:00 koncert Pierwszej 
Poznańskiej orkiestry Niesymfo-
nicznej Ukulele. Finałem festiwalu 
będzie występ zespołu tre Voci. za-
planowany jest on na niedzielę, 29 
sierpnia. serdecznie zapraszamy. 

Rozmawiał Robert Domżał

Kultura blisko natury
rozmowa z Joanną horodko, dyrektorką Pobiedziskiego 
ośrodka kultury, o sierpniowym festiwalu

gminne Biuro spisowe w Pobie-
dziskach serdecznie zaprasza do 
mobilnego punktu spisowego, któ-
ry ustawiony będzie 18 sierpnia, 
w środę na pobiedziskim rynku. 

czekamy na Państwa w godzinach: 
10:00 – 16:00. Przyjdź, weź udział 
w Narodowym spisie Powszech-
nym 2021! Pomożemy przy spisie! 
zapraszamy! RD

Przyjdź, spisz się! 

Pływaj, maszeruj, 
podróżuj rowerem
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Sierpniowy poranek nad jeziorem Biezdruchowo.



nr 209 / 9 SIErPnIA 2021

10

W przetargu ogłoszonym pod ko-
niec ubiegłego roku przez zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu 
konkurowały 4 firmy, a zwycięską 
okazała się ostatecznie oferta zło-
żona przez firmę straBag sp. 
z o.o., która podjęła się tego zada-
nia za 49.985.237,77 zł. Umowa 
na realizację w systemie „projek-
tuj i buduj” została podpisana 30 
czerwca 2021 r. 

tunel powstanie na ulicy swa-
rzędzkiej w kobylnicy, która jest 
drogą powiatową. codziennie 
przejeżdża nią średnio 12,5 tys. 
pojazdów. Duże natężenie ruchu 
jest również na trasie kolejowej Po-
znań-gniezno. Jeżdżą tędy pociągi 
pasażerskie i towarowe. to spra-
wia, że rogatki często są zamknięte. 
a wtedy korkuje się nie tylko ulica 
swarzędzka w kobylnicy, ale rów-
nież droga wojewódzka z Poznania 
w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się 
tak, gdy korek kończy się w obrębie 
skrzyżowania i czekające samocho-
dy blokują przejazd pozostałym po-
jazdom. 

- zakończenie procedury przetar-
gowej i podpisanie umowy z wyko-
nawcą zamyka żmudny etap starań 
o rozpoczęcie tej inwestycji, tak 
bardzo ważnej dla naszej gminy. 
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 
to do końca 2023 roku nastąpi ko-
niec korków w kobylnicy - mówi 
burmistrz swarzędza Marian szku-
dlarek. - zamiast przejazdu kolejo-
wego z rogatkami będziemy mieli 

70-metrowy tunel pod torami, a za-
miast skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną - rondo. takie są założenia 
budowy bezkolizyjnego przejazdu 
przez tory kolejowe w kobylnicy - 
wyjaśnia burmistrz. 

inwestycja znacznie poprawi tak-
że bezpieczeństwo ruchu w tym re-
jonie. Uwzględni potrzeby zarówno 
kierowców, jak i rowerzystów oraz 
pieszych. Wpłynie też na czas prze-
jazdu w kierunku Poznania, swa-
rzędza oraz Pobiedzisk. 

- Będąc jedną z największych 
gmin, z 50 tysiącami mieszkańców, 
musimy myśleć o ciągłej poprawie 
bezpieczeństwa pieszych, rowerzy-
stów, kierowców. Niektóre zadania 
przerastają jednak możliwości bu-
dżetu gminy. Duża inwestycja dro-
gowa  w kobylnicy jest przykładem, 
że dzięki dobrej współpracy swa-
rzędza z innymi zainteresowanymi 
podmiotami zyskujemy szansę na 
szybszą realizację zamierzeń - pod-

kreśla burmistrz swarzędza. 
inwestorem jest starostwo Po-

wiatu Poznańskiego, a ponieważ 
jest to duża i kosztowna inwestycja, 
kosztami podzielą się PkP Polskie 
Linie kolejowe s.a., powiat po-
znański, gmina swarzędz i Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego. 

- Już półtora roku temu zawar-
liśmy z panem starostą Janem 
grabkowskim umowę o współfi-
nansowaniu budowy tunelu. gmi-
na swarzędz przekaże na ten cel 
łącznie 13,85 mln zł (2,5 mln zł 
w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 
5,8  mln zł w roku 2023. Środki te 
zostały zabezpieczone w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Miasta 
i gminy swarzędz - informuje bur-
mistrz Marian szkudlarek. MW

swarzędz

W zakończonym w marcu br. 
konkursie na dofinansowanie ze 
środków Unii europejskiej zadań 
związanych z wspieraniem strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska w ramach zit dla MoF 
Poznania, zarząd województwa 
wielkopolskiego podjął decyzję 
o przyznaniu gminie swarzędz do-
finansowania na przedsięwzięcie 
pt. „rozwój niskoemisyjnej mobil-
ności miejskiej na terenie gminy 
swarzędz - system tras rowerowych 
wraz z infrastrukturą – etap ii”. 8 
lipca w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu burmistrz swarzędza 
Marian szkudlarek podpisał umo-
wę w tej sprawie.

zadanie, które otrzymało właśnie 
dofinansowanie unijne jest kon-
tynuacją zakończonego w 2018 r. 
przedsięwzięcia dotyczącego budo-
wy ścieżki rowerowej nad Jeziorem 
swarzędzkim. celem projektu jest 
stworzenie zrównoważonego syste-
mu transportowego i zwiększenie 
roli niskoemisyjnego transportu pu-
blicznego w komunikacji na terenie 
gminy swarzędz i aglomeracji po-

znańskiej. całkowita wartość pro-
jektu: 1,37 mln zł. Dofinansowanie 
z Unii europejskiej: 1,15 mln zł.

zakres rzeczowy inwestycji obej-
muje stworzenie trasy rowerowej 
o łącznej długości prawie 1 km od 
ul. rivoliego (sołectwo zalasewo) 
do zintegrowanego Węzła Prze-
siadkowego w swarzędzu (Dworzec 
PkP). trasa przebiegać będzie uli-

cami Mokra, Planetarna, kupiecka, 
rolna, tysiąclecia i Fredry a wzdłuż 
niej pojawią się 4 parkingi B&r na 
łącznie 231 stanowisk postojowych, 
17 nowych punktów świetlnych 
LeD oraz mała architektura (pod-
pórki dla rowerów, stacje napraw, 
itp.). zakończenie realizacji całego 
przedsięwzięcia planuje się na iV 
kwartał 2021 roku.  MW 

rozstrzygnięty został przetarg 
na budowę kanalizacji sanitarnej 
w ulicach kwaśniewskiego, ciesz-
kowskiego, słowackiego i cybiń-
skiej w swarzędzu. inwestycja ta, 
realizowana przez gminę swarzędz 
wspólnie ze spółką aQUaNet, bę-
dzie podzielona na etapy. Do wiosny 
przyszłego roku wykonany zostanie 
i etap, podczas którego powstanie 

też odcinek kanalizacji deszczowej 
w ul. słowackiego. 

Wykonawcą inwestycji będzie 
Przedsiębiorstwo hyDro-gaz 
henryk Wojkiewicz ze swarzędza, 
a koszt wyniesie blisko 2,55 mln 
zł. Umowę w tej sprawie burmistrz 
swarzędza Marian szkudlarek pod-
pisał 19 lipca. 
MW

Jak co roku w ostatnią sobotę sierp-
nia gmina swarzędz zaprasza na 
święto plonów i wszystkich rolni-
ków. odbędzie się ono na boisku 
sportowym w Uzarzewie. oprócz 
tradycyjnej mszy świętej oraz uro-
czystego obrzędu dożynkowego na 
scenie czekają atrakcje. gwiazdą 
muzyczną tegorocznych dożynek 

będzie zespół karpowicz Family, 
który przybliży kulturę i tradycje 
śląskie. oprócz tego zaprezentują 
się sekcje ośrodka kultury w swa-
rzędzu, a zabawę poprowadzi Mc 
Party,  czyli Leszek łukomski 
i sebastian kończak. szczegółowe 
informacje: www.ok-swarzedz.pl. 
MW

rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę ul. górków w swarzędzu. 
Jej istniejący odcinek zostanie 
przedłużony do ul. Nowy Świat. 
Docelowo ul. zamkowa ma być 
jednokierunkowa (od rynku do ul. 
grudzińskiego), a ul. górków bę-
dzie stanowić alternatywne połącze-
nie do ul. cieszkowskiego.

Nowa jezdnia ul. górków będzie 
miała bitumiczną nawierzchnię 
o szerokości 5,5 m, a z obydwu 
stron zbudowane zostaną chodniki 
o szerokości 2 m. W celu uspoko-
jenia ruchu w ciągu ul. górków po-
wstanie wyniesione skrzyżowanie. 
zakres prac obejmuje także bu-

dowę kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej z przyłączami oraz 
kanalizacji sanitarnej z przyłącza-
mi. Wykonane zostanie również 
oświetlenie uliczne, a dodatkowo 
doświetlone zostaną dwa przejścia 
dla pieszych na ul. grudzińskiego. 

Wykonawcą tej inwestycji będzie 
Budownictwo Drogowe krUg 
sp. z o.o. sp. k., a koszt wyniesie 
1.987.149,69 zł. Umowę w tej spra-
wie burmistrz swarzędza Marian 
szkudlarek podpisał 26 lipca.

Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie to budowa powinna się zakoń-
czyć jeszcze w tym roku. 
MW 

STRABAG zbuduje 
tunel w Kobylnicy
zakończyła się procedura przetargowa mająca wyłonić 
wykonawcę tunelu pod torami kolejowymi w kobylnicy 
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informacji z gminy swarzędz szukaj 
także na 
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Kanalizacja czterech ulic

Dożynki w Uzarzewie

Budowa ul. Górków 
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KórniK

W minionym roku, z powodu ob-
ostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa, nie udało się w gmi-
nie kórnik zorganizować ceremonii 
wręczenia Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

zaległości nadrobiono 2 sierpnia 
2021 r. W sali czarnej na zam-
ku kórnickim odbyły się tego dnia 
uroczystości, podczas których bur-
mistrz Przemysław Pacholski wraz 
z kierującą Urzędem stanu cywil-
nego katarzyną obiegałką, wręczył 
nadane przez Prezydenta rP odzna-
czenia małżonkom, którzy zawarli 
związek małżeński w 1970 roku (lub 
wcześniej).

Były gratulacje, życzenia, toast 
szampanem, kwiaty i gromkie „sto 
lat”.

W minionym roku Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie przy-
znano 39 parom z kórnickiej gminy. 
są to: krystyna i tomasz Bojar-
czukowie, aleksandra i Władysław 
chałupkowie, Barbara i Marian 
grelusowie, krystyna i Józef hibne-
rowie, stefania i Julian hładyszew-
scy, irena i hieronim ignaszakowie, 
iwona i henryk Jankowiakowie, 
aleksandra i andrzej Jańczykowie, 
Janina i antoni kalinowscy, kryspi-
na i henryk karaszewscy, Barbara 
i zbigniew karolczukowie, kry-
styna i Marian kołodziejczakowie, 
Barbara i zbigniew koteccy, apolo-

nia i Błażej kozłowscy, Urszula i an-
drzej kozłowscy, Barbara i Daniel 
Pieprzykowie, łucja i kazimierz 
rozmiarkowie, gabriela i Bogdan 
rozmiarkowie, Małgorzata i zbi-
gniew Urny, zdzisława i edward 
Wąsalscy, Janina i Wacław Wie-
lebińscy, grażyna i andrzej Wit-
kowscy, krystyna i Janusz Wojtu-
siowie, Janina i kazimierz Wolscy, 
Mirosława i antoni Wróblewscy, 
zofia i Jerzy Wyrembkowie, izabela 
i zbigniew Wyrwasowie, Marianna 
i Bolesław kwiatkowscy, elżbie-
ta i Marek Lenartowscy, Danuta 
i Włodzimierz Pawłowscy, Danuta 
i roman Marciniakowie, Wanda 

i ryszard Piechowiakowie, Janina 
i Jan Malinowscy, irena i aleksan-
der Lange, alicja i Marek Maćko-
wiakowie, Władysław i tadeusz 
szłapkowie, Wanda i Jerzy szulco-
wie, grażyna i Józef kurkowie, gra-
żyna i Piotr Wieczorkiewiczowie.

Podczas ceremonii odebrało je 
osobiście 26 par i pięcioro małżon-
ków, których partnerzy nie mogli 
z powodów zdrowotnych przybyć 
na uroczystości lub zmarli już po 
przyznaniu medalu (ich imiona są 
podkreślone). 
Łukasz Grzegorowski 

Małżeństwa 
na medal
W minionym roku Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznano 39 parom 
z kórnickiej gminy
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informacji z gminy kórnik szukaj 
także na

naszglospoznanski.pl

W minionym roku, z powodu obostrzeń zwią-
zanych z pandemią koronawirusa, nie udało 
się zorganizować ceremonii wręczenia Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Mimo że mamy środek wakacji, już 
teraz zapraszamy na ich muzyczne 
podsumowanie z gminą Dopiewo. 
W sobotę 4 września 2021 r. na pla-
cu gminnym odbędzie się wyjątkowy 
koncert „Pożegnanie Wakacji”. Wy-
stąpią m.in.: krzysztof cugowski, 
kasia Popowska i happy Jazz Band. 
Będą pokazy taneczne i akrobatycz-
ne. Pierwszą wrześniową sobotę za-
kończy efektowny pokaz laserów.

„Pożegnanie Wakacji” odbędzie 
się oczywiście pod warunkiem, że 
swoją przedwczesną wizytą nie 
uprzedzi nas „czwarta epidemiczna 
fala”. aby móc w pełni uczestniczyć 
w wydarzeniu warto być zaszcze-
pionym. Dokument potwierdzający 
zaszczepienie trzeba będzie mieć 
najprawdopodobniej ze sobą (Qr 
kod).

Jedną z gwiazd wydarzenia bę-
dzie krzysztof cugowski – legenda 
polskiego rocka, artysta obdarzony 
niepowtarzalnym głosem i wyjątko-
wą charyzmą. Ponad 50 lat spędził 
na scenie, na koncie ma mnóstwo 
płyt, przebojów i trofeów muzycz-
nych. Był współzałożycielem Budki 
suflera i jednym ze współautorów 
jej sukcesów.  W latach 2015 – 2018 
występował z synami Piotrem i Woj-
ciechem w projekcie „cugowscy”. 

Wziął też udział w innym projekcie 
„Dwa Żywioły” ze światowej sławy 
sopranistką aleksandrą kurzak. 
od 2017 r. koncertuje z zespołem 
Mistrzów, złożonym z wybitnych 
instrumentalistów: Jacek królik 
(gitara), cezary konrad (perkusja), 
robert kubiszyn (gitara basowa), 
tomasz kałwak (instrumenty klawi-
szowe). Współpraca zaowocowała 
albumem „50/70 Moje najważniej-
sze”, wydanym w 2020 r., na którym 
znalazły się największe hity  krzysz-
tofa cugowskiego. Na scenie w Do-
piewie, w pierwszą sobotę września, 
będzie równie przebojowo. 
Adam Mendrala

Pożegnanie Wakacji 
w Dopiewie
    Wystąpią między innymi: Krzysztof 
Cugowski, Kasia Popowska i Happy Jazz Band

Aby móc w pełni 
uczestniczyć w wy-
darzeniu warto być 
w zaszczepionym
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także na 

naszglospoznanski.pl

symboliczny „start” oczyszczalni 
ścieków  w Dopiewie po rozbudowie 
i modernizacji nastąpił 2 sierpnia 
2021 r. z udziałem przedstawicieli 
samorządu gminnego, powiatowe-
go i wojewódzkiego, jak również 
firm, odpowiedzialnych za wykona-
nie, nadzór i projekt. 

Na inwestycję wartą 18 mln zł 
Urząd gminy Dopiewo pozyskał 
dotację unijną z WrPo w wysoko-
ści 6,9 mln zł.  Przedsięwzięcie zre-
alizowano w latach 2019 – 2021.  

Na konieczność rozbudowy in-
frastrukturalnej  gminy Dopiewo 
i znaczenie modernizacji oczysz-
czalni w Dopiewie dla mieszkań-
ców oraz dalszego rozwoju gmi-
ny zwrócił uwagę wójt – Paweł 
Przepióra. aspekty wykonawcze 
omówił przedstawiciel wykonaw-
cy – prezes firmy  WUPriNŻ sa 
z Poznania – sławomir raniszew-
ski. Przedstawiciel Urzędu Mar-

szałkowskiego – Błażej cisowski, 
odczytał list wicemarszałka Woj-
ciecha Jankowiaka. zadowolenia 
z inwestycji nie krył wicestarosta 
poznański – tomasz łubiński. 
zarówno wicemarszałek, jak i wi-
cestarosta nie szczędzili słów zado-
wolenia – obaj mieszkają w gminie 
Dopiewo, a inwestycja – nie dość 
że jest nowoczesna i proekologicz-
na, to przekłada się na komfort 
życia mieszkańców, których każ-

dego roku przybywa do gminy ok. 
tysiąca.

Po przecięciu wstęgi  na ponadgo-
dzinny spacer po terenie oczyszczal-

ni zaprosił uczestników wydarzenia  
sławomir skrzypczak – prezes 
zakładu Usług komunalnych sp. 
z o.o. w Dopiewie – firmy odpowie-

dzialnej za jej eksploatację. Uczest-
nicy mieli okazję poznać  nowo wy-
budowane urządzenia i dowiedzieć 
się, jak się sprawdzają w praktyce.

Dzięki rozbudowie przepusto-
wość oczyszczalni wzrosła z 600 do 
1400 m³ ścieków na dobę. zastoso-
wano najnowocześniejsze rozwią-
zania technologiczne. Wykonany 
został nowy układ przyjmowania, 
podczyszczania i retencjonowa-
nia. zmodernizowano istniejący 

reaktor biologiczny, główną prze-
pompownię ścieków, stacje - me-
chanicznego oczyszczania ścieków, 
odwadniania osadu, dmuchaw i bu-
dynek socjalny. Wybudowano reak-
tor biologiczny, dwa nowe osadniki 
i pompownię. oczyszczalnia zyska-
ła pompowy transport osadu i wiatę 
do jego magazynowania. Powstało 
też centrum zarządzania z pełnym 
monitoringiem procesów.
Adam Mendrala

Start oczyszczalni w Dopiewie po rozbudowie 
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Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” , Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Urząd Gminy 
Dopiewo pozyskał 
dotację unijną 
z WRPO w wysoko-
ści 6,9 mln zł

 NASZ PATRONAT
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– W końcu ubiegłego roku ukazał 
się Pani trzeci album „Toast”.  Za 
co chciałaby Pani wznieść toast? 

– za tych, którzy nie poddają się 
w szukaniu własnej drogi.

– Co chciała Pani opowiedzieć 
słuchaczom za pomocą 11 składa-
jących się na ten album piosenek? 
Dużo na płycie o relacjach dam-
sko – męskich. Jaki wpływ na jego 
zawartość miało życie?

– album jest o relacjach z drugą 
osobą, ale też z sobą samym. Pio-
senki nie mają na celu przekazania 
jakichś wniosków. to po prostu 
pamiętnik – zapis myśli i emocji. 
Prawda jest taka, że wszyscy prze-
chodzimy przez podobnego typu 
sytuacje i doświadczamy podob-
nych emocji – być może słuchający 
tej muzyki odnajdzie siebie i da 
mu to siłę na przetrwanie lub też 
przetrawienie pewnych spraw. taką 
mam nadzieję. 

– Wydaje Pani płyty w odstę-
pach 3-letnich. Pierwszy album 
w 2014, drugi w 2017 r., trzeci  
w 2020 . Czy jako artystka Pani 
ewoluuje, czy zmierza konse-
kwentnie obraną drogą?

– częstotliwość wydawania płyt 
w tak regularnych odstępach jak 
dotychczas jest przypadkowa. 
to, co robię artystycznie nie jest 
efektem zaplanowanego wcześniej 
ciągu zdarzeń. Polegam zwyczaj-
nie na intuicji, wenie, emocjach 
i tym, co w danym momencie jest 
dla mnie aktualne i prawdziwe do 
wyśpiewania. W przeciwnym razie 
nie sądzę, że mój zawód byłby dla 
mnie ekscytujący. cenię sobie tę 
wolność.

– Ostatnia płyta ukazała się 
w okresie pandemicznym. Czy 
miało to wpływ na jej zawartość? 
Czy czasy lockdown-ów, ograni-
czeń i obostrzeń znalazły wyraz 
w Pani twórczości, podejściu do 
życia? Coś się w Pani zmieniło?

– Piosenki z płyty „toast” zostały 
napisane i nagrane na kilka miesię-
cy przed lockdownem.  Pandemia 
nie miała na mnie bezpośredniego 
wpływu. Miałam jednak szansę na 
poświęcenie większej ilości czasu 
na czytanie książek, naukę nowych 
instrumentów – basu i harmonijki, 
a także na szeroko pojęty rozwój. 
czas lockdownu upewnił mnie 
w przekonaniu, że należę do osób 
elastycznych i adaptujących się do 
różnych sytuacji, ale jednocześnie 
upewnił mnie w tym, że muzyka 
jest mi potrzebna.

– Jaki ma Pani stosunek do 
piosenek sprzed lat? Czy lubi je 
Pani śpiewać, czy raczej śpiewa, 
bo publiczność chce usłyszeć pio-
senki, które dobrze zna? Które 

z Pani przebojów będzie mogła 
usłyszeć publiczność podczas 
Pani koncertu w Dopiewie? Które 
z piosenek z nowej płyty Pani jej 
zaprezentuje? 

– Na koncercie nie zabraknie 
przede wszystkim piosenek z nowej 
płyty „toast” – czyli tego, co jest 
dla mnie najbardziej aktualne mu-
zycznie i emocjonalnie. zagramy 
też starsze utwory. Lubię do nich 
wracać, bo z każdą wiąże się jakieś 
wspomnienie i sympatia publicz-
ności. to zawsze jest bardzo miłe. 
setlistę na koncert pozostawię 
w tajemnicy do końca.

– Uważana jest Pani za prekur-
sorkę „me singing” w Polsce. Czy 
pamięta Pani emocje jakie temu 
towarzyszyły?  

– to był super rozdział w moim 
życiu. Śpiewałam covery i był to dla 
mnie czas rozwoju, ale też poszu-
kiwań muzycznych. Nie chciałam 
jednak żeby trwało to zbyt długo 
– covery były świetnym sposobem 

na ćwiczenie, ale prawdziwy rozwój 
artystyczny zaczyna się dopiero 
w momencie tworzenia własnego 
materiału.  

– Czy śpiewa Pani czasem pod-
czas koncertów covery? Niełatwo 
jest je oryginalnie i dobrze za-
śpiewać. Po jakie piosenki innych 
artystów współcześnie najchętniej 
Pani sięga?

– to się zdarza bardzo rzadko. 
Jeśli jednak już się na to decyduję, 
to wybieram piosenki, które są mi 
bliskie emocjonalnie. Nie jest dla 
mnie istotna popularność takiego 
utworu w danym czasie. 

– Często śpiewa Pani jednocze-
śnie grając. Niektóre wokalistki, 
podobnie jak wokaliści, wolą 
skupić się na głosie i nie grają 
na niczym. Dlaczego łączy Pani 
jedno i drugie – śpiew z grą na 
instrumencie? Przecież mogłaby 
Pani powierzyć granie innym 
członkom zespołu. 

– zaczęłam grać na gitarze w 16 
roku życia, w czasie śpiewania 
coverów na youtube. Początkowo 
wyszukiwałam podkłady audio, 
do których mogłabym zaśpiewać 
i nagrać taki film, ale wiele razy nie 
mogłam znaleźć pewnych tytułów. 
Postanowiłam więc nauczyć się 
grać, by nie być od tego zależną 

i móc sobie samej akompaniować. 
Dziś mogę wyjść na scenę sama, 
zagrać i zaśpiewać zupełnie solo, 
i jednocześnie na żywo. gram 
z zespołem, bo to dodatkowy 
instrument, który pięknie wypełnia 
przestrzeń muzyczną w gatunku, 
który uprawiam.

– Kim są muzycy, z którymi wy-
chodzi Pani na scenę? Dobrze się 
znacie? Rozumiecie się muzycz-
nie? Macie podobne czy raczej 
różne gusty, którym pozwalacie 
się spotkać?

– członkowie zespołu to moi 
bardzo dobrzy znajomi, muzycy 
z mojego rodzinnego miasta łodzi. 
Wszyscy są zawodowymi muzy-
kami, a nawet wykładowcami na 
łódzkiej akademii Muzycznej. każ-
dy odpowiada za inny instrument, 
toteż każdy miewa różne wzorce 
i inspiracje. łączy nas jednak kasia 
Popowska (śmiech). 

– Ponoć przez kilka lat praktyko-
wała Pani taniec i zajmowała się 
teatrem. Jak wykorzystuje Pani te 
umiejętności? 

– taniec trenowałam prawie 12 lat. 
Umuzykalniło mnie to, nauczyło 
wyrażać emocje poprzez ruch, 
ale też jak każdy sport – nauczyło 
dyscypliny i nie poddawania się. 
kółko teatralne było tylko epizo-

dem, ale pozwalało na wyrażanie 
komediowej strony mojej osobowo-
ści (śmiech). 

– Jakie tańce były Pani najbliż-
sze? 

– trenowałam hip hop i disco 
w jednej z łódzkich formacji. 

– W jakiego rodzaju filmie czuła-
by się Pani najlepiej? 

– Póki co, moje jedyne doświad-
czenie to śpiewanie piosenek jako 
roszpunka w animowanym filmie 
„zaplątani”. Dubbing filmów 
animowanych to coś, w czym 
z pewnością, z dużą przyjemnością 
mogłabym się dalej odnajdywać. 
Najbliżej tego mógłby być więc 
musical. 

– 4 lata temu wzięła Pani udział 
w telewizyjnym programie roz-
rywkowym „Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo”. Wygrała Pani siódmą 
edycję tego show. Ma Pani też 
wśród dośwadczeń udział – 12 
lat temu – w programie „Mam 
Talent”. Jak wspomina Pani 
udział w tych programach? Czy 
doświadczenia te coś Pani dały? 

– to były dwa zupełnie różne do-
świadczenia i z zupełnie skrajnych 
zawodowo pozycji. obydwie jednak 
dały jakąś dawkę pokory, której 

nigdy za wiele, i szansę na naukę 
nowych rzeczy. za każdym razem 
poznałam też wspaniałych ludzi. 
Wszystko wspominam z uśmie-
chem i wdzięcznością za doświad-
czenie. idę dalej. 

– Śpiewa Pani piosenki, pisze 
teksty, komponuje.  Czym zajmo-
wałaby się Pani zawodowo, gdyby  
– z jakiś względów – musiała się 
rozstać z muzyką?

– Lubię pracę solo, która wymaga 
skupienia, a nawet jakiegoś rodzaju 
mozolności. Wiem, pole do popisu 
jest tutaj duże… (śmiech).

– Czym oprócz muzyki Pani się 
interesuje?

– Na ten moment najwięcej 
przyjemności sprawiają mi nauki 
o zdrowiu, architektura wnętrz 
i nauka języków obcych. 

– Finałową i zwycięską kreacją 
w „Twoja Twarz Brzmi Znajo-
mo” była Beyonce.  Czy to Pani 
klimaty? Jakie są Pani muzyczne 
preferencje – ulubieni wykonaw-
cy i gatunki?

– cieszę się, że mogłam tu pokazać 
więcej swoich możliwości wokal-
nych. kiedy zaczynałam naukę 
śpiewania, taki repertuar był 
celem samym w sobie i największą 
przyjemnością. Dziś stawiam na 
zupełnie inne kwestie niż wokal – 
liczą się głównie emocje, autentycz-
ność i połączenie ze słuchaczem. 
Dlatego najbardziej poruszają 
mnie tacy artyści jak selah sue, 
shakey graves, glen hansard, Paul 
Mccartney czy tash sultana i wielu, 
wielu innych… 

– Największą popularność przy-
niósł Pani – jak dotąd –  utwór 
„Przyjdzie taki dzień”. Liczba 
odsłon na YT i miejsca w muzycz-
nych zestawieniach mówią same 
za siebie. Czy czeka Pani na jakiś 
dzień? 

– Nie czekam. Porzuciłam „ży-
czeniowość”, która daje płonne 
nadzieje i nie pozwala się cieszyć 
tym, co „tu i teraz”. Lubię marzyć, 
bo z natury jestem marzycielką 
i pozytywnie patrzącą na świat 
osobą, ale gdy skupiasz się na 
„czekaniu”, życie dosłownie ucieka 
przez palce. za słowem „spełniona” 
kryją się oczekiwania, a to też bar-
dzo zaburza obraz. cieszę się więc 
tym, co mam i co udało się do tej 
pory osiągnąć. tu jest mój środek 
ciężkości.

Dziękuję za rozmowę.

Mój środek lekkości
rozmowa z kasią Popowską, która z zespołem wystąpi podczas „Pożegnania Wakacji” w Dopiewie 
– 4 września 
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Zaczęłam grać 
na gitarze w 16 roku 
życia, w czasie 
śpiewania coverów 
na YouTube
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29 sierpnia o godzinie 20.00 teatr 
Muzyczny w Poznaniu zaprasza do 
starego Portu nad Wartą na wyjąt-
kowy koncert pt. „Przeczekajmy 
tutaj noc. Piosenki republiki i oby-
watela g.c.”. odbędzie się on do-
kładnie w dniu, w którym grzegorz 
ciechowski obchodziłby 64 uro-
dziny. Patronat medialny sprawuje 
„Nasz głos Poznański”. 

Na scenie wystąpią m.in.: Natalia 
kukulska, renata Przemyk, Michał 
Wiraszko (Muchy), Dagmara gre-
gorowicz (Dagadana), Janusz ra-
dek, Michał kowalonek, art.8udyń 
szymkiewicz (Pogodno), kasia ro-
ścińska, kovalczyk, Leszek Biolik 
(obywatel g.c., republika), Jacek 
Bończyk, zespół hoPe i Mateusz 
łopaciuk.

W wydarzeniu wezmą udział tak-
że soliści teatru Muzycznego w Po-
znaniu w składzie: radosław elis, 
Mateusz Feliński, Marcin Janusz-
kiewicz, Denisa Jarczak, Patryk 
kośnicki, anna Lasota, Jarosław 
Patycki, Joanna rybka, Bartosz 
sołtysiak, Magdalena szcześniew-
ska, Jolanta Wyrzykowska, Maciej 
zaruski, tancerze: zofia grażyńska, 
Paula goerlich, klaudia Piotrow-
ska, aleksandra Piwowarek, Wero-
nika sieczkarek, Marianna tanaś, 
Mateusz adamczyk, kacper czyż, 
Bartosz Dopytalski, Jakub grzelak 
oraz orkiestra pod dyrekcją krzysz-
tofa herdzina. 

zaprezentują oni utwory i cho-
reografie pochodzące z najnowszej 
premiery – „kombinatu”, spektaklu 
muzycznego w reżyserii Wojciecha 
kościelniaka, który powstał z in-
spiracji tekstami i muzyką grzego-
rza ciechowskiego oraz republiki. 
W programie znajdą się takie hity 
jak: „Mamona”, „tak… tak… to 
ja…”, „telefony”, „Nie pytaj o Pol-
skę”, „Biała flaga”, „kombinat” czy 
„Moja krew”.

zaproszenie na koncert przyjęli 
również Leszek Biolik – członek 
republiki i Jacek Bończyk, a Bartek 

gasiul będzie kierownikiem mu-
zycznym koncertu. Wydarzenie po-
prowadzi Piotr stelmach.

Bilety w cenie 29-32 zł dostępne 
są w kasie teatru oraz na stronie 
https://bit.ly/2UyVBUs. szczegó-
łowe informacje pod nr tel. 511 433 
616 oraz pod adresem bilety@teatr-
-muzyczny.poznan.pl. Red

W ciepły letni wieczór, 24 lipca, na 
wakacyjnej scenie przy hali wido-
wiskowo – sportowej w stęszewie, 
miłośnicy muzyki mieli sposobność 
wysłuchania przebojów z najsłyn-
niejszych produkcji filmowych jak 
choćby bondowskie skyfall, poran-
ne Śniadanie utiffany’ego,  czy kul-
towe gwiezdne Wojny. 

a to za sprawą przygotowanego 
przez Dom kultury w stęszewie 
koncertu Muzyki Filmowej w wy-
konaniu orkiestry capella samo-
tulinus wraz z solistami pod batutą 
remigiusza skorwidra. Na scenie 
pod chmurką serwowano hit za hi-

tem. każdy znalazł coś dla siebie. 
Dla melomanów nie lada gratką 
był walc z Nocy i Dni oraz „take my 
breath away” z filmu top gun. „Po-
jawili się” też znani i lubiani podróż-
nicy czyli indiana Jones oraz harry 
Potter.

każde spotkanie z mieszkańcami 
jest dobre by rozmawiać o sprawach 
ważnych. toteż podczas koncertu 
promowano również akcję #szcze-
pimysię w gminie stęszew. By nie-
ustannie zachęcać do budowania 
wspólnej bariery ochronnej przed 
wirusem. 
KS

Przeczekajmy tutaj noc
                teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza 
do starego Portu nad Wartą na wyjątkowy koncert, w którym 
usłyszeć będzie można piosenki Republiki i Obywatela G.C
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Filmowe hity 
w Stęszewie

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony 
wykaz komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży 
na rzecz najemcy,  stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 273 Burmistrza 
Gminy Stęszew z 28 lipca 2021r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl. 

Burmistrz gminy stęszew 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990), odwołuje nieograniczony przetarg 
ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Krąplewo, 
ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 66/3 o pow. 0.0727ha, KW 
PO1S/00045947/3, wyznaczony  na 27 lipca 2021r. na godz. 9:00.
Powodem odwołania przetargu jest ujawnienie okoliczności wcześniej 
sprzedającemu nieznanych.  Informację o odwołaniu przetargu podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, na stronie 
internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,   
tel.  61 /819 71 49, adres e- mail  geodeta@steszew.pl. 
Wpłacone wadia zostaną zwrócone na konto z którego została dokonana wpłata, w terminie trzech dni  
od daty odwołania przetargu.   

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 272 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 15 lipca  2021r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 618 197 149, e-mail: geodeta@steszew.pl. 

ogłoszeNia

Dla naszych czytelników mamy 
dwa dwuosobowe zaproszenia 
na to wydarzenie. 
Jak je zdobyć? szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT

DAJ  O SOBIE 
PRZECZYTAĆ!

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, 

ul. Poznańska 62a, 
tel. 602 150 364,

W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, 

tel. 691 895 296

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń: 

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl
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W pierwszym dniu (17 lipca) do 
walki stanęło 11 duetów męskich, 
natomiast w drugim do rywalizacji 
przystąpiło 10 duetów żeńskich. 
Wśród mężczyzn turniej rozgrywa-
ny był systemem brazylijskim i osta-
tecznie do półfinału dotarły cztery 
pary: Jędrzej Janiak i grzegorz 
górny, Paweł Bożydaj i Wojciech 
kaczmarek oraz Jakub gostyński 
i Marcin Depczyński, a także Ja-
kub i Wojciech Jarmużek. W półfi-
nale para Janiak/górny pokonała 
Bożydaja i kaczmarka, natomiast 
rodzinny duet Jarmużek zwycięży-
ła Depczyńskiego i gostyńskiego. 
Bożydaj i kaczmarek zajęli trzecią 
lokatę po wygranej z gostyńskim 
i Depczyńskim 2:0. W finale Janiak 

i górny pokonali w dwóch setach 
Jakuba i Wojciecha Jarmużków.

W turnieju kobiet półfinałowe po-
jedynki rozstrzygnęły się dopiero po 
rozegraniu trzech setów. karolina 
karolczyk i Joanna stamm poko-
nały Luizę kwiatek i klaudię cza-
plińską, natomiast Urszula Bogacz 
i Natalia Bogdanowicz zwyciężyły 
siostry karolinę i Michalinę rakow-
skie. 

ostatnie mecze wyłoniły trium-
fatorki imprezy. karolczyk i stamm 
pokonały w dwóch setach Bogacz 
i Bogdanowicz, a w spotkaniu 
o trzecie miejsce siostry rakowskie 
zwyciężyły także w dwóch setach 
kwiatek i czaplińską. 

- oba turnieje były interesujące. 
Wśród mężczyzn zwyciężyli fawory-
ci. Natomiast wśród kobiet stawka 
była wyrównana, a w gronie fawo-
rytek było kilka duetów. o ostatecz-
nym zwycięstwie zadecydowały 
małe detale, a panie zaprezentowały 
grę na niezłym poziomie – powie-
dział Dominik suliga, organizator 
turnieju z Uks komorniki. Nie jest 
wykluczone, że podobne turnieje 
będą organizowane w przyszłości. 
Red

Siatkarskie 
boje
Na dwóch boiskach do siatkówki 
plażowej przy ul. Jeziornej 
w Komornikach odbył się turniej 
siatkówki plażowej o puchar dyrektora 
GOSiR w Komornikach
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15 sierpnia na terenie Muzeum Na-
rodowego rolnictwa w szreniawie 
odbędą się zawody jeździeckie w 
skokach przez przeszkody Bosma 
Jump Meeting. W programie za-
wody towarzyskie o Puchar Wójta 
gminy komorniki oraz zawody 
regionalne, w ramach których zo-
stanie rozegrany konkurs grand 
Prix kJ Fimmel team. Na parku-
rze pojawią się nie tylko zawodowi 
jeźdźcy, rywalizować będą również 
amatorzy, zadebiutują też dzieci w 
konkursie zabawowym z bezpośred-
nią asystą trenera.

szczegółowe informacje o wy-
darzeniu dostępne są na stronie 
https://www.facebook.com/Bos-
maJumpingteam.

impreza, podobnie jak w latach 
ubiegłych, będzie miała formułę ca-
łodniowego pikniku z dużą dawką 
sportowych emocji. Wstęp na zawo-
dy oraz na cały teren muzeum w tym 
dniu będzie bezpłatny.

organizatorem wydarzenia jest 
Bosma group europe, a partonat 
honorowy nad wydarzeniem objął 
Wójt gminy komorniki. Początek 
zawodów o godz. 9.00. Red

Zawody jeździeckie 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Oba turnieje były 
interesujące. Wśród 
mężczyzn zwyciężyli 
faworyci. Natomiast 
wśród kobiet stawka 
była wyrównana
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