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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

Fo
t.

 JA
c

e
k

 P
o

r
e

m
b

A
 

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!

„Pożegnanie Wakacji”
Zespół Mistrzów z Krzysztofem Cugowskim na czele wystąpi na „Pożegnaniu Wakacji” 

w gminie Dopiewo. Rozmowę z wokalistą publikujemy na stronie 13.  

Felicjan Andrzejczak w Pobiedziskach! STR. 4 
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zgodnie z zapowiedziami z zeszłego 
roku pasażerowie dojadą na razie 
do ul. włodarskiej. cała inwestycja, 
dzięki której będzie można dojechać 
komunikacją miejską do ul. błażeja, 
zakończy się w przyszłym roku. tra-
sa na naramowice znacząco ułatwi 
komunikację mieszkańcom nara-
mowic i części winograd.

- od początku budowy trasy 
tramwajowej na naramowice za-
leżało nam na wcześniejszym od-
daniu pasażerom fragmentu trasy 
do ul. włodarskiej. na przełomie 
czerwca i lipca odbyły się testowe 
przejazdy pojazdów technicznych 
i tramwajów. od dziś z nowej trasy 
mogą korzystać pasażerowie - mówi 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Po-
znania. - tramwaj na naramowice  
to wyczekiwana, jedna z najważniej-
szych inwestycji w naszym mieście 
i cieszę się, że jest sprawnie realizo-
wana mimo trudności związanych 
m.in. z pandemią covid-19. zakoń-
czenie wszystkich prac związanych 
z budową trasy tramwajowej na na-
ramowice wraz z towarzyszącym jej 
układem drogowym planowane jest 
na przyszły rok - dodaje prezydent.

Historyczny moment
zgodnie z zapowiedziami tram-

waje z pasażerami pojechały nową 

trasą od pierwszych porannych kur-
sów w sobotę, 21 sierpnia. wyda-
wałoby się, że o godzinie 4:34 z pętli 
wilczak jedyną osobą w tramwaju 
linii nr 3 będzie tylko motorniczy. 
okazało się jednak, że fanów ko-
munikacji i osób, dla których był to 
historyczny moment, było więcej. 
takie zainteresowanie o bardzo 
wczesnej porze pokazuje jak bardzo 
wyczekiwaną inwestycją jest budo-
wa trasy tramwajowej na naramo-
wice.

właśnie ze względu na spodzie-
wane duże zainteresowanie kursami 
do i z ul. włodarskiej wzmocniono 
w miniony weekend komunika-
cję na tej trasie. oprócz linii nr 3, 
która została  wydłużona i zamiast 
kończyć kurs na pętli wilczak, po-
jechała od soboty dwa przystanki 
dalej, 21 i 22 sierpnia uruchomiona 
została specjalna linia nr 33. kur-
sowała między godziną 10 a 18 na 
trasie z rynku Jeżyckiego do wło-
darskiej. obsługiwały ją tramwaje 
sprowadzone z niemiec do Po-
znania w latach 90. - tzw. helmuty. 
zarówno one, jak i wszystkie jeż-
dżące na trasie linii nr 3, były dwu-
kierunkowe. za ulicą włodarską 
nie ma bowiem pętli, więc tramwaj 
musiał, dzięki specjalnie zamonto-
wanej zwrotnicy, przejechać na tory 

w stronę centrum. Podobnie będzie 
też, po zakończeniu całej inwestycji, 
na przystanku końcowym przy ul. 
błażeja. z myślą właśnie o obsłudze 
trasy na naramowice miasto kupiło 
20  dwukierunkowych moderusów 
Gamma. oprócz nich mPk dyspo-
nuje jeszcze dziesięcioma moderu-
sami beta oraz trzema film „helmu-
tami”.

od poniedziałku, 23 sierpnia, tra-
sę obsługiwać będzie już tylko linia 
nr 3. na stronie ztm Poznań opu-
blikowany jest rozkład jazdy. wy-
nika z niego, że w dni powszednie 
będzie ona kursować co 15, a po 
godzinie 19, podobnie jak w soboty, 
niedziele i święta - co 20 minut.

Teraz na Włodarską,  
w 2022 do Błażeja
trasa tramwajowa na odcinku 

pomiędzy pętlą wilczak a ulicami 
włodarską i Lechicką wybudowana 

została wzdłuż ul. naramowickiej, 
po jej zachodniej stronie. Przystan-
ki wyposażone będą w wiaty, ławki, 
kosze na śmieci i tablice informacji 
pasażerskiej. większość torowiska 
pokrył rozchodnik, czyli roślina od-
porna na suszę. więcej zieleni po-
jawi się po zakończeniu wszystkich 
prac towarzyszących, gdy będzie 
możliwość zapewnienia roślinom 
jak najlepszych warunków w proce-
sie przyjmowania się i rozwoju.

torowisko zostało wybudowa-
ne w technologii pozwalającej na 
cichą jazdę tramwajów. na trasie 
wprowadzane są również nowe 
rozwiązania techniczne. z myślą 
o motorniczych przewidziano sys-
tem awaryjnego sterowania zwrot-
nicami. Gdy nie zadziała normalnie 
wykorzystywany system sterowany 
z kabiny prowadzącego, to nowe 
rozwiązanie umożliwia przełączenie 
położenia zwrotnicy za pomocą spe-
cjalnego pulpitu - bez konieczności 
wykorzystania tradycyjnego zwrot-
nika. z myślą o osobach z niepełno-
sprawnościami przygotowano też 
system naprowadzania dźwiękowe-
go do poszczególnych przystanków.

Wielki plac budowy
również prace drogowe między 

pętlą wilczak a ul. włodarską do-

biegają końca. ulica  naramowic-
ka jest pokryta nową nawierzchnią, 
powstały chodniki i drogi rowero-
we. Do wykonania pozostały robo-
ty wykończeniowe, np. brukarskie 
czy też związane z małą architek-
turą. tempa nie tracą także prace 
na odcinku do ul. błażeja. wielkim 
placem budowy jest węzeł w miej-
scu skrzyżowania ul. Lechickiej 
i naramowickiej. Intensywne ro-
boty prowadzone są zarówno przy 
wznoszonym wiadukcie tramwajo-
wym, jak i wiadukcie drogowym. 
trwają również prace na skrzyżo-
waniu ul. Lechickiej z ul. murawa. 
Do ul. sarmackiej trasa jest już 
bardzo dobrze widoczna - pokrył ją 
rozchodnik i montowane są słupy 
trakcyjne. na ostatnim odcinku, 
czyli między tzw. ul. nową stoiń-
skiego i błażeja, także montowane 
są słupy i widać zarys powstającej 
ulicy wraz z tramwajowym przy-
stankiem końcowym i miejscem na 
autobusowy. 

w sumie powstająca trasa ma 
ok. 3,3 km długości. Licząc od pę-
tli wilczak do ul. błażeja, tramwaj 
zatrzymywał się będzie na ośmiu 
przystankach. z kolei długość dróg, 
włącznie z dojazdowymi i skrzyżo-
waniami, wyniesie prawie 7,5 km. 
RB

Tramwaje 
pojechały 
w stronę 
Naramowic
w sobotę, 21 sierpnia, o godzinie 4:34 
pierwszy tramwaj ruszył z pętli wilczak 
w kierunku naramowic Fo
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Tramwaj 
na Naramowice 
to jedna z najważ-
niejszych inwestycji 
w Poznaniu

ul. mateckiego na Piątkowie zy-
skała wygodny chodnik, a także 
wodociąg i kanalizację. zasadnicze 
roboty budowlane dobiegły końca, 
aktualnie trwają przygotowania do 
procedury odbiorowej i wprowa-
dzana jest stała organizacja ruchu. 
wzdłuż ul. morasko także powstaje 
nowy chodnik - trwają tam aktual-
nie prace budowlane.

- to kolejne przedsięwzięcia, 
które realizujemy na peryferyjnych 
osiedlach. mimo że nie mają one 
takiego rozmachu jak np. rewita-
lizacja centrum czy budowa trasy 
tramwajowej na naramowice, to 
ich znaczenie dla mieszkańców jest 
równie istotne. Prace na ul. matec-
kiego umożliwią następne inwesty-
cje mieszkaniowe w tym obszarze, 
zaś nowy chodnik i oświetlenie przy 
ul. morasko poprawią bezpieczeń-

stwo - zaznacza mariusz wiśniew-
ski, zastępca prezydenta Poznania.

- spółka PIm zajmuje się nie tylko 
dużymi inwestycjami, takimi jak np. 
trasy tramwajowe, ale też mniejszy-
mi, a bardzo ważnymi dla lokalnych 
społeczności. chodniki na ul. ma-
teckiego i morasko ułatwią miesz-
kańcom codzienne poruszanie się. 
oba zadania obejmują także m.in. 
budowę kanalizacji deszczowej - 
mówi tomasz Płóciniczak, dyrektor 
ds. przygotowania i realizacji inwe-
stycji w spółce Poznańskie Inwesty-
cje miejskie.

ul. mateckiego zmieniła się 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
obornicką do skrzyżowania z ul. 
morasko i marka z Aviano. na całej 
długości powstał chodnik. wcze-
śniej liczył tylko 200 metrów, na 
pozostałych odcinkach trzeba było 

poruszać się gruntowym poboczem. 
w ramach inwestycji zbudowano 
dwa kolejne odcinki o łącznej dłu-
gości ok. 600 metrów. wzdłuż ulicy 
powstała kanalizacja deszczowa, 
przebudowano oświetlenie, zamon-
towano kosze na śmieci oraz ele-
menty małej architektury.

zadanie jest prowadzone przy 
współudziale spółki Aquanet. bu-
dowę chodnika wykorzystano do 
uzbrojenia ul. mateckiego w sieć 
kanalizacyjną i wodociągową, co 
umożliwi prowadzenie inwestycji 
mieszkaniowych w tym rozbudowu-
jącym się rejonie Piątkowa.

z kolei prace budowlane na ul. 
morasko rozpoczęły się pod koniec 
czerwca. na odcinku pomiędzy ul. 
szklarniową a meteorytową i Desz-
czową powstaje nowy chodnik z ka-
nalizacją, oświetleniem i platforma-

mi przystankowymi. na czas robót 
wprowadzony został tam ruch wa-
hadłowy i ograniczenie prędkości 
do 30 km na godz. Aktualnie trwa 
budowa kanalizacji deszczowej.

cel inwestycji to poprawa bezpie-
czeństwa i funkcjonalności obecne-
go układu komunikacyjnego. nowy 
chodnik będzie miał prawie 800 
metrów długości i 2-3 metry szero-
kości. na wysokości przystanków 
wybudowane zostaną platformy 
wyniesione względem krawędzi 
jezdni usprawniające wsiadanie do 
autobusów, pojawi się także nowe 
przejście dla pieszych. ul. morasko 
zyska nową kanalizację deszczową 
odprowadzającą wody opadowe, 
utwardzone zostaną zjazdy do po-
sesji i przebudowane będzie oświe-
tlenie. 
PIM/JZ
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Nowe chodniki na północy Poznania

Ul. Mateckiego na Piątkowie 
zyskała m.in. wygodny chodnik.
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roboty na ulicy Głogowskiej postę-
pują, dzięki czemu już od września 
pasażerowie będą mogli korzystać 
z nowego przystanku wiedeńskiego 
sielska. kolejne dostosowane do 
potrzeb pasażerów przystanki po-
wstaną na ulicy Dąbrowskiego przy 
rynku Jeżyckim. Prace rozpoczną 
się 18 września. 

Wygodniej i bezpieczniej 
Przystanki wiedeńskie to roz-

wiązanie stosowane w miejscach, 
w których pasażerowie wsiadają do 
tramwajów bezpośrednio z jezd-
ni. Po raz pierwszy zastosowano je 
w wiedniu - stąd ich nazwa. Funk-
cjonalność przystanków wiedeń-
skich polega na tym, że fragment 
jezdni na długości przystanku pod-
wyższa się do poziomu chodnika. 
to udogodnienie szczególne istotne 
w przypadku osób starszych,  z nie-
pełnosprawnościami, a także opie-
kunów z małymi dziećmi. 

- Jesteśmy pewni, że zastosowane 
rozwiązanie nie tylko znacznie po-
prawi wygodę naszych pasażerów, 
ale także wpłynie na poprawę ich 
bezpieczeństwa - mówi Jan Gosiew-
ski, dyrektor ztm w Poznaniu.  

31 lipca rozpoczęto przebudowę 
znajdującego się na ul. Głogowskiej 
przystanku sielska (w kierunku 
Górczyna). Fragment jezdni zosta-
nie tam podwyższony do poziomu 
chodnika. w ramach prowadzo-
nych prac wykonany zostanie peron 
i jego krawędź o długości 45 metrów 
oraz jezdnia (na długości przystan-
ku) wraz z rampami - wjazdową 
i wyjazdową. 

Zmiana organizacji ruchu
budowa przystanku nie spowo-

dowała zmian w kursowaniu linii 
tramwajowych, ale zmieniona zo-
stała organizacja ruchu drogowe-
go. Pasażerowie korzystają obecnie 
z tymczasowego przystanku au-
tobusowo-tramwajowego sielska 
zlokalizowanego przed skrzyżo-
waniem ul. sielskiej z ul. Głogow-
ską. Jezdnia w kierunku Górczyna 
została zwężona, skrajny pas ru-
chu pozostaje zamknięty. Jazda na 

wprost i skręt w prawo w ul. sielską 
odbywa się tylko z jednego pasa, po 
którym poruszają się również tram-
waje (z ul. bosej możliwość wyjazdu 
tylko w prawo). kierowcy pojazdów 
o masie powyżej 3,5 t zmuszeni są 
korzystać z objazdu wytyczonego 
ulicami Palacza, Arciszewskiego 
i Ściegiennego.

Prace zakończą się w sierpniu, 
dzięki czemu na początku września 
przystanek wiedeński sielska zo-
stanie udostępniony dla pasażerów. 
Po zakończeniu prac na ul. Głogow-
skiej od skrzyżowania z ul. Palacza 
i ul. krauthofera do skrzyżowania 
z ul. sielską wprowadzona zostanie 
nowa docelowa organizacja ruchu, 
w ramach której na tym odcinku 
wydzielone będzie torowisko tram-
wajowe. od tej pory kierowcy będą 
mieli do dyspozycji jeden pas ruchu 
dla każdego kierunku, a tramwaje 
nie będą już blokowane przez samo-
chody.

Początek prac 18 września
kolejnym miejscem, w którym, 

zgodnie z zapowiedzią, wprowadzo-
ne zostaną potrzebne usprawnienia 
ułatwiające korzystanie z trans-
portu publicznego, jest ulica Dą-
browskiego przy rynku Jeżyckim. 
Już 18 września rozpoczną się tam 
prace związane z budową dwóch 
przystanków wiedeńskich rynek 
Jeżycki. Pasażerowie zyskają wy-
godne miejsca, z których wsiadanie 
i wysiadanie z tramwajów będzie ła-
twiejsze i bezpieczniejsze. 

Przystanki sielska i rynek Jeżyc-
ki to nie jedyne miejsca w Poznaniu, 
w których zastosowano ułatwie-
nie rodem z wiednia. wyniesione 
platformy przystankowe funkcjo-
nują już w Poznaniu w kilku loka-
lizacjach: na ul. Gwarnej, ul. strze-
leckiej (przystanek łąkowa i pl. 
wiosny Ludów), na ul. Św. marcin 
(przystanek ratajczaka) oraz na 
Górnej wildzie (przystanki róża-
na). 

warto pamiętać, że gdy na przy-
stanku nie ma tramwaju, podwyż-
szony fragment ulicy pozostaje 
jezdnią, po której poruszają się 
samochody. wówczas pasażerom 
nie wolno przekraczać żółtej linii. 
w momencie, kiedy na przystanku 
stoi tramwaj, to kierowcy mają obo-
wiązek zatrzymać się przed wjaz-
dem na podwyższoną rampę. 
ZTM/AW

Poznań

Więcej przystanków wiedeńskich
trwa budowa przystanku wiedeńskiego 
sielska, a już we wrześniu rozpoczną 
się prace przy rynku Jeżyckim, gdzie 
przebudowane zostaną przystanki w 
ciągu ulicy Dąbrowskiego. Dzięki temu 
pasażerom łatwiej będzie wsiąść do 
tramwaju i z niego wysiąść
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Informacji z Poznania szukaj także 
na naszglospoznanski.pl

Na początku 
września przystanek 
wiedeński Sielska 
zostanie udostęp-
niony dla pasażerów
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z uwagi na trwający stan epide-
miczny XII ogólnopolski edukacyj-
ny Piknik ekologiczny Pobiedziska 
2021 odbywa się w nowej formule 
i trwa  w okresie od czerwca do 
września.

Piknik rozpoczął się od ogłoszo-
nych w czerwcu konkursów dla szkół  
na przygotowanie prezentacji/re-
portażu/filmu na temat: „ochrona 
klimatu. zmieniamy nawyki, nie 
klimat”,  dla przedszkoli na zorga-
nizowanie 15-minutowego występu 
o tematyce ekologicznej/przyrodni-
czej.  celem konkursów była m.in. 
popularyzacja tematyki ekologicz-
nej, zainteresowanie młodzieży 
zagadnieniami zmian klimatu, jak 
również działaniami mającymi na 
celu zmniejszenie lub uniknięcie ich 
negatywnych skutków oraz integra-
cja i aktywizacja dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo w czerwcu partnerzy 
imprezy Państwowe Gospodar-
stwo wody Polskie rzGw Poznań 
oraz regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Poznaniu przepro-
wadzili lekcje on-line dla dzieci ze 
szkół podstawowych.

trwają trzy  konkursy w ramach 
pikniku. zapraszamy mieszkań-
ców gminy Pobiedziska do wzięcia 
udziału w: 

- konkursIe FotoGrAFIcz-
nym pt.: „zielono-niebieskie Po-
biedziska, którego celem jest zgro-
madzenie fotografii ukazujących 
piękno gminy Pobiedziska  oraz 
prezentacja najcenniejszych przy-
rodniczo miejsc na terenie gminy 
Pobiedziska;

- konkursIe PLAstycz-
nym pt.:  „namaluję, narysuję …, 
segregację wypromuję”, przezna-
czony dla  uczniów klas I-III oraz IV 
– V  szkół podstawowych z terenu 
gminy Pobiedziska, którego celem 
jest podnoszenie świadomości eko-
logicznej dzieci i młodzieży, popu-
laryzowanie wśród uczniów treści 
związanych segregacją odpadów 
komunalnych, kształtowanie wy-
obraźni uczniów poprzez prace pla-
styczne.

- konkursIe nA PrzePro-
wADzenIe rAJDu PIeszeGo 
Przez obszAr PArku krA-
JobrAzoweGo Promno Lub 
PArku krAJobrAzoweGo 
PuszczA zIeLonkA zLokA-

LIzowAnycH nA terenIe 
GmIny PobIeDzIskA, rajd od-
bywa się w formule samodzielnej 
wędrówki uczestników, w grupach 
zorganizowanych od 2 do 6 osób. 
zadaniem grupy uczestników jest 
samodzielne zaplanowanie rajdu, 
jego wykonanie oraz przygotowanie 
sprawozdania. rajd powinien od-
być się do 10 września 2021 r. Przed 
wyruszeniem na trasę  (ok. 7 do 10 
km) przedstawiciel grupy zgłasza 
zamiar przystąpienia do konkursu 
podając ilość uczestników oraz ich 
imiona i nazwiska na adres: paulina.
warda@pobiedziska.pl.

mapy  Parku krajobrazowego 
Promno i Parku krajobrazowego 
Puszcza zielonka oraz regulaminy 
konkursów i  przeprowadzenia raj-
du na: http://www.pobiedziska.pl/
trwaja-konkursy-ramach/.

Podczas finału pikniku, który 
planowany jest na wrzesień 2021 
r., zostaną rozlosowane nagrody 
dla zwycięzców biorących udział 
w konkursach ekologicznych oraz 
rajdzie terenowym. odbędzie się 
także akcja wymiany makulatury na 
drzewka. 
ŁK

na niedzielne spotkanie (15 sierp-
nia) z Felicjanem Andrzejczakiem  
przybyli jego fani nawet spoza po-
wiatu poznańskiego. wykonawca 
przypomniał między innymi utwór 
„nowa wieża babel”. Artysta nie 
tylko śpiewał. wziął udział w akcji 
szczepienia przeciw covid-19, pod-
pisując się na koszulkach, rozdawa-

nych osobom zaszczepionym. Przy 
okazji wizyty w Pobiedziskach opo-
wiedział też o powstaniu płyty „10 
lat samotności”, nagranej jesienią 
ubiegłego roku z „budką suflera”. 

– Graliśmy w katowickim 
spodku. w garderobie romek Lip-
ko powiedział: „znamy się 40 lat, 
a nie nagraliśmy wspólnej płyty”. 

zabraliśmy się do pracy. niestety, 
w trakcie nagrań romek odszedł – 
mówi Felicjan Andrzejczak. muzy-

cy „budki suflera”: mietek Jurecki 
i tomek zeliszewski odnaleźli póź-
niej w archiwum kompozytora pio-

senki, które ten polecił im nagrać. 
I tak powstała płyta.

w niedzielę, 29 sierpnia, odbę-
dą się Dożynki Gminne i kolejne 
koncerty. Gwiazdą będzie zespół 
„tre Voci”. zapraszamy nad Je-
zioro biezdruchowo w Pobiedzi-
skach. 
RD

Pobiedziska

Gwiazdy pobiedziskich koncertów
Pierwsza edycja „Festiwalowego Lata. Pobiedziska 2021” za nami. Jej gwiazdą był Felicjan Andrzejczak 
z zespołem
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Edukacyjny Piknik Ekologiczny
 NASZ PATRONAT

o gminie Pobiedziska 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

W garderobie Romek Lipko powiedział: 
„Znamy się 40 lat, a nie nagraliśmy 
wspólnej płyty”. Zabraliśmy się do pracy
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Murowana Goślina

rekLAmA

to już szósta edycja tego wyjątko-
wego biegu. z wiadomych wzglę-
dów edycja 2020 nie odbyła się 
– tym niemniej organizatorzy wra-
cają ze zdwojoną siłą i zapraszają 
12 września na znaną  wszystkim 
trasę. 

bieg zostanie przeprowadzony 
ulicami miasta murowana Goślina 
po oznaczonej trasie na dystansie 
10 km i 5 km (dwie i jedna pętla). 
start o godzinie 10:30. Limit czasu 
na ukończenie biegu 10 km: 100 mi-
nut, 5 km: 50 minut. trasa posiada 

atest PzLA i będzie oznaczona co 1 
km. biuro zawodów znajdować się 
będzie w hali widowiskowo - sporto-
wej przy ul. mściszewskiej 10 w mu-
rowanej Goślinie.

w tym roku bieg rozegrany zosta-
nie w 3 formatach:

– indywidualnym – dystans 10 
km,

– indywidualnym – dystans 5 km,
– sztafetowym – dystans 3x5 km.
Dodatkowo bieg dla dzieci 

z przeszkodami (darmowy) - re-
jestracja na wszystkie formaty na 

stronie www.murowana10.pl. Do 
zobaczenia! 
DD

Murowana Dycha już wkrótce
murowana Dycha to bieg na 5 i 10 kilometrów, który odbywa się ulicami murowanej Goślinie

Fo
t.

 m
At

e
r

IA
ły

 P
r

A
so

w
e

o murowanej Goślinie czytaj także 
na naszglospoznanski.pl
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Po roku przerwy zapraszamy do 
komornik na wspólne świętowa-
nie Dni Gminy komorniki. Impre-
za odbywać się będzie w weekend 
4-5 września na terenie malowni-
czego muzeum rolnictwa w szre-
niawie. 

na młodszych i dorosłych miesz-
kańców czeka wiele atrakcji, ani-
macji i warsztatów. Gwiazdą tego-
rocznych Dni Gminy będzie zespół 
De mono, od lat obecny na polskiej 
scenie muzycznej, którego przeboje 
umiemy śpiewać wszyscy. 

w niedzielę natomiast odbędzie 
się spotkanie z aktorem Andrzejem 
Grabowskim, który zaprezentuje 
swój kabaretowy program „Żywot 
człowieka zabawnego”. Poza tym 
wystąpią nasi lokalni artyści.

w piątek, 3 września w centrum 
tradycji i kultury wójt Jan broda 
wręczy wyróżnienia bene meritus 
– szczególnie zasłużony na trady-
cyjnym spotkaniu Przyjaciół Gminy 
komorniki.

zarówno w sobotę jak i niedzielę, 
na terenie muzeum będzie działał 

mobilny punkt spisowy, każdy, kto 
jeszcze nie spisał się w spisie po-
wszechnym, będzie mógł to zrobić. 
organizatorzy, Gminny ośrodek 
kultury w komornikach i urząd 
Gminy komorniki, planują tak-
że zorganizować punkt szczepień 
przeciwko covid-19. serdecznie 
w ich imieniu zapraszamy. 
Red 

koMorniki

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, 
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. smugi 84 wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. malwowa 158, 60-175 Poznań/skórzewo  
• redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

Zagra De Mono 
zespół De mono będzie gwiazdą tegorocznych Dni Gminy 
Komorniki 

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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w 2021 r. w ramach zadania inwe-
stycyjnego „rozbudowa i przebu-
dowa urzędu poprzez dobudowę 
windy zewnętrznej” rozpoczęto 
procedurę postępowania przetargo-
wego. Podczas pierwszego przetar-
gu, 19 lutego br. udało się wyłonić 
wykonawcę budowy windy. nieste-
ty, odmówił on podpisania umowy. 
Dlatego ogłoszono kolejny prze-
targ, w wyniku którego wyłoniono 
wykonawcę. w  maju br. podpisano 
umowę, prace zakończono w krót-
kim terminie realizacji, pod koniec 
lipca br. następnie przystąpiono do 
odbioru technicznego urządzenia 
i od połowy miesiąca można już ko-
rzystać z windy w urzędzie. 

budowa windy (zakup i montaż 

wraz z niezbędnymi pracami towa-
rzyszącymi) kosztowała 270,576 zł. 
na ten cel, w roku ubiegłym, naszej 
gminie udało się pozyskać dofinan-
sowanie z Państwowego Funduszu 
rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami 
III” w obszarze: likwidacja barier 

w urzędach, placówkach edukacyj-
nych lub środowiskowych domach 
samopomocy w zakresie umożli-
wienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania. 
kwota dofinansowania to 65.178 zł, 
czyli 30% całej inwestycji.

winda w stalowo-szklanym szy-
bie została zainstalowana na ze-
wnątrz budynku od strony parkin-
gu w celu dostosowania urzędu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
takie rozwiązanie było konieczne, 
ponieważ nie pojawiała się jaka-
kolwiek inna możliwość zainstalo-
wania jej wewnątrz urzędu. winda 
obejmuje oczywiście wszystkie pię-
tra budynku, który jest czterokon-
dygnacyjny z wysokim parterem.

Jak mówi burmistrz miasta 
i gminy buk Paweł Adam warunki 
w urzędzie zostały już dostosowane 
do potrzeb osób starszych i niepeł-
nosprawnych. – zlikwidowaliśmy 
kolejną bardzo ważną barierę ar-
chitektoniczną w naszej gminie. 
Jednak budynek urzędu wymaga 
kolejnych remontów, które będą 
systematycznie podejmowane. 
w pierwszej kolejności naprawy 
wymaga, niestety już przeciekający 
dach, a także wejście od strony ul. 
ratuszowej.
Edyta Wasielewska

Winda w budynku urzędu w Buku
schody nie stanowią już w urzędzie miasta i Gminy w buku przy ulicy Ratuszowej 1 bariery nie do 
pokonania. Zainstalowana została winda, z której można korzystać
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o gminie buk czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Budowa windy (za-
kup i montaż wraz 
z pracami towarzy-
szącymi) kosztowa-
ła 270,576 zł

2 ruszbuk to druga edycja akcji, 
którą 28 sierpnia (sobota) współor-
ganizuje miejsko-Gminny ośrodek 
kultury w buku. wystarczy zapisać 
się na spacer pieszy (z kijkami lub 
bez) lub rowerowy na stronie wyda-
rzenia www.tiny.pl/9mhhx (zakład-
ka zapisy, trwają do 26 sierpnia) 
i tam odnotować pokonane kilome-
try. start w samo sobotnie południe, 
punktualnie o godzinie 12.00. mini-
malne dystanse to 5 km dla piechu-

rów i 15 km dla rowerzystów. Jeśli 
akurat nie ma was w buku, to żaden 
problem. kilometry można pokonać 
w dowolnym miejscu na świecie 
i dodatkowo na dowód pokonania 
wyzwania przesłać kartkę na adres: 
miejsko-Gminny ośrodek kultury, 
ul. Dobieżyńska 27, 64-320 buk. 
na najwytrwalszych spacerowiczów 
czekają nagrody rzeczowe oraz kon-
kurs na najciekawszą pocztówkę.      
Izabela Dachtera-Walędziak

Rusz się (z) Buku!
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19 września o godz. 16 zapraszamy 
do Pałacu Jankowice (gm. tarnowo 
Podgórne) na inspirujące spotkanie 
z Pauliną smaszcz, która na bazie 
doświadczeń ponad 25-letniej ak-
tywności jako menedżer Pr i komu-
nikacji, mentorka, szkoleniowiec, 
konsultant biznesu, opowie w jaki 
sposób świadomie wybrać swoją 
rolę oraz doceniać siebie i swoje 
działania. wykład zilustrowany bę-
dzie przykładami jak kobiety potra-
fią inspirować, budować, tworzyć 
i zmieniać świat biznesu, gospo-
darki, kultury i polityki jeśli tylko 
są świadome swoich zalet i wad. 
Jak bardzo krytycznie kobiety pod-
chodząc do siebie nie zauważają jak 
wiele osiągnęły. radość z sukcesów 
to nie tylko szczęście i przyjemność 
płynące z wielkich czynów, ale rów-
nież wypływające z małych codzien-
nych działań i satysfakcji z wypeł-
nianych świadomie ról. 

Paulina smaszcz od 25 lat pra-
cuje w branży komunikacji i public 
relations w dużych firmach, budu-
jąc polskie oraz międzynarodowe 
projekty strategiczne. w 2018 r. 
zdobyła nagrodę brązowy spinacz 
za promocję serialu „kruk. szep-
ty słychać po zmroku”. wcześniej, 
razem ze swoim zespołem, zdobyła 
aż 4 najbardziej prestiżowe nagrody 
w branży public relations: 3 złote 
spinacze i nagrodę Publiczności, 

a także teLekAmerĘ, wydarze-
nie roku emPIku i nagrodę Filmo-
wą orłA. 

Pracowała jako prezenterka 
w tVP1 oraz tVP2, prowadziła po-
ranne show Pytanie na śniadanie, 
realizowała i prowadziła programy 
w wIzJI sPort, gospodyni pro-
gramu parentingowego w tVn 
styLe. Autorka książki mentorin-
gowej „bądź kobietą Petardą. Jak 
zająć się sobą i żyć świadomie.”, 
która otrzymała nagrodę książka 
roku 2021. Felietonistka i wykła-
dowca akademicki wyższej szkoły 
Handlowej we wrocławiu.

nominowana i nagrodzona 
w konkursach: kobieta z pasją, 
królowa dobroczynności, kobieta 
charyzmatyczna, Lwica biznesu, 
metamorfoza roku, Gwiazda stylu, 
kobieta, która inspiruje 2020. Jako 
jedyna Polka została przedstawiona 
w międzynarodowym wydawnictwie 
GLobAL InFLuentIAL wo-
men. Jest także laureatką nagrody 
Lwica biznesu 2021.

rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 6 września pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 
(pon-pt w godz. 8.00-20.00, sob-nd 
w godz. 12.00-20.00). Procedura 
uczestnictwa w koncertach oraz 
szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl. 
ARz

Bądź kobietą, którą 
chciałabyś spotkać
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Chcesz być dobrze poinformowany?  
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl

Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze  
wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin.  

w pierwszą sobotę września na tere-
nie bolechowskiej Jednostki ratow-
niczo-Gaśniczej nr 8 znów zaparku-
ją pojazdy służb mundurowych, pod 
namiotami staną specjalistyczne 
sprzęty, a strażacy, wojskowi, straż 
graniczna, służba więzienna i poli-
cjanci ponownie zaprezentują swoje 
umiejętności w pokazach zapiera-
jących dech w piersiach. Atrakcji 
z pewnością nie zabraknie: wyścigi 
zdalnie sterowanych samochodów, 

kolorowe dmuchańce, pyszny po-
częstunek, pokazy pirotechniczne 
i wata cukrowa. słowem to, na co 
nasi mieszkańcy czekają cały rok. 

tym razem niezapomnianych 
muzycznych wrażeń dostarczą Hali-
na benedyk, zespół strefa zero oraz 
orkiestra Dęta z chludowa. nie-
spodzianki czekają też na strażaków 
z powiatowych osP – tradycyjnie 
otrzymają sprzęt ratowniczy z rąk 
starosty poznańskiego. 

w tym roku hasło „bezpieczni” 
będzie miało szczególne znaczenie 
– zespół Lekarza rodzinnego Pro 
Familia z czerwonaka zaszczepi 
chętnych (w tym dzieci powyżej  
12 roku życia) przeciw coVID-19. 

czekamy w sobotę, 4 września 
br., od 12 do 16, w bolechowie,  
na terenie Jednostki ratowniczo-
-Gaśniczej numer 8 przy ulicy 
obornickiej 1. 
KW

krótko z Powiatu

Festyn z atrakcjami 
w Bolechowie
Piknik rodzinny „bezpieczni w powiecie poznańskim” 
powraca po przerwie i z przytupem. 4 września zapraszamy 
do Bolechowa, gm. Czerwonak
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Czerwonak, kalwy

A życie okazuje się mieć bardzo 
wysoką cenę, zdecydowanie prze-
kraczającą możliwości finansowe 
rodziców. u boku tymka i bartka 
stoją: rodzina, przyjaciele, darczyń-
cy – oni także walczą do końca i wie-
rzą, że dzięki ludziom dobrej woli 
zakończenie tych historii będzie 
szczęśliwe.

tymka bajera poznaliśmy w 2017 
roku, jako dzielnego 5-latka walczą-
cego z jednym z najgroźniejszych 
nowotworów dziecięcych – neuro-
blastomą. wydawało się, że poko-
nał chorobę, niestety – w tym roku 
dowiedzieliśmy się, że zaatakowa-
ła ponownie… Guz zaczął rosnąć 
w tym samym miejscu co poprzed-
nio, pojawiły się przerzuty do klatki 
piersiowej, do węzłów, do kości…

kolejne litry chemioterapii wlewa-
ne do żył. kolejne zabiegi, cewniki, 
przeszczep szpiku od drugiego dziel-
nego wojownika – małego braciszka 
tymka. niestety nic nie pomogło. 
Leczenie nie dało rezultatów. Pomi-
mo wytoczenia dział najcięższego 
kalibru jest gorzej. są nowe przerzu-
ty, tym razem także w głowie.

rodzice 10-letniego tymka kon-
sultują przypadek synka z kliniką 
w usA. w nowym Jorku, gdzie 
specjalizują się w leczeniu neurobla-
stomy jest jeszcze nadzieja, jednak 
koszty leczenia będą niebotyczne! 

Dlatego apelujemy o pomoc 
w uzbieraniu środków na ratowanie 
życia chłopca.

Jak można pomóc?
- wpłata darowizny za pośrednic-

twem Fundacji siepomaga: https://
www.siepomaga.pl/ratujemytymka

- przekazanie darów na potrzeby 
prowadzonych licytacji charytatyw-
nych, kontakt: katarzyna woźniak: 
tel. 519502702

bartek nowakowski był aktyw-
nym, wysportowanym chłopcem, 
u którego rok temu wykryto guza 
mózgu. w listopadzie ubiegłego 
roku chłopiec przeszedł operację 
jego usunięcia, jednak w konse-
kwencji wystąpiło porażenie czte-
rokończynowe i przez długi czas 
znajdował się pod respiratorem. 
rozwinęło się również wodogłowie, 
musiał mieć założoną zastawkę. 
stan chłopca zmieniał się wielokrot-
nie. obecnie bartek ma już trzecią 
zastawkę, został odłączony od re-
spiratora i 31 lipca wrócił do domu. 
kontakt chłopca z otoczeniem jest 
utrudniony. ze względu na ciągłe le-
żenie w szpitalnym łóżku bartek ma 
już niedowład rąk i nóg i potrzebuje 
intensywnej rehabilitacji. niestety, 
wyzwaniem są nie tylko koszty, ale 
także znalezienie ośrodka rehabi-
litacyjnego, który pilnie przyjmie 
chłopca (terminy są bardzo odle-
głe).

sytuacja finansowa rodziny jest 
bardzo trudna ponieważ opieka nad 
bartkiem oraz drugim – niepełno-
sprawnym synem (młodszy brat 
bartka ma stwierdzoną nieuleczal-
ną chorobę – zespół Angelmana) 
uniemożliwia rodzicom podjęcie 
stałej pracy.

Jak można pomóc?
- udział w licytacjach na grupie 

Fb Postawmy na bartka
- wpłata darowizny za pośrednic-

twem Fundacji siepomaga:
https://www.siepomaga.pl/bar-

tlomiej-nowakowski
- przekazanie darów na potrzeby 

prowadzonych licytacji charytatyw-
nych,

-  kontakt: marta mikstura, Joan-
na Janas 606974097, 514336131. 
Red

Tymek i Bartek na polu walki 
Dwóch chłopców z gminy czerwonak toczy właśnie największą walkę swojego życia – walkę o życie
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Tymek Bajer

Bartek Nowakowski

Festyn rodzinny odbył się 10 lipca 
w kalwach (gm. buk) przy placu 
wiejskiego Domu kultury. w pro-
gramie przewidziano magiczne ani-

macje dla dzieci, konkursjadę – za-
bawy i konkursy dla całych rodzin, 
pokazy strażackie osP nieprusze-
wo. Przybyli też seniorzy z Pogodnej 

Jesieni i umilili czas piosenkami, 
wystąpiła też kapela podwórkowa 
„Junki z buku” z piosenką biesiad-
ną.                                                                             

na koniec odbyła się zabawa ta-
neczna z zaprzyjaźnionym zespo-
łem „układ”.

organizatorem był sołtys kalw 

Damian boiński z radą sołecką 
i kołem Gospodyń wiejskich wsi 
kalwy. 
Red

Festyn rodzinny w Kalwach 
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władze samorządowe - burmistrz 
szymon matysek, zastępca burmi-
strza waldemar biskupski, a także 
sołtys sannik marzena Pietraszew-
ska, bogumił wilczyński ze związ-
ku kombatantów rP i byłych więź-
niów Politycznych oraz regionalista 
kazimierz matysek zapalili znicze 

pod tablicą generała Ignacego Prą-
dzyńskiego.

zebrani pod pomnikiem mogli 
wysłuchać prelekcji przygotowanej 
przez kazimierza matyska.

Generał Prądzyński jest najwyż-
szym rangą żołnierzem wywodzą-
cym się z kostrzyńskiej gminy, był 

kwatermistrzem powstania listopa-
dowego, zwycięzcą spod Igań i bu-
downiczym kanału Augustowskie-
go. AB

kostrzyn

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 sfinansowała gmina 
kostrzyn. zadanie obejmuje popra-

wę bezpieczeństwa poprzez wpro-
wadzenie pełnej sygnalizacji świetl-
nej na całym skrzyżowaniu, budowę 
przejścia dla pieszych w ulicy ko-
ścielnej (z parkingu na teren przy 

kościele) oraz poszerzenie chodni-
ków w rejonie przejść dla pieszych.

wartość kosztorysowa zadania 
496 920 złotych, a otrzymane dofi-
nansowanie wynosi 397 536 tysię-

cy złotych co stanowi maksymalną 
kwotę dotacji wynoszącą 80%.

termin realizacji zadania przez 
powiat poznański to sierpień 2022 
roku. UM 

odcinek między osiedlami jest go-
towy do przyjęcia ruchu lokalnego. 
Gmina kostrzyn realizuje najwięk-
szą inwestycję w historii gminy pt.: 
„budowa układu drogowego w re-
jonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 

i Powstańców wlkp. w kostrzynie 
(drogi powiatowe w granicach 
miasta) wraz z tunelem pod toro-
wiskiem linii kolejowej e20 relacji 
Poznań – warszawa”. 
UM

Gmina kostrzyn otrzymała dofinan-
sowanie na realizację zadania „bu-
dowa przejścia dla pieszych przy 
szkole Podstawowej nr 2” w ra-
mach rządowego programu popra-
wy 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 zadania 
243 540 złotych a gmina kostrzyn 
otrzymała maksymalne dofinanso-
wanie w wysokości 80% a więc kwo-
tę 194 832 złote.

termin realizacji zadania to maj 
2022 roku. UM

Święto Wojska Polskiego
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Powstanie sygnalizacja przy kościele

o gminie kostrzyn czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Połączenie osiedla 
Grunwaldzkiego 
i Strumiany Południe

Będzie sygnalizacja przed SP 2
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Wartość kosztoryso-
wa zadania 496 920 
złotych

Skatepark w Kostrzynie już działa
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stęszew

w niedzielę, 15 sierpnia, na tra-
wiastym terenie stęszewskiej hali 
widowiskowo-sportowej odbył się 
piknik rodzinny. na dzieci czekały 
dmuchane zamki wraz z bykiem 
rodeo, mini-koncert muzyczny 
oraz kurs pierwszej pomocy. Dużą 

popularnością cieszyło się malowa-
nie twarzy, a przez cały czas dookoła 
unosiły się kolorowe bańki mydlane. 
Dodatkowo podczas trwania pikni-
ku można było zaszczepić się prze-
ciwko covid-19, bez wcześniejszej 
rejestracji. Red

Popołudnie z bańkami 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   
stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 275 Burmistrza Gminy Stęszew z 
12 sierpnia 2021 r.  

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.  

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy,  wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 274 Burmistrza Gminy 
Stęszew z 10 sierpnia  2021 r.  

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl. 

wyciąg z ogłoszenia BurmistrzA gminy stęszew
o  przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej 

w Strykowie przy ul. Przemysłowej,  gm. Stęszew.

Poz. Nr działki Powierzchnia Nr K.W. Położenie Cena wywoławcza
netto Wadium Postąpienie

1 675/1 1.8338ha
PO1S/00048521/2 Strykowo 

ul. Przemysłowa 

1.458.000,00zł 145.800,00zł 14.600,00zł
2 675/2 1.4999ha 1.294.000,00zł 129.400,00zł 13.000,00zł
3 675/3 1.5014ha 1.295.000,00zł   129.500,00zł 13.000,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

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

Wadium należy wnieść: do dnia 21października 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stęszew:  10 9048 0007 
0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew. 

Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (Dz.Urz. Woj. Wlkp z dnia 24 lutego 2004r. Nr 21, poz. 606) część 
nieruchomości znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny działalności gospodarczej - AG 6 i AG 8.   
Pozostała część nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce 
przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew, 
zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lipca 2020r. docelowo w sposobie 
zagospodarowania określona jest jako  P - zabudowa produkcyjna, składy, magazyny. 

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
Stęszew www.steszew.pl –> OFERTA INWESTYCYJNA.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 16, tel. 618-197-149., mail- geodeta@steszew.pl.  

wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców gmina stęszew przy-
gotowała akcję szczepień wyjazdo-
wych w sołectwach. Aby dotrzeć do 
jak największej liczby osób zaintere-
sowanych szczepieniem, konieczne 
było przeprowadzenie akcji infor-
macyjnej. 

ogłoszenia o szczepieniach za-
mieszczone zostały w social me-
diach i na tablicach informacyj-
nych, przypominając o terminach 
zaplanowanych przyjazdów zespo-
łu medycznego ze stęszewskiego 
centrum medycznego. Podczas 
trzech dni wyjazdowych świetli-
ce w modrzu, strykowie, Dębnie, 
witoblu, będlewie, Jeziorkach 
i skrzynkach pełniły rolę punktów 
szczepień przeciwko covid-19. 
w tym czasie zespół szczepiący ze 
stęszewskiego centrum medycz-

nego zaszczepił 155 mieszkańców 
stęszewskiej gminy. 

obecnie trwają szczepienia wy-

jazdowe, w celu podania drugiej 
dawki preparatu bądź szczepienia 
preparatem jednodawkowym. Red

Ze szczepionką 
w terenie
wyjazdowe szczepienia przeciwko Covid-19 w sołectwach 
gminy Stęszew

Fo
t.

 m
At

e
r

IA
ły

 P
A

r
so

w
e

Fo
t.

 m
At

e
r

IA
ły

 P
A

r
so

w
e

o gminie stęszew czytaj także na 
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strażnicy gminni z Dopiewa – ra-
dosław zając i tomasz strugacz 
uratowali obywatela ukrainy, któ-
ry zesłabł w trakcie pracy. spadł ze 
śmieciarki na drogę w skórzewie. 
miał zawał. bez sprawnie przepro-
wadzonej przez nich reanimacji 
upadku tego by nie przeżył. warto 
znać zasady udzielania pierwszej 
pomocy. strażnicy gminni z Dopie-
wa je znają, a ty?

– Jechaliśmy ulicą kolejową. nor-
malny poranny patrol. była 8:27 – 
relacjonuje radosław zając, straż-
nik gminny z Dopiewa. – kolega 
zauważył, że ktoś leży na drodze, na 
skrzyżowaniu ul. kolejowej ze spół-
dzielczą. włączyliśmy „koguty”, 
dodaliśmy gazu, by szybciej dotrzeć 
na miejsce.

– obok leżącego na brzuchu 
mężczyzny stała kobieta, która roz-
mawiała przez telefon. Dzwoniła na 
pogotowie, wzywała pomoc – mówi 
tomasz strugacz, drugi ze strażni-
ków. – Jej samochód stał niedaleko, 
ale nie była ona sprawcą wypadku. 
obok stała też śmieciarka, z kolega-
mi poszkodowanego. ustaliliśmy, 
że mężczyzna nie był ofiarą potrą-
cenia. był pracownikiem firmy po-
rządkowej. spadł z wozu zbierające-
go odpady komunalne w skórzewie. 
nie wyczuwałem pulsu, obróciliśmy 
go na plecy i przystąpiliśmy do re-
animacji.

strażnicy z Dopiewa na zmianę 
uciskali rytmicznie klatkę piersiową 
60-latka w okolicy mostka, utrzy-
mując tempo 30 ucisków na minu-
tę. Puls wracał i zanikał. walczyli 
o utrzymanie go przy życiu do czasu 
przyjazdu pogotowia. zmieniali się. 
Pod koniec do akcji włączył się kie-
rowca innego pojazdu – lekarz, któ-
ry dołączył do strażników. Gdy na 
miejscu pojawili się ratownicy me-
dyczni, w ruch poszedł defibrylator. 
Funkcje życiowe wróciły. ukraińca, 

który otarł się o śmierć, pogotowie 
zawiozło do szpitala. Gdyby nie re-
fleks i odpowiednia reakcja toma-
sza i radosława, mężczyzna by nie 
przeżył.

rok temu wszyscy strażnicy stra-
ży Gminnej w Dopiewie ukończyli 
kurs „odświeżający” wiedzę prak-
tyczną z udzielania pierwszej pomo-
cy. takie kursy powinniśmy odby-
wać wszyscy, żeby wiedzieć jak się 
zachować. nie wiedzieli jak pomóc 
koledze obecni na miejscu pozostali 
pracownicy firmy porządkowej.

– Dbamy o to, by nasi strażnicy 
podnosili swoje kwalifikacje, posia-
dali wiedzę i umiejętności użyteczne 
podczas pełnienia służby – mówi 
Adam Półtoraczyk, komendant 
straży Gminnej w Dopiewie. – wie-
dzę z zakresu pierwszej pomocy 
powinniśmy posiadać wszyscy, by 
w razie konieczności zareagować, 
uratować komuś życie. nie zawsze 
możemy liczyć na to, że na miejscu 
w porę zjawi się straż Gminna.

– takie sytuacje, jak ta pokazu-
ją, że straż Gminna jest potrzebna 
mieszkańcom. strażnicy gminni 
nie tylko dbają o porządek publicz-
ny, patrolują teren gminy, ustalają 
sprawców wykroczeń, przeprowa-
dzają kontrole i interweniują. Ich 
obecność we właściwym miejscu 
i o właściwym czasie może uratować 
ludzkie życie. Jesteśmy dumni z po-
stawy naszych strażników – mówi 
Paweł Przepióra, wójt gminy Do-
piewo.

straż Gminna w Dopiewie ist-
nieje od 13 lat. tomasz strugacz 
i radosław zając pracują w niej od 
początku.

wójt gminy Dopiewo Paweł Prze-
pióra i w zastępstwie skarbnik Do-
rota Gumienna 10 sierpnia pod-
pisali umowy z wicemarszałkiem 
województwa wielkopolskiego 
krzysztofem Grabowskim na łączną 
kwotę 100 tys. zł w ramach progra-
mu „Deszczówka”.

w tym roku dofinansowanie 
otrzymały dwa projekty:

„budowa systemu magazynowa-
nia i zagospodarowania wód opado-
wych na boisku w Palędziu” - kwota 
dofinansowania 50 tys. zł 

w ramach realizacji zadania pla-
nowane jest wykonanie zbiornika 
o pojemności 10 m3 wraz z pompą 
zatapialną oraz hydrantem ogrodo-
wym stanowiącym punkt czerpalny 
umożliwiający wykorzystanie zebra-
nej wody do nawadniania boiska. 
szacowany koszt inwestycji: ok. 85 
tys. zł.

„budowa systemu magazynowa-
nia wody opadowej przy szkole Pod-
stawowej nr 2 w skórzewie” - kwota 
dofinansowania: 50 tys. zł 

zgłoszony projekt zakłada wyko-
nanie zbiornika do magazynowania 
deszczówki o pojemności do 10 m3 
wraz z pompą i systemem rur umoż-
liwiającym wpięcie się do istniejącej 
instalacji nawadniającej. szacowa-

ny koszt inwestycji: ok. 81 tys. zł.
w ubiegłorocznej edycji progra-

mu Gmina Dopiewo z dofinansowa-
niem z samorządu województwa 
wielkopolskiego zrealizowała pro-
jekt pn. „budowa systemu groma-
dzenia i zagospodarowania wody 
deszczowej przy przedszkolu pu-
blicznym w konarzewie w Gminie 
Dopiewo”. wykonano wówczas 
zbiornik magazynujący wodę desz-
czową wraz z systemem rozprowa-
dzającym deszczówkę przy budyn-
ku przedszkola. całkowity koszt 
projektu wyniósł prawie 130 tys. zł  
brutto, z czego 50 tys. zł stanowiła 
otrzymana dotacja.

Głównym celem programu 
„Deszczówka” jest promowanie 
działań zapobiegającym nega-
tywnym skutkom suszy poprzez 
retencjonowanie i odpowiednie 
wykorzystywanie wody opadowej 
w celu nawadniania terenów zielo-
nych oraz wykonywania systemów 
podziemnego lub naziemnego ma-
gazynowania wody opadowej wraz 
z instalacją umożliwiającą jej zago-
spodarowanie.

zadanie współfinansowane przez 
samorząd województwa wiel-
kopolskiego w ramach programu 
„Deszczówka”.
Michał Juskowiak, Milena Wolna

w uroczystości uczestniczyli soł-
tysi i przedstawiciele władz samo-
rządowych, w tym: wicemarszałek 
wojciech Jankowiak, wicestarosta 
poznański tomasz łubiński,  wójt 
Paweł Przepióra i przewodniczący 
rady Gminy Dopiewo Leszek no-
waczyk. nie zabrakło także miesz-
kańców, którzy wzięli udział w uro-
czystej mszy św., odprawionej w 
kościele pw. św. marcina i św. Piotra 
w okowach w konarzewie. 

co roku inne sołectwo jest go-
spodarzem obchodów.  Dotychczas 
rolę tę pełniły: Dąbrówka, Dopiewo, 
skórzewo i Dopiewiec. 15 sierpnia 
przypada święto kościelne wniebo-
wzięcia najświętszej marii Panny, 
inaczej matki boskiej zielnej, którą 
sołtysi gminy Dopiewo wybrali na 
swoją patronkę.

wizerunek matki boskiej ziel-
nej, wraz z hasłem bóg – Honor – 
ojczyzna, zdobi sztandar sołtysów 
Gminy Dopiewo. na jego drugiej 

stronie znajduje się herb gminy 
otoczony nazwami jej jedenastu so-
łectw: Dąbrowy, Dąbrówki, Dopie-
wa, Dopiewca, Gołusek, konarze-
wa, Palędzia, skórzewa, trzcielina, 
zakrzewa i więckowic.

w poczcie sztandarowym wartę 
pełnili: sołtys zakrzewa - marian 
Albin czekalski, sołtys Dąbrowy 
- krzysztof Dorna i sołtys Dopie-
wa - tadeusz bartkowiak. sołecki 
poczet sztandarowy towarzyszy od 

2016 r. najważniejszym wydarze-
niom w gminie, powiecie i regionie, 
na które zapraszana jest sołecka de-
legacja.

o muzyczną oprawę mszy zadba-
ła orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. 

Sztandar Sołtysów 
ma 5 lat
Piątą rocznicę nadania i poświęcenia sztandaru sołtysów 
Gminy Dopiewo uczczono 15 sierpnia
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Strażnicy gminni 
uratowali zawałowca

Informacji z gminy Dopiewo
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

Umowy na „Deszczówkę” podpisane
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Michał 
Juskowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...

Wizerunek 
Matki Boskiej 
Zielnej zdobi 
Sztandar Sołtysów 
Gminy Dopiewo



13
nr 210 / 23 SIErPnIA 2021

i założyłem świetny zespół. to był 
dla mnie ważny i twórczy czas. co 
jednak najistotniejsze, chcę być fair 
wobec publiczności. skoro kilka lat 
temu zapadła decyzja o zakończe-
niu działalności zespołu, którą wie-
lokrotnie komunikowaliśmy fanom, 
to dla mnie ona nadal obowiązuje. 

Lista Pana dokonań artystycz-
nych jest długa. Które osiągnięcie 
uznaje Pan za swój największy 
zawodowy sukces?  Czy jest nim 
któraś z piosenek, na przykład:, 
„Bal Wszystkich Świętych”, „Ci-
sza” lub „Sen o dolinie”, a może 
sukces rynkowy płyty „Nic nie 
boli tak jak życie” lub koncert 
w Carnegie Hall?

– Dziś mam inną perspektywę. 
moim największym sukcesem jest 
to, że od 50 lat wychodzę na scenę 
i ludzie nadal chcą mnie słuchać. 
sprawia mi to radość. cieszę się, 
że zdrowie pozwala mi na to, bym 
mógł robić to, co lubię. to jest dla 
mnie największą wartością i swego 
rodzaju osiągnięciem. Jak się ma 
„parę lat” na karku, tak jak ja, to 
priorytety się zmieniają. 

Czy możliwe jest, że wróci Pan 
kiedyś do współpracy artystycznej 
z synami?  

– bardzo miło wspominam ten 
czas. sprawa jest otwarta. nie po-
trafię powiedzieć, kiedy coś może 
się zdarzyć, czy nagram z nimi 
kolejną  płytę pod szyldem „cugow-
scy”, czy  zrobimy coś innego, coś 
ekstra. Jestem z synami w stałym 
kontakcie i przypuszczam, że uda 
nam się w przyszłości coś jeszcze 
razem zrobić. 

Najmłodszy z Pana synów 
– Krzysztof został aktorem. 
Poszedł inną drogą niż Piotr 
i Wojciech, choć posiada i talenty 
muzyczne. Zagrał niedawno 
w dużej produkcji Netflixa  „Brid-
gertonowie”. Czy obejrzał Pan 
ten serial? Jak się Panu podobał 
film i gra aktorska Krzysztofa 
Juniora?

– mój najmłodszy syn przebywa 
chwilowo w Polsce. musiał przy-
jechać ze względu na to, że covid 
dyktuje warunki także na wyspach. 
będzie wkrótce występował u nas 
w kraju w kolejnej edycji programu 
telewizyjnego „twoja twarz brzmi 
znajomo”. Gra też w popularnym 
u nas serialu, ale nie mogę powie-
dzieć jakim, bo jesteśmy przed 
premierą. wygląda na to, że będzie 
w życiu robił coś innego niż ja. 
„bridgertonów” oczywiście obej-
rzałem. oglądanie syna w takiej 
produkcji sprawiało mi dużą przy-
jemność. Przy okazji przenosiłem 
się w czasie do innej rzeczywistości, 
bo to film kostiumowy. Podoba mi 
się rozmach tego filmu. widać, że 
kosztował konkretne pieniądze. Ale 
są w nim rzeczy dziwne. oryginal-
nie pokazano na przykład królową 
brytyjską – jako kobietę czarnoskó-
rą. to symptom naszych czasów 
i zawieruchy wokół tolerancji 
i uprzedzeń, ale taką wizję mieli 
autorzy i nie mnie ich oceniać.

Czym oprócz śpiewania żyje dziś 

Krzysztof Cugowski?  

– nie zbieram znaczków ani etykiet 
zapałczanych – jak byłem dziec-
kiem, to było to bardzo poważne 
zajęcie. teraz już pewnie nikt 
takich rzeczy nie zbiera. Ale jestem 
kibicem sportu i interesuję się 
polityką. 

Jest Pan zagorzałym fanem 
żużla, niektórzy nawet twierdzą, 
że ekspertem w tej dziedzinie. Jak 
na lokalnego patriotę przystało 
kibicuje Pan Motorowi Lublin. 
Kiedy Motor będzie mistrzem 
Polski? 

– chciałbym, żeby motor wywal-
czył mistrzostwo w tym sezonie, ale 
obawiam się, że może mieć z tym 
problem. najważniejsze jest to, że 
wszedł do „czwórki” najlepszych 
drużyn w kraju. Życzę im wszyst-
kiego najlepszego w play-offach.  

Wspomniał Pan o polityce. Kil-
kanaście lat temu był Pan przez 
jedną kadencję senatorem RP. 
Czy bycie politykiem Pana czegoś 
nauczyło?  

– niewątpliwie tak.  wiem o wiele 
więcej o „politycznej kuchni” niż 
przeciętny obywatel. Patrzę na to 
zupełnie inaczej, bo wiem jak to 
się naprawdę odbywa. to nie to 
samo, co widzimy w telewizji czy 
czytamy w gazecie. scena na której 
się występuje różni się od sceny 
politycznej.

Czy wszedłby Pan na nią raz 
jeszcze?  

– wolę scenę koncertową, poli-
tycznej przyglądam się już tylko 
z zewnątrz. 

Jakie są Pana marzenia zawodo-
we? 

– Jestem człowiekiem spełnionym 
zawodowo i artystycznie. nie mam 
więc wygórowanych marzeń. na 
pewno chciałbym być zdrowy, 
aktywny, nagrywać nowe utwory 
z moim zespołem i nadal spotykać 
się z publicznością. 

Które utwory z własnego reper-
tuaru lubi Pan sobie od czasu do 
czasu prywatnie posłuchać? 

– własnych piosenek słucham 
rzadko, ale nie powiem Panu, które 
z nich bardziej lubię. muszę być 
w porządku w stosunku do wszyst-
kich swoich utworów, bo przecież 
one są jak dzieci.

Co usłyszy publiczność na kon-
cercie w Dopiewie 4 września?

– zagramy przekrój tego, co robi-
łem przez 50 lat. na pewno będą 
utwory, które są znane publiczności 
i takie, które są mniej znane. cieszę 
się na samą myśl, że niedługo się 
spotkamy. Do zobaczenia i usły-
szenia.

doPiewo

Czy pamięta Pan moment, w któ-
rym pomyślał Pan: „Może bym 
został wokalistą?” 

– na dobrą sprawę nigdy tak nie 
myślałem. stało się to samoistnie. 
rodzice wysłali mnie do szkoły 
muzycznej, gdy miałem 7 lat. Pod-
czas zajęć kształtował się mój słuch 
i wrażliwość. wtedy rozbudzono 
moje zainteresowanie muzyką. 
nie myślałem wówczas jednak, 
że będę zawodowo śpiewał. kiedy 
tak pomyślałem, już to robiłem. 
w momencie, kiedy zacząłem się 
tym zajmować, najpierw półprofe-
sjonalnie, a potem profesjonalnie 
byłem dorosłym człowiekiem. nie 
miałem innego wyboru.

Na koncercie w Dopiewie wy-
stąpi Pan z Zespołem Mistrzów. 
Krzysztofa Cugowskiego znają 
najprawdopodobniej wszyscy 
w Polsce, Zespołu Mistrzów jesz-
cze nie. Jak doszło do powstania 
tej formacji, z którą od kilku lat 
Pan występuje?  

– Pomysł stał się realny, kiedy za-
kończyliśmy z synami nasz wspólny 
projekt. Pod szyldem „cugowscy” 
koncertowaliśmy 3 lata i nagra-
liśmy 2 płyty. od początku było 
jednak wiadomo, że jest to tylko 
okazjonalne przedsięwzięcie, po 
którym Piotrek i wojtek pójdą dalej 
swoją drogą. natomiast od wielu lat 
umawiałem się z gitarzystą Jackiem 
królikiem na wspólne granie. 
z różnych powodów wcześniej nam 
się nie udało, ale w końcu pojawiła 
się taka możliwość. nie miałem 
też najmniejszych wątpliwości 
wybierając perkusistę. chciałem 
grać z cezarym konradem, którego 
wielokrotnie widziałem i słyszałem 
w różnych odsłonach – od muzyki 
jazzowej po bigbandową. czarek 
zgodził się od razu. Jak wiadomo 
perkusiści lubią grać z konkretnymi 
basistami, więc to czarkowi powie-
rzyłem wybór odpowiedniej osoby. 
zaproponował świetnego muzyka 
– roberta kubiszyna. było nas już 
więc czterech. Pozostało dobrać 
klawiszowca. I tak dołączył do nas 
tomek kałwak, wybitny instrumen-
talista, którego również znałem 
z wielu projektów. tym sposobem 
powstał zespół mistrzów. w jego 
skład weszli prawdziwi profesjona-
liści, top polskich muzyków. 

Czy musieliście się Panowie do 
tego projektu długo nawzajem 
przekonywać?  

– Dobór współpracowników nie 
sprawił mi większych trudności. 
Prawdę mówiąc już miałem ten 
skład w głowie, zanim jeszcze za-
częliśmy razem grać. musiałem się 
tylko dowiedzieć, czy i oni mają  na 
to ochotę. okazało się, że wszystko 
nam się zgadza. oprócz walorów 

czysto zawodowych, muzycznych, 
dla mnie ważna jest również atmos-
fera w zespole. Pod tym względem 
też świetnie się dobraliśmy. to są 
fantastyczni ludzie – tworzymy 
zgraną ekipę. czerpię przyjemność 
nie tylko ze wspólnego grania, ale 
i ze wspólnego spędzania czasu.

W  ubiegłym roku nagrał Pan 
z „Mistrzami” płytę ze swoimi 
przebojami „50/70 Moje naj-
ważniejsze”. Ma Pan na koncie 
kilkanaście albumów z Budką 
Suflera i kilka solowych krążków. 
W sumie wyśpiewał Pan mnóstwo 
popularnych piosenek. Czy przy 
układaniu zestawu przebojów na 
nową płytę pojawił się dylemat – 
co wybrać?

– zależy jak na to spojrzymy. było 
to przedsięwzięcie i łatwe, i trudne. 
nagrałem w swoim życiu około 400 
piosenek, dlatego podczas selekcji 
materiału, pojawiały się pewne 
wątpliwości. Ale trzeba było coś wy-
brać, bo bez tego nie byłoby nagrań 
i płyty. materiału było sporo, więc 
wybór jest subiektywny. z efektu 
jestem zadowolony.

Czy skupiacie się jedynie na 
solidnym wykonaniu przebojów, 
które Pan wyśpiewał podczas 
swojej długiej kariery – solo lub 
z Budką Suflera, bo tego oczekuje 
publiczność, czy też zamierzacie 
tworzyć nowe piosenki?

– z okazji mojego 50-lecia na 
scenie i 70-tych urodzin wydali-
śmy  płytę przekrojową, a teraz 

jest czas na coś nowego. Jesteśmy 
w trakcie nagrywania nowego 
albumu. to jest dla nas w tej chwili 
bardzo istotne. biorąc pod uwagę 
sytuację epidemiczną, zastanawia-
my się jednak nad tym, kiedy tę 
płytę wydać. Przy nowym materiale 
bardzo ważna jest promocja, która 
w obecnych czasach jest zadaniem 
niełatwym, a w okresach nasilenia 
obostrzeń wręcz karkołomnym, 
bo nie można wtedy występować. 
mamy nadzieję, że uda nam się wy-
dać tę płytę na Święta bożego na-
rodzenia i że będziemy mogli z tym 
materiałem wyruszyć w Polskę, na 
koncerty. mamy pomysł na całość, 
część utworów jest już gotowych. 
nowa płyta z pewnością będzie dla 
publiczności zaskoczeniem. Jestem 
w takim wieku, że albo nie powi-
nienem nic robić, albo zrobić coś, 
czego nie robiłem nigdy wcześniej. 
wybrałem to drugie – nagrywam 
płytę repertuarowo i stylistycznie 
niepodobną do wcześniejszych 
moich rzeczy.  

Czy Budka Suflera to dla Pana 
rozdział zamknięty? Czy może 
zdarzyć się, że w przyszłości  
wystąpi Pan w  jakimś jubileuszo-
wym koncercie. 

– w 2014 roku podjęliśmy zgodnie 
decyzję o zakończeniu działalności 
zespołu budka suflera. na naszej 
ostatniej trasie koncertowej poże-
gnaliśmy się z publicznością. każdy 
z nas zajął się swoimi projektami, 
ja również. od tego czasu nagrałem 
płytę solową, dwa krążki z synami, 
wydałem album jubileuszowy 

Utwory są jak dzieci
    rozmowa z krzysztofem cugowskim, 
wokalistą, który 4 września wystąpi w Dopiewie podczas 
„Pożegnania wakacji”
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kontakt@naszglospoznanski.pl
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14 kórnik

na zaproszenie wójta bukowiny 
tatrzańskiej Andrzeja Pietrzyka 
i dyrektora Domu Ludowego bar-
tłomieja koszarka do bukowiny 
tatrzańskiej udała się liczna dele-
gacja z gminy kórnik reprezento-
wana przez: kierownika wydziału 
Promocji Gminy magdalenę matel-
ską-bogajczyk, dyrektora kórnic-
kiego ośrodka kultury sławomira 
Animuckiego, tegoroczną „białą 
Damę” martynę Piasecką oraz ze-
spół Pieśni i tańca ziemi kórnickiej 
„władysie” z kierownikiem zespołu 
krystyną Polachowską, instruktor-
ką nicol krzyżanek. Po raz pierw-
szy na „sabałowe bajania” udali się 
przedstawiciele kórnicko-bnińskie-
go bractwa kurkowego z prezesem 
markiem baranowskim i ze swoim 
kapelanem, proboszczem parafii 
w kórniku księdzem Grzegorzem 
zbączyniakiem.

tradycyjnie „sabałowe bajania”  
rozpoczęły się uroczystym przejaz-
dem kapel, zespołów regionalnych 
i zaproszonych gości zaprzęgami 
konnymi spod kościoła w bukowi-
nie tatrzańskiej do Domu Ludowe-
go, przed którym na scenie odbyła 
się uroczystość otwarcia tegorocz-
nego festiwalu. kórnicka delegacja 
również wzięła udział w uroczy-
stym przejeździe bryczkami przez 
bukowinę tatrzańską i otwarciu 

„sabałowych bajań”. sygnał do ich 
rozpoczęcia z armaty dali bracia 
kurkowi z kórnicko-bnińskiego 
bractwa kurkowego, a młodzież 
z zespołu „władysie” zatańczyła na 
scenie w pięknych strojach spiskich 
i zaśpiewała w gwarze spiskiej, 
wzbudzając zachwyt licznie zgro-

madzonej publiczności.
w ciągu kolejnych dni na scenie 

przed Domem Ludowym prezento-
wali się najlepsi ludowi wykonawcy 
z całej Polski. Jak co roku „sa-
bałowym bajaniom” towarzyszył 
szereg dodatkowych imprez, m.in. 
koncerty, występy zespołów folk-
lorystycznych, degustacja potraw 
regionalnych, ogólnopolska wysta-
wa twórczości ludowej, kiermasz 
sztuki ludowej oraz zawody strze-
leckie o „sabałową Flintę”, w któ-
rych wzięli udział bracia kurkowi. 
w zawodach strzeleckich najlepszy 
z braci kurkowych był maciej łab-
no, który zajął 4 miejsce, 5 miejsce 
zajął wojciech Antczak, a 6 miejsce 

wywalczył zdzisław Jakubowski.
ostatnim punktem programu 

„sabałowych bajań” była pełna 
niespodzianek i tajemniczości „sa-
bałowa noc”, podczas której odbyło 
się przyjęcie mężczyzn do „zbójec-
kiej braci” i kobiet do grona „wiyr-
chowych orlic”.tak honorowane 

są osoby szczególnie zasłużone dla 
kultury góralskiej.

sygnał do rozpoczęcia „saba-
łowej nocy” dali przedstawiciele 
kórnicko-bnińskiego bractwa kur-
kowego wystrzałem z armaty. ob-
rzęd pasowania zakończyło wspólne 
rozpalenie watry i przepiękny pokaz 
sztucznych ogni, po których odbyły 
się liczne występy i koncerty, które 
trwały do późnej nocy. Przez kilka 
dni bukowina tatrzańska tętniła 
folklorem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

rozpoczęły się prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami w szczodrzykowie i czę-
ści runowa. Inwestycja, zgodnie 
z założeniami umowy, ma zostać 
zakończona do 31 października 
2022 roku. Przetarg wygrała firma 
Fretless sp. z o.o. sp. k. z Dziećmie-
rowa. koszt inwestycji po rozstrzy-
gnięciu przetargu określono na 4 
137 078, 05 zł.

Pierwsze prace, które rozpoczęły 

się 18 sierpnia, polegały na budo-
wie studni w ul. ogrodowej oraz 
kolektorów i przyłącza do budynku 
Przedszkola „kolorowy Świat”.

w czasie trwania budowy będą 
pojawiały się okresowe zamknię-
cia poszczególnych dróg i niedo-
godności związane z dojazdami do 
posesji.

wykonawca ma na bieżąco infor-
mować o tym lokalną społeczność. 
łG

17 sierpnia burmistrz kórnika Prze-
mysław Pacholski i skarbnik kata-
rzyna szamałek podpisali umowę 
w sprawie dofinansowania kwotą 
100 tys. zł budowy zaplecza szat-
niowo-sanitarnego przy boisku pił-
karskim w kamionkach w ramach 

programu „szatnia na medal”. 
Dofinansowania udzielił samorząd 
województwa wielkopolskiego. 
umowę w imieniu urzędu marszał-
kowskiego podpisała  członkini za-
rządu Paulina stochniałek. 
ŁG

Sabałowe Bajania 
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Budowa kanalizacji

o gminie kórnik czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Szatnia na medal
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tegoroczne jubileuszowe 55. „sabałowe bajania” w bukowinie 
tatrzańskiej zbiegły się z jubileuszem 10-lecia współpracy 
partnerskiej między Bukowiną Tatrzańską a Kórnikiem 

Sabałowe Bajania”  rozpoczęły się 
uroczystym przejazdem kapel, zespołów 
regionalnych i zaproszonych gości 
zaprzęgami konnymi spod kościoła

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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biegi dla dzieci tarnovia run odbę-
dą się 11 września  w tarnowie Pod-
górnym. zawody zostaną przepro-
wadzone  na bieżni lekkoatletycznej 
stadionu Gks tarnovia przy ul. 23 
Października 34. Patronat sprawuje 
nasz Głos Poznański.

Dystanse biegów (osobno chłop-
cy i dziewczynki):

- dystans 100m –  dzieci w wie-
ku 2-3 lat  (limit 40 chłopców i 40 
dziewczynek),

- dystans 200m –  dzieci w wie-
ku 4-5 lat   (limit 40 chłopców i 40 
dziewczynek),

- dystans  400m – dzieci w wie-
ku 6-8 lat (limit 40 chłopców i 40 
dziewczynek),

- dystans 800m – dzieci w wie-
ku 9-10 lat (limit 40 chłopców i 40 
dziewczynek),

- dystans 1000m – dzieci w wieku 
11-12 lat (limit 50 chłopców łącznie 
z kategorią 13-15 lat),

- dystans 1000m – dzieci w wie-
ku 13-15 lat (limit 50 dziewczynek 
łącznie z kategorią 11-12 lat).

opłata startowa wynosi:
– do 31 sierpnia 2021 r. – 50 zł,
– od 1 września 2021 r. do 9 wrze-

śnia – 70 zł.
w przypadku uzyskania pełnych 

limitów na danym dystansie osób 

lista startowa zostaje zamknięta.
w pakiecie startowym uczestnik 

otrzymuje:
– numer startowy (pamiątkowy 

bezzwrotny) wraz z agrafkami – me-
dal na mecie po ukończeniu biegu; 

– posiłek regeneracyjny po biegu; 
– dedykowaną koszulkę; 
– upominki od sponsorów (vo-

uchery do Jump Arena Park tram-
polin oraz tarnowskich term).

Link do zapisów: https://www.
zapisy.maratonczykpomiarczasu.
pl/pl/tarnovia-run2021. 
Red

tarnowo PodGórne

zachęcamy do skorzystania z moż-
liwości zaszczepienia dzieci prze-
ciwko coVID-19!

–  Akcje szczepień dzieci w wieku 
12 – 18, wsparte kampanią infor-
macyjno-promocyjną,  będziemy 
organizować w szkołach po roz-
poczęciu roku szkolnego – mówi 
I zastępca wójta ewa noszczyńska 
szkurat, Gminny koordynator ds. 
szczepień. –  Jednak już dziś gorą-
co zachęcam do tego, by zaszcze-
pić dzieci pierwszą dawka już teraz 
i wcześniej zapewnić im odporność. 
w świetle niepokojących informacji 
na temat czwartej fali pandemii to 
bardzo ważne!

Dzieci można zaszczepić m.in. 
w każdym z trzech punktów na te-
renie gminy tarnowo Podgórne 
(w przypadku tych szczepień nie 
obowiązuje rejonizacja). są to:

centrum medyczne meD-LuX, 
ul. rynkowa 63, Przeźmierowo, for-
mularz zgłoszeniowy na med-lux.pl 
lub tel. 61 8163 900,

Poradnia specjalistyczna bo-
.medica, ul. rynkowa 18, Przeźmie-
rowo, mail zdrowie@bomedica.
com.pl lub sms 782 108 108,

Punkt szczepień meDIkor, 
ośrodek zdrowia, ul. sportowa 1, 
tanowo Podgórne, specjalna za-
kładka na www.medikor.eu, mail 
szczepieniatarnowo@medikor.eu 
lub tel. 512 987 874.

Dla osób niepełnoletnich jest 

przygotowany osobny formularz 
wywiadu. Jest on dostępny w każ-
dym punkcie szczepień, ale najle-
piej pobrać go wcześniej ze strony 
internetowej narodowego Progra-
mu szczepimy się i przyjść już z wy-
pełnionym. Dzieci w wieku 12-15 
lat muszą w punkcie szczepień być 
z rodzicami/opiekunami. w przy-
padku nastolatków w wieku 16-18 
lat wystarczy, że mają ze sobą wy-
pełniony i podpisany przez rodzica 
formularz.

Gmina tarnowo Podgórne roz-
poczęła akcję promującą szczepie-
nia przeciwko coVID-19. od teraz 
każdy, kto skorzysta z możliwości 
szczepień w punktach na terenie 
gminy, otrzyma torbę prezentowaną 
na zdjęciu. ARz

Przed nami kolejna edycja ogólno-
polskiej akcji „narodowe czyta-
nie”. w tym roku przypominamy 
sobie (lub poznajemy) książkę „mo-
ralność Pani Dulskiej” Gabrieli za-
polskiej. od lat w akcji udział bierze 
gmina tarnowo Podgórne – zapra-
szamy do wspólnego czytania:

- 3 września (piątek)  w Pałacu 
Jankowice (początek o 11.00), 

- 4 września (sobota) na skwerze 
przed biblioteką Publiczną w tar-
nowie Podgórnym (w godz. 11.00-
13.).  

szczegóły będą dostępne na 
gminnej stronie internetowej (tar-
nowo-podgorne.pl) i w mediach 
społecznościowych. ARz 

na scenie zaprezentuje się 20 woka-
listów, którzy przy akompaniamen-
cie zespołu jazzowego grającego na 
żywo zaprezentują po dwa utwory, 
w tym jeden z repertuaru krzysztofa 
krawczyka. 

– co roku w ramach kolejnych 
edycji festiwalu będziemy chcie-
li upamiętnić polskich artystów. 
w tym roku uczestnicy zaśpiewają 
piosenki krzysztofa krawczyka, ale 
będą to piosenki w zupełnie nowych 
aranżacjach – komentuje monika 
rutkowska, dyrektor Pałacu Janko-
wice. 

Podczas przesłuchań konkurso-
wych uczestników oceniać będzie 
profesjonalne jury w składzie: prof. 
dr hab. katarzyna stroińska-sie-
rant – kierownik katedry instru-
mentalistyki i wokalistyki jazzowej 
Akademii muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu, 
ewa Gajewska-kiepura – peda-
gog, a przede wszystkim specjalista 
w zakresie prowadzenia zespołów 
wokalnych, Janusz szrom – muzyk, 
wybitny wokalista jazzowy, peda-
gog, wielokrotny Jazzowy wo-
kalista roku według plebiscytu 
miesięcznika JAzz Forum, kom-
pozytor, aranżer.

muzyczne zmagania rozpocz-
ną się na scenie parku przy Pałacu 

Jankowice w sobotę (28 sierpnia) 
o godz. 17.15 i połączone będą 
z koncertem gwiazdy pierwszego 
dnia oFP tarnowo Podgórne 2021 
Hanną banaszak, która na swoim 
koncie ma takie utwory jak „mam 
ochotę na chwileczkę zapomnie-
nia”, „tak bym chciała kochać już”, 
czy „w moim magicznym domu”. 
Artystce będą towarzyszyć znako-
mici instrumentaliści i akompania-
torzy: Jacek szwaj – piano,  zbi-
gniew wrombel – bas, krzysztof 
Przybyłowicz – perkusja, Andrzej 
mazurek – instrumenty perkusyjne. 

Drugi dzień ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki tarnowo Podgórne 
2021 rozpocznie się w tym samym 
miejscu o godz. 17.00. 

– choć dopiero zaczynamy naszą 
przygodę z oFP tarnowo Podgór-
ne, to śmiało można powiedzieć, że 
jest to jedna z nielicznych imprez 
festiwalowych w Polsce, adresowa-

na do wokalistów, którzy na scenie 
występują z profesjonalnym zespo-
łem akompaniującym na żywo – 
komentuje Jakub zachciał z biura 
komunikacji społecznej i Promocji 
urzędu Gminy tarnowo Podgórne. 

na plenerowej scenie publicz-
ności zaprezentuje się finałowa 
dziesiątka, która wykona utwory 
z repertuaru krzysztofa krawczyka. 
nie zabraknie oczywiście uroczyste-
go wręczenia nagród, a całość połą-
czona będzie z koncertem sławka 
uniatowskiego. Jego twórczość jest 
kompilacją jazzu, soulu i ambitnego 
popu. na koncercie nie zabraknie 
największych utworów z płyty me-
thamorphosis, a także z repertuaru 
Andrzeja zauchy, zbigniewa wo-
deckiego i Franka sinatry. wyjąt-
kowe aranżacje, ciepły barytonowy 
głos, klimat i atmosfera koncertu 
sprawią, że ten wieczór na długo 
pozostanie w pamięci uczestników. 

wstęp na obydwa dni ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki tarnowo 
Podgórne 2021 jest darmowy. re-
zerwacja miejsc siedzących możliwa 
jest od 16 sierpnia pod numerem 
telefonu 61 10 10 400. JZ

Festiwal z piosenkami Krawczyka 
28 i 29 sierpnia w Pałacu Jankowice (gm. tarnowo Podgórne) odbędzie się ogólnopolski Festiwal Piosenki 
tarnowo Podgórne 2021. Nowa propozycja będącą kulturalnym wydarzeniem adresowanym 
do wokalistów z całej Polski odbędzie się w przepięknej scenerii pałacowego parku
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Poczytajmy!Biegi dla dzieci 
Tarnovia Run

Zaszczep swoje dziecko!

o gminie tarnowo Podgórne czytaj 
także na 

naszglospoznanski.pl

Muzyczne zmaga-
nia rozpoczną się 
na scenie parku 
w sobotę (28 sierp-
nia) o godz. 17.15
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 NASZ PATRONAT

ReKLAMA?  
ZADZWOŃ  

 691-895-296
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