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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!

Sesja podsumowująca 
trzy dekady

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbyła się w sali KCRiS „Oaza”, 
podsumowano trzy dekady  „działalności samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem dorobku kórnickich samorządowców”. STR. 13

Dopiewo przebojowo pożegnało wakacje! STR. 12 
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2 Poznań

- Zawady i Główna to rejony po-
znania, w których linia tramwajowa 
mogłaby nie tylko zdecydowanie 
poprawić komunikację lokalną, ale 
także dać ożywczy impuls rozwojo-
wy - mówi Jacek Jaśkowiak, prezy-
dent poznania. 

Miasto poznań chce poznać opi-
nię mieszkańców dotyczącą kon-
cepcji trasy tramwajowej „poznań 
wschód.

- Bardzo nam zależy na pozna-
niu pomysłów i oczekiwań miesz-
kańców, jak również ich uwag oraz 
preferencji dotyczących przebiegu 
nowej trasy tramwajowej - wskazuje 
Mariusz wiśniewski, zastępca pre-
zydenta poznania.

Koncepcja zakłada dwa warianty 
przebiegu nowej trasy. Dla każde-
go początkiem trasy byłaby obecna 
pętla tramwajowa na Zawadach. 
Na pętli  planowane jest włączenie 
nowej trasy do istniejącego torowi-
ska na ulicy podwale, a jej koniec 
znajdowałby się w rejonie stacji ko-
lejowej poznań wschód. Na części 
planowanego odcinka nowej trasy 
przebiegi torowiska są wspólne dla 
obydwu wariantów - tak jest na ulicy 
Zawady i fragmencie ulicy Głównej, 
a ich rozgałęzienie następuje na wy-
sokości ul. św. Michała.

Wariant 1 (W1)
Jest zgodny z obowiązującym ry-

sunkiem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „ob-
szaru Główna” część a i przewiduje 
poprowadzenie trasy tramwajowej 
poprzez nowy ciąg komunikacyj-
ny oznaczony w planie symbolem 
3KD-Lt przy istniejącym dyskoncie 

spożywczym, a następnie wzdłuż 
północnej granicy boiska Klubu 
sportowego polonia poznań.

Wariant 2 (W2 - alternatywny)
Zakłada poprowadzenie trasy 

tramwajowej na ulicy Głównej w re-
jonie rynku wschodniego, a następ-
nie nową ulicą, oznaczoną w planie 
miejscowym symbolem 22KD-D, 
która ma powstać w przybliżeniu 
w połowie odcinka między ulicami 
Harcerską a wiejską.

oba warianty na dalszym odcin-
ku przebiegają ulicą wschodnią, 
gdzie w rejonie stacji kolejowej po-
znań wschód planuje się (zgodnie 
z planem miejscowym) także: lo-
kalizację nowej pętli autobusowej 

oraz parkingu park & ride, czyli 
stworzenie zintegrowanego węzła  
przesiadkowego.

- Konsultacje stanowią bardzo 
ważną część prowadzonych przez 
ZtM działań przedprojektowych 
wśród których znajduje się także 
rozpoznanie możliwości technicz-
nych dla nowej trasy - mówi Jan 
Gosiewski, dyrektor Zarządu trans-
portu Miejskiego w poznaniu.

Decyzja dopiero przed nami
przedmiotem konsultacji spo-

łecznych jest koncepcja trasy tram-
wajowej „poznań wschód”, a pro-
ces ten ma charakter wyprzedzający 
w stosunku do szczegółowych roz-
wiązań projektu w przyszłości. 

przed ewentualną decyzją o budo-
wie konieczne jest przeprowadzenie 
szeregu analiz, uwzględniających  
uwarunkowania techniczno-prze-
strzenne, funkcjonalne oraz spo-
łeczno-ekonomiczne.

obecnie nie ma harmonogramu 
realizacji tej inwestycji. Jest ona 
uzależniona nie tylko od wyników 
konsultacji społecznych przy ustala-
niu jej szczegółowego przebiegu, ale 
również od możliwości finansowych 
miasta oraz ewentualnego pozyska-
nia zewnętrznego źródła finanso-
wania (np. w ramach funduszy Unii 
europejskiej).

Zawady i Główna - stan obecny
aktualnie na Głównej można 

korzystać wyłącznie z komunikacji 
autobusowej. tramwaj dojeżdża 
wyłącznie do pętli na Zawadach co 
dość znacznie ogranicza możliwości 
korzystania z tej formy transportu 
przez mieszkańców Głównej. pla-
nowana trasa tramwajowa w spo-
sób istotny pozwoli na zwiększenie 
możliwości przewozowych oraz 
usprawni układ transportowy inte-
grując przejazdy tramwajem i auto-
busem z podróżami koleją. Jest tak-
że przewidywany nowoczesny węzeł 
przesiadkowy z parkingiem park  
& ride, co umożliwi kierowcom wy-
godną i szybką przesiadkę na trans-
port publiczny. realizacja projektu 
przyczyniłaby się też do wzmocnie-
nia roli komunikacji zbiorowej w co-
dziennych podróżach, zwiększając 
tym samym atrakcyjność tej części 
miasta. Celem projektu jest popra-
wa sytuacji transportowej miesz-
kańców tego obszaru, poprzez roz-
budowę sieci tramwajowej. 

Umożliwienie mieszkańcom ko-
rzystania z szybkiego i niskoemisyj-
nego środka transportu - jakim jest 
tramwaj - przyniesie także inny po-
zytywny efekt: zmniejszenie ruchu 
samochodowego oraz związanych 
z nim uciążliwości (m.in. nadmier-
nego hałasu oraz zanieczyszczenia 
powietrza). 

więcej informacji, zdjęcia, pla-
ny i schematy można znaleźć na 
dedykowanej tej inwestycji stronie  
poznanwschod.pl. 
RB, ZTM

Jak powinna wyglądać i którędy przebiegać trasa tramwajowa od pętli na Zawadach do stacji kolejowej 
poznań wschód? Konsultacje społeczne w formie ankiety internetowej rozpoczną się 20 września i potrwają 
do 17 października, jednak już dziś miasto poznań i Zarząd transportu Miejskiego zachęcają do udziału

Tramwaj z pętli Zawady 
do stacji Poznań Wschód 
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ruszyły konsultacje społeczne do-
tyczące nazwy dla ulicy/alei, którą 
dziś zwyczajowo nazywa się Nową 
Naramowicką. Chcemy poznać opi-
nię mieszkańców w tym temacie.

Ulica, zlokalizowana w rejonie 
ulicy Naramowickiej nie posiada 
formalnej nazwy. Z inicjatywą jej 
nadania wystąpiła grupa radnych, 
proponując nazwę alei praw Kobiet 
oraz obywatelski Komitet, propo-
nując nazwę alei poznańczyków.

Zanim radni miejscy podejmą 
decyzję na temat wyboru nazwy dla 
konsultowanej drogi, mieszkańcy 
poznania mogą wyrazić swoją opi-
nię w tej sprawie..

Dlatego 1 września rozpoczęły się 
konsultacje, które potrwają do 15 
września 2021 roku. swoje opinie i 
propozycje mieszkańcy mogą zgła-
szać poprzez wypełnienie ankiety 
internetowej.

Dodatkowo, 7 i 14 września, na 
terenie rady osiedla Naramowice, 
działać będzie mobilny punkt kon-
sultacyjny, w którym będzie można 
wziąć udział w konsultacjach wypeł-
niając papierową wersję ankiety.

Mobilny punkt konsultacyjny 
działać będzie 7 września w godzi-
nach od 14:00 do 18:00 na terenie 
Zespołu szkolno-przedszkolnego 
nr 1, przy os. w. łokietka 104 oraz 
14 września również w godzinach 
od 14:00 do 18:00 na terenie szkoły 
podstawowej nr 60, przy ul. Boran-
ta 2. RB
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Jak ma się nazywać Nowa Naramowicka?

Wizualizacja Nowej Naramowickiej.

informacji z poznania szukaj także 
na naszglospoznanski.pl

Poglądowa wizualizacja trasy tramwajowej do stacji Poznań Wschód.

1 września rozpo-
częły się konsultacje, 
które potrwają do 15 
września 2021 roku
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KrótKo z Powiatu 

ta informacja ucieszy zarówno 
tych, którzy przemieszczają się sa-
mochodem, jednośladem lub wy-
godnie dojeżdżają koleją. Następna 
ścieżka rowerowa powstaje w po-
wiecie poznańskim. tym razem po-
łączy Komorniki i szreniawę. Koszt 
całego projektu, który jest dofinan-
sowany z Unii europejskiej, wynosi  
2,1 mln złotych.

 – Ścieżka rowerowa jest istotna 
z dwóch powodów: przyczyni się 
do podniesienia bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu, ale też dla-
tego, że prowadzi do szreniawy. 
Miejsca, które chętnie odwiedzają 
wielkopolanie – mówi Marek woź-
niak, marszałek wielkopolski, który 
z Janem Grabkowskim, starostą po-
znańskim, podpisał umowę na dofi-
nansowanie zadania. – to właśnie 
w szreniawie siedzibę ma Muzeum 
Narodowe rolnictwa i przemysłu 
rolno-spożywczego, tam mieszczą 
się urokliwy pałac oraz mauzoleum. 
to również punkt wypadowy do 
wielkopolskiego parku Narodowe-
go. 

projekt zakłada budowę cią-
gu pieszo-rowerowego o długości  
1,1 km i szerokości 3,70 m wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2495p, łączące-
go miejscowości Komorniki i szre-
niawa. Ścieżka i chodnik umożliwią 
dogodny dojazd rowerem do zinte-
growanego węzła przesiadkowego 
w szreniawie, a następnie pozo-
stawienie dwóch kółek na parkin-
gu typu B+r oraz kontynuowanie 
podróży publicznym transportem 

zbiorowym (autobus podmiejski, 
kolej). 

– ta lokalna inwestycja wpisuje 
się w kompleksową politykę trans-
portową regionu. Mamy przecież 
poznańską Kolej Metropolitalną, 
powołaliśmy „wielkopolski trans-
port regionalny”. powstający układ 
komunikacyjny z drogami i ścież-
kami rowerowymi w powiązaniu  
ze środkami komunikacji publicznej 
stanowi zintegrowaną całość – mó-
wił podczas podpisania umowy Jan 
Grabkowski. 

Ścieżkę oświetlą energooszczęd-
ne lampy, powstaną bezpieczne 
przejścia i przejazdy oraz dojazdy 
do posesji. wzdłuż drogi zbudo-
wane zostaną rowy odwadniające, 
staną też przystanki komunikacji 
zbiorowej. Zakończenie prac prze-
widywane jest na listopad.

Koszt całego projektu to  
2,132 mln zł, natomiast dofinan-
sowanie dla powiatu poznańskie-
go w ramach Zintegrowanych in-
westycji terytorialnych wyniesie  
1,742 mln zł. samorząd powia-
towy dołoży 225 tys. zł, a gmina  
Komorniki – 165 tys. zł. KW

Rowerem do Szreniawy, 
pociągiem do Poznania
Ścieżka rowerowa połączy Komorniki z węzłem przesiadkowym. 
Umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia podpisali 
marszałek wielkopolski i starosta poznański
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reKLaMa

Ta lokalna inwesty-
cja wpisuje się  
w kompleksową po-
litykę transportową 
regionu
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– to wielkie wyróżnienie i zaszczyt 
zostać uhonorowanym tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Czerwonak” 
– mówił podczas sesji rady Gminy 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski, który również miał niespodzian-
kę dla wszystkich mieszkańców. 
– podczas minionego posiedzenia 
rady Metropolii poznań zaakcep-
towany został wniosek o przyznanie 
2,7 miliona złotych na budowę kład-
ki w owińskach oraz 800 tysięcy 
złotych na powstanie pętli autobu-
sowej w promnicach. 

starosta poznański jest człowie-
kiem, dla którego liczą się nie spory, 
ale wyniki pracy  – to m.in. docenili 
radni przyznając mu tytuł jednogło-
śnie. podkreślali zgodnie, że jest 
doskonałym menadżerem oraz  sa-
morządowcem z krwi i kości. – od 
lat bardzo aktywnie angażuje się 
w nasze sprawy, o czym przekonu-
ję się  każdego dnia. to prawdziwy 
przyjaciel gminy i partner samorzą-
dowy dla wszystkich włodarzy po-
wiatu – mówił Marcin wojtkowiak, 
wójt Czerwonaka.  

Jak podróż w czasie
 odbierając wyróżnienie J. Grab-

kowski podkreślał, jak bardzo gmi-
na się zmieniła.  – Dziś odbyłem 
swoistą podróż w czasie. Czerwonak 
przez minione lata stał się bardzo 
nowoczesnym samorządem, w któ-
rym mieszkańcom z pewnością żyje 
się wygodnie i bezpiecznie. a dzięki 
temu, że należy do stowarzyszenia 
Metropolia poznań, może liczyć na 

spore wsparcie z unijnych środków 
– zapewniał. 

przypomnijmy, że obecny sta-
rosta związał się z Czerwonakiem 
w 1990 roku. Został radnym, potem 
przez dwie kadencje – zastępcą wój-
ta. Jednym z jego największych suk-
cesów było współtworzenie m.in. 
spółki komunikacyjnej transkom. 
Dzięki osobistemu zaangażowaniu 

udało się przekonać władze pozna-
nia i przeprowadzić kompleksową 
modernizację strategicznej ulicy 
Gdyńskiej w Koziegłowach. od kil-
ku lat na terenie Czerwonaka funk-
cjonuje filia wydziału Komunikacji 
i transportu starostwa powiatowe-
go w poznaniu. Grabkowski bardzo 
angażuje się także w ochronę czer-
wonackich zabytków. w wyniku 

jego starań w owińskach powstał 
unikatowy na skalę europejską 
park orientacji przestrzennej, 
będący wizytówką regionu. pozy-
skał też wielomilionowe wsparcie  
dla owińskiego specjalnego ośrod-
ka szkolno-wychowawczego, który 
doczekał się rewitalizacji przepro-
wadzonej z ogromnym rozmachem. 
Dofinansowane są też remonty ko-

ściołów: pw. św. Jana Chrzciciela 
czy 500-letni kościół św. Mikołaja.  

Nagroda trafi do innych
Część nagrody otrzymanej wraz 

z wyróżnieniem starosta poznań-
ski postanowił przekazać na pro-
jekt „serce od serca”, który jest 
cykliczną akcją szycia specjalnych 
poduszek dla pań po mastekto-
mii, koordynowaną przez Justynę 
Maćkowiak-szukalską oraz Ka-
rolinę wasilewską-waligórską 
z Czerwonaka. Druga połowa trafi  
do stowarzyszenia „pomóż Dziec-
ku Niewidomemu” wspierającego 
wychowanków sosw dla Dzieci 
Niewidomych w owińskach, jak 
również maluchy objęte tam wcze-
snym wspomaganiem rozwoju.

tytuł „Zasłużonego” przypadł 
również działającemu od 1996 r. 
stowarzyszeniu rozwoju rekreacji 
ochrony Środowiska w podzię-
kowaniu za opiekę nad zbiornika-
mi wędkarskimi i rekreacyjnymi 
w owińskach. Czerwonaccy radni 
uhonorowali ponadto alicję Kra-
wiec, poetkę oraz Małgorzatę 
Kubską tytułami „animator Kul-
tury”. a. Krawiec to wrażliwa au-
torka wierszy, legend i opowiadań  
dla dzieci. Natomiast M. Kubska 
z pasją, entuzjazmem i empatią 
opiekuje się GoK „sokół” oraz klu-
bem „iskra” w promnicach. Za jej 
sprawą instytucje te nie tylko nie 
przerwały działalności w pandemii, 
ale nawet rozwinęły swoją ofertę. 
KG

KrótKo z Powiatu 

Jan Grabkowski, starosta poznański, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Czerwonak”

Nagroda dla starosty, 
niespodzianka dla gminy
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Zaczęło się od szycia poduszek 
w kształcie serc. przez trzy lata po-
nad 3 tysiące z nich trafiło do ko-
biet po mastektomii. a w ostatni 
wakacyjny weekend sześć pań zde-
cydowało się przejść niezwykłą me-
tamorfozę. Zaproszone do oskomy 
trzaskowo, skorzystały z profesjo-
nalnych zabiegów kosmetycznych, 
mając do dyspozycji fryzjerkę, wi-
zażystkę, a także stylistkę. podsu-
mowaniem była sesja fotograficzna.  
– ten projekt nazwałyśmy „ty Ja 
My”. Jest on konsekwencją po-
przednich spotkań, podczas których 
szyłyśmy poduszki – mówiły Justy-
na Maćkowiak-szukalska z Karoli-
ną wasilewską-waligórską, inicja-
torki i organizatorki warsztatów. 

obecne na spotkaniu zgodnie 
podkreślały, że udział w takich pro-
jektach jest niezwykle potrzebny 
nie tylko im, ale także ich rodzi-
nom. – Bardzo ważne jest, aby nie 
zamykać się ze swoimi problemami 
w czterech ścianach – zaznaczały 
panie, które po kilku godzinach 
zaprezentowały się w przepięknych 
fryzurach, makijażach i sukniach. 

efekt zrobił na wszystkich olbrzy-
mie wrażenie. 

– Jakość życia w przypadku ko-
biet, które zachorowały, jest bardzo 
istotna. Każda akcja, która niesie ze 
sobą określoną aktywność, jest nie-

zwykle potrzebna w czasie rehabi-
litacji i po jej zakończeniu. Zawsze 
podkreślam, że choroba nowotwo-
rowa nie jest wyrokiem – zapew-
niała Joanna Kufel-Grabowska, on-
kolog kliniczny, która wraz z dr. n. 

med. Martą Liszką z wielkopolskie-
go Centrum onkologii spotkała się 
w trzaskowie z bohaterkami akcji. 

– projekt spotkał się, ku naszej 
radości, ze sporym odzewem i wie-
my, że są kolejne chętne by do nie-

go przystąpić. Dysponujemy też 
voucherami na zabieg pigmentacji 
medycznej otoczki brodawki sutko-
wej, więc można się do nas zgłaszać 
– zachęcała Justyna Maćkowiak-
-szukalska.

powiat poznański od trzech lat 
wspiera projekt pod nazwą „serce 
od serca” – Zawsze będziemy kibi-
cować takim inicjatywom, bo przy-
noszą wymierne efekty, dają szansę 
na powrót do normalnego życia. 
pomoc lekarzy i psychologów jest 
bardzo ważna, ale wzajemne wspar-
cie podczas takich spotkań jest 
szczególnie potrzebne – podkreślał 
tomasz łubiński, wicestarosta po-
znański. 

– a już dziś zapraszamy na ko-
lejne szycie poduszek w powiecie 
poznańskim, które  zaplanowaliśmy 
na 11 września. i to w wyjątkowo 
urokliwym miejscu, bo w parku 
orientacji przestrzennej w owiń-
skach – zachęca Justyna Maćko-
wiak-szukalska.

patronem akcji jest Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. 
KG
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„Ty ja my” – niesamowita metamorfoza
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Jeszcze przed głównymi obchoda-
mi, w piątkowy wieczór podczas 
spotkania przyjaciół Gminy Ko-
morniki w CtK, wójt Jan Broda 
wręczył zasłużonym dla gminy oso-
bom statuetki Bene Meritus.

oto laureaci wyróżnień: 
Tomasz Kryk – trener olimpij-

skiej kadry kajakowej kobiet – za 
mistrzowskie promowanie gminy 
Komorniki na światowych torach 
kajakowych (nie mógł odebrać 
nagrody osobiście, w jego imie-
niu statuetkę odebrała kajakarka, 
medalistka tegorocznych igrzysk 
olimpijskich w Japonii – anna pu-
ławska);

Kamila Wiśniewska – właści-
cielka pierwszej apteki „Fabianow-
skiej” w plewiskach – za profe-
sjonalizm i przyjazne pacjentom 
prowadzenie apteki Fabianowskiej;

Władysław Kwaśniewski – soł-
tys sołectwa szreniawa rosnowo 
– za życzliwą i wieloletnią służbę 
mieszkańcom sołectwa;

Robert Kurasz – naczelnik osp 
plewiska – za ratowanie ludzkie-
go życia i mienia pomoc seniorom 
w trudnym czasie pandemii oraz 
szczepienie mieszkańców;

Joanna Brychcy – za promo-
wanie czytelnictwa, profesjonalne 
zarządzanie biblioteką i życzliwe 
podejście do czytelników;

Liliana Buchwald – była dyrek-
tor wydziału administracji archi-
tektoniczno – Budowlanej w staro-
stwie powiatowym w poznaniu – za 
wieloletnią i życzliwą współpracę 
z gminą Komorniki.

podczas uroczystości obecna była 
także osoba, która zameldowała się 
niedawno jako 30-tysięczna miesz-
kanka gminy Komorniki. razem ze 
swoją rodziną została zaproszona 

na scenę, gdzie odebrała ufundo-
wany przez urząd gminy oraz sklep 
Decathlon voucher oraz liczne upo-
minki.  

wieczór uświetnił gościom kon-
cert charyzmatycznej wioloncze-
listki agnieszki Kowalczyk, która 
porwała publiczność grą na elek-
trycznym instrumencie. wśród 
utworów znalazła się muzyka filmo-
wa, znane przeboje, a także kompo-
zycje artystki.

Liczne atrakcje i wspaniała, wciąż 
letnia pogoda sprawiły, że mnóstwo 

mieszkańców odwiedziło w week-
end Muzeum rolnictwa i przemysłu 
rolno-spożywczego w szreniawie. 
podczas tegorocznych obchodów 
Dni Gminy Komorniki wiele roz-
rywek czekało na najmłodszych, 
w tym warsztaty i animacje, koncer-
ty lokalnych artystów, itp. w oby-
dwa dni imprezy do dyspozycji gości 
był mobilny punkt spisowy. Każdy, 
kto jeszcze nie spisał się w Narodo-
wym spisie powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań miał okazję zrobić to 
w szreniawie. ponadto dla chętnych 

strażacy osp plewiska zorganizo-
wali mobilny punkt szczepień prze-
ciwko Covid-19. 

wszystkie stoiska były oblegane 
przez mieszkańców i gości. Dużym 
wzięciem cieszyło się piwo rzemieśl-
nicze, nie brakowało chętnych na 
potrawy z grilla oraz na słodkości. 
publikacjami i gadżetami, którymi 
szczególnie interesowały się dzie-
ci, zaprezentowała się gmina Ko-
morniki. Gminny ośrodek Kultury 
reklamował wachlarz zajęć, które 
odbywają się w poszczególnych 

świetlicach. obok własne stoisko 
miało Centrum Medyczne Komor-
niki, cieszące się coraz większym 
uznaniem mieszkańców gminy. 
Jak zwykle wystawili się też kolek-
cjonerzy znaczków turystycznych, 
prezentując najnowsze drewniane 
krążki. 

przez dwa dni wiele się działo 
również na scenie. rolę prowadzą-
cych niestrudzenie pełnili izabela 
Frąckowiak i Jacek wietrzykow-
ski, a występy lokalnych artystów 
uprzyjemniały czas zgromadzonej 
publiczności. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru był zespół De Mono, któ-
rego utwory polacy znają i nucą od 
35 lat. występ artystów przyciągnął 
tłumy sympatyków. Niedzielne po-
południe umilił widzom andrzej 
Grabowski. aktor już pierwszymi 
słowami kabaretowego występu 
rozbawił liczną publiczność, potem 
było jeszcze weselej. PP

KomorniKi

4 i 5 września na terenie Muzeum rolnictwa w szreniawie odbyły się Dni Gminy Komorniki. w sobotę 
zagrał zespół De Mono, legenda polskiej muzyki. W niedzielę sceną zawładnął Andrzej Grabowski 
ze swoim programem kabaretowym

Dni Gminy Komorniki 
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Dokładnie o godz. 9:00 rozpoczę-
to rok szkolny 2021/2022 w nowej 
szkole podstawowej w wirach (gm. 
Komorniki). Dyrektor – Janusz Ju-
dziński otrzymał symboliczny klucz 
do nowego budynku z rąk wójta 
gminy Jana Brody, wraz z życzenia-
mi, by kadra i uczniowie szybko po-
czuli się w szkole jak w domu. padły 
słowa podziękowania wszystkim, 
którzy pracowali przy budowie i za-
gospodarowaniu nowego obiektu. 
Z sentymentem wspomniano „starą 
szkołę”, która zostanie w pamięci 
nauczycieli i młodzieży życząc so-
bie, by w nowoczesnej szkole pano-
wał wzajemny szacunek, zrozumie-
nie i zapał do nauki.

Uczniowie upamiętnili przypada-
jącą 1 września 82. rocznicę wybu-
chu ii wojny światowej poświęcając 
temu wydarzeniu oraz patronom 
szkoły – powstańcom wielkopol-
skim część artystyczną. 

Życzenia pomyślnego roku szkol-
nego złożyli uczniom także Marian 
adamski – przewodniczący rady 
Gminy Komorniki i jego zastępca – 
piotr wiśniewski. Zebrani odmówi-
li modlitwę w intencji nowej szkoły, 
uczniów i nauczycieli zaintonowaną 
przez proboszcza ks. Jana polca 
z wirowskiej parafii, który poświęcił 
budynek. Budowa szkoły rozpoczę-
ła się w styczniu 2020 r. a zakończy-
ła w maju 2021 r. Nowa szkoła to 
m.in. 26 sal lekcyjnych, 3 świetlice, 
4 pracownie, 4 gabinety, biblioteka, 
stołówka. wrażenie robi infrastruk-
tura sportowa – pełnowymiarowa 
sala gimnastyczna z magazynem, 
2 salkami treningowymi, szatniami 
i zapleczem gospodarczym. Cały 
budynek to w sumie 7,8 tys. mkw. 

1 września w nowej szkole roz-
poczęło naukę 640 uczniów w 32 
oddziałach (w tym 4 oddziały przed-
szkolne). OKFo
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Pierwszy dzwonek w nowej szkole w Wirach

Laureaci wyróżnień Bene Meritus.

Niedzielne popołudnie umilił 
widzom Andrzej Grabowski. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół De Mono.

30-tysięczna mieszkanka gminy Komorniki z rodziną. 

Fotorelacja z Dni Gminy Komorniki 
znajduje się na

naszglospoznanski.pl
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„to dla mnie zaszczyt, że mogę 
przyjąć tę nagrodę” – te słowa są 
najczęściej wypowiadane przez lau-
reatów statuetki Złotego Hipolita, 
którzy po jej odbiór przybywają 
do poznania nie tylko z kra-
ju ale i z zagranicy. Dzieje 
przyznawania tej nagrody, 
którą jako pierwszy w da-
rze przyjął Święty Jan pa-
weł ii, doczekały się wydania 
książki pt. „wybitne osobistości 
pracy organicznej 2001-2020”.

Książka ukazała się nakładem to-
warzystwa im. Hipolita Cegielskie-
go. Jej autorem jest dr Marian Król, 
przewodniczący rady programo-
wej wydawnictwa, w skład której 
weszli: prof. dr hab. Marian Gory-
nia; prof. dr hab. inż. tomasz ło-
dygowski; prof. dr hab. Bronisław 
Marciniak; prof. dr hab. Grzegorz 

skrzypczak; prof. dr hab. tadeusz 
wallas i Dominik Górny jako se-
kretarz. rangę wydawnictwa pod-
kreślają patronaty honorowe, które 
objęli: Metropolita poznański, abp 
dr stanisław Gądecki; Marszałek 
województwa wielkopolskiego, 
Marek woźniak; Uniwersytet im. 
adama Mickiewicza reprezentowa-
ny przez prof. Bogumiłę Kaniewską 
– rektor; polski Uniwersytet na ob-
czyźnie w Londynie, którym kieruje 
prof. tomasz Kaźmierski – rektor; 
powiat poznański i Jan Grabkowski 
– starosta. 

Mecenasem wydawnictwa jest 
Fundacja pGNiG im. ignacego łu-
kasiewicza. partnerem wydawnic-
twa jest samorząd województwa 
wielkopolskiego. partnerem pro-

jektu jest powiat poznański. Do gro-
na partnerów należy również Krajo-
wa spółka Cukrowa s.a. z marką 
„polski Cukier”. w gronie sponso-

rów znalazła się m.in.: Fundacja 
Zakłady Kórnickie, ataNer-

-poznań; firma tFp-Dzieć-
mierowo i Królewski order 
Św. stanisława BM. 

ta publikacja to ponad 
500 stron, setki zdjęć, krótkie 

biogramy 151 tytułowych osobisto-
ści (m.in.: dr wanda Błeńska, prof. 
Magdalena abakanowicz, agniesz-

ka Duczmal, prof. Hanna Kocka-
-Krenz, ojciec Marian Żelazek, prof. 
Gerard Labuda, prof. stefan stu-
ligrosz, Gustaw Holoubek), skład 
kapituł przyznających wyróżnienie 
oraz okolicznościowy wiersz „Złoty 
Hipolit – autoportret z legendy”.  

patrząc na całokształt opracowa-
nia, jest ono dokumentem kształto-
wania idei patriotyzmu, szacunku 
do pracy organicznej i tożsamości 
wartości stanowiących o pomyślno-
ści i trwaniu narodu. 
Dominik Górny

aKtuaLnoŚCi
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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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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

„Złote Hipolity” 
mają swoją książkę!

oGłosZeNia

Ta publikacja 
to ponad 500 stron, 
setki zdjęć, krótkie 
biogramy 151 tytu-
łowych osobistości

24 sierpnia burmistrz miasta i gmi-
ny Kórnik przemysław pacholski, 
wraz z wiceburmistrzem sebastia-
nem wlazłym, w obecności dy-
rektorów placówek oświatowych 
i pracowników wydziału oświaty, 
wręczyli akty mianowania dziewię-
ciu nauczycielom, którzy w sierpniu 
2021 roku, zdali egzamin na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
akty mianowania otrzymali: 

alina adamczyk, Jolanta Kluczyń-
ska,  Katarzyna ostrowska, paulina 
anna wójkiewicz, Beata toboła, 
anna szmydt, Joanna Kwas, anna 
Dunaj-Czyżewska, Barbara szelą-
giewicz. 
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Awans zawodowy 
nauczycieli
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powiatowe w poznaniu odpowia-
da za realizację dwóch ścieżek 
rowerowych przy drodze powia-
towej nr 2451 strykowo-Modrze 
oraz przy drodze powiatowej nr 
2450p odcinek sapowice-stryko-
wo.

węzeł przesiadkowy w stęsze-
wie jest w trakcie realizacji. po-
wstaje parking dla samochodów 
osobowych parkujących w syste-
mie p&r na 142 miejsca posto-
jowe. realizowany jest również 
parking K&r na 10 miejsc posto-
jowych oraz parking „Bike&ride” 
wyposażony w wiatę rowerową 
modułową na 36 rowerów. planuje 
się w ramach zadania frezowanie 
nawierzchni jezdni ul.składowej 
i wykonanie nakładki asfaltowej. 
Zaplanowano również remont 
chodnika i zatoki autobusowej. 
ponadto wzdłuż parkingów będzie 
zrealizowany ciąg pieszo-rowero-
wy biegnący do ul.poznańskiej.

Natomiast  dla węzła przesiad-
kowego w strykowie trwa uzyski-
wanie pozwolenia na budowę. re-
alizacja Zwp w strykowie dotyczy 
wykonania parkingu na 50 miejsc 
postojowych dla samochodów oso-
bowych (parkujących w systemie 
p&r) oraz 2 miejsca w systemie 

K&r. projektuje się parking dla 
rowerów wyposażony w wiatę ro-
werową przeznaczoną na 36 rowe-
rów. w ramach przedsięwzięcia 
planowana jest przebudowa ul.Ko-
lejowej.

starostwo powiatowe w pozna-
niu uzyskało decyzje - zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej  
dotyczącej budowy ścieżki rowe-
rowej przy drodze powiatowej tj.nr 
2451 strykowo-Modrze. w przy-
padku zadania budowy ścieżki 
rowerowej przy dr. powiatowej nr 
2450p odc. sapowice-strykowo 
inwestycja jest  w fazie uzyskiwania 
decyzji na realizację zadania.

wykonawcą węzłów przesiadko-
wych  w strykowie i w  stęszewie je-
st„aNDar” s.C. a.D. Białobrzyc-
cy z Gniezna. 

wykonawcą ścieżki rowerowej 
przy drodze powiatowej nr 2451 
strykowo-Modrze jest eUroVia 
polska spółka akcyjna z Bielan 
wrocławskich, natomiast wyko-
nawcą  ścieżki rowerowej przy dro-
dze powiatowej nr 2450p odc. sa-
powice-strykowo jest tar-DroG 
sp. z o.o. spółka Komandytowa 
z tarnowa podgórnego i ppHU 
„toM-BUD” s.C. z Dobieżyna. 
Red

StęSzew

27 sierpnia odbyło się podsumowa-
nie Xii wakacyjnego Grand prix 
orlika 2021 w gminie stęszew. 
w tegorocznych zawodach wzięło 
udział 160 osób. Uczestnicy mo-
gli się zmierzyć w 9 dyscyplinach 

sportowych tj.  badminton lub rin-
go, piłka nożna, koszykówka, siat-
kówka, dwa ognie, dwie piłki, 1x1 
w rzutach do kosza, bule oraz w te-
nisie stołowym. Największą liczbę 
punktów zdobyły: Malwina wojtko-

wiak, Klaudia przybylska oraz ola 
Kaczmarek. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom i dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas. Jesteście 
najlepszym dowodem na to, że sport 
to zdrowie! Red

projekt realizowany jest w part-
nerstwie ze starostwem powiato-
wym w poznaniu. w ramach tej 

inwestycji gmina stęszew realizu-
je budowę dwóch zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych (Zwp) 

przy stacji kolejowej w stęszewie 
i przystanku kolejowym w stryko-
wie. partner projektu starostwo 

Trwa budowa węzła przesiadkowego
Zadania budowy węzłów przesiadkowych w stęszewie i strykowie realizowane są w ramach projektu 
„Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w stęszewie i przystanku 
kolejowym w strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew”, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

ostatni weekend sierpnia miesz-
kańcy gminy stęszew spędzili bar-
dzo aktywnie. w niedzielne przed-
południe wybrali się wycieczką 
rowerową do strykowa, na plażę 
Jeziora strykowskiego. 

trasa liczyła ok. 7 km i prowadzi-
ła nową ścieżką rowerową wzdłuż 
Drogi wojewódzkiej nr 32. Na me-
cie na uczestników czekał słodki po-
częstunek. Zwieńczeniem wycieczki 
była wspólna fotografia. Red

Rajd rowerowy do Strykowa
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Podsumowanie XII Wakacyjnego 
Grand Prix Orlika 2021

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020



nr 211 / 7 WrZEŚnIA 2021

8 BuK

Było to wydarzenie ważne także dla 
organizatorów, którzy chcieli spra-
wić, aby ten wspólny czas był dla 
wszystkich atrakcyjny. i nawet nie-
sprzyjająca aura nie była w stanie 
przeszkodzić, ale po kolei…

Kino pod chmurką
w sobotę po dłuższej przerwie 

powróciły do Buku plenerowe pro-
jekcje filmów na dużym ekranie. 
Doskonała jakość obrazu wyświe-
tlanego na ekranie LeD oraz udo-
stępnione przez kino wielkopola-
nin i ośrodek sportu i rekreacji 
leżaki z powodzeniem wypełniły 
widownię pod przysłowiową chmur-
ką. w ramach Kina Letniego orga-
nizowanego przez Bibliotekę i Kino, 
publiczność zgromadzona na mu-
rawie stadionu mogła w piknikowej 
atmosferze obejrzeć dwie filmowe 
propozycje. pierwszą z nich był fa-
milijny obraz „Mia i biały lew”, dru-
gim tytułem zagranym tego wieczo-
ru była komedia „Jutro będziemy 
szczęśliwi”. 

W podziękowaniu za plony
w niedzielę Dni Gminy Buk za-

częły się od gminnych dożynek. Dla 
rolników to dzień, kiedy dziękują za 
plony ze zbiorów, świętują i dzie-
lą się chlebem. Mieszkańcy gminy 
tłumnie zebrali się w sanktuarium 
Matki Bożej Bukowskiej Literackiej 
w Buku na mszy św., którą celebro-
wali ks. prałat andrzej szczepaniak 
i ks. kanonik roman Janecki. rolę 
starościny przyjęła w tym roku Ma-
riola Kornosz, mieszkanka otusza, 
a starosty Jacek ossowski, miesz-
kaniec Dobieżyna. Dary do ołtarza 
niosła rodzina Morkowskich z Że-
gowa. 

Jak mówił w swoim przemówie-
niu tadeusz łysiak, prezes Gmin-
nego Związku rolników, Kółek 
i organizacji rolniczych: – Dożynki 
są ważne dla nas wszystkich. praca 
rolników jest podstawą egzystencji 
ludzkiej, a niestety nie wszyscy do-
ceniają to co robimy. Dziękujemy za 
to, co mogliśmy zebrać.

Do słów podziękowań za ciężką 
pracę rolników dołączył się bur-
mistrz miasta i gminy Buk paweł 
adam, który wspomniał o nowych 
wyzwaniach, jakie stoją przed pol-
skim rolnictwem, a jednym z nich 
z całą pewnością jest potrzeba za-
trzymania na wsi młodych pokoleń. 
rolnictwo w gminie Buk nadal peł-
ni ważną rolę. Nawet, jeśli nie jest 
głównym źródłem utrzymania, to 
jednak stale się zmienia i rozwija.

po mszy św. zebrano się przy sto-
łach, aby przy wypiekach przygoto-
wanych przez panie z Kół Gospodyń 
wiejskich porozmawiać nie tylko 
o tegorocznych plonach.

o oprawę artystyczną dożynek 
zadbał Zespół Folklorystyczny Złote 
Kłosy.

Stopniowe odliczanie
od niedzielnego poranka na sta-

dionie Miejskim trwały próby zespo-
łów i teatrów, które przygotowywały 
się do wieczornego występu. Frag-
menty muzyki na żywo, rozmowy 
muzyków, popisy aktorów, dźwię-
kowców, techników od sceny niosły 
się po całym mieście i zapowiadały 
prawdziwą muzyczną ucztę. Bliżej 

popołudnia przy wejściu na mura-
wę swoje kramy zaczęli rozkładać 
bukowscy rękodzielnicy: twórcy 
biżuterii, naturalnych kosmetyków, 
ubranek dziecięcych, ozdób do wło-
sów. Można też było kupić własnej 
roboty sery oraz posilić się czymś na 
ciepło. 

Wioska sportu dla najmłodszych
Dni Gminy Buk na dobre ruszyły 

o godzinie 15. publiczność powi-
tali bukowianka anna Krzemińska 
i rafał adamczak z radia eska. pod 
namiotami, niezależnie od sceny 
głównej, trwały warsztaty dla dzieci 
oraz zajęcia rekreacyjne w ramach 
wioski sportu. Najmłodsi mogli 
skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni 
oraz ciuchci. Napięcie rosło, a na 
scenie pojawił się znany z „Mam 
talent!” oraz „world of Dance” tan-

cerz, choreograf i sędzia występu-
jący pod pseudonimem Kaczorex. 
Jego taneczne popisy i akrobacje na 
długo pozostaną w pamięci buko-
wian. Najmłodsi z niecierpliwością 
oczekiwali występu teatru oto pod 
tytułem „Jak wytresować Dinożar-
ła”, a nad stadionem gromadziły się 
coraz ciemniejsze chmury. aktorzy 
zabrali dzieci do prehistorycznej 
krainy. po murawie rzeczywiście 
biegał dinozaur i ludzie sprzed ery 
kamienia łupanego. 

W strugach deszczu 
Niestety, tyle co udało się za-

kończyć spektakl, z nieba lunęło. 
program został przerwany, a miesz-
kańcy chowali się przed deszczem 
pod parasolami rozdawanymi przez 
pracowników urzędu. 

Z powodu pogody, a właściwie 
niepogody, nie udało się zatańczyć 
finału Jerusalema Dance Challenge, 
tak długo oczekiwanego i zapowia-
danego, ale nic straconego. Finał 
zaplanowano na 26 września. Bę-
dzie też okazja, aby przypomnieć 
sobie kroki podczas otwartych prób, 
które odbędą się w drugiej połowie 
września. 

w strugach deszczu i to właści-
wie dosłownie, poznaliśmy zwycięz-
ców konkursu na „Najpiękniejszy 
ogród i balkon/taras w gminie”! Nie 
wszyscy laureaci dotarli na stadion 
po odbiór nagród, ale ci najwytr-
walsi z parasolami w ręku dumnie 
wkraczali na scenę.

Nie udało się rozlosować nagród 
w ramach wyzwania 2 ruszBuk ani 
dokończyć wyzwań szachowych 
z Damianem Bartkowiakiem, mi-
strzem polski w szachach podwod-
nych. odwołane zostało także wrę-
czenie Nagród Kultury i promocji 
Gminy Buk czworgu muzycznie 
i wokalnie zaangażowany laure-
atom: stanisławowi Króliczakowi, 
Katarzynie staroście, Joannie szyn-
karuk i ewelinie Króliczak, co oczy-
wiście nie umniejsza ich zasług dla 
promowania naszej gminy. 

parasole w dłoń i przybywajcie! 

Na przekór niepogodzie! 
Długo wyczekiwane Dni Gminy Buk, które odbyły się w ubiegły weekend na długo pozostaną w pamięci 
mieszkańców. to z myślą o nich przygotowano bogaty program Dni Gminy Buk 2021, w którym każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie 
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Kiedy nadzieja na poprawę aury 
malała, niespodziewanie ta okaza-
ła się łaskawa. Burmistrz miasta 
i gminy Buk paweł adam nawet 
przez moment nie tracił optymizmu 
i nie zakładał przerwania imprezy, 
na którą mieszkańcy czekali dwa 
lata. Na urzędowym FB apelowa-
no: „Zakładajcie kalosze, parasole 
w dłoń i przybywajcie koncertować 
razem z nami!”.

prawie jak na zamówienie prze-
stało padać, a na scenie pojawiła 
się pierwsza z gwiazd: Kasia sta-
rosta z przyjaciółmi. rodowita 
bukowianka zabrała publiczność 
w świat największych przebojów 
polskiego rocka. po niej dla miesz-
kańców, których przybywało wraz 
z poprawą pogody, zaśpiewała ko-
lejna Katarzyna – Kasia popowska 
z zespołem, a w wielkim muzycz-
nym finale wystąpił piotr Cugow-
ski. Każdy z artystów zarażał na 
powrót gromadzącą się publicz-
nością swoją energią i charyzmą, 
a schodził ze sceny żegnany burzą 
już tylko oklasków. o deszczu nikt 
już nie pamiętał. ale to jeszcze nie 
był koniec. Kropką nad i niedziel-
nego wieczoru był występ teatru 
Żywiołów. Kto zna kanadyjską gru-
pę Cirque du soleil, ten coś podob-
nego miał okazję zobaczyć w Buku. 
połączenie baletu, akrobacji, sztuki 
cyrkowej, przy grze świateł i z zaan-

gażowaniem pirotechniki okazało 
się być czymś, czego dotąd w Buku 
nie oglądano. 

Nie tylko muzyka
podczas „Dni Gminy Buk 2021” 

można było także się spisać, korzy-
stając z Mobilnego punktu spiso-
wego oraz zaszczepić w Branżowej 
szkole i stop. w Buku, bez wcze-
śniejszego zapisywania, jedno-

dawkową szczepionką. Z jednej 
i drugiej propozycji mieszkańcy 
gminy chętnie skorzystali, zaś 
pracownice ośrodka pomocy 
społecznej w Buku w oryginalny 
sposób próbowały zachęcić do 
szczepień. rozdawały gadżety spe-
cjalnie przygotowana na tę okazję 
przez seniorów z Domu Dzienne-
go pobytu „pogodna Jesień”. Nie 
zabrakło też działań ekologicz-

nych – w punkcie konsultacyjnym 
można było dopytać się o szczegó-
ły programu „Czyste powietrze”. 

i pomyśleć, że nie wszystkie 
punkty z bogatego programu Dni 
Gminy Buk 2021 się odbyły. wielka 
szkoda, ale i tak pogoda nie popsuła 
nastrojów mieszkańcom, którzy wy-
szli z domów i odpowiedzieli na za-
proszenie organizatorów. Jak mówił 
burmistrz paweł adam: – Z całego 

serca chciałbym podziękować za 
udział w Dniach Gminy Buk 2021. 
pomimo kaprysów pogody, nasza 
impreza rozgrzała serca mieszkań-
ców i przyjaciół naszej gminy. 
Izabela Dachtera-Walędziak 
Edyta Wasielewska 
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Na kostrzyńskim rynku w 82. rocz-
nicę wybuchu ii wojny światowej 
uczczono pamięć jej ofiar oraz bo-
haterów. w uroczystości pod po-
mnikiem walki i Męczeństwa udział 
wzięli burmistrz szymon Matysek, 
zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, radni, przedstawiciele 
stowarzyszeń oraz organizacji dzia-
łających na terenie gminy Kostrzyn, 
dyrekcja szkół, nauczyciele, ucznio-
wie, a także mieszkańcy. 

Głos zabrał burmistrz gminy 
Kostrzyn, podkreślając jak waż-
ne jest byśmy pamiętali o historii 
i przekazywali ją młodszym po-
koleniom. Modlitwę za poległych 

zmówił ksiądz proboszcz ireneusz 
rachwalski, a następnie odśpie-
wano hymn rzeczypospolitej pol-
skiej „Mazurek Dąbrowskiego”. po 
hymnie nastąpiło złożenie kwiatów 
przez delegacje oraz pokłony pocz-
tów sztandarowych. ŁS

KoStrzyn

1 września została podpisana umo-
wa pomiędzy Zakładem Komunal-
nym w Kostrzynie,  reprezentowa-
nym przez Zbigniewa Zastrożnego, 
zastępcę dyrektora a Zakładem in-
stalacyjno-Budowlanym z Lwówka, 
reprezentowanym przez właściciela 
Mateusza Maćkowiaka na realizację 
zadania „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w siekierkach wielkich”. 

inwestycja obejmuje wykona-
nie kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami na ulicach: sosnowa, 
wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, 
akacjowa, Kasztanowa, Świerkowa, 
Dębowa, Lipowa i Bukowa. łącznie 
powstaną 3 kilometry sieci kana-
lizacyjnej i podłączonych zostanie 
ponad 260 nieruchomości!

Koszt inwestycji to 4.303.001 zło-
tych brutto. 

Zadanie dofinansowane jest ze 
środków rządowego Funduszu in-
westycji Lokalnych. Urząd Miejski 
w Kostrzynie otrzymał 4 miliony 
złotych dofinansowania na realiza-
cję kanalizacji sanitarnej w siekier-
kach. termin realizacji zaplanowa-
ny jest na lata 2022 i 2023. 

w podpisaniu umowy uczestni-
czyli również burmistrz szymon 
Matysek, zastępca burmistrza wal-

demar Biskupski i sołtys siekierek 
włodzimierz Musielak.

odtworzenie dróg po inwestycji, 
gmina Kostrzyn planuje wykonać w 
formie nakładki asfaltowej.

wartość realizacji powyższego 
etapu kanalizacji sanitarnej w sie-
kierkach umożliwia rozszerzenie 
zakresu tej inwestycji o kolejne osie-
dle. Kolejny etap będzie obejmował 
ulice łąkową, Długą, Krótką oraz 

ulice przyległe. Zgodnie z ustalenia-
mi z mieszkańcami tego obszaru, 
szczegółowy harmonogram dopre-
cyzowany zostanie przez Zakład 
Komunalny w Kostrzynie w ciągu 
dwóch najbliższych miesięcy i wów-
czas przekazane będą dokładne in-
formacje. SM

Będzie kanalizacja
Umowa na budowę kanalizacji w siekierkach wielkich 
(gm. Kostrzyn) została podpisana
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31 sierpnia symbolicznie obchodzo-
no rocznicę porozumień sierpnio-
wych, podpisanych między rządem 
prL, a komitetami strajkowymi 
(w szczecinie, Gdańsku - właśnie 
31.08.1980, Jastrzębiu-Zdroju i 
Hucie Katowice), które w konse-
kwencji kończyły serię strajków 
(tzw. sierpień 80) i m.in. doprowa-
dziły do zarejestrowania NsZZ „so-
lidarność”.

Z tej okazji na ulicach Kostrzyna 
w towarzystwie biało-czerwonych 
flag pojawiły się białe flagi z czerwo-
nym napisem „solidarność”, a na 

placu im. adama Mickiewicza pod 
pomnikiem poznańskiego Czerw-
ca 1956 została złożona wiązanka 
kwiatów przez delegację samorzą-
du kostrzyńskiego reprezentowaną 
przez burmistrza gminy Kostrzyn 
szymona Matyska, zastępcę burmi-
strza waldemara Biskupskiego oraz 
przewodniczącego rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn Grzegorza Bana-
szaka.

Na zdjęciu z delegacją gminy Ko-
strzyn Jarosław Lange - przewodni-
czący regionu wielkopolska NsZZ 
solidarność. ŁS

prezentujemy widok na najwięk-
szą inwestycję w historii gminy 
Kostrzyn. tunel pod linią kolejową 
Berlin-warszawa oraz zupełnie 
nowy układ komunikacyjny z trze-
ma rondami. warto podkreślić, że 
w ramach inwestycji odbyła się 
także modernizacja ulic Miłosza, 
Kopernika, część Średzkiej, 3 Maja, 
sienkiewicza, powstańców wlkp. 

Nie ma wątpliwości, że Kostrzyn 
po raz kolejny zyskuje nowe obli-
cze. przed miastem jeszcze budowa 
ulicy Nad strumieniem. łącznie to 
ponad 2,6 kilometra dróg.  

Gmina Kostrzyn realizuje naj-
większą inwestycję w historii gminy 
pt.: „Budowa układu drogowego 
w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średz-
kiej i powstańców wlkp. w Kostrzy-
nie (drogi powiatowe w granicach 
miasta) wraz z tunelem pod toro-
wiskiem linii kolejowej e20 relacji 
poznań – warszawa”. ŁS

Kolejne sukcesy na arenie krajowej 
święci mieszkaniec Kostrzyna - ra-
fał wagner. 

Znany kostrzyński modelarz 
został drużynowym mistrzem pol-
ski modeli latających w klasie F1a 
standard, które odbyły się 21-22 
sierpnia. wcześniej rafał wagner 
również w drużynie wygrał Grand 
prix polski, startując w tej samej 
klasie w pile w połowie lipca, a pod 
koniec czerwca w Gliwicach został 
indywidualnym mistrzem polski 
Małych Form i Latających skrzydeł 
w klasie modeli F1K. 

w imieniu redakcji gratulujemy 
sukcesów i życzymy kolejnych uda-
nych lotów. 
ŁS

Rafał Wagner z sukcesami

82. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Rocznica Porozumień 
Sierpniowych 

Największa inwestycja 
w Kostrzynie trwa 
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Burmistrz gminy 
Kostrzyn, podkreślił 
jak ważne jest byśmy 
pamiętali o historii 
i przekazywali ją 
młodszym pokoleniom
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piłkarskie lato zawsze rozgrzewa 
kibiców interesującymi transferami 
zawodników na całym świecie. Nie 
inaczej jest w polsce! również na 
poziomie juniorskim, gdzie piłka-
rze zmieniają otoczenia, aby zrobić 
krok naprzód. Często ci najmłodsi 
gracze zaczynają przygodę z piłką 
na treningach tam, gdzie mają naj-
bliżej lub rodzice wybierają im zna-
ne akademie piłkarskie w pobliżu. 

tak też się stało z zawodnikiem 
Filipem tuliszką, który rozpoczynał 
grę w akademii piłkarskiej reissa 
w Baranowie (gm. tarnowo pod-
górne). od nowego sezonu będzie 
reprezentować barwy arki Gdynia, 
która wypatrzyła go dzięki dobrym 
występom w rozgrywkach Central-

nej Ligi Juniorów. 
– spędziłem w akademii piłkar-

skiej reissa siedem lat. Zaczynałem 
już jako pięciolatek, po roku prze-
rwałem swoją grę i wróciłem tutaj 

w 2015 roku na kolejnych sześć 
lat – mówi Filip tuliszka. i dodaje: 
– rywalizacja w CLJ była dla mnie 
dużym wyróżnieniem, ponieważ 
grałem z rok starszymi kolegami. 
początkowo wydawało mi się, że 
dołączyłem do drużyny na chwilę, 
jednak kolejne mecze spowodowały, 
że trener thomas rozworski zaufał 
mi, zostałem na stałe i co najważ-
niejsze zdobyłem zaufanie reszty 
zespołu, dzięki czemu zostałem ka-
pitanem. wśród ważnych dla mnie 
chwil w tym klubie jest między inny-
mi 3. miejsce w pucharze tymbarku 
w 2017 roku, baraże o CLJ dwa lata 
później czy już samo utrzymanie 
w tym roku, które było dla nas klu-
czowe. AR

tarnowo Podgórne
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29 sierpnia w tarnowskich termach 
odbył się i międzynarodowy turniej 
szachów pod wodą o puchar wój-
ta Gminy tarnowo podgórne. sza-
chy pod wodą to połączenie dwóch 
dyscyplin sportowych: nurkowania 
i szachów. wymagają kondycji, ko-
ordynacji ruchowej oraz umiejętno-
ści logicznego myślenia.

po niesamowicie emocjonującej 
rywalizacji i miejsce zajął Jakub 
Zgarda z MUKs „wieża Kórnic-
ka”. ii miejsce oraz tytuł Najlepszej 

Kobiety turnieju zdobyła Maja an-
drzejewska z UMKs „Na pięterku”. 
Natomiast  iii miejsce powędrowało 

do Damiana Bartkowiaka z Ks Ko-
rona Zakrzewo. 
TT

Szachy pod wodą? – dlaczego nie!

wyjątkowe święto muzyki przycią-
gnęło do gminy tarnowo podgór-
ne przede wszystkim najlepszych 
wokalistów z całej polski, ale także 
festiwalowiczów, którzy przed dwa 
dni licznie zasiedli na widowni, aby 
podziwiać uczestników rywalizu-
jących na jednej scenie oraz zapro-
szone gwiazdy – Hannę Banaszak 
i sławka Uniatowskiego. 

– Jestem przekonana, że to świę-
to na stałe wpisze się w kalendarz 
imprez kulturalnych w gminie tar-
nowo podgórne. Dziś myślimy już 
nad artystą, któremu poświęcimy 
kolejną edycję festiwalu piosenki – 
komentuje Monika rutkowska, dy-
rektor pałacu Jankowice.

przypomnijmy, że na zaprosze-
nie do wzięcia udziału w festiwalu 
odpowiedziało aż 97 wokalistów, 
spośród których komisja zakwalifi-
kowała do udziału w imprezie dwu-
dziestu uczestników, którzy przy 
akompaniamencie zespołu jazzo-
wego grającego na żywo zaprezen-
towali po dwa utwory, w tym jeden 
z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

–  wszystko dopięte na ostatni 
guzik to efekt współpracy pracow-
ników pałacu Jankowice, Urzędu 
Gminy tarnowo podgórne oraz 
osób zaangażowanych w organiza-
cję tego wyjątkowego święta. Dziś 
można powiedzieć, że nam się uda-
ło. Najlepszym tego dowodem są 

opinie uczestników, zarówno wo-
kalistów, ich osób towarzyszących, 
jak również publiczności, która 
wypełniła miejsca siedzące w całym 
pałacu Jankowice – dodaje Jakub 
Zachciał z Biura Komunikacji spo-
łecznej i promocji Urzędu Gminy 
tarnowo podgórne.

podczas przesłuchań konkurso-
wych uczestników oceniało profe-

sjonalne jury w składzie: prof. dr 
hab. Katarzyna stroińska-sierant – 
kierownik katedry instrumentalisty-
ki i wokalistyki jazzowej akademii 
Muzycznej im. ignacego Jana pade-
rewskiego w poznaniu, ewa Gajew-
ska-Kiepura – pedagog, a przede 
wszystkim specjalista w zakresie 
prowadzenia zespołów wokalnych, 
Janusz szrom – muzyk, wybitny 

wokalista jazzowy, pedagog, wielo-
krotny Jazzowy wokalista roku we-
dług plebiscytu miesięcznika JaZZ 
ForUM, kompozytor, aranżer.

po sobotnich przesłuchaniach 
konkursowych przyszedł czas na 
ogłoszenie listy osób zakwalifikowa-
nych od Koncertu Galowego i ogól-
nopolskiego Festiwalu piosenki 
tarnowo podgórne. Ci zaprezento-

wali się szerszej publiczności w nie-
dzielę (29 sierpnia) śpiewając utwór 
z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. 

Kto został laureatem?
• GRAND PRIX – Julia Mróz
• I miejsce – Klaudia Hejman
• II miejsce – Natalia Kawszyn
• III miejsce – Jakub Herfort
• wyróżnienie – Szymon Rze-

szowski
• wyróżnienie – Karolina Karpiń-

ska
• wyróżnienie – Szymon Piątkow-

ski
• wyróżnienie – Justyna Sitarek
• wyróżnienie oraz nagroda spe-

cjalna dyrektora pałacu Jankowice 
– Gabriela Kurzac

• wyróżnienie – Nina Larek.

O co walczyli nasi uczestnicy?
Laureaci pierwszej edycji festi-

walu w pałacu Jankowice otrzyma-
li unikatowe statuetki wykonane 
przez jednego z poznańskich ar-
tystów, pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody finansowe. GraND priX: 
nagroda 2000 zł, i miejsce: nagroda 
1500 zł, ii miejsce: 1000 zł, iii miej-
sce: 500 zł.
Jakub Zachciał, BKSP

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Za nami pierwsza edycja ogólnopolskiego Festiwalu piosenki tarnowo podgórne 2021, która odbyła się 
od 28 do 29 sierpnia w Pałacu Jankowice

Kolejny sezon Jazzowej sceny se-
zamu, prowadzonej przez Gminny 
ośrodek Kultury seZaM w tar-
nowie podgórnym, rozpocznie Jan 
adamczewski trio. to najnowszy 
muzyczny pomysł Jana adamczew-
skiego. Zespół stawia na swoje 
najmocniejsze strony, własne kom-
pozycje oraz porywające impro-
wizacje. podczas koncertów Jan 
adamczewski trio można usłyszeć 
znane utwory filmowe, standardy 
muzyki jazzowej we własnych aran-
żacjach oraz oczywiście kompozycje 
artystów.

Jan adamczewski to saksofo-
nista, aranżer i kompozytor. to 
muzyk, który swobodnie czuje się 
w repertuarze zarówno jazzowym 

jak i rozrywkowym. Jan adamczew-
ski zarejestrował swoje utwory na 
płytach: „Una escultura”, 2019, 
„sax Buster”, 2016, „around the 
Movie” 2015, „around the world” 
2014, „Jan adamczewski” 2013, 
„Chopin profanum” 2011r. wydaje 
się więc, że koncert Jan adamczew-
ski trio to idealny początek jazzo-
wego sezonu.

 Zapraszamy: 17 września (pią-
tek), godz. 19.00, Dom Kultury 
w tarnowie podgórnym – Jazzowa 
scena sezamu: Jan adamczewski 
trio. Bilety (25 zł) do nabycia za 
pośrednictwem serwisu Biletyna.pl 
oraz w kasach GoK seZaM. wię-
cej na goksezam.pl. 
GOK 

Jazz powraca
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Z Baranowa do Arki Gdynia!
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informacji z gminy tarnowo 
podgórne szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Na zdjęciu od lewej: członek Jury Ewa Gajewska-Kiepura, prowadzący koncert Jakub Zachciał i dyrektor 
Pałacu Jankowice Monika Rutkowska, laureatka Grand Prix Julia Mróz, wójt Tarnowa Podgórnego Tade-
usz Czajka. 

Na zdjęciu Filip Tuliszka.
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wójt gminy Dopiewo paweł prze-
pióra pozdrowił ze sceny uczest-
ników pleneru, wyrażając zado-
wolenie z tego, że udało się go 
zorganizować, mimo konieczności 
spełnienia zaleceń sanitarnych. 

w finale „pożegnania wakacji” 
przed publicznością pojawił się 
Krzysztof Cugowski z Zespołem Mi-
strzów, prezentując kilkanaście pio-
senek z bogatego dorobku. wśród 
nich nie zabrakło takich przebojów, 
jak „Cisza”, „Martwe morze”  czy 
„Znowu w życiu mi nie wyszło”. to 
było solidne rockowe granie.  Le-
gendzie polskiej muzyki kilkakrot-
nie udało się włączać uczestników 
do śpiewu. 

przed „Mistrzami” wystąpi-
ła znana ze szlagieru „przyjdzie 
taki dzień” Kasia popowska. 
wokalistka zaśpiewała wpada-
jące w ucho nastrojowe piosenki 
z trzeciej płyty „toast”. wcześniej 
tancerki Grupy incanto kusiły 

sambą, kankanem, musicalowym 
„Nine” i tańcem brzucha. akro-
baci z kolei zabrali widzów do cyr-
ku. wydarzenie rozpoczął Happy 
Jazz Band - poznański big band 
złożony z kilkunastu muzyków 
i duetu wokalnego w składzie Ja-
goda różycka i sebastian stieler, 
udowadniając że standardy są nie-
śmiertelne. 

podczas wydarzenia można było 
się spisać w ramach spisu po-
wszechnego z pomocą urzędnika 
przy specjalnie przygotowanym 
stoisku, dowiedzieć się m.in. o moż-
liwości zaszczepienia się w punkcie 
szczepień w Konarzewie, o obo-
wiązku zadeklarowania źródła cie-
pła domu, o Dopiewskim Budżecie 
obywatelskim i kampanii „Bądź 
Git z pit!”.

pogodny sobotni wieczór pod-
sumowano laserowe show nad pla-
cem, jakiego jeszcze w Dopiewie nie 
było.

„pożegnanie wakacji” zastąpiło 
w tym epidemicznym roku odby-
wające się z reguły w czerwcu „Dni 
Gminy Dopiewo” i rozrywkową 
część „Gminnych Dożynek”, któ-
re od lat mają miejsce w pierwszą 
niedzielę września. w tym roku po-
nownie ograniczono je do mszy św. 
dziękczynnej w kościele parafial-
nym, po której mieszkańcy mogli 
wysłuchać koncertu orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo na terenie przyko-
ścielnym. Uroczysty charakter mszy 
podkreśliła obecność samorzą-
dowców i pocztów sztandarowych, 
wniesienie przez przedstawicieli wsi 
wieńca dożynkowego, koszy z chle-
bem, warzywami i owocami z tego-
rocznych żniw i zbiorów.

Dopiewo przebojowo 
pożegnało wakacje
po raz pierwszy od roku na placu w Dopiewie znów 
koncertowały gwiazdy. Samorząd gminny zaprosił 
mieszkańców i gości gminy Dopiewo na „Pożegnanie 
Wakacji” 4 września

Galeria zdjęć z „pożegnania 
wakacji” znajduje się na
naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KórniK

podczas pierwszej wręczono nagro-
dy wyróżniającym się uczniom – 
absolwentom szkół podstawowych.  
Ślubowanie złożyła radna Krystyna 
Janicka, która objęła mandat po re-
zygnacji roberta Jankowskiego. 

Burmistrz przemysław pachol-
ski wręczył nominacje na kolejne 
kadencje: Krystynie Kiełpińskiej - 
dyrektor szkoły podstawowej w ra-
dzewie i Bożenie Czerniak - dyrektor 
szkoły podstawowej w robakowie. 

podziękowania dla wszystkich 
strażaków walczących z niedaw-
nymi pożarami pól i lasu w naszej 
gminie odebrał komendant andrzej 
szyc.

Część druga sierpniowej sesji 
stanowiła podsumowanie trzech 
dekad  „działalności samorządu 
terytorialnego w polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dorobku 
kórnickich samorządowców”. przy-
pomnijmy, że w roku ubiegłym, 27 

maja, obchodziliśmy 30. rocznicę 
pierwszych po latach komunizmu 
wolnych wyborów samorządowych 
w polsce. 

Na obrady zaproszono wszyst-
kich radnych pełniących swe man-
daty od 1990 roku, sołtysów z tego 
okresu, a także emerytowanych pra-
cowników samorządowych.

Zaprezentowano krótki film ob-
razujący rozwój gminy i najważniej-
sze inwestycje trzydziestolecia. 

Głos zabrali: burmistrz przemy-
sław pacholski, Honorowy obywa-
tel Miasta i Gminy Kórnik Kazimierz 
Bałęczny, byli burmistrzowie Jerzy 
Lechnerowski i Zbigniew Kalisz, 
przedstawiciel Zarządu powiatu 
poznańskiego i były wiceburmistrz 
antoni Kalisz, a także były radny 
tomasz Grześkowiak. odczytano 
list skierowany do zebranych przez 
wojewodę wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego. 

wszyscy obecni radni i sołtysi 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
z podziękowaniami za wkład w roz-
wój naszej gminy. 

po części oficjalnej przyszedł czas 
na poczęstunek.
Łukasz Grzegorowski

sierpniowa sesja rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbyła się w sali KCris „Oaza”, podzielona była 
na dwie części

Sesja podsumowująca trzy dekady
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tegoroczne święto plonów w gmi-
nie Kórnik  obchodzono 28 sierp-
nia w Konarskim. Barwny korowód 
dotarł pod dożynkową scenę tuż 
przed rozpoczęciem mszy świętej 
dziękczynnej, którą koncelebrowali 
proboszczowie: ks. dziekan Franci-
szek sikora z parafii bnińskiej i ks. 
Grzegorz Zbączyniak z parafii kór-
nickiej.  

po mszy zagrała dla zebranych 
kórnicka orkiestra dęta. obrzędy 
dożynkowe, wraz z obtańcowaniem 
wieńca dokonali członkowie Zespo-
łu pieśni i tańca Ziemi Kórnickiej 
„władysie”. Burmistrz gminy Kór-
nik przemysław pacholski odebrał 
tradycyjny bochen chleba od staro-
stów dożynek Kamili Matuszewskiej 
i szymona Franczaka.

Członkowie zespołu rozdali małe 
chlebki upieczone z tegorocznego 
ziarna wszystkim obecnym.

Głos zabrali: burmistrz prze-

mysław pacholski, przedstawiciel 
sejmiku wojewódzkiego Jerzy 
Lechnerowski, wysłannik wojewody 
sławomir Hinc, reprezentant Za-

rządu powiatu poznańskiego anto-
ni Kalisz oraz przedstawiciele orga-
nizacji rolniczych.

wręczono wyróżnienia zasłużo-

nym dla rolnictwa seniorom: tere-
sie skubich z Czołowa, Zofii Nowak 
z Czołowa, Jolancie i Bogdanowi 
Maćkowiakom z Czołowa, Hannie 

Kozłowskiej z Czołowa, Janowi sie-
jakowi z Konarskiego, Marii i woj-
ciechowi Kazyakom z Konarskiego 
oraz Hannie i Markowi Franczak 
z Konarskiego.

po części oficjalnej można było 
się bawić, spożywać przygotowane 
smakołyki i rywalizować w niezwy-
kłych konkurencjach sprawnościo-
wych. 

przybyli także posłowie na sejm 
rp Katarzyna Kretkowska i Bartło-
miej wróblewski.

wystąpiły zespoły: „piękni i Mło-
dzi” oraz skład lidera danego zespo-
łu DeMono Marka Kościkiewicza. 

podczas imprezy działał punkt 
spisu powszechnego oraz punkt 
szczepień przeciw CoViD-19. 

Mimo niepewnej prognozy pogo-
dy aura dopisała. po roku przerwy 
znów godnie mieszkańcy mogli  ce-
lebrować gminne święto plonów. 
ŁG 
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Kónickie gminne dożynki w Konarskim

o gminie Kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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16 sierpnia i zastępca burmistrza 
swarzędza Grzegorz taterka wraz 
ze skarbnikiem Karoliną Dziekan 
podpisali w wielkopolskim Urzę-
dzie wojewódzkim umowę o dofi-
nansowanie z rządowego Fundu-
szu rozwoju Dróg (edycja 2021) 
na budowę ul. polskiej w Zalasewie 
(i etap obejmujący połączenie ul. 
planetarnej z ul. Kórnicką) w wyso-
kości 2,8 mln zł. 

realizacja tego zadania rozpo-
częła się w marcu br. wykonawcą 
inwestycji o wartości 6,4 mln zł jest 
Budownictwo Drogowe KrUG sp. 
z o.o. sp. k. 

Budowa ul. polskiej w Zalasewie 
to niezwykle ważna inwestycja, któ-
rej realizacja znakomicie poprawi 

sytuację komunikacyjną w tej części 
gminy swarzędz. Budowa nowej 
drogi realizowana jest na odcin-
ku od istniejącego już ronda w ul. 
planetarnej (w pobliżu szkoły pod-
stawowej nr 1) skąd ulica polska 
poprowadzi do ul. Kórnickiej, gdzie 
również zbudowane zostanie rondo. 
oprócz jezdni wykonana zostanie 
kanalizacja i cała infrastruktura 
podziemna, a następnie chodnik, 
ścieżka rowerowa, oświetlenie. 

Budowa i etapu ul. polskiej za-
kończy się jeszcze w tym roku. 
w drugim etapie, planowanym na 
2022 rok, przewidziana jest budowa 
odcinka od ul. Kórnickiej aż do ul. 
Średzkiej, gdzie ul. polska zakończy 
się kolejnym rondem. WPF

Swarzędz

Następnie, dożynkowy korowód 
przemaszerował na teren boiska 
sportowego, gdzie delegaci sołectw 
złożyli wieńce dożynkowe, a zespół 
tańca Ludowego „poligrodzia-
nie” z poznania rozpoczął obrzęd 
dożynkowy. artyści w barwny spo-
sób zaprezentowali prace polowe 
- od siewu aż do zbiorów. Były więc 
zwyczaje powrozowe, ośpiewanie 
i otańczenie wieńca, dzielenie chle-
ba, sypanie ziarnem oraz pieśń rol-
ników. 

Zgodnie z tradycją, starostowie 
dożynek - szczepan oraz Marzena 
tomiccy, przekazali gospodarzowi 
gminy, burmistrzowi Marianowi 
szkudlarkowi, chleb upieczony 
z ziarna z tegorocznych zbiorów. 

w dalszej części nadszedł czas 
na przemówienia, które wygłosili 
burmistrz Marian szkudlarek, czło-
nek zarządu powiatu poznańskiego 
piotr Zalewski, przewodnicząca 
rady Miejskiej pani Barbara Cza-
chura oraz sołtys Uzarzewa adrian 
suchomski. 

po części oficjalnej przyszedł czas 
na występy artystyczne. Jako pierw-
sza wystąpiła swarzędzka orkiestra 
Dęta pod batutą kapelmistrza łu-
kasza Gowarzewskiego. Następnie 
na scenie zaprezentował się Zespół 
regionalny olszyna prezentując 
utwory rozrywkowe i ludowe. w ko-
lejnej części wystąpił zespół tanecz-
ny Born to Dance. Główną gwiazdą 
wieczoru był Zespół Karpowicz 

Family. po koncercie czas zabawy 
umilili Mc party, czyli Leszek łu-
komski i DJ Kończak z Mc radia, 
a jako ostatni wystąpił DJ thomas. 
wszyscy bawili się do późnych go-
dzin nocnych. 

Nie obyło się też bez dodatko-
wych atrakcji. Najmłodsi uczestnicy 
mogli pobawić się m.in. na dmucha-
nym zamku i zjeżdżalni, eurobungy 
oraz pojeździć kolejką samojezdną. 
Były też kolorowe animacje, malo-
wanie buzi i zaplatanie warkoczy-
ków a także można było pojeździć 
na kucykach. Kusiło duże zaplecze 
gastronomiczne, barwne stoiska 
z wypiekami mieszkańców Uzarze-
wa, stoiska wyrobów regionalnych, 

zabawki czy punkt organic Fitness 
gdzie można było skorzystać z po-
rad trenera w zakresie treningu czy 
diety oraz zrobić analizę składu cia-
ła. Był punkt spisu powszechnego 
oraz punkt szczepień. Dodatkowo 
można było spróbować swoich sił 
strzelając na strzelnicy Kurkowego 
Bractwa strzeleckiego. Można było 
zapoznać się z modelami samo-
chodów zaprezentowanymi przez 
sZpot Miasteczko samochodowe 
oraz przez chwilę poczuć się stra-
żakiem wsiadając do wozu straży 
pożarnej. OK

Dożynki gminne 
w Uzarzewie
28 sierpnia w Uzarzewie (gm. swarzędz) odbyły się Dożynki 
Gminne. Część oficjalna rozpoczęła się mszą św. w kościele 
pw. św. Michała Archanioła 
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informacji z gminy swarzędz szukaj 
też na naszglospoznanski.pl
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1 września o godz. 13 na swarzędz-
kim rynku  uczczono 82. rocznicę 
wybuchu ii wojny Światowej. Bur-
mistrz Marian szkudlarek, prze-
wodnicząca rady Miejskiej Barbara 
Czachura wraz z radnymi, zastępcy 
burmistrza Grzegorz taterka i to-

masz Zwoliński, sekretarz gminy 
agata oraz delegacja strażaków 
oddali hołd Bohaterom poległym 
w walce o ojczyznę. w całkowitej 
ciszy złożono kwiaty oraz zapalono 
znicze... 
MW 

27 sierpnia w szkole podstawowej 
nr 2 w Zalasewie odbyła się XLi 
sesja rady Miejskiej. Zasadniczym 
wątkiem tego uroczystego spotka-
nia było uhonorowanie zasłużonych 
dla swarzędza osób, które w lu-
tym tego roku zostały wyróżnione 
przez radnych honorowymi tytu-

łami. przypomnijmy, że powodu 
obostrzeń sanitarnych związanych 
z pandemią Covid-19 uroczystość 
nie mogła się odbyć w zaplanowa-
nym wcześniej na marzec terminie. 

wyróżnienia „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy swarzędz” przy-
znano stanisławowi łukowiakowi 

- prezesowi spółki piórex sa oraz 
Jackowi wojciechowskiemu - preze-
sowi firmy Utal, natomiast ryszard 
tomaszewski - wieloletni redaktor 
naczelny telewizji stK – otrzymał 
„Honorowe obywatelstwo Miasta 
i Gminy swarzędz”.

raz jeszcze gratulujemy! MW

26 sierpnia otwarta została wystawa 
zorganizowana z okazji 100-lecia 
swarzędzkiego Klubu sportowego 
Unia. pamiątki związane ze swa-
rzędzkim sportem do 2 paździer-

nika można oglądać w swarzędz-
kim Centrum Historii i sztuki przy  
ul. Bramkowej. serdecznie zapra-
szamy! 
MW

100 lat Unii

Pamiętali o Bohaterach

2,8 mln dofinansowania

Zasłużeni swarzędzanie
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murowana goŚLina, KuLtura

Dzieci będą mogły wziąć udział 
w profesjonalnym i darmowym 
biegu z przeszkodami – ma być to 
początek ich przygody ze sportem, 
rywalizacją, walką z własnymi ogra-
niczeniami a czasem nawet lękami. 
Każdy będzie mógł się przekonać, 
że może stać się bohaterem dla 
swojej szkoły, miejscowości, klasy, 
wychowawców ale przede wszyst-
kim dla samego siebie. Cała rywa-
lizacja będzie bezpieczna – rodzice 
będą mogli towarzyszyć obok, na 
przeszkodach będzie wsparcie od 
organizatora.  Dla najmłodszych 
grup trudne przeszkody zostaną 
wyłączone. 

Zabawa poprzez sport, rywaliza-
cję oraz wsparcie kolegów ze szkoły 
ma zbudować w każdym dziecku 
pewność siebie, miłość do sportu 
oraz umiejętność działania w gru-
pie. 

Dla uczestników oraz wszyst-
kich kibiców czeka wiele emocji 
i atrakcji: muzyka, sport, zabawa, 
miasteczko zawodów z infrastruk-
turą  i wiele innych. to wszyst-
ko czyni wydarzenie unikalnym 

w skali kraju. Jest to impreza to-
warzysząca dla Murowanej10 – za-
praszamy serdecznie do wspólnej 
zabawy. 

Little Heroes - czyli mali boha-
terowie pobiegną w darmowym 
przeszkodowym biegu na terenie 
stadionu na Mściszewskiej. ekipa 
ma pełne doświadczenie w odpo-
wiednim skalowaniu trudności toru 
- innymi słowy wszystkie maluchy, 
nawet te najmniejsze - dadzą radę.

Będzie asysta, będzie możliwość 
towarzyszenia dziecku, a co najważ-
niejsze: będą superpakiety i medale 
na mecie.

wszystko w formule 4FUN - każ-
dy u nas wygrywa!

Bieg jest darmowy, ale dziecko 
trzeba zapisać - maluchy pobiegną 
od 13:30 po głównym biegu: www.
murowana10.pl. 

Zapraszamy 12 września do Mu-
rowanej Gośliny. DD

Mali bohaterowie w Murowanej 
Goślinie
stowarzyszenie sport LiFe powołało do życia inicjatywę Little Heros, która ma wspierać młodych ludzi 
już na etapie szkoły podstawowej w rozwoju i kształtowaniu osobowości, dyscypliny oraz zaradności 
życiowej poprzez sport
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informacji z gminy Murowana 
Goślina szukaj także na  
naszglospoznanski.pl

po wakacyjnej przerwie teatr Mu-
zyczny w poznaniu wznawia dzia-
łalność. Na rozpoczęcie sezonu 
2021/2022 przygotował nie lada 
gratkę, czyli musical „pippin. Hi-
storia prawdziwa o poszukiwaniu 
szczęścia”. 

spektakl o przygodach następcy 
tronu frankijskiego, młodego księ-
cia pippina, podbił serca kryty-
ków oraz publiczności. Na scenie 
można zobaczyć paletę niezwy-

kłych postaci, a wśród nich między 
innymi: króla Karola, Fastradę, 
Ludwika, Berthę oraz Katarzynę. 
przewodnikiem po tej niezwykłej 
krainie będzie Mistrz Ceremonii, 
przywodzący na myśl słynnego 
Mefistofelesa.

przedstawienie po raz pierwszy 
zostało zaprezentowane na Broad-
wayu w 1972 roku. w stolicy wiel-
kopolski można zobaczyć nową 
wersję z 2013 roku. piosenki i sceny 

zbiorowe z jednej strony nawiązu-
ją do melodyjnej stylistyki muzyki 
pop, a z drugiej wykorzystują ta-
neczne elementy muzyki rn’b i soul 
i jeszcze w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia włączyły je do 
repertuaru tak znane czarnoskóre 
grupy jak the Jacksons Five, czy 
the suprems. 

reżyserii podjął się Jerzy Jan 
połoński, który w teatrze Muzycz-
nym w poznaniu z powodzeniem 

zrealizował „Footloose”, „Virtuoso” 
i „Madagaskar  – musicalową przy-
godę”. Choreografię przygotowała 
paulina andrzejewska-Damięcka, 
scenografię zaprojektował Ma-
riusz Napierała, a kostiumy agata 
Uchman. 

we wrześniu wystąpią między 
innymi: wojciech Daniel, Dagmara 
rybak, izabela pawletko, radosław 
elis, Jarosław patycki, anna Laso-
ta, agnieszka różańska, Katarzyna 

tapek oraz Joanna rybka-sołty-
siak. Jako teoś zadebiutuje piotr 
Hamerski.

spektakl można zobaczyć 10 i 11 
września o godz. 19.00, 12 wrze-
śnia o godz. 17.00, 16 i 17 wrze-
śnia o godz. 19.00 oraz 18 września 
o godz. 15.00 i 19.00. Bilety dostęp-
ne są w kasie teatru Muzycznego 
oraz online na www.teatr-muzyczny.
pl i Bilety24.pl. 
Red
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„Festiwalowe Lato. pobiedziska 
2021” i Festiwal Muzyki sakral-
nej „ave Maria”, to dwa cykle im-
prez, jakie pobiedziski ośrodek 
Kultury przygotował na ostatnie 
tygodnie lata. pierwszy dobiegł 
końca. w sierpniu w pobiedzi-
skim skansenie Miniatur przez 
trzy wieczory królowały: przeboje 
z musicali, kompozycje Frydery-
ka Chopina w wykonaniu laureata 
Konkursu Chopinowskiego Jacka 
Kortusa i standardy jazzowe. Mu-
zyką rozbrzmiewał też pobiedziski 
rynek. pierwsza poznańska Nie-
symfoniczna orkiestra Ukulele, 
złożona z wielbicieli niewielkiej gi-
tary hawajskiej, pokazała, że małe 
jest piękne i potrafi dostarczyć 
dużo zabawy. tre Voci – trzej teno-

rzy młodej generacji wykonujący 
z wdziękiem repertuar pop operowy 
i utwory klasyczne – przenieśli licz-
nie zgromadzonych widzów w inny 
wymiar. Legenda sceny, Felicjan 
andrzejczak, nie tylko przypomniał 
swoje przeboje sprzed lat. rozma-
wiał też z fanami, a autografy rozda-
wał… nawet na koszulkach. 

widok publiczności w trakcie i po 
koncertach? Bezcenny. oklaski, za-
chwyt w oczach „więcej takich im-
prez” – domagano się w mediach 
społecznościowych.

Miłość nie tylko na scenie
w sobotę, w kościele we wron-

czynie rozpoczął się Festiwal Muzy-
ki sakralnej „ave Maria”. pięć arty-
stek tworzących zespół „ensemble 

toccante” głosem, barokowymi in-
strumentami i utworami J.s. Bacha 
oraz G.p. telemanna opowiedziało 
historię miłości, najpierw rodziców 
do dziecka, a następnie miłości ko-
biety i mężczyzny, uczucia niespeł-
nionego i tragicznego. tego kon-
certu nie powstydziłaby się żadna 
filharmonia. 

Kolejne odsłony Festiwalu „ave 
Maria” odbędą się 11.09. w kościele 
w pobiedziskach Letnisku. 18.09. 
w Biskupicach i 25.09. w węglewie. 

– Festiwale organizowaliśmy 
z dużym wyprzedzeniem. Mimo to 
uważam, że dopisało nam szczęście. 
po okresie ograniczenia działalno-
ści artystycznej nastąpiło wielkie za-
interesowanie koncertami. artyści 
tej rangi są bardzo oblegani. Jestem 

zwolenniczką imprez muzycznych 
w plenerze. występ w naturze lub 
jak w pobiedziskach w skansenie to 
dodatkowy walor i szansa na popu-
laryzację muzyki i zaproszenie wi-
dzów do filharmonii - mówi Joanna 
Horodko, dyrektorka pobiedziskie-
go ośrodka Kultury. 

Miłość i solidarność
we wronczynie odbył się Festyn 

Charytatywny. Zbierano pieniądze 
na pomoc dla olgi Miśkiewicz.

– tyle osób włącza się w zbiórkę 
na rzecz naszej córki. większości 
nie znamy, a oni pomagają. Dzię-
kujemy po stokroć -– mówili ro-
dzice dziewczynki, która wymaga 
terapii genowej. to żywy przykład 
rodzicielskiej miłości i solidarności 

mieszkańców regionu. Działania te 
zainicjowała sołtys wronczyna Ma-
rzena Brzezińska. 

Dulska wiecznie żywa?
w dziesiątą edycję „Narodowe-

go Czytania” i lekturę „Moralności 
pani Dulskiej” zaangażowało się 
w pobiedziskach około czterdziestu 
osób. oprócz czytających, na scenie 
pojawił się Zpit „wiwaty”, tańczą-
cy polki i walczyki. Kapela zaś śpie-
wała lwowskie piosenki. 

– wzruszyłam się, bo moja mama 
pochodziła ze Lwowa – mówiła po 
czytaniu „Moralności pani Dul-
skiej” jedna z obserwatorek. RD

Pobiedziska - miasto festiwali 
opole jest stolicą polskiej piosenki, a pobiedziska od tego roku można nazywać „Miastem dwóch… 
festiwali”. Nie samą muzyką żyła w minionych tygodniach gmina Pobiedziska

o gminie pobiedziska czytaj także 
na naszglospoznanski.pl

Pięć artystek tworzących Ensemble Toccante w kościele we Wronczynie. 

Działające od roku 2015 trio Tre Voci to znakomite głosy i wyborny repertuar. Śpiewacy koncertowali 
na wielu zagranicznych scenach. 

We Wronczynie odbył się Festyn 
Charytatywny, na którym zbiera-
no pieniądze na pomoc dla Olgi.

Felicjan Andrzejczak zafundował wielu słuchaczom podróż 
z pobiedziskiego Rynku w krainę ich młodości. 

Sierpień to żniwa, a zatem i Dożynki Gminne. Symboliczny chleb od 
Sylwii Lisieckiej, Starościny Dożynek odbierał burmistrz Ireneusz 
Antkowiak. Dożynki stały się też okazją do uhonorowania odznaką 
„Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawaną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Nagrodzeni zostali: Leszek Senkowski, sołtys Latalic 
oraz Eugeniusz Jabłoński z Węglewa. Wręczono też nagrody w gmin-
nym konkursie „Najpiękniejsza zagroda – najpiękniejsza posesja 
2021”. Przypadły one: Grażynie Gryczyńskiej z Latalic – w kategorii 
„zagroda” oraz Henryce Zawrotniak z Biskupic w kategorii „posesja”. 

Prawie 40 osób zaangażowało się w pobiedziską edycję „Narodowego 
Czytania”. Było wielu debiutantów. Mimo to po zakończeniu czytania, 
można było usłyszeć: „Ten skład stać na stworzenie spektaklu”. 
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