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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!

Nowy węzeł 
przesiadkowy w Buku 

20 września odbyło się oficjalne otwarcie zintegrowanego węzła przesiadkowego 
w Buku, wielomilionowej inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych. 

STR. 4–5

20 lat Stowarzyszenia „Promyk”! STR. 11 
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Karty peka można doładować na 
określony czas w punktach obsługi 
Klienta Ztm, punktach sprzedaży 
Biletów oraz poprzez stronę inter-
netową www.peka.poznan.pl (nale-
ży wówczas wybrać możliwość doła-
dowania karty z taryfą od 1.10.2021 
r. oraz wpisać 33 lub 99 dni).

miasto poznań chce podzięko-
wać stałym pasażerom za regu-
larne korzystanie z komunikacji 
miejskiej oraz zachęcić kolejne 
osoby do podróży tramwajami i au-
tobusami. rada miasta uchwaliła 
wprowadzenie specjalnych biletów 
okresowych „30+3” i „90+9”, któ-
rych termin ważności będzie wy-
dłużony odpowiednio o 3 lub 9 dni. 
Zaoferowanie konkretnej oferty 
promocyjnej ma na celu zachęce-
nie jak największej liczby pasaże-
rów do korzystania z komunikacji 
miejskiej.

w ramach oferty, za równowar-
tość cen biletów długookresowych 
metropolitalnych na 30 dni (np. 
na strefę A - w cenie 119 zł) i 90 
dni (np. na strefę A - w cenie 323 
zł), pasażer zyska 10-proc. bonus, 

dzięki któremu będą one ważne od-
powiednio przez 33 i 99 dni. data 
ważności biletu musi rozpocząć się 
w okresie pomiędzy 1 październi-
ka a 31 grudnia 2021 roku. oferta 
dotyczy wszystkich wariantów stref 
taryfowych.

Jak skorzystać z promocji 
normalnego biletu specjalnego 
„30+3” oraz „90+9”
Bilety promocyjne występują  

w dwóch wariantach: normalnym 
i ulgowym. Aby móc zakupić i ko-
rzystać z biletu „30+3” normalnego 
lub biletu „90+9” normalnego na-
leży mieć zapisane na karcie peKA 
i w systemie uprawnienie do Biletu 
metropolitalnego.

Uprawnienie to przysługuje oso-
bom zamieszkałym na terenie mia-
sta poznania lub jednej z 19 gmin 
objętych porozumieniem trans-
portowym: Czerwonak, dopiewo, 
duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, lu-
boń, mosina, murowana Goślina, 
pobiedziska, puszczykowo, rokiet-
nica, suchy las, swarzędz, sza-

motuły, tarnowo podgórne, Zanie-
myśl.

Uprawnienie zapisywane jest 
w systemie i na karcie w dowolnym 
punkcie obsługi Klienta Ztm po 
złożeniu oświadczenia posiadacza 

karty peKA dot. miejsca rozliczania 
podatku dochodowego oraz okaza-
niu pierwszej strony kopii zeznania 
podatkowego lub kopii poświadcze-
nia odbioru zeznania podatkowe-
go złożonego drogą elektroniczną 

(Upo) lub zaświadczenia wydane-
go przez naczelnika danego urzędu 
skarbowego lub decyzji wydanej 
przez naczelnika danego urzędu 
skarbowego.

Jak skorzystać z ulgowego biletu 
specjalnego „30+3” oraz „90+9”
Z kolei aby skorzystać z biletu 

„30+3” ulgowego lub biletu „90+9” 
ulgowego należy mieć na karcie 
peKA i w systemie zapisane upraw-
nienie do Biletu metropolitalne-
go z ulgą. procedura zapisu jest 
podobna jak w przypadku Biletu 
metropolitalnego, z tą różnicą, że 
okazać należy również dokument 
uprawniający do ulgi (np. legityma-
cję ucznia, studenta lub emeryta/
rencisty). szczegółowe zasady zapi-
sywania uprawnienia podane są na 
stronie internetowej: https://www.
ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/
ulgi-i-zwolnienia/. ZTM

Poznań
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od poniedziałku, 4 października, 
na liniach miejskich Ztm poznań 
wprowadzone zostaną stałe zmia-
ny w rozkładach jazdy. wiążą się 
one między innymi z powrotem na 
uczelnie studentów. 

- przed nami październik 
i studenci wracający na uczelnie. 
w związku z tym spodziewamy się, 
że liczba podróżujących komunika-
cją miejską w poznaniu znacząco 
wzrośnie. stąd zwiększenie liczby  
kursów na liniach tramwajowych 
oraz komunikacji autobusowej na 
Kampus UAm na morasku - mówi 
Jan Gosiewski dyrektor Zarządu 
transportu miejskiego w poznaniu.

tym samym w komunikacji tram-
wajowej w dni robocze w godz. 
9:00 - 13:30 wprowadzona zostanie 
dwunastominutowa częstotliwość 
kursów w miejsce obecnego taktu 
15-minutowego (linie nr 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
i 18). tramwaje będą podjeżdżały 
na przystanek co 12 minut, czyli 5 
razy na godzinę.

na linii autobusowej nr 198 
w dni robocze wprowadzony zosta-
nie nowy rozkład jazdy ze zwięk-
szoną liczbą kursów z wjazdem na 
Kampus UAm morasko (do przy-
stanku UAm wydział Historyczny).

natomiast na linii autobusowej 
nr 184 we wszystkie dni tygodnia 
kursy do Zoo odbywać się będą 
ze zmniejszoną częstotliwością 
(co 60 minut). ponadto autobusy 
w związku ze zmianą godzin otwar-
cia Zoo będą do niego dojeżdżać 
w godz. 9:00 - 17.00. Częstotliwość 
kursowania na odcinku rondo ra-
taje - termy maltańskie pozostanie 
bez zmian (co 20 min w godzinach 
szczytów komunikacyjnych). 
ZTM

poznaniacy, chcący wymienić stary 
piec na bardziej ekologiczne źródło 
ogrzewania, będą to mogli zrobić 
w jeszcze łatwiejszy sposób. pod-
czas wtorkowej sesji miejscy radni 
przyjęli zmiany w programie Kawka 
Bis, w ramach którego można uzy-
skać dofinansowanie na takie dzia-
łanie. oznacza to m.in. uproszczone 
procedury, przyspieszony czas reali-
zacji czy większe środki na montaż 
instalacji wykorzystujących odna-
wialne źródła energii.

- Zaproponowane zmiany mają 
na celu usprawnienie procesu przy-
znawania oraz rozliczania dotacji, 
a co za tym idzie zachęcenie pozna-
niaków do korzystania z programu. 
przygotowany zbiór ułatwień to 
wyjście naprzeciw mieszkańcom 
- tłumaczy magdalena Żmuda, dy-
rektorka wydziału Kształtowania 
i ochrony Środowiska Urzędu mia-
sta poznania, która prezentowała 
projekt podczas sesji. 

Kawka Bis z biegiem lat przeszła 
metamorfozę. Znacząco wzrosła 
m.in. kwota możliwego dofinan-
sowania. teraz miejski program 
czekają kolejne zmiany, które mają 
ułatwić mieszkańcom wymianę pie-
ca na bardziej ekologiczne źródło 
ogrzewania, a także przyspieszyć 
cały proces. 

do 20 tys. zł zwiększono kwo-
tę dofinansowania na ogrzewanie 
wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii - jeżeli wnioskodawca 
zdecyduje się na pompę ciepła lub 

ogrzewanie elektryczne łącznie 
z instalacją fotowoltaiczną. w przy-
padku zmiany sposobu ogrzewania 
z wykorzystaniem pompy ciepła 
(typu powietrze-woda lub grunto-
wej) bez instalacji fotowoltaicznej, 
dotacja może wynieść maksymalnie 
15 tys. zł. w sytuacji podłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrze-
wania gazowego i elektrycznego do-
tacja wynosi do 12 tys. zł.

nabór wniosków na dany rok ka-
lendarzowy począwszy od 2022 r. 
będzie prowadzony w sposób ciągły 
- od 2 stycznia do 31 lipca, w jed-
nym roku budżetowym. Znacznie 
uproszczono i skrócono wniosek 
o dotację, zmniejszono także liczbę 
wymaganych załączników. Bardziej 
czytelny i łatwiejszy do wypełnienia 
jest również formularz potrzebny do 
rozliczenia dotacji. w tym wypadku 
też zmniejszono liczbę wymaga-
nych dokumentów.

Aby przyspieszyć wykonanie za-
dania, zrezygnowano z obowiąz-
kowej kontroli, którą na etapie 
rozliczenia dotacji musiał przepro-
wadzić na miejscu pracownik urzę-
du miasta. teraz wystarczy doku-
mentacja fotograficzna, wykonana 
przez osobę, która otrzymała dofi-
nansowanie (kontrola bezpośrednia 
będzie się odbywać tylko w uzasad-
nionych przypadkach).

warto ubiegać się o dofinanso-
wanie, bowiem od początku 2024 
r. posiadaczom starych bezklaso-
wych pieców centralnego ogrze-

wania będzie grozić kara grzywny 
w wysokości do 5 tys. zł. ograni-
czenia i zakazy w zakresie eksplo-
atacji na terenie poznania instala-
cji, w których następuje spalanie 
paliw, wprowadziła uchwała sejmi-
ku województwa wielkopolskiego 
z grudnia 2017 r. wspomniana re-
gulacja mówi również o datach gra-
nicznych wymiany „kopciuchów”. 
osoby, które używają pieców kaflo-
wych, mają czas do końca 2025 r., 
a posiadacze starych pieców cen-
tralnego ogrzewania, spełniających 
wymagania dla klas 3 i 4 - do końca 
2027 r.

początkowo, w latach 2015-2017 
program dotacyjny realizowany był 
pod nazwą Kawka, natomiast od 
2018 r. nieprzerwanie poznaniacy 
mogą korzystać z Kawki Bis, której 
fundusz pochodzi w całości z budże-
tu miasta.

Celem programu jest zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń, powsta-
jących na skutek spalania paliw 
stałych, takich jak węgiel, drewno 
i brykiet. Jego beneficjenci otrzy-
mują dofinansowanie na wymianę 
starych źródeł ciepła bazujących na 
paliwach stałych i zastąpienie ich 
bardziej ekologicznymi - takimi jak 
ogrzewanie gazowe, elektryczne czy 
oparte na odnawialnych źródłach 
energii w postaci pomp ciepła typu 
powietrze-woda lub gruntowych 
wraz z instalacją fotowoltaiczną 
bądź podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. AJ

Tramwaje pojadą częściej Kawka Bis: miasto wychodzi 
naprzeciw mieszkańcom

trwa sprzedaż biletów promocyjnych specjalnych „30+3” oraz „90+9”. można je kupić z datą ważności 
rozpoczynającą się od 1 października. Promocja zakończy się 31 grudnia i ten dzień będzie ostatnim, 
w którym rozpocząć się będzie mógł bilet promocyjny

Bilety 30+3 i 90+9 już w sprzedaży

informacji z poznania szukaj 
także na 

naszglospoznanski.pl



3
nr 213 / 4 października 2021

Powiat Poznański

reKlAmA

– powiększyliśmy powierzchnię, 
a dzięki przestronnemu podzie-
miu zasoby archiwalne znajdują 
się w jednym miejscu. dotychczas 
dokumenty składowane były w róż-
nych lokalizacjach, co niestety, wy-
dłużało czas załatwiania spraw. 
dziś dostęp jest bezpośredni i na-
tychmiastowy – przyznaje tomasz 
powroźnik, dyrektor powiatowego 
ośrodka dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej w poznaniu.

w funkcjonalnych wnętrzach 
klienci mają do dyspozycji m.in.: 
salę obsługi z większą liczbą sta-
nowisk, co znacznie skraca czas 
spędzony w urzędzie. – przeno-
simy mieszkańców na najwyższy 
poziom obsługi, jednocześnie 
wprowadzamy innowacyjne syste-
my informatyczne, dzięki którym 
wiele spraw można załatwić bez 
wychodzenia z domu – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
ośrodek oferuje osiem różnych 
e-usług dla klientów indywidual-
nych, geodetów, rzeczoznawców, 

komorników czy gmin. – wy-
starczy dysponować internetem, 
a w niektórych przypadkach pod-
pisem elektronicznym. obecnie 
aż 98% wszystkich prac geode-
zyjnych jest obsługiwanych przez  
e-usługi – dodał t. powroźnik.

– nowa siedziba jest przykładem 

olbrzymiego kroku, jaki powiat po-
znański zrobił w kierunku rozwoju 
geodezji i kartografii. takie miejsce 
zobowiązuje do ciągłego podnosze-
nia jakości usług i obsługi – nie krył 
podziwu podczas wizyty minister 
waldemar izdebski, Główny Geode-
ta Kraju.

Średnio w ciągu roku urząd 
przyjmuje ponad 20 tys. zgłoszeń 
prac geodezyjnych, blisko 30 tys. 
wniosków o udostępnienie różnego 
rodzaju dokumentów i materiałów 
z państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego (pZGiK), 
wydając dziesiątki tysięcy wypisów 

i wyrysów z ewidencji gruntów i bu-
dynków, a także około 6 tys. wnio-
sków o koordynację projektowa-
nych sieci uzbrojenia terenu.

nowe lokum podGiK-u koszto-
wało prawie 30 mln zł. inwestycja 
sfinansowana została z budżetu po-
wiatu poznańskiego. KG

dwukrotnie większa przestrzeń, komfortowe warunki i szybsza obsługa, doskonały dojazd z różnych 
kierunków. powiatowy ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w poznaniu – drugi 
po Warszawie co do liczby załatwianych spraw w kraju – przeprowadził do nowej siedziby przy ulicy 
Franowo 26 w Poznaniu

Najnowocześniejszy w Polsce
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4 Buk

w gminie Buk, w jednym tylko ty-
godniu, otwarte zostały dwie nowe 
placówki. Jedna służyć będzie naj-
młodszym i jest to publiczne przed-
szkole „Złoty kogucik” w niepru-
szewie, a druga osobom starszym 
– z myślą o nich powstał dzienny 
dom opieki medycznej w Buku. 

Przedszkole „Złoty kogucik” 
w Niepruszewie
Gmina doczekała się pięknej i bo-

gato wyposażonej placówki, która 
pozwoli w komfortowych i przyja-
znych warunkach na zaspokajanie 
podstawowych potrzeb rozwojo-
wych dzieci. 

– przy dogodnej i dostępnej loka-
lizacji, ta niezwykle ważna inwesty-
cja, podnosi atrakcyjność sołectwa 
niepruszewo, ale co najważniejsze, 
gmina może poszczycić się speł-
nieniem podstawowego obowiązku 
jakim jest zapewnienie wystarczają-
cej liczby miejsc dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Jeszcze do niedaw-
na, brak odpowiedniej infrastruktu-
ry dla najmłodszych mieszkańców 
rodził frustrację nie tylko przedsta-
wicieli samorządu i wychowawców, 
ale przede wszystkim rodziców 
zatroskanych o prawidłowy rozwój 
swoich pociech – mówił burmistrz 
miasta i gminy Buk paweł Adam. 

nowa otwarte przedszkole dyspo-
nuje powierzchnię 500 m², trzema 
oddziałami, a w przyszłości wraz 
z rozbudową zaplanowano ich nawet 
siedem. obecnie przebywa w nim 
70 dzieci, a docelowo może ich być 
nawet 175. placówka może się po-

chwalić przestronnymi kolorowymi 
salami zabaw, które wyposażone 
zostały w meble, zabawki i pomoce 
dydaktyczne. „Złotego kogucika” 
otacza ogrodzony, bezpieczny plac 
zabaw, który wyposażony został 
w piaskownice, zjeżdżalnie, huś-
tawki i inne urządzenia sprzyjające 
zabawie dzieci w tym wieku.

inwestycję udało się zrealizować 
dzięki prywatnym inwestorom, któ-
rym z powodzeniem udało się wybu-
dować nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt.

Dzienny Dom  
Opieki Medycznej w Buku
dzienny dom opieki medycz-

nej, na który przeznaczono po-
nad 5 mln zł ze środków unijnych, 
znacząco poprawi dostęp do usług 
medyczno-opiekuńczych dla osób 
starszych z terenu Buku i okolic. Już 
pierwsi pacjenci korzystają z jego 
oferty. ddom powstał z inicjatywy 
wielkopolskiego stowarzyszenia 
wolontariuszy opieki paliatywnej 
„Hospicjum domowe” z siedzibą 
w poznaniu, przy współpracy z mia-
stem i gminą Buk.

Jak powiedziała Anna Jakrzew-
ska-sawińska, prezes stowarzysze-

nia „Hospicjum domowe” podczas 
uroczystego otwarcia: – taki dom 
jak ten jest bardzo potrzebny w każ-
dym mieście, w każdej gminie. Jako 
społeczeństwo nie jesteśmy przy-
gotowani na starość i wspólnymi 
siłami musimy zadbać o ludzi star-
szych.

powstała placówka medyczna, 
posiadająca pełne zabezpiecze-
nie do prowadzenia diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji medycznej 
niesamodzielnych osób starszych 
(kobiety powyżej 60 roku życia/
mężczyźni powyżej 65 roku życia). 
personel ośrodka medycznego sta-
nowią: lekarz geriatra, pielęgniarki, 
rehabilitanci, psycholog, terapeuta 
zajęciowy, dietetyk, opiekunowie 
medyczni i inni. wszystkie świad-
czenia oferowane w ramach projek-
tu są całkowicie bezpłatne. 

na potrzeby ddom gmina Buk 
zapewniła odpowiednią nierucho-
mość przy ul. przykop 4. Z wła-
ścicielem nieruchomości została 
podpisana umowa najmu na okres 
dziesięciu lat dająca możliwość 
utworzenia placówki medycznej. 
w celu dostosowaną budynku do 
potrzeb niesamodzielnych osób 
starszych stowarzyszenie „Hospi-
cjum domowe” przeprowadziło 
pracę budowlane wraz z zakupem 
windy zewnętrznej. 
Edyta Wasielewska
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Dla młodszych i starszych

Galerię zdjęć z obu inwestycji 
znajdziesz na  

naszglospoznanski.pl

Przedszkole „Złoty kogucik” w Niepruszewie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Buku.

Taki dom jak ten jest 
bardzo potrzebny 
w każdym mieście, 
w każdej gminie

20 września odbyło się uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w Buku, wielomilionowej inwestycji 
dofinansowanej z funduszy unijnych, bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców gminy

Węzeł przesiadkowy w Buku 
oficjalnie otwarty

W oficjalnym otwarciu uczestniczyło wielu gości.
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Buk

Kiedy przygotowujesz listę zaku-
pów, zawsze na pierwszym miej-
scu sprawdzasz czy jest w domu 
chleb, a następnie coś do chleba.  
ponad 75% społeczeństwa dekla-
ruje, że ulubionym śniadaniem  
są przygotowane w domu świeże 
kanapki. Kiedy w czasie lockdow-
nu zamknęliśmy się na kilkanaście 
dni w domach, na półkach sklepo-
wych brakowało o dziwo nie pie-
czywa, a drożdży, z których domo-
wy wypiek był możliwy. w takich 
chwilach, widzimy jasno, że w co-
dziennym żywieniu trudno nam się 
obejść bez chleba. Zatem jak to jest 
możliwe, że pomimo silnego przy-
wiązania polaków do chleba, jego 
konsumpcja z roku na rok maleje. 
specjaliści rynkowi przypisują ten 
trend bogaceniu się społeczeństwa 
i zwiększeniu się koszyka zakupo-
wego, i choć polacy nie rezygnują 
z konsumpcji pieczywa, coraz czę-
ściej zastępują je innymi dostępny-
mi dobrami. równocześnie rośnie 
świadomość konsumenta na te-
mat zdrowego żywienia, a tym sa-
mym kształtują się nowe potrzeby,  
na które od zawsze Familijna precy-
zyjnie odpowiada.

Jak kraj szeroki, tak potrzeby 
dotyczące chleba są zróżnicowa-
ne. i tak weźmy najpopularniejszy 
wciąż chleb pszenny – to choć nie 
ma ostatnio dobrej prasy, z uwagi 
na swoją kaloryczność, to w isto-
cie jest lekkostrawny i warto go 
polecić rekonwalescentom oraz 
tym, którzy mają kłopoty trawien-
ne, cierpią na nadkwasotę, wrzody  

lub inne choroby układu pokarmo-
wego. Ale już dla osób zmagających 
się z dodatkowymi kilogramami 
czy diabetyków, będzie to produkt 
ubogi w błonnik, o wysokim indek-
sie glikemicznym i niewskazany 
w codziennej diecie niskocukrowej. 
warto tu wyjaśnić, że wskaźnik iG 
(indeks glikemiczny) to parametr, 
określający jak gwałtownie po spo-
życiu danego produktu wzrasta 
poziom glukozy we krwi. dlatego 
warto w swojej codziennej diecie 

wybierać te produkty, które cechu-
je niski indeks glikemiczny, czyli 
kiedy jego wartość nie przekracza 
poziomu 55. produkty o niskim iG 
powodują stopniowy wzrost pozio-
mu glukozy we krwi, blokując tym 
samym nagłym wyrzutom insuliny 
i przyczyniają się do opóźnienia 
uczucia głodu. 

w ofercie Familijnej od lat znaj-
dują się produkty o niskim indeksie 
glikemicznym, m.in. chleb razowy 
(iG – 43,1), na naturalnym zakwa-

sie żytnim z wysoką zawartością 
mąki żytniej razowej typ 2000,  
czy chleb żytni 100% bogactwo zia-
ren (iG – 46,5), wypiekany w 100% 
z mąki żytniej. odpowiadając na 
coraz większe potrzeby konsumen-
tów w zakresie rozbudowanej ofer-
ty produktów niskoglikemicznych, 
podjęliśmy współpracę z Uniwer-
sytetem przyrodniczym we wro-
cławiu w celu opracowania szeregu 
produktów, spełniających te wyma-
gania. tak powstał chleb żytnio 

– orkiszowy (iG -49,9) z dodat-
kiem ziaren, o wysokiej zawartości 
błonnika pokarmowego, jabłecznik 
IG (iG – 44,3) bez dodatku cukru,  
a  w którym słodycz pochodzi wy-
łącznie z dodanych owoców oraz 
ciasteczka IG (iG 0 43,8). wszyst-
kie te produkty zostały starannie 
przebadane przez naukowców z wy-
działu Biotechnologii i nauk Żywie-
nia Uniwersytetu przyrodniczego  
we wrocławiu.

Familijne pieczywo i wyroby 
cukiernicze powstają w Kuźnicy 
Czeszyckiej, małej wiosce, która 
znajduje się w sercu parku Kra-
jobrazowego doliny Baryczy. Fa-
milijna od lat cieszy się uznaniem 
konsumentów w ponad jednej trze-
ciej kraju. piekarnia – cukiernia 
z doliny Baryczy z odwagą rozwija 
swoją działalność na nowe rynki, 
gdzie pragnie dzielić się, tym co ma 
najlepsze.

A to, co wyróżnia wyroby Fa-
milijnej to przede wszystkim naj-
wyższa jakość i dbałość o właściwy 
dobór surowców. pracownicy Fami-
lijnej kierują się zasadą, że pieczenie 
chleba to nie tylko praca, ale przede 
wszystkim powołanie. Zaangażo-
wanie i dbałość o najmniejsze szcze-
góły przekładają się na najwyższą 
jakość produktów. Familijna nie 
spoczywa jednak na laurach i stale 
rozwija markę poprzez nowe pro-
dukty oraz sieć dystrybucji. dzisiaj 
jest już bliżej Ciebie!  odwiedź swój 
ulubiony sklep i zapytaj o Familijną 
lub odszukaj nas w wybranych skle-
pach Carrefour w poznaniu. Red

Chleb do zadań specjalnych!
ArtyKUł sponsorowAny

– Bukowski węzeł przesiadkowy bez 
wątpienia już spełnia swoje zadanie. 
Jak bardzo czekano na tę inwestycję 
widać najlepiej po zapełnieniu prak-
tycznie wszystkich miejsc parkingo-
wych oraz po dużej liczbie jednośla-
dów. Jestem przekonany, że dzięki 
tej infrastrukturze wielu mieszkań-
ców przekonało się, że warto prze-
siąść się na kolej – mówił burmistrz 
miasta i gminy Buk paweł Adam.

podczas uroczystości nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi, które 

miało znaczenie bardziej symbo-
liczne, bo mieszkańcy już od kilku 
tygodni korzystają z całkowicie 
zmodernizowanego dworca, a od 
ubiegłego roku – też z nowej ścież-
ki rowerowej pomiędzy Bukiem 
a szewcami – tę inwestycje reali-
zował powiat poznański. dzięki ok. 
5-kilometrowej ścieżce rowerowej 
mieszkańcy zarówno Buku, jak 
i szewc oraz Zgody zyskali dogod-
ne połączenie rowerowe z dworcem 
kolejowym w Buku. 

– przy okazji wymieniliśmy na-
wierzchnię jezdni wzdłuż całej no-
wej ścieżki. Zakres prac obejmował 
ułożenie nowych warstw jezdni, 
odwodnienie drogi, wzmocnienie 
krawędzi i pobocza kruszywem, 
wykonanie peronów autobusowych 
i zjazdów na posesje – stwierdził 
tomasz łubiński, wicestarosta po-
znański. 

węzeł przesiadkowy umożliwia 
integrację różnych środków trans-
portu w Buku. realizacja projektu 

przyczyniła się do poprawy funk-
cjonalności i dostępności komuni-
kacji publicznej w ujęciu zarówno 
gminnym, jak i ponadlokalnym. 
ponadto zapewniła modernizację 
dróg dojazdowych do stacji kolejo-
wej Buk. 

Koszty realizacji całego projektu 
partnerskiego powiatu poznańskie-
go oraz miasta i gminy Buk wynio-
sła 16.400.475 zł, natomiast kwota 
dofinansowania całości zadania  
– 9.594.226 zł. 

– takich punktów przesiadko-
wych w województwie wyznaczy-
liśmy ponad 40. powoli zbliżamy 
się do finału – niemal wszystkie te 
inwestycje zostały już zrealizowane. 
Jedne są większe, inne mniejsze. 
węzeł w Buku należy do tych jed-
nych z największych i najładniej-
szych – powiedział wojciech Janko-
wiak, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego. 

Edyta Wasielewska
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• Liczba wybudowanych zinte-
growanych węzłów przesiadko-
wych: 1 szt.
• Liczba wybudowanych obiek-
tów „parkuj i jedź”: 1 szt.
• Liczba miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź”: 127 szt. 
• Liczba miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych w wy-
budowanych obiektach „parkuj 
i jedź”: 5 szt.
• Liczba wybudowanych obiek-
tów „Bike&ride”: 1 szt.
• Liczba stanowisk postojowych 
w wybudowanych obiektach 
„Bike&ride”: 64 szt.
• Długość wspartej infrastruktu-
ry rowerowej: 5,084 km
• Liczba akcji i kampanii infor-
macyjno-promocyjnych: 1 szt.

Węzeł przesiadkowy 
w liczbach

– Węzeł w Buku należy do jednych z największych i najładniejszych 
– powiedział wicemarszałek Wojciech Jankowiak. 

Wójt sąsiedniej gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka przekazał 
burmistrzowi Buku Pawłowi Adamowi w prezencie obraz.
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– nie ma odwrotu od ekomobilno-
ści – mówili uczestnicy spotkania 
środowisk biznesowych i samorzą-
dowych, które odbyło się w olandii 
– Krainie Konferencji i wypoczyn-
ku w prusimiu. temat przewod-
ni wydarzenia to „Komponujmy 
świat z myślą o pokoleniach”. Jego 
organizatorami byli: tarnowskie 
stowarzyszenie przedsiębiorców, 
Business Centre Club,  wielkopol-
ska izba przemysłowo-Handlowa, 
olandia i Fundacja olandia.    

Kulminacyjnym punktem even-
tu była debata – prowadzona przez 
Jarosława maznasa i rafała Jemie-
litę – pt. „ekologia dla biznesu czy 
biznes dla ekologii”, w której paneli-
stami byli: ryszard Balcerkiewicz – 
prezes tarnowskiego stowarzysze-
nia przedsiębiorców, wojciech Kruk 
– prezydent wielkopolskiej izby 
przemysłowo-Handlowej, Zbyszko 
pawlak – kanclerz loży wielkopol-
skiej, wiceprezes zarządu Business 
Centre Club, Jędrzej solarski – wi-
ceprezydent poznania, Krzysztof 
wolny – burmistrz międzychodu, 
tadeusz Czajka – wójt gminy tar-
nowo podgórne, Jacek Bogusław-

ski – członek zarządu województwa 
wielkopolskiego i sławomir Hinc – 
prezes zarządu enea logistyka. 

podczas debaty zastanawiano się 

m.in. jaki mamy wpływ na nasze ży-
cie, przedsiębiorstwa i cały świat? 
Czym jest ekologia w życiu i bizne-
sie? Jaki świat zostawimy następ-

nym pokoleniom? rozmawiano też 
o skutkach pandemii dla przedsię-
biorców i pracowników oraz o edu-
kacji zawodowej.   

w pewnym momencie do sali 
wjechał... elektryczny Fiat 126p, 
który powstał w garażu radosława 
pawlaczyka, pasjonata motoryzacji 
z Głuszycy.

przy okazji spotkania zorganizo-
wano ekspozycję pt. „ekologiczna 
polana”, na której można było zo-
baczyć auta elektryczne i przejechać 
się nimi, a także uzyskać wiele in-
formacji dotyczących elektrycznych 
produktów, energetyki odnawialnej 
itd. 

naładowani dobrą energią 
uczestnicy spotkania wrócili do do-
mów. Lech  

Budynek nowego centrum kultu-
ralnego gminy został wyróżniony 
w konkursie „modernizacja roku 
& Budowa roku” tytułem obiekt 
XXV-lecia.

organizatorem konkursu jest 
stowarzyszenie ochrony narodo-
wego dziedzictwa materialnego, 
które od 25 lat promuje najciekaw-
sze dokonania polskich budow-
lańców i projektantów w zakresie 
remontów, renowacji, adaptacji czy 
budowy. przez te lata konkurs zy-
skał ogólnopolski zasięg i prestiżo-
wą rangę w branży budowlanej.

do walki o „obiekt XXV-lecia” 
stanęły 24 szczególne obiekty z całej 
polski. Komornickie Centrum tra-
dycji i Kultury znalazło się w gro-
nie zwycięzców i zdobyło unikalne 
trofeum: modUlor. to rzeźba 
wykonana przez znanego polskiego 
artystę Aleksandra dętkosia, twórcę 

Złotej Żaby – głównej nagrody mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go Camerimage.

- szczególne wyróżnienia cieszą, 
jesteśmy dumni z naszego CtK i za-
praszamy do korzystania z tego wy-
jątkowego obiektu - mówi wójt Jan 
Broda. 

mające tam swoje siedziby Gmin-
ny ośrodek Kultury i Biblioteka 
publiczna oferują interesujące za-
jęcia i wydarzenia dla każdego. od 
niedawna w budynku działa też 
delicious Caffe, bardzo przyjemnie 
i klimatyczne miejsce z pyszną kawą 
i ciastami.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 22 września na Zamku 
Królewskim w warszawie. Red 

komorniki, Prusim

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. 
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Komponujmy świat z myślą o pokoleniach

wójt gminy Komorniki Jan Broda odebrał na Zamku 
Królewskim w warszawie nagrodę dla Centrum tradycji 
i Kultury w Komornikach 

Centrum 
Tradycji i Kultury 
nagrodzone  

o gminie Komorniki czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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10 października już po raz czwarty 
w pałacu Jankowice  (gm.  tarnowo 
podgórne) spotkają się organizacje, 
instytucje gminne oraz grupy dzia-
łające na rzecz seniorów i realizują-
ce inicjatywy międzypokoleniowe. 
wszystko po to, by być razem, in-
spirować, budować sieci wsparcia, 
zaprezentować co jest realizowane 
na terenie gminy tarnowo podgór-
ne na rzecz seniorów, a także otwo-
rzyć się na nowe możliwości. 

w programie znajdą się m.in.:

godz. 13.00 – 14.30 Warsztaty 
jesiennych kompozycji
Uczestnicy warsztatów zdobędą 

umiejętności przydatne w tworze-
niu ozdób pasujących do jesiennej 
aury. wykreowane kompozycje 
ozdobią wnętrza wybranych insty-
tucji współpracujących z seniorami 
gminy tarnowo podgórne. Zajęcia 
dla członków Kół i Klubów seniora 
poprowadzi magdalena Kokoszko.

godz. 14.30 – 15.00 Prezentacje 
organizacji pozarządowych reali-
zujących projekty dla seniorów na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne

godz. 15.00 – 16.30 Autorski 
wykład Sędzi Anny Marii Weso-
łowskiej 
„Budowanie bezpiecznego oto-

czenia seniorów w świetle współ-
czesnych zagrożeń” 

Anna maria wesołowska – sędzia 
w stanie spoczynku, osobowość te-
lewizyjna, propagatorka edukacji 
prawnej wśród młodzieży. przez lata 
orzekała w łódzkich sądach – m.in. 
w sprawach przestępczości zorgani-
zowanej, w tym łódzkiej „ośmiorni-

cy” i gangu popeliny. Jest współau-
torką ustawy o świadku koronnym. 
Z Fundacją dzieci niczyje walczyła 
o przyjazne pokoje przesłuchań 
dla dzieci – świadków i ofiar prze-
stępstw. występuje w programie 
„sędzia Anna maria wesołowska” 
– najpierw emitowanym na antenie 
tVn, a teraz stacji ttV. mogliśmy 
ją oglądać również w programie 
„wesołowska i mediatorzy”. od lat 
angażuje się w edukację prawną 
dzieci i młodzieży. pisała felietony 
do „dziennika łódzkiego”, zaini-
cjowała program uczestniczenia 
uczniów w rozprawach sądowych, 
wydała książkę „Bezpieczeństwo 
młodzieży”, odwiedziła tysiące 
szkół i przedszkoli w całym kraju. 
przez 10 lat była społecznym dorad-
cą rzecznika praw dziecka – mar-
ka michalaka. w 2020 r. na platfor-
mie How2 wydała ebook „stalking, 
posiadanie narkotyków i inne czyny 
zabronione. poradnik prawny dla 
młodzieży i nie tylko”. od 2012 r. 

jest członkinią międzynarodowej 
Kapituły orderu Uśmiechu.  

17.00 Pałacowe spotkanie inte-
grujące, wymiana doświadczeń  
iV targom senioralnym towa-

rzyszyć będzie wystawa „seniorzy 
z pasją ii”, prezentująca malarstwo 
oraz prace z ceramiki i rękodzieło. 
na targach nie zabraknie informacji 
dotyczących kompleksowej oferty 
aktywizującej, kulturalnej i eduka-
cyjnej dla seniorów.

więcej szczegółów na temat iV 
targów senioralnych: www.pala-
cjankowice.pl 

rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek na wykład od 27 
września pod nr tel.: 61 10 10 400 
(pon. – pt w godz. 8.00 – 20.00 | 
sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). 
procedura uczestnictwa w wydarze-
niach oraz szczegółowe informacje 
dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl. 
Red  

tarnowo Podgórne

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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oGłosZeniA

Urządzenie jest nagrodą przyznaną 
za aktywny udział mieszkańców w 
akcji Kręć Kilometry organizowa-
nej przez Fundację Allegro All For 
planet – pokonując na rowerze łącz-
ny dystans 38 651 km, uplasowali 
tarnowo podgórne na 20. miejscu 
wśród 50 miejscowości, które prze-
jechały najwięcej kilometrów, a w 
nagrodę otrzymały czujnik smogu. 

–  Kampania Kręć Kilometry 
reprezentuje wszystkie wartości, 
które są priorytetowe dla Allegro. 
wspiera lokalne społeczności, pro-
muje zrównoważony rozwój miast 
i ekologiczną gospodarkę. Jest mi 
niezmiernie miło, że mieszkańcy 
tarnowa podgórnego tak aktywnie 
zaangażowali się w naszą akcję i 
tym samym pokazali, że troska o 
środowisko jest im bardzo bliska. 
mam nadzieję, że czujnik jakości 
powietrza, który przekazujemy 
mieszkańcom gminy będzie sym-
bolem ich proekologicznej postawy, 
a jednocześnie motywacją do po-
dejmowania kolejnych, zielonych 
działań  – powiedziała marta mi-
kliszańska, Head of public Affairs 

& sustainability Allegro i członek 
zarządu Fundacji Allegro All For 
planet. 

Czujnik smogu ufundowany 
przez Fundację Allegro All For pla-
net zostanie zamontowany na bu-
dynku Urzędu Gminy tarnowo pod-
górne. Już wkrótce aktualny stan 
powietrza w mieście będzie można 

sprawdzić dzięki takim aplikacjom 
mobilnym, jak: looko2, Kanarek, 
Zanieczyszczenie powietrza, smog 
polska oraz na dedykowanej stronie 
internetowej. ARz

Fundacja Allegro All For planet przekazała mieszkańcom 
Tarnowa Podgórnego czujnik jakości powietrza

Czujnik w nagrodę 
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IV Pałacowe Targi Senioralne 
Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

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

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

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

Czujnik odebrał wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

podczas europejskiego tygodnia 
Zrównoważonego transportu se-
niorzy gminy tarnowo podgórne 
przesiedli się do autobusu. wszyst-
ko to w ramach akcji dzień bez 
samochodu, który zorganizowała 
gmina wspólnie z poznańskim Za-
rządem transportu miejskiego. 

specjaliści z Ztm nie tylko zor-
ganizowali krótki wykład dla senio-
rów w pałacu Jankowice, ale także 
zaprosili na lekcję w terenie! wszy-
scy uczyli się jak poprawnie wyko-
rzystywać kartę peKA ułatwiającą 
przejazdy komunikacją miejską 
i podmiejską. ARz

Znane są już warunki złożone w 
ofertach na dostarczenie energii 
elektrycznej dla gminy tarnowo 
podgórne w najbliższych dwóch 
latach (2022 – 2023). i… będzie 
drożej! 

poprzedni wzrost cen prądu, któ-
ry nastąpił dwa lata temu (na lata 
2019-2021), był drastyczny: o ok. 
60%. – obecna podwyżka wynosi 

blisko 40%. o tyle wzrosną koszty 
prądu wykorzystywanego do oświe-
tlania ulic, a także w obiektach ko-
munalnych, sportowych, szkołach 
i przedszkolach – mówi ii zastępca 
wójta tarnowa podgórnego piotr 
Kaczmarek. – Budżet gminy odczu-
je to dotkliwie. 

Jednym słowem będzie o wiele 
drożej. ARz

Dzień bez Samochodu 

Prąd drożeje 
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8 kostrzyn

19 września odbyła się uroczystość 
patriotyczna dla uczczenia 78. 
rocznicy zrzutu broni dla wielko-
polskich oddziałów Armii Krajo-
wej. na początek orkiestra dęta 
ze Środy wielkopolskiej odegrała 
„mazurek dąbrowskiego”. następ-
nie przedstawiono rys historyczny 
wydarzenia, które miało miejsce 
w nocy z 14 na 15 września w lesie 
w Janowie, kiedy to w ramach akcji 
„riposta” brytyjski samolot Halifax 
s-172 dokonał zrzutu broni, amu-
nicji i środków opatrunkowych dla 
walczących z niemieckim okupan-
tem wielkopolan. po raz pierwszy 
zabrakło porucznika Adam Kur-
kowiaka, który był ostatnim żyją-
cym uczestnikiem akcji „riposta” 
– miejsce, które zwykle zajmował 
pozostawiono symbolicznie puste, 
a pamięć o mieszkańcu gminy do-
minowo, który zmarł w marcu tego 
roku w wieku 98 lat uczczono minu-
tą ciszy.

Kwiaty w Kręgu pamięci ruchu 
oporu złożyli organizatorzy uro-

czystości: wójt dominowa Krzysz-
tof pauter, z-ca burmistrza nekli 
Anna mizgajska, burmistrz Środy 
wlkp. piotr mieloch, burmistrz 
Kostrzyna szymon matysek, repre-
zentanci nadleśnictwa Czerniejewo 
w osobach nadleśniczego Artura 
łachowskiego, inżyniera nadzoru 
Adama smolarka, leśniczego ma-
cieja Kluczki oraz goście wicemar-
szałek wojciech Jankowiak, radna 
sejmiku Krystyna Kubicka-sztul, 
wicestarosta powiatu średzkiego 

małgorzata wiśniewska-Zabłocka, 
członek zarządu powiatu średzkie-
go michał matelski, a także Brac-
two Kurkowe ze Środy wlkp.

podczas składania kwiatów nad 
głowami uczestników samolotem 
eurostar eV97 przeleciał miesz-
kaniec Kostrzyna ryszard dworak 
upamiętniając udział w akcji „ripo-
sta” swojego ojca Jana.

wśród uczestników uroczystości 
nie zabrakło także licznych delega-
cji samorządowych ze strony orga-

nizatorów, w tym przewodniczącej 
rady Gminy dominowo Aurelii 
przewoźniczak, przewodniczące-
go rady Gminy nekla romana 
Kuszaka, przewodniczącego rady 
miejskiej Gminy Kostrzyn Grze-
gorza Banaszaka oraz zastępcy 
burmistrza Kostrzyna waldemara 
Biskupskiego, a także radnych oraz 
sołtysów ww. gmin.

licznie na uroczystość przyby-
ły także organizacje pozarządowe, 
delegacje szkół, poczty sztandaro-

we, druhowie ochotniczych straży 
pożarnych, harcerze oraz radni 
młodzieżowej rady miejskiej w Ko-
strzynie, a także inicjator spotkań 
w Janowie (odbywających się od 38 
lat) kustosz izby muzealnej w Ko-
strzynie – Kazimierz matysek.

następnie przystąpiono do 
koncelebrowanej mszy świętej 
w intencji poległych członków wiel-
kopolskiego ruchu oporu, którą po-
prowadził ksiądz dziekan ireneusz 
rachwalski w obecności wszystkich 
księży proboszczów dekanatu ko-
strzyńskiego.

po mszy Apel poległych odczytał 
przewodnik michał traskowski – 
drużynowy 2 Kostrzyńskiej druży-
ny Harcerzy „riposta”. następnie 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów, 
a poczty sztandarowe oddały hołd 
poległym. ŁS
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Gościem specjalnym podczas uro-
czystego otwarcia Kostrzyńskiego 
Kina za rogiem będzie Zbigniew 
Zamachowski, które odbędzie się 
5 października. Artysta zagra także 
recital dla mieszkańców. wszyst-
kich zainteresowanych zapra-
szamy do Biblioteki publicznej w 

Kostrzynie, gdzie można odebrać 
bezpłatne wejściówki na koncert. 
liczba miejsc ograniczona. recital 
Zbigniewa Zamachowskiego roz-
pocznie się o godzinie 18.30 w sali 
widowiskowo-sportowej przy szko-
le podstawowej nr 1 w Kostrzynie. 
MK

24 września w sali „Kostrzynianka” 
w mGoK w Kostrzynie odbyła się V 
sesja młodzieżowej rady miejskiej 
Gminy Kostrzyn, która była jedną 
z części obchodów jej 5-lecia dzia-
łalności. przed nią młodzieżowi 
radni w obecności władz samorzą-
dowych oraz zaproszonych gości 
dokonali symbolicznego odsłonię-
cia tabliczki dedykowanej młodzie-
żowej radzie na gmachu Urzędu 
miejskiego.

następnie przewodnicząca mło-
dzieżowej rady miejskiej natalia 
meller otworzyła sesję oraz przy-
witała wszystkich zgromadzonych, 
m.in. burmistrza szymona ma-
tyska, jego zastępcę waldemara 
Biskupskiego, przewodniczącego 
rady miejskiej Grzegorza Bana-
szaka, a także radnych  oraz sołty-
sów. nie zabrakło także dyrektorów 
szkół oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, a także opiekunów 
młodzieżowej rady.

po przedstawieniu porządku ob-
rad podziękowano osobom, które 
przez ostatnie 5 lat w znaczny spo-
sób przyczyniły się do funkcjonowa-
nia mrmGK. podziękowania z rąk 
wiceprzewodniczącej rady oliwii 
Balcerek oraz radnego makarego 
michalaka otrzymali: burmistrz 
szymon matysek, jego zastępca 
waldemar Biskupski i przewod-
niczący rm Grzegorz Banaszak, 
a także opiekunowie: dorota Ha-
merska, Anna Brewko i łukasz 
szał. osobne podziękowania skie-
rowano do dyrektorów szkół oraz 
wszystkich przybyłych na uroczy-
stość.

następnie przystąpiono do gło-
sowania uchwał: ws. powołania 
radnej Korneli łyszczarz ds. spor-
tu, przyjęcia projektu organizacji 

konkursu na najlepsze przebranie 
halloweenowe, przeprowadzenia 
drugiego etapu promocji mrmGK, 
przyjęcia harmonogramu działań 
na rok 2022.

w kolejnym punkcie przewod-
nicząca mrmGK natalia meller 
podsumowała 5-letnią działalność. 
w wolnych głosach i wnioskach 
burmistrz szymon matysek oraz 
przewodniczący Grzegorz Bana-
szak dziękowali młodzieżowym 
radnym za ich dotychczasową pracę 
oraz zaangażowania w życie gminy, 
a sekretarz mrmGK milena wąsik 
przedstawiła kronikę prowadzoną 
przez zespół problemowy ds. kul-
tury.

po zakończonej sesji na gości cze-
kał jubileuszowy tort oraz koncert 
kostrzyńskiego zespołu „wyjdzie 
w praniu”. 
ŁS

Recital Zamachowskiego 5-lecie Młodzieżowej Rady

Uroczystość patriotyczna dla uczczenia 78. rocznicy zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii 
Krajowej

78. rocznica zrzutu broni

informacji z gminy Kostrzyn 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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stęszew

weekendowe szaleństwo smako-
wania w stęszewie za nami. Cięża-
rówki po raz kolejny nie zawiodły. 
tym razem można było spróbować 
m.in. kuchni belgijskiej, amerykań-
skiej, tajskiej oraz azjatyckiej. dużą 
popularnością cieszyły się burgery 
przyrządzane na kilka sposobów 
oraz słodkości. 

w godzinach popołudniowych 
na scenie pod chmurką rozpoczęły 
się taneczno-muzyczne prezenta-
cje, przygotowane przez ognisko 
muzyczne oraz salsa z domem 
Kultury czy uczestników szkoły 
new dance school. nie mogło 

zabraknąć również sportowego 
przerywnika w postaci pokazu ta-
ekwondo i karate. 

o godz. 18:00 na scenie pojawił 
się wyczekiwany gość ze słonecz-
nej italii, czyli stefano terrazzino, 
który swoim występem porwał pu-
bliczność do tańca w rytmie m.in. 

włoskich przebojów. ponadto w so-
botnie popołudnie można było za-
szczepić się przeciw Covid - 19 bez 
wcześniejszej rejestracji, a także do-
konać spisu powszechnego z rach-
mistrzem.

drugiego dnia festiwalu, odbyła 
się wycieczka rowerowa, a cięża-
rówki „piekły”, „smażyły” i „wę-
dziły” rozmaite przysmaki aż do 
wieczora. Red
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Odbiór ulicy Stęszewskiej w Witoblu

stęszewski Festiwal smaków Świata w ramach tanecznego 
pożegnania lata odbył się w weekend 25-26 września 

Taneczne smakowanie 
potraw świata

informacji z gminy stęszew 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

22 września nastąpił odbiór zadania pn. przebudowa ulicy stęszewskiej w witoblu. w ramach którego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej długości 325 m. wykonawcą zadania 
jest firma smol-GAZ z Kórnika. Red

Stefano Terrazzino 
swoim występem 
porwał publiczność 
do tańca
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Zgodnie z tradycją imprezy głów-
nym elementem wydarzenia była wy-
miana zużytych baterii i niespraw-
nego sprzętu elekto-rtV-AGd na 
rośliny. tym razem hortensje, bo-
rówki, żywotniki i tawuły odbierać 
było można w punkcie sprzedaży 
szkółek Kórnickich na podstawie 
specjalnych bonów jeszcze tydzień 
po imprezie. wydano kilka tysięcy 
bonów, a zebrane baterie zapełniły 
dwa pokaźne pojemniki. Zbierano 
też nakrętki. organizatorzy, zapro-
szeni goście i sponsorzy zadbali, by 
rynek wypełnił się też innymi atrak-
cjami. dzieci mogły tworzyć ogrody 
w szkle, rysować, wycinać lub grać 
w gry planszowe. Były zjeżdżalnie, 
wata cukrowa i popcorn, dziczyzna 
serwowana przez myśliwych z lo-
kalnego Koła łowieckiego „Kogut”, 
grochówka i kiełbasy z grilla. 

na scenie zaprezentowano dwa 
spektakle. pierwszym z nich był 
„w kowbojskim siodle” grupy Ani-
matori. drugi to nowoczesna wer-
sja „małego księcia” przygotowana 
przez podopiecznych Śds „Gościn-
ni”. swój talent wokalny zaprezen-
towała finalistka „the Voice Kids” 
tatiana Kopala z Bełchatowa

roman Janas i marcin pola-
czyk z Grodziska wielkopolskiego  
pokazywali w jaki sposób dbając 
o własną kieszeń i środowisko roz-
palać w piecach metodą „od góry”. 

Zorganizowano punkt spisu po-
wszechnego, punkt szczepień prze-
ciw CoVid-19. można było złożyć 
deklarację dotyczącą rodzaju ogrze-
wania, poznać szczegóły programu 
„Czyste powietrze”. Firmy Karlik 
i szpot prezentowały elektryczne 
pojazdy.

swoje stoiska przygotowali także: 
Hipro-mine z robakowa, Klimeco 
polska, stowarzyszenie pasjonat 
z grą geocachingową, energiasol 
Fotowoltaika, stowarzyszenie „na-
sze Błażejewo”,  KGw Błażejewo, 
wydział Funduszy pozabudżeto-
wych i  Zp, KCris oAZA,  przed-

siębiorstwo Usług Komunalnych 
Artur Zys,  wpn, wełniaki, Chleb-
szy- pracownia Chleba, schronisko 
dla Zwierzat w skałowie, sm Kór-
nik wraz Kp w Kórniku (znakowa-
nie rowerów), Karlik energy,  ZGo 
wielkopolskie Centrum recyklin-
gu, AZAr- rękodzieło. osp Kórnik 

przygotowało pokaz sprzętu, w tym 
świetnie odrestaurownej przedwo-
jennej sikawki konnej, a na zakoń-
czenie „z pompą” i syrenami przeje-
chali główną ulicą miasta.

sponsorami imprezy byli: przed-
siębiorstwo Gospodarki odpadami 
Komunalnymi w Śremie sp. z o.o., 
przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe JAwi sp. z o.o., Agromarket 
sp. z o.o., tFp sp. z o.o., ZGo wCr 
Jarocin, sater Kórnik sp. z o.o., Ja-
grol sp. z o.o., Kubiaczyk maciej, 
starostwo powiatowe w poznaniu. 
Jabłka rozdawane mieszkańcom 
i gościom ofiarowali sadownicy: 
Jarosław piechowiak i Andrzej ma-
tuszewski.

nieocenioną pomoc w organiza-
cji udzielili: KCris oAZA i oAZA-
-Błonie, iwona Cupryjak - sołtys   
runowa, Aleksandra szczepaniak 
- sołtys prusinowa, sławomir man-
dziak - sołtys dziećmierowa, An-
drzej surdyk - sołtys wsi robako-
wo - osiedle, Koło łowieckie Kogut, 
Zajazd non stop Gawlik, „Zacza-
rowane podróże”, p.H.U. Gerard 
Gabryelewicz, wodKom Kórnik,  
osp Kórnik,  „szkółki Kórnickie” 
Zd pAn Kórnik. ŁG

kórnik
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na podstawie porozumienia miasta 
i gminy Kórnik z instytutem den-
drologii pAn podjęto współpracę 
przy utrzymaniu głównej drogi pro-
wadzącej przez las doświadczalny 
Zwierzyniec. na początku wrze-
śnia „wykorytowano” i utwardzono 

tłuczniem 1,1 km tej arterii pieszo-
-rowerowej od ogrodów działko-
wych rod im. Zamoyskiego do 
wysokości dawnej leśniczówki. 

Kolejny etap – około 600 metrów  
do Błoni zostanie utwardzony nie-
bawem. ŁG

dwadzieścia lat temu została re-
stytuowana Fundacja Zakłady Kór-
nickie – dzieło życia władysława 
Zamoyskiego. Z tym wydarzeniem 
wiąże się kilka istotnych dat. Usta-
wę o FZK senat rzeczypospolitej 
uchwalił 18 września 2001 roku, 
wcześniej 24 sierpnia przyjął ją 
sejm rp, zaś podpis prezydenta rp 
pod dokumentem został złożony 11 
października 2001 r.

Fakt restytuowania fundacji 
w oparciu o ustawę miał doniosłe 
znaczenie nie tylko w wymiarze 
prawnym – był także wyraźnym na-
wiązaniem do historii powołania jej 
do życia przez władysława Zamoy-
skiego na mocy ustawy sejmowej 
z 30 lipca 1925 r.

Jadwiga z działyńskich Zamoy-

ska oraz jej syn – władysław Za-
moyski, pragnęli, aby darowany 
przez nich narodowi polskiemu ma-
jątek pozostał niepodzielny i prze-
znaczony na cele opisane w tym 
akcie prawnym. Jeszcze za życia 
władysław Zamoyski zabiegał więc 
o to, by został on przyjęty przez sejm 
w niezmienionej, gwarantującej do-
kładne wypełnienie woli fundatorów 
formie. 

również restytuowana Fun-
dacja Zakłady Kórnickie pragnie 
wypełniać wolę swoich twórców, 
realizując bliskie im cele związane 
z propagowaniem idei pracy orga-
nicznej, rozwijaniem nowoczesne-
go rolnictwa, dofinansowaniem 
inicjatyw społecznych związanych 
z historycznymi terenami fundacji 

oraz wspieraniem placówek polskiej 
Akademii nauk – Biblioteki Kórnic-
kiej i instytutu dendrologii.

Historia fundacji, jej teraźniej-
szość i przyszłość będą tematem 
cyklu artykułów, które zespół FZK 
przygotowuje dla czytelników „Kór-
niczanina” w związku z obchodami 
jubileuszu. informować będziemy 
także o wydarzeniach związanych 
z oficjalnymi obchodami rocznicy 
restytucji, które zaplanowane zosta-
ły na drugą połowę października. 

datę 18 września fundacja posta-
nowiła natomiast uczcić wyznacza-
jąc ją na dzień inauguracji piątego 
już projektu edukacyjnego FZK 
– programu edukacji medialnej 
„szkoła Generałowej”. 
FZK 

Modernizacja drogi Jubileusz Fundacji Zakłady 
Kórnickie

Vi Festyn ekologiczny odbył się 11 września na placu niepodległości w Kórniku

VI Festyn Ekologiczny

o gminie Kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Przedwojenna sikawka konna.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIeSZ...
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podopieczni i pracownicy warszta-
tów terapii Zajęciowej w Konarze-
wie i otuszu, prowadzonych przez 
stowarzyszenie, podziękowali jego 
prezesowi Bogdanowi maćkowia-
kowi za długoletnie kierowanie 
„promykiem”, który nie krył łez 
wzruszenia. 

„promyk” zapewnia osobom po-
trzebującym wsparcie i daje szansę 
na pełniejszą obecność w społeczeń-
stwie, przeciwdziała wykluczeniu. 
nie tylko organizuje wszechstron-
ną terapię, ale aktywizuje, napełnia 
optymizmem i energią do życia, 
integruje, uczy i bawi – tłumaczy 
Bogdan maćkowiak.

razem z członkami „promyka” 
podczas gali świętowali jego licz-
ni przyjaciele, wśród  których nie 
zabrakło posłów, przedstawicieli 
samorządów – wojewódzkiego i po-
wiatowego, wójtów i burmistrzów 
okolicznych gmin, przedstawicieli 
instytucji zajmujących się osobami 
nie w pełni sprawnymi oraz organi-
zacji współpracujących. Życzeniom 
i upominkom nie było końca, tym 
wręczanym i tym darowanym go-
ściom przez gospodarzy. otrzymali 
oni albumy ze zdjęciami z wydarzeń 
i spotkań integracyjnych odbywają-
cych się w stowarzyszeniu w okre-
sie 20-letniej działalności  i obrazy 
przedstawiające postacie aniołów, 
namalowane przez uczestników 
warsztatów.  

– stowarzyszenie „promyk” na 
trwałe wpisało się w nurt gmin-
nego życia – powiedział paweł 
przepióra, wójt gminy dopiewo. 
– trudno dziś jest nam wyobrazić 
sobie świat bez „promyka”, z któ-
rego pomocy korzystają mieszkań-
cy gminy dopiewo i kilku innych 
gmin. Z okazji jubileuszu składam 

całej „promykowej” społeczności: 
pracownikom, podopiecznym, ich 
rodzinom i przyjaciołom  – naj-
lepsze życzenia urodzinowe. Gra-
tuluję, w imieniu  całej wspólnoty 
samorządowej gminy dopiewo, 
dotychczasowych osiągnięć. Je-
stem przekonany, że z tak skutecz-
nym prezesem jak Bogdan maćko-
wiak – laureat dopiewskiego Filara 
w kategorii „animator”,  stowa-
rzyszenie urzeczywistni kolejne 

plany i marzenia. niech przyszłość 
będzie dla was pogodna! – dodał 
wójt przepióra.

Gali towarzyszyła wystawa foto-
grafii „20 lat razem” pokazująca 
dorobek stowarzyszenia, jego dzia-
łalność w zakresie terapii, rehabi-
litacji, projektów i realizowanych 

programów, turnusów rehabilita-
cyjnych, a także zajęć cyklicznych 
dla podopiecznych. Znane jest 
ono z wielu inicjatyw z tradycja-
mi - takich jak choćby: powiatowe 
przeglądy piosenki osób niepeł-
nosprawnych „Złoty słowik”, po-
wiatowe turnieje Bocci osób nie-
pełnosprawnych, aukcje obrazów 
namalowanych przez uczestników 
wtZ-ów, kiermasze wielkanocne 
i bożonarodzeniowe.

w części artystycznej gali wystą-
pił zespół „terapeutyczny” sunanda 
trade, który dał koncert muzyki cy-
gańskiej i folkowej. w finale można 
było usłyszeć solistów teatru wiel-
kiego w poznaniu.

Uroczystą galą stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „promyk” podsumowało 10 września 
w Centrum rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie dwie dekady istnienia. Hasło przewodnie 
jubileuszu brzmiało: „Zegar tyka na następne 20 lat Promyka”

20 lat Stowarzyszenia „Promyk”
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- Jestem zaskoczony obrotem 
spraw, ale zdecydowałem się wrócić. 
skoro gmina mnie wzywa, uchylać 
się nie będę. w końcu bycie radnym 
to zaszczyt – powiedział nam Hen-
ryk Kapciński, przedsiębiorca z Ko-
narzewa, który przez 3 lata zdążył 
się odzwyczaić od pełnienia funkcji 
radnego. wcześniej przez trzy ka-
dencje zasiadał w radzie Gminy 
dopiewo - od 2006 do 2018 r. w 
ostatnich wyborach mandatu nie 
zdobył. 

Jego powrót do rady stał się moż-
liwy po rezygnacji z mandatu radne-
go na początku sierpnia przez paw-
ła Jazego, który 23 sierpnia został 
powołany na stanowisko zastępcy 
wójta gminy dopiewo. 

podczas wyborów w 2018 r. kolej-
ny wynik., po pawle Jazym, uzyskał 
Henryk Kapciński. pełnoprawnym 
radnym obecnej kadencji został on 

27 września, podczas XXXiV sesji 
rady Gminy dopiewo po zaprzy-
siężeniu. Gdyby nie zdecydował się 
na „comeback”, dopiewska rada 
pracowałaby do końca kadencji 
w niepełnym 20-osobowym skła-
dzie. Zdecydował się jednak uzupeł-
nić skład. to pierwsza taka sytuacja 
w historii samorządu gminy dopie-
wo.

podczas sesji przewodniczący 
rady leszek nowaczyk poinformo-
wał nowego radnego o tym, że w ra-
dzie Gminy dopiewo działają dwa 
kluby i że może wstąpić do któregoś 
z nich lub być radnym niezależnym.

paweł Jazy swoją przygodę w ra-
dzie rozpoczął w 2014 r. Był wów-
czas najmłodszym radnym. podczas 
tej kadencji był  m.in. przewodni-
czącym Komisji oświaty, Kultury, 
sportu, Zdrowia, turystyki i pro-
mocji Gminy dopiewo. AMFo
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Nie taki znowu nowy radny

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

o gminie dopiewo czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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„Kronika nieosądzonej zbrodni – 
30 lat sprawy Jarosława Ziętary” 
to niezwykła publikacja poświęco-
na historii zabójstwa dziennikarza. 
Każdy może pomóc w jej wydaniu. 
patronat nad akcją sprawuje „nasz 
Głos poznański”. 

w przyszłym roku minie 30 lat 
od jedynego w polsce porwania i za-
mordowania na zlecenie dziennika-
rza – Jarosława Ziętary. dotąd nikt 
nie został ukarany za popełnienie tej 
zbrodni. w związku z rocznicą jesz-
cze w tym roku ukaże się unikalny 
kalendarz książkowy na 2022 rok. 

Będzie on połączony z szczegóło-
wym, ilustrowanym kalendarium 
sprawy Ziętary i bogatym wyborem 
poświęconych jej dodatków, wśród 
których będą też materiały dotąd 
nigdzie niepublikowane.

wydanie „Kroniki nieosądzonej 
zbrodni” nie jest przedsięwzięciem 
komercyjnym. ma służyć upo-
wszechnieniu wiedzy o sprawie 
Ziętary. dlatego niemal cały nakład 
zostanie bezpłatnie przekazany stu-
dentom dziennikarstwa, aby mieli 
możliwość bliższego poznania hi-
storii człowieka, który poniósł naj-
wyższą ofiarę w imię wolności słowa 
i zaliczany jest dziś do prekursorów 
polskiego dziennikarstwa śledcze-
go.

pomysłodawcą wydania specjal-
nego kalendarza jest Krzysztof m. 
Kaźmierczak, kolega Jarosława Zię-
tary, który od 1992 roku zaangażo-
wany jest w starania o wyjaśnienie 
zbrodni i pociągnięcie jej sprawców 

do odpowiedzialności.
– inspiracją były słowa Jarka Zię-

tary. w swoim kalendarzu na 1992 
rok zapisał sobie jako cel: „muszę 

wytrwać”. po latach to właśnie jego 
kalendarze, znalezione w nich zapi-
ski pomogły doprowadzić do prze-
łomowego śledztwa. pomyślałem, 
że chyba nic lepiej nie uzmysłowi 
z czym mamy do czynienia w przy-
padku sprawy Ziętary niż specjalny 
kalendarz książkowy przedstawia-
jący wszystkie związane z nią wyda-
rzenia z trzech dziesięcioleci – wyja-
śnia Krzysztof m. Kaźmierczak.

Kalendarium zaczyna się od 
zapisów jeszcze z 1991 roku, gdy 
Jarosław Ziętara rozpoczął swoje 
dziennikarskie śledztwo, za które 
go zabito. wśród materiałów uzu-
pełniających w „Kronice nieosą-
dzonej zbrodni” znajdą się m.in. 
przykłady dorobku dziennikarskie-
go zamordowanego i fragmenty pu-
blikacji mu poświęconych. dodatki 
wraz z kalendarium tworzą unikal-
ne podręczne kompendium wiedzy 
o sprawie Ziętary. Zarazem publi-
kacja jest w pełni funkcjonalnym 

kalendarzem na 2022 rok.
w wydaniu „Kroniki nieosądzo-

nej zbrodni” pomóc może każdy, kto 
przyłączy się do zbiórki na stronie 
https://zrzutka.pl/kalendarz – tam 
też znajdują się szczegółowe infor-
macje o prowadzonej akcji. wspie-
rający otrzymają w podziękowaniu 
egzemplarze tego niecodziennego 
kalendarza, inne książki na temat 
sprawy Ziętary oraz specjalnie przy-
gotowane upominki. od efektów 
zrzutki zależy jaki nakład uda się 
wydrukować i ile kalendarzy trafi do 
adeptów dziennikarstwa.

patronem głównym publikacji 
jest polska Agencja prasowa sA. 
patronat honorowy sprawują: wo-
jewoda wielkopolski, marszałek 
województwa wielkopolskiego i pre-
zydent poznania. medialnymi pa-
tronami są: nasz Głos poznański, 
Głos wielkopolski, radio poznań, 
tVp3 poznań, wirtualna polska 
i telewizja wtK. Red 

„Kronika nieosądzonej zbrodni 
– 30 lat sprawy Jarosława Ziętary” 

Wspierający otrzy-
mają w podzięko-
waniu egzemplarze 
tego niecodziennego 
kalendarza

Zanim zawodnik wskoczy na siodło 
i zacznie pedałować, musi przebiec 
3 km. po przejechaniu 16 km, zo-
stanie mu do pokonania 4,5 km na 
nogach. możliwy jest również start 
sztafety złożonej z biegacza i rowe-
rzysty, tworzących zespół. 

trasa w całości wiedzie przez leśne 
dukty i polne drogi. Zero asfaltu, sto 
procent miękkiego podłoża, 180 m 
przewyższeń. podbiegi i zbiegi są 
wymagające. Czasem jest pod gór-
kę, za to innym razem z górki. nie 
brakuje urozmaiceń – takich jak 
drewniane schody, kukurydziane 
pole, piaszczyste górki, przygląda-
jące się  muflony. Zawodnicy ry-

walizują ze sobą na terenie trzech 
gmin: dopiewa, Buku i stęszewa. 
tym, co je łączy, jest jedyne w wiel-
kopolsce naturalne źródełko - Żar-
nowiec.

duathlon Żarnowiec przyciąga 
zawodników z różnych stron kraju, 
można więc zmierzyć własne siły, 
kondycję i możliwości w doboro-
wym towarzystwie. Zapisy trwają do 
27 października. limit wynosi 200 
uczestników. start: 30 październi-
ka w samo południe. miejsce startu 

przy terenie rekreacyjnym z wiatą 
w miejscowości Żarnowiec w gmi-
nie dopiewo.

dotychczas odbyły się 4 edycje 
duathlonu Żarnowiec. Ubiegło-
roczne zawody, z powodu korona-
wirusa, odwołano. miejmy nadzieję, 
że 200 śmiałków stanie na linii star-
tu i pokona linię mety tegorocznej 
piątej edycji. organizatorem wyda-
rzenia jest Gminny ośrodek sportu 
i rekreacji w dopiewie. Zapisz się: 
duathlonzarnowiec.pl/zapisy.

Jeśli lubisz biegać i jeździć na rowerze, zapisz się na duathlon 
Żarnowiec. To zawody, które łączą obydwie te dyscypliny  

Duathlon Żarnowiec 
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od 20 września do 19 październi-
ka 2021 r. mieszkańcy gminy do-
piewo mogą głosować na projekty 
dopiewskiego Budżetu obywatel-
skiego 2022. na liście zatwierdzo-
nych zadań znalazło 9 propozycji, 
zgłoszonych przez pomysłowych 
mieszkańców między 1 kwietnia 
a 30 czerwca. 

trwa kampania promocyjna, 
w której autorzy zachęcają do odda-
nia głosu na ich projekt. największa 
rywalizacja jest w grupie sołectw 
dużych, obejmującej dopiewo, skó-
rzewo i dąbrówkę, gdzie zgłoszono 
4 projekty. trzy projekty walczą 
o popularność w grupie sołectw 
średnich, obejmującej: dopiewiec, 
Konarzewo, dąbrowę, palędzie 
i Zakrzewo. tylko 2 projekty po-
walczą o realizację w grupie sołectw 

mniejszych, do której wchodzą Go-
łuski, trzcielin i więckowice. 

swoje poparcie poprzez głos 
elektroniczny lub wrzucony w urzę-
dzie do urny może oddać każdy 
mieszkaniec gminy dopiewo, bez 
względu na wiek i zameldowanie. 
rodzic może pomóc więc dziecku 
w głosowaniu lub - w przypadku 
najmłodszych – je wyręczyć, dopeł-
niając formalności w jego imieniu. 
Każdemu mieszkańcowi przysługu-
je jeden głos, który może oddać na 
dowolny projekt z dowolnej grupy. 
pula środków do rozdysponowania 
wynosi w tym roku, podobnie jak 
w roku poprzednim: 300 tys. zł. wy-
kaz projektów i formularz do głoso-
wania dostępne są na stronie www.
dbo.dopiewo.pl. 
AM

DBO - głosowanie
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

Zero asfaltu, sto 
procent miękkiego 
podłoża
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11 września na scenie nad Jeziorem 
w swarzędzu odbył się finał woje-
wódzki Festiwalu Kół Gospodyń 
wiejskich „polska od kuchni”. do 
tego etapu zgłosiły 42 koła gospo-
dyń z województwa wielkopolskie-
go. 

panie zmagały się w czterech 
konkursach: Kulinarnym, Arty-
stycznym, miss wdzięku, miss 
wdzięku 45 +, Kobieta Gospodar-
na i wyjątkowa - opowiedz swoją 
historię. swarzędzka publiczność 
także mogła posmakować dań 
przygotowanych przez koła, a ich 
wybór był przebogaty. na stoiskach 
gospodynie prezentowały swoje 
wyroby rękodzielnicze, natomiast 
scena stała się miejscem występów 
artystycznych. sporo emocji wzbu-
dziły wybory miss wdzięku i miss 
wdzięku 45+. w oczekiwaniu wyni-
ków konkursów festiwalowi goście 
częstowali się strawą przygotowaną 
przez Kubę steuermarka podczas 
pokazu kulinarnego. 

swoje stoiska mieli: Cech stola-
rzy swarzędzkich oraz swarzędzkie 
Centrum Historii i sztuki. w ich 
wspólnym pawilonie zobaczyć moż-
na było nowocześnie zaprojekto-
wane meble wykonane przez swa-
rzędzkich stolarzy, a także piękne 
intarsje oraz zabytkowy warsztat 
stolarski. Fachowcy udzielali porad 

ma temat renowacji mebli, prezen-
towali jak tworzy się intarsje, czy 
rzeźbi w drewnie. pawilon stolar-
ski był także metą questu „o swa-
rzędzkich meblach” - nowej atrakcji 
swarzędzkiego szlaku meblowego, 
o którym piszemy powyżej. Było 
gwarno, kolorowo i smakowicie! 
MMM

Gmina swarzędz rozstrzygnęła 
przetarg nieograniczony na budowę 
wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego w Uzarzewie przy ul. Kaszta-
nowej (w sąsiedztwie istniejącego 
boiska do piłki nożnej). Boisko 
otrzyma nawierzchnię poliuretano-
wą i posłuży do gry w siatkówkę, 
tenisa, koszykówkę oraz piłkę ręcz-
ną, będzie ogrodzone, wyposażone 
zostanie w 6-metrowe piłkochwyty 
oraz oświetlenie. projekt zakłada 
też posadzenie wokół zieleni, usta-

wienie ławek oraz koszy na śmieci, 
a także urządzenie parkingu dla 9 
samochodów osobowych (w tym 1 
miejsce dla osoby niepełnospraw-
nej). Koszt wyniesie 927.075,60 zł. 
Umowę z wykonawcą – matejko 
development sp. z o.o. z Czapur – 
burmistrz marian szkudlarek pod-
pisał 14 września.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to z nowego boiska bę-
dzie można korzystać od wiosny 
przyszłego roku. MW

swarzędz

w przestrzeni miejskiej znalazły się 
tablice informacyjne opowiadające 
o historii swarzędza oraz rzemiosła 
stolarskiego w mieście. przy salonie 
meblowym stolarzy swarzędzkich 
odbyło się uroczyste odsłonięcie 
pierwszej rzeźby swarzędzkiego 
stolarza przy pracy – z heblem w 
ręce. swoją premierę miała rów-
nież gra miejska: „o swarzędzkich 
meblach”, która jest częścią serii 
wielkopolskich Questów i stanowi 
alternatywną  metodę zwiedzania 
szlaku meblowego.

podczas uroczystości inaugura-
cyjnej głos zabrał burmistrz miasta 
marian szkudlarek, który nawiązał 
do swarzędzkiej tradycji stolarskie-
go rzemiosła. o figurze stolarza 
opowiedział sam twórca – artysta 
rzeźbiarz Jan Śliwiński, a o queście 
„o meblach swarzędzkich” jego au-
torka Aleksandra warczyńska.

Karty gry w wersji elektronicznej 
do wydruku dostępne są m.in. na 

stronie https://muzeum-swarzedz.
pl.

natomiast karty w  formie pa-
pierowej, już wydrukowanej moż-
na otrzymać w salonie meblowym 
stolarzy swarzędzkich (początek 
trasy), w siedzibie Urzędu miasta i 

Gminy swarzędz oraz w swarzędz-
kim Centrum Historii i sztuki – mu-
zeum. HJ

Inauguracja gry terenowej 
11 września swarzędzki Szlak Meblowy wzbogacił się o kilka 
nowych elementów

w drugiej połowie lipca komisje 
egzaminacyjne powołane zarzą-
dzeniem burmistrza swarzędza 
przeprowadziły postępowania eg-
zaminacyjne na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowa-
nego. do egzaminu przystąpiło 17 
nauczycieli, którzy z powodzeniem 
zdali egzamin i uzyskali zaświad-
czenie komisji. 

16 września z rąk burmistrza ma-
riana szkudlarka akty mianowania 
otrzymali: Hanna walczak - przed-
szkole nr 1 w swarzędzu; dominika 
mucha - przedszkole nr 2 w swarzę-
dzu; Anna michalska - przedszkole 
nr 4 w swarzędzu; magdalena paw-

lak - przedszkole nr 5 w swarzędzu; 
monika ochowiak - szkoła podsta-
wowa nr 2 w swarzędzu; magdale-
na małek, marita suwalińska, Joan-
na pacholska - szkoła podstawowa 
w Kobylnicy; izabela Kowalczewska, 
Alicja waliszka-pieprzyk, magdale-
na dedio, maciej Kobyliński, paweł 
Gołębiowski - szkoła podstawowa 
nr 2 w Zalasewie; Beata Adamska, 
Karolina liszka, Joanna Kaliszan, 
Kamila Gaweł - szkoła podstawowa 
nr 1 w Zalasewie. 

wszystkim serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i życiu osobi-
stym. WED 

w rozegranym 25-26 września 
w Zalasewie (gm. swarzędz) XVi 
Agrobex memoriale Arkadiusza 
Gołasia drużyna utytułowanych 
włoskich gości sir safety perugia 
Volley Club przegrała w finale z pol-
ską potęgą Grupą Azoty ZAKsA 
Kędzierzyn-Koźle wynikiem 1:3 
(21:25; 19:25; 25:23; 19:25). 

turniej odbywał się przy pełnych 
trybunach, a jego uczestnicy zgod-
nie zachwalali profesjonalizm i at-
mosferę tworzoną przez swarzędz-
kich kibiców. Burmistrz swarzędza 
marian szkudlarek już zapowiada, 
że za rok ponownie spotkamy się 
w Zalasewie, by kibicować najlep-
szym siatkarzom europy. WPR
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Święto Kół Gospodyń WiejskichBoisko w Uzarzewie 
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17 nauczycieli uzyskało awans zawodowy 

ZakSa lepsza od Włochów!
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o gminie swarzędz czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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nie udało się wspólnie zatańczyć 
Jerusalema dance Challenge pod-
czas dni Gminy Buk, ale bukowia-
nie zrobili to 26 września! podczas 
pięknego, bardziej letniego niż je-
siennego, popołudnia. w tańcu na 
terenie stadionu miejskiego wzięło 
udział ponad sto osób z burmi-
strzem miasta i gminy Buk pawłem 
Adamem na czele. tańczących do-
pingowała liczna publiczność, dla 
której przygotowano sportowo-ani-
macyjny program towarzyszący.

tym samym mieszkańcy miasta 
i gminy Buku dołączyli do świato-
wego wyzwania, jakim jest wykona-
nie układu Jerusalema, a następnie 
udostępnienie go w sieci. niedziel-
ny taniec był przysłowiową kropką 
nad i. pod koniec lipca w bukow-
skim parku sokoła do tańca stanęli 

samorządowcy i przedstawiciele 
branż zaangażowanych w walkę 
z pandemią lub przez nią doświad-
czonych. w sierpniu teledysk trafił 
do sieci, a kończyło go zaproszenie 
burmistrza pawła Adama na dni 
Gminy Buk. Clip był także oryginal-
ną formą zachęty mieszkańców do 
szczepień przeciwko Covid-19.

Jak Jerusalema dance Challen-
ge trafił do Buku? na początku 
2020 roku grupa taneczna z Angoli 

udostępniła swoją choreografię do 
przeboju „Jerusalema” i tym spo-
sobem rozpoczął się w sieci chal-
lenge. to jedna z akcji, która po-
wstała w czasie pandemii.  Autorem 
piosenki o tym samym tytule jest 
master KG, południowoafrykański 
producent oraz piosenkarka nom-
cebo Zikode. tekst jest o tęsknocie 
za Jerozolimą, rozumianą jako raj, 
i jest w języku zuluskim. oryginal-
ny klip Jerusalema dance Challen-

ge został nagrany na afrykańskim 
podwórku, gdzie grupa znajomych 
bądź bliskich jest w trakcie posiłku. 
nagle zaczynają tańczyć, bez od-
kładania talerzy. Kto by pomyślał, 
że właśnie porywają do tańca cały 
świat, szukający wspólnoty i rado-
ści podczas pandemii. 

ta ostatnia wrześniowa niedziela, 
z godnie z zapowiedziami organiza-
torów: Urzędu miasta i Gminy Buk, 
miejsko-Gminnego ośrodka Kultu-

ry, ośrodka sportu i rekreacji oraz 
Biblioteki publicznej, miała być ta-
neczno-aktywna i była. poza Jerusa-
lema dance Challenge mieszkańcy 
uczyli się dwóch innych układów 
tanecznych pod kierunkiem chore-
ografki magdaleny Kluj, spróbowali 
zumby z paniami z Fitness Buk, 
a po tanecznym finale mogli odpo-
cząć podczas koncertu opalenickiej 
Grupy wokalnej pod wodzą leszka 
Górki. na nudę nie mogły narzekać 

także dzieciaki. Czekały na nich 
dmuchańce, bangee, megabańki 
mydlane oraz namioty z kreatywno-
-czytelniczymi wyzwaniami. 

tanecznemu finałowi towarzy-
szyła także „sportowa niedziela”, 
wydarzenie przygotowane przez 
ośrodek sportu i rekreacji. tego 
dnia na sportowo spędzili czas mło-
dzi piłkarze nożni, ręczni, a także 
maniacy biegania. piłkarki z UKs 
Bukowia oraz chłopcy z UKs spar-
takus Buk rywalizowali w towarzy-
skim meczu przyjaźni. w sumie 
na boisku pokazało się prawie 50 
zawodniczek i zawodników z rocz-
nika 2011 i młodszych. w turnieju 
piłki nożnej 1x1 także rywalizowali 
zawodnicy z rocznika 2011 i młodsi. 
Z kolei dla amatorów biegania bu-
kowski osir przygotował rywaliza-
cję w teście Coopera. Każdy z chęt-
nych biegaczy mógł sprawdzić, jaki 
dystans pokona w 12 minut. naj-
lepsi zawodnicy uzyskali wyniki od 
3320 do 3390 metrów. 
Izabela Dachtera-Walędziak

teatr muzyczny w poznaniu zapra-
sza na 65. odsłonę salonu poezji, 
którego gościem będzie pisarz, 
tłumacz i reżyser teatralny, Antoni 
libera, który przeczyta wybór swo-
ich przekładów poetyckich od sofo-
klesa do Becketta. dla Czytelników 
mamy trzy dwuosobowe zaprosze-
nia!

wydarzeniu towarzyszy promo-
cja jego pierwszego tomu tłuma-
czeń „tragedii rzymskich” williama 
shakespeare’a wydanych nakładem 
piw państwowego instytutu wy-
dawniczego. program muzyczny 
przygotuje saksofonista Jakub mar-
ciniak.

Antoni libera jest autorem m.in. 
powieści „madame” (Znak 1998), 
prozy autobiograficznej Godot 
i jego cień (Znak 2009), tryptyku 
nowelistycznego „niech się panu 
darzy” (więź 2013), a także esejów 
i szkiców literackich „Błogosła-
wieństwo Becketta i inne wyznania 
literackie” (sic! 2004). tłumacz 
i znawca twórczości samuela Bec-
ketta, którego znaczną część do-

robku wydał w dwutomowej edycji 
„Utwory wybrane” (piw 2017). 
wraz z Januszem pydą op opubli-
kował też dialogi o teatrze Becketta 
pt. „Jesteście na Ziemi, na to rady 
nie ma!” (piw 2015). poza tym 
przełożył i opracował komplet tra-
gedii sofoklesa (piw 2018), wybór 
tragedii racine’a (piw 2019), tra-
gedie „rzymskie” szekspira (piw 
2021) oraz kanon poezji Hölderlina 
i Kawafisa.

wydarzenie odbędzie się w so-
botę 16 października o godz. 12.00 
na scenie teatru muzycznego w po-
znaniu. Bilety dostępne są w kasie 
teatru oraz online na www.teatr-mu-
zyczny.pl i Bilety24.pl. 
Red
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Ponad stu tancerzy na bukowskim stadionie

dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia. 
więcej na temat konkursu 
czytaj na naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety
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salon poezji z Antonim liberą odbędzie się 16 października w teatrze muzycznym. Dla Czytelników 
mamy  trzy dwuosobowe zaproszenia   

Salon Poezji w Teatrze Muzycznym

W tańcu wzięło 
udział ponad sto 
osób z burmistrzem 
Pawłem Adamem 
na czele
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JESIEN
w harmonii

z naturą
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