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!

Kładka powstaje
nad Wartą
Rozpoczynająca się właśnie budowa kładki pieszo-rowerowej
w Owińskach jest inwestycją oczekiwaną zarówno przez
mieszkańców gminy Czerwonak, jak i mieszkańców
Poznania oraz Suchego Lasu. STR. 5

Fot. Materiały Prasowe

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina, Opalenica, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne

Kostrzyńskie Kino za Rogiem otwarte! STR. 9

Fot. BP Kostrzyn
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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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Poznań

Wiadukt prawie gotowy
- Jeszcze w tym miesiącu przejezdny
będzie wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej. Ma on szczególne znaczenie dla
komunikacji południowo-wschodniej części Poznania. Zasadnicze
roboty budowlane już się zakończyły i wiadukt jest niemal gotowy.
Chcemy jak najszybciej udostępnić
go mieszkańcom - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.
- Dzięki wiaduktowi skróci się droga dojazdu do centrum
z południowych dzielnic. Po oddaniu obiektu pojadą też tamtędy autobusy komunikacji miejskiej - 189
i 194. Będzie można nimi dojechać
do pętli tramwajowych na Starołęce
i Unii Lubelskiej, skąd pasażerowie
będą mogli się przesiąść na tramwaj
w kierunku centrum - dodaje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Będzie bezpieczniej

W ostatnich dniach na wiadukcie
pojawiły się balustrady, a aktualnie montowane są bariery drogowe. Trwają także prace związane
z oświetleniem. W ramach inwestycji wymieniana jest również nawierzchnia na ok. 800-metrowym

Fot. Materiały prasowe

Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku znów będzie można przejechać ul. Gołężycką nad torami kolejowymi.
Przebudowa wiaduktu dobiega końca. Wysłużoną konstrukcję zastąpiła nowa, dzięki czemu poprawi
się bezpieczeństwo i komfort użytkowników. W najbliższych miesiącach skończą się również inne
inwestycje po wschodniej stronie Warty - przebudowa ronda Rataje i budowa wiaduktu wzdłuż
ul. Kurlandzkiej

odcinku ul. Gołężyckiej prowadzącym do wiaduktu od ul. Warownej.
Do wykonania pozostało jeszcze
m.in. oznakowanie drogowe.
Przy okazji inwestycji poprawi się
również bezpieczeństwo ruchu przy
pobliskiej szkole podstawowej przy
ul. Baranowskiej. Prace polegać
będą m.in. na doświetleniu i przesunięciu przejścia dla pieszych.

Wybudowana na nowo przeprawa biegnie nad liniami kolejowymi
nr 272 (Kluczbork - Poznań Główny) oraz 352 (Swarzędz - Poznań
Starołęka). Roboty budowlane zostały tak skoordynowane, by nie
było konieczności wstrzymania na
dłużej ruchu kolejowego.
Prace rozpoczęły się w połowie marca tego roku. Inwestycja

była konieczna z uwagi na zły stan
techniczny wiaduktu. W ramach
zadania stara konstrukcja została
całkowicie zdemontowana, a w jej
miejscu pojawiła się nowa. Prace
obejmowały m.in. budowę na nowo
przyczółków, podpór, konstrukcji
nośnej i płyty wiaduktu. Skarpa
została umocniona, powstał też
system odwodnienia, którego wcześniej brakowało. Piesi będą mogli
przejść na drugą stronę torów wygodnym chodnikiem. Zamontowane zostaną jeszcze bariery, poręcze,
osłony przeciwporażeniowe. Rejon
wiaduktu zyska także nowe oświetlenie.

W tym roku również
wiadukt przy Kurlandzkiej

Postępy prac widać też na budowie wiaduktu przy ul. Kurlandzkiej
i układu komunikacyjnego po obu
jego stronach. Oddanie do użytku
budowanego tam wiaduktu nastąpi
do końca tego roku.
Przebudowa wiaduktu w ciągu
ul. Kurlandzkiej była konieczna ze
względów bezpieczeństwa, bo stan
techniczny nie pozwalał na dalszą
eksploatację. W jego miejsce po-

wstaje nowy wiadukt czteroprzęsłowy z chodnikiem oraz ścieżką
rowerową. Po obu stronach, czyli
na skrzyżowaniach ul. Kurlandzkiej
z Wiatraczną i Bobrzańską, będą
ronda. W odróżnieniu od dotychczasowego, nowy wiadukt będzie
posiadał odwodnienie. Wody opadowe, tak jak z nowych rond, będą
odprowadzane do kolektorów deszczowych. Przebudowane zostanie
oświetlenie, sieci elektroenergetyczne oraz fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna,
a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej.
W ramach prac wykonawca nasadzi również ponad 9300 sztuk
roślin, w tym drzewa, krzewy i byliny. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej, od strony
osiedla Orła Białego, posadzony
zostanie szpaler lip oraz krzewy jaśminowca. Ponadto w rejonie inwestycji posadzonych zostanie około
170 drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych. RB, PIM
Informacji z Poznania szukaj
także na
naszglospoznanski.pl

„POZnań - i zamieszkaj” - nowy program mieszkaniowy
Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
rozpoczęły pierwszy etap nowego
programu mieszkaniowego. W jego
ramach można ubiegać się o najem
- po cenach niższych niż rynkowe jednego z 199 komfortowych lokali,
które powstaną na Strzeszynie. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada.
Oferta skierowana jest przede
wszystkim do poznańskich rodzin
i osób, które planują jej założenie
lub też myślą o poprawie warunków
lokalowych. Udział w programie
mogą wziąć również osoby, które
nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze
stolicą Wielkopolski.
„POZnań - i zamieszkaj” stanowi alternatywną i tańszą, a przede
wszystkim stabilniejszą, formę najmu w stosunku do najmu na rynku
komercyjnym. Dodatkowo istnieje
możliwość skorzystania przez najemcę z dopłaty do czynszu, co może
znacznie obniżyć koszty utrzymania
lokalu.
Miejski program gwarantuje:
• stabilność i długotrwałość najmu - 15 lat z możliwością przedłużenia,
• pewnego i transparentnego wynajmującego - spółka PTBS w całości należy do Miasta Poznania,
• lokale wykończone w stan-

dardzie „pod klucz” - gotowe do
umeblowania i zamieszkania, bez
konieczności ponoszenia nakładów
na wykończenie,
• umiarkowany czynsz najmu,
niższy od rynkowego - nieprzekraczający 18 zł/m2,
• niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy
na wpłatę partycypacji w kosztach
budowy lokalu - nie więcej niż 20%,
• możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat
- dopłata nawet w wysokości około
8 zł do m2 powierzchni mieszkania,
• możliwość uzyskania dodatku
mieszkaniowego.

Strzeszyn - zielone serce Poznania

Mieszkania będą zlokalizowane
na poznańskim Strzeszynie w rejonie ulic Literackiej, Jana Wiencka
i Adama Poszwińskiego.
W ramach I etapu inwestycji,
którego zakończenie planowane
na I kwartał 2024 r., powstanie 5
budynków z 199 mieszkaniami
o powierzchni od 30 m2 do 65 m2
oraz 6 lokali usługowych. Dostępne
będą mieszkania 1, 2, oraz 3-poko-

Udział w programie
mogą wziąć też osoby spoza Poznania

jowe, wykończone w standardzie
„pod klucz” - gotowe do umeblowania i przyjęcia lokatorów. Prawie
wszystkie lokale będą posiadały balkon. 20 z nich będzie dostosowana
do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla pojawią
się również zewnętrzne parkingi rowerowe. W projekcie uwzględniono
budowę placu zabaw oraz miejsca
z infrastrukturą sportową. W lokalach usługowych powstanie m.in.
przychodnia lekarska. W pobliżu
planowane jest utworzenie stacji roweru miejskiego.
Strzeszyn daje szerokie możliwości wypoczynku na łonie natury. To
oaza spokoju, z dostępem do terenów zielonych, z bliskością dwóch
jezior - Rusałki oraz Strzeszyńskiego, z infrastrukturą rowerowa oraz
sportową. Osiedle jest także dobrze
skomunikowane z pozostałą częścią
miasta poprzez linie autobusowe nr
164, 170, 195 i 216. W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole, szkoła, sklepy spożywcze
oraz punkty handlowo-usługowe.
Planowana jest także realizacja
II etapu inwestycji, w ramach którego ma powstać ponad 350 lokali
mieszkalnych.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w programie składają wniosek
elektronicznie, do Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.
Wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
udziału w programie, tj. warunku
dochodowego oraz braku tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Do
wniosku należy dołączyć również
dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie
z przyjętym systemem kwalifikacji
punktowej, który decyduje o kolejności umieszczenia osób na liście
najemców.
Punkty można uzyskać m.in. za
liczbę posiadanych dzieci, rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu, bycie osobą z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowe punkty
otrzymają również osoby, które do
tej pory zajmowały lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu
gminy. Warunkiem jest rezygnacja
z obecnie zajmowanego mieszkania.
Umowę najmu lokalu zawiera
PTBS sp. z o.o., po zawarciu z osobą wpisaną na listę najemców umowy partycypacji oraz wpłaceniu
partycypacji i kaucji zabezpieczającej.

Nabór wniosków, w formie elektronicznej, prowadzony jest przez
Biuro Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta Poznania w terminie do 15
listopada 2021 roku.
Wnioski należy składać na adres
e-mail nabor_poznan@um.poznan.
pl. Skan podpisanego wniosku,
wraz ze wszystkimi załącznikami,
należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf.
Wnioski złożone po terminie oraz
złożone w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą brały
udziału w naborze do programu.
Szczegółowe informacje, w tym
limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz regulamin programu
„POZnań - i zamieszkaj” dostępne
są w załączniku oraz na stronach
internetowych www.bip.poznan.pl,
www.poznan.pl/sprawylokalowe
i www.ptbs.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.
Inwestycja jest finansowana
z kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także partycypacji najemców w kosztach budowy lokali.
Grunt pod budowę osiedla został
wniesiony aportem do PTBS sp.
z o.o. przez miasto Poznań. JZ
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Krótko z powiatu

Finisz prac drogowych za 32 mln zł

Niemal 7-kilometrowy odcinek drogi Pobiedziska-Iwno zyskał zupełnie nową jakość! Jego przebudowa
trwała kilka lat. To jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych dotychczas przez powiat
poznański

Fot. Starostwo Powiatowe

W liczbach

Modernizacja została podzielona
na etapy. Ostatni, który rozpoczął się na początku tego roku,
obejmował prace od Kapalicy
do Pobiedzisk (1,6 km). Wcześniej, w latach 2018-19, powstała
ścieżka rowerowa od Kociałkowej
Górki do Pobiedzisk (5,1 km), między 2019 a 2020 r. przebudowano
drogę od kanału w lesie do węzła
REKLAMA

Iwno na S5 i wybudowano ścieżkę
rowerową od Kociałkowej Górki
do węzła Iwno (3,2 km). W latach
2020-21 wyremontowana została
trasa od kanału w lesie do Kapalicy
(1,1 km).
– Na każdy z kolejnych odcinków
staraliśmy się otrzymać dofinansowanie – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Całą drogę prze-

budowano ze wsparciem WRPO
14+, Funduszu Dróg Samorządowych oraz rządowego funduszu
przeciwdziałania skutkom pandemii. Przedtem trasa była w bardzo
złym stanie technicznym: wąska,
dziurawa, bez chodników i ścieżek
rowerowych, z kiepskim odwodnieniem. Teraz to zupełnie nowa
jakość!

I, jak się okazuje, jedna z największych pod względem zakresu robót
na „powiatówkach”. – Droga na
całym odcinku została poszerzona,
powstały chodniki i ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa w terenie
zabudowanym i rowy odwadniające
poza nim – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu. – Nowa

O skali inwestycji najlepiej
świadczą liczby:
• przewieziono 175 tys. ton
ziemi i piasku,
• wykorzystano 24 tys. ton masy
mineralno-bitumicznej,
• postawiono gabiony o długości
430 m,
• użyto 1800 ton materiału
skalnego.
konstrukcja jezdni i nawierzchnia
sprawiły, że jeździ się teraz dużo wygodniej i bezpieczniej.
Ruch rowerowy odseparowano
od jezdni, a piesi zyskali chodniki i bezkolizyjne przejścia. Koszt
wszystkich etapów przebudowy to
łącznie około 32 mln zł. Powiat poznański przeznaczył na nie ze swego budżetu 21,9 mln zł. 4,2 mln zł
pochodzi z FDS, 3,3 mln z WRPO
14+, a 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
KG
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Tarnowo Podgórne

Fot. Materiały prasowe

Jak co roku w Parku 700-lecia w
Tarnowie Podgórnym odbyły się
powiatowe zawody MTB dla dzieci
ze szkół podstawowych. Na starcie
tegorocznej szesnastej edycji stanęło ponad siedemdziesięciu zawodników ze szkół podstawowych: nr 1 i
2 z Tarnowa Podgórnego, Lusowa,
Lusówka, Kaźmierza, Dąbrowy
oraz nr 14, 93 i Cogito z Poznania.
Zwycięstwo w klasach 3-8 odnotowali kolejno: Wojtek Jankowiak (SP
Cogito), Mikołaj Toboła (SP nr 2
w Tarnowie Podgórnym), Bogumił
Dybowski (SP nr 2 TP), Leon Janikowski (SP nr 14), Zofia Hibner
(SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym)
oraz Paweł Kaźmierczak (SP w Kaźmierzu).
Ania Lis

Nowy sztandar na jubileusz
10 lat Uniwersytetu III Wieku Tarnowo Podgórne minęło przed rokiem

– Już wtedy byliśmy przygotowani
do obchodów jubileuszu – wyjaśnia
Irena Szewczyk, prezes tarnowskiego UTW. – Niestety, zaostrzenia
spowodowane pandemią pokrzyżowały nam plany i zmuszeni byliśmy o rok przełożyć tę uroczystość.
Połączyliśmy obchody 10-lecia z
inauguracją roku akademickiego
2021/2022.
I 1 października zadziało się. Na
początek w Pałacu Jankowice konferencja „Uniwersytety Trzeciego
Wieku. Dobre praktyki”, w której
udział wzięli także przedstawiciele organizacji senioralnej z całej
Polski. Później w Centrum Kultury
w Przeźmierowie nastąpiła uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Istotnym elementem
programu tego wydarzenia było
przekazanie przez wójta gminy
Tarnowo Podgórne sztandaru ufundowanego przez gminę i słuchaczy.
Wójt Tadeusz Czajka złożył na ręce
prezes Ireny Szewczyk gratulacje,
życzenia i czek, „który ma pokrycie”. Do gratulacji i życzeń dołączyli
się delegaci z Federacji z Nowego
Sącza, UAM z Poznania oraz prezesi zaprzyjaźnionych uniwersytetów.
Ciekawy wykład inauguracyjny
„Od dyktatury do demokracji i z powrotem. Czy historia się powtarza?”

Fot. Materiały prasowe

Szkolne
MTB

wygłosił prof. dr hab. Paweł Stachowiak. Dyplom „Rubinowy student” (10 lat w UTW) otrzymało
36 osób, „Kryształowy student”
(5 lat w UTW) – 26 osób, a 7 osobom wręczone zostały legitymacje
członkowskie. Oprawę muzyczną
uroczystości zapewnił chór naszego uniwersytetu, wykonując kilka

utworów, począwszy od „Gaudeamus” do utworów Skaldów. Odkryciem sezonu okazał się Paweł Sujak,
który przy akompaniamencie gitary
i wspomaganiu chóru wykonał napisany przez siebie utwór „Studenci
UTW”. Wiersz „Podarek od losu”
z gracją zaprezentowała jego autorka Barbara Janowicz, a swój utwór

„Dziesięciolatek”
wyrecytowała
Maria Zgoła.
Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez
gminę Tarnowo Podgórne
O gminie Tarnowo Podgórne
piszemy także na
naszglospoznanski.pl

50-lecie pracy artystycznej
muzycznej artysty odegrał prof.
Grochowalski.
Andrzej Wasilewski ułożył muzykę do około 70 wierszy różnych
poetów, a także swoich. Pierwsze
melodie powstały do wierszy poznańskiej poetki Krystyny Frąckowiak, kolejne do wierszy takich
poetów jak K.K. Baczyński, ks. J.
Twardowski czy Jan Kochanowski.
Będąc mieszkańcem gminy Tarnowo Podgórne, w 2019 roku wystąpił w przeglądzie „Rozśpiewana
Gmina”, a w czerwcu 2021 roku
w Festiwalu Talentów i Pasji. Własne wiersze publikuje w czasopiśmie TarNowa KULTURA. Jak pi-

sze o sobie: „bez muzyki i grania,
moje życie straciłoby sens”.
24 października o godzinie
17.00 zapraszamy serdecznie do
Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo
Podgórne) na koncert z okazji
50-lecia pracy artystycznej Andrzeja Wasilewskiego.
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek pod nr tel.
61 10 10 400 (pon-pt w godz.
8.00-20.00, sob-nd w godz. 12.0020.00). Procedura uczestnictwa
w koncertach oraz szczegółowe
informacje dostępne na stronie:
www.palacjankowice.pl.
PJ

Fot. Materiały prasowe

Debiutował 1970 r. wykonaniem
wraz z dwoma kolegami I LO im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w nieistniejącym już klubie „Od Nowa” na Św. Marcinie
dwóch własnych kompozycji. Występował następnie sam na „Debiutach wiosny” w klubie „Nurt”
należącym do Akademii Rolniczej,
dziś Uniwersytet Przyrodniczy. To
rodzicom i determinacji profesora
Franciszka Zielińskiego, u którego pobierał nauki, zawdzięcza
zamiłowanie do śpiewania i grania - najpierw na pianinie, a potem również na gitarze. Dużą rolę
w ćwiczeniu głosu i dyscypliny

reklama

Tu mogla
być Twoja
reklama
ZADZWOŃ
 691-895-296
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Wydarzenie

Kładka połączy Owińska i Poznań
15 października podpisana została umowa na „Rozbudowę systemu dróg pieszo-rowerowych
w Owińskach (gm. Czerwonak) wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”

Zadanie jest
realizowane przez
gminę Czerwonak
w partnerstwie
z miastem Poznań

Fot. Roger Goraczniak

Podpisy pod dokumentem złożyli: wójt gminy Czerwonak Marcin
Wojtkowiak i prezes zarządu spółki
MOST z siedzibą w Sopocie Zbigniew Jaworski, w obecności: Mariusza Wiśniewskiego – zastępcy
prezydenta Poznania, Piotra Zalewskiego – członka zarządu Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz
wójta gminy Suchy Las Grzegorza
Wojtery.
Wójt Czerwonaka podziękował
władzom Poznania, zaznaczając, że
bez ich zaangażowania to przedsięwzięcie nie miałoby szans na realizację. Podkreślił, że kładka będzie
mieć charakter nie tylko metropolitalny, ale przede wszystkim regionalny i dodał, że cieszy się, że taka
inwestycja powstanie w Owińskach
– miejscowości, która jest perłą kulturową, historyczną i przyrodniczą
gminy Czerwonak.
Mariusz Wiśniewski pogratulował determinacji i konsekwentnego
dążenia do realizacji przedsięwzięcia, zaznaczając, że jest ono ważne
dla mieszkańców Poznania, szczególnie jego północnej części: Umultowa i Radojewa.
Wartość inwestycji wynosi 22 mln
960 tys. złotych. Zadanie jest realizowane przez gminę Czerwonak
w partnerstwie z miastem Poznań,
które przeznaczy na inwestycję 11
mln złotych (w tym 6 mln wsparcia
zewnętrznego). Na realizację pro-

jektu pozyskano środki zewnętrzne
w wysokości 4.299.536,51 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 Poddziałanie 3.3. „Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w ramach ZIT

dla MOF Poznania”. Ponadto inwestycja jest finansowana z budżetu
powiatu poznańskiego w wysokości 2 mln zł oraz gminy Suchy Las
w wysokości 1 mln złotych. Pozostała część środków przekaże gmina
Czerwonak.

Przy planowanej kładce po stronie Owińsk powstała w tym roku
przystań kajakowa, zrealizowana
z budżetu gminy Czerwonak w kwocie 460 000 zł. Wykonano drogi dojazdowe do pomostu, zamontowano
oświetlenie parkowe typu LED – 9

Chleb bogaty w błonnik pokarmowy

latarni oraz monitoring wizyjny – 8
kamer. Umocniono brzeg rzeki materacem faszynowym. W sezonie od
kwietnia do października przystań
będzie wyposażona w pomost pływający z desek impregnowanych
o długości 18 m, dostosowany do
cumowania małych jednostek pływających. Na brzegu wykonano
ślizg ułatwiający wyciąganie kajaków z rzeki. Zamontowano również
dwa wandaloodporne stoły i cztery
ławki oraz stojak i stację naprawczą
dla rowerów.
Rozpoczynająca się właśnie
budowa kładki pieszo-rowerowej
w Owińskach jest inwestycją oczekiwaną zarówno przez mieszkańców
gminy Czerwonak, jak i mieszkańców Poznania oraz Suchego Lasu.
Stanowi także element rozwoju
Wartostrady w kierunku północnym
i przyczyni się do dalszego rozwoju
układu komunikacji pieszo-rowerowego miasta Poznania, gminy Czerwonak i Suchego Lasu.
Red

artykuł sponsorowany

Wraz z ochłodzeniem nasz organizm potrzebuje zwiększonej podaży na prozdrowotne substancje
odżywcze. W poszukiwaniu skutecznej recepty dla wzmocnienia
bariery ochronnej organizmu, sięgamy po znane nam od lat domowe
sposoby. Jedni czerpią garściami
z babcinej spiżarni, delektując się
rozgrzewającymi naparami z malin
i miodu, inni sumiennie przyjmują
polecane suplementy farmaceutyczne. Zahartowani stawiają na dotleniające świeże powietrze, oddając
się spacerom wśród zieleni. Wszystko to razem stanowi bardzo dobrą
bazę, dla długofalowego budowania
odporności, jeżeli także zadbamy
o odpowiednio zbilansowaną dietę,
bogatą w witaminy, minerały, kwasy
tłuszczowe oraz przeciwutleniacze.
Układ odpornościowy to bariera
ochronna organizmu, która chroni
nas przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
a miejscem najbardziej narażonym
na przerwanie tej bariery jest układ
pokarmowy. Zdaniem immunologów odporność aż w 80% znajduje
się właśnie w przewodzie pokarmowym. Na prawidłowe jego działanie
wpływa przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta. Wskazane jest codzienne spożywanie
świeżych warzyw i owoców, czy pro-

duktów z pełnego ziarna, gdyż one
stanowią doskonałe źródło błonnika
pokarmowego. Błonnik wędrując
przez jelita, działa jak szczotka, która wymiata toksyny oraz szkodliwe
produkty przemiany materii. W ten
sposób błonnik oczyszcza nasz organizm, utrzymując w wysokiej
sprawności jego układ odpornościowy.
Mając na uwadze dobroczynne
właściwości błonnika pokarmowego, należy do codziennej diecie
wybierać te produkty, z jego wysoką zawartością. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca

konsumpcję 27-40 gram błonnika
na dzień. W codziennej diecie nie
powinno zatem brakować obok
porcji warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych. Wśród nich,
najlepszym źródłem są: kasze, ryż
brązowy, pieczywo żytnie, mieszane z dodatkiem ziaren oraz pieczywo pszenne z mąki graham, płatki
zbożowe pszenne i żytnie czy otręby. Warto zatem sięgać po chleby
żytnie z dodatkiem ziaren, takich
jak nasiona sezamu, siemię lnu,
słonecznika, babki płesznik, babki
jajowatej, całych ziaren pszenicy
czy żyta.

Dla wskazanej powyżej grupy
produktowej, sprawdzonym wyborem są chleby żytnie Familijnej,
wypiekane na naturalnym zakwasie
żytnim, z starannie wyselekcjonowanymi ziarnami, bogate z błonnik
pokarmowy. Dla smakoszy lekkiego, pełnoziarnistego pieczywa,
najlepszym wyborem będzie Chleb
Graham, który jest wypiekany na
naturalnym zakwasie pszennym,
z dodatkiem mąki graham typ 1850,
które stanowi źródło błonnika pokarmowego. Dla zwolenników chlebów żytnich o charakterystycznym
kwasowym smaku z wysoką zawartością błonnika pokarmowego godny polecenia będzie Chleb razowy,
wypiekany na naturalnym zakwasie
żytnim, z dodatkiem mąki żytniej
razowej 2000. Kolejna propozycja
Familijnej skierowana jest do tych,
co cenią pieczywo żytnie, ale preferują łagodniejszy smak chleba – jest
to Chleb Żytni 100% bogactwo
ziaren. Wypiekany na naturalnym
zakwasie żytnim, w 100% z mąki
żytniej, z dodatkiem ziaren, które
fermentując w naturalnym procesie
produkcji wytwarza naturalny słód,
równoważąc naturalną kwasowość
chleba żytniego. Wśród starannie
wyselekcjonowanych ziaren w chlebie znajdują się płatki owsiane, nasiona słonecznika, płatki pszenne

orkiszowe, pestki dyni, przefermentowane ziarno amarantusa, nasiona
babki płesznik, łamane ziarno soi
oraz łupina babki jajowatej. Chleb
cechuje wysoka zawartość błonnika pokarmowego oraz brak udziału drożdży w procesie produkcji.
Wszystkie powyższe propozycje stanowią jednocześnie dobry wybór dla
diabetyków, z uwagi na niski indeks
glikemiczny.
Warto zasmakować w szerokiej
ofercie chlebów Familijnej, które
są starannie skomponowane przez
doświadczonych specjalistów, aby
bardziej precyzyjnie trafić w potrzeby konsumentów. A to, co wyróżnia wyroby Familijnej to przede
wszystkim najwyższa jakość i dbałość o właściwy dobór surowców.
Pracownicy Familijnej kierują się
zasadą, że pieczenie chleba to nie
tylko praca, ale przede wszystkim
powołanie. Zaangażowanie i dbałość o najmniejsze szczegóły przekładają się na najwyższą jakość
produktów. Familijna nie spoczywa
jednak na laurach i stale rozwija
markę poprzez nowe produkty oraz
sieć dystrybucji. Dzisiaj jest już bliżej Ciebie! Odwiedź swój ulubiony
sklep i zapytaj o Familijną lub odszukaj nas w wybranych sklepach
Carrefour, Intermarche oraz Spar
w Poznaniu. Red
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Komorniki

Targi Senioralne w Komornikach

cjatywie kilku osób z samorządu,
w tym Piotra Wiśniewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
– Wysoka frekwencja świadczy,
iż takie imprezy są ludziom potrzebne – podkreślił przewodniczący.
Piotr Wiśniewski zwrócił uwagę,
że w gminie zapanowała atmosfera
sprzyjająca inicjatywom na rzecz
seniorów. Oni natomiast chętnie
korzystają ze stworzonej dla nich
oferty. Pojawiają się nowe potrzeby,
więc politykę współpracy z seniorami trzeba będzie modyfikować.
Imprezę prowadzili Izabela
Frąckowiak i Jacek Wietrzykowski. Zapowiadali kolejne wydarzenia, kierowali seniorów w miejsca,
gdzie działo się coś dla nich ciekawego. Kilkadziesiąt osób skorzystało z możliwości zaszczepienia

OGŁOSZENIA

Burmistrz gminy Stęszew
informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został
w siedzibie Urzędu zgodnie z Zarządzeniem Nr 288 Burmistrza Gminy
Stęszew z dnia 5 października 2021r., wykaz komunalnego lokalu
mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, mail: geodeta@steszew.pl.

O gminie Komorniki
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

się przeciwko Covid-19 w punkcie
mobilnym zorganizowanym przez
OSP Plewiska.
Pomieszczenia na obu piętrach
centrum zajęły osoby i instytucje
służące seniorom pomocą i radami. Dzięki Centrum Medycznemu
Komorniki można było skorzystać
z różnych badań lekarskich. Dostępne były porady dotyczące zdrowego odżywania się, pielęgnacji
stóp, dbania o kręgosłup. Tłoczno
było na warsztatach florystycznych,
dotyczących refleksologii z aromaterapią, stylizacji, wizażu.
Sala widowiskowa zapełniła się
podczas występów artystycznych.
Zebrani oklaskiwali „Komorniczan”, „Aspirynki”, Zuzannę Talkowską, szczególnie gorąco powitali Trzech Tenorów.
JD

Biała Sobota dla mieszkańców
W minioną sobotę mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bezpłatnych
badań profilaktycznych podczas
tzw. „Białej Soboty”, której organizatorem był Urząd Gminy Komorniki. Wiele osób skorzystało z tej
możliwości.
W tym dniu można było skorzystać, bez skierowania od lekarza,
z bezpłatnych badań m.in. videodermatoskopem w kierunku nowotworów skóry, spirometrii, EKG,
urologa czy fizjoterapeutycznych,
a w mobilnym osteobusie można
było wykonać badanie gęstości kości. Obowiązywała tutaj wcześniejsza rejestracja.
Jednak nie do wszystkich lekarzy trzeba było się wcześniej
zapisać. Każdy, kto w tym dniu
odwiedził Ośrodek Zdrowia w Komornikach, mógł wykonać bezpłatnie badanie słuchu, a także
zbadać poziom cholesterolu i glukozy we krwi czy zmierzyć ciśnie-

Fot. Materiały Prasowe

Oblegane były stoiska Urzędu
Gminy, GOK-u, GOSiR-u, Straży
Gminnej, OPS-u, policji, Stowarzyszenia „Aktywni Razem”, Uniwersytetu
Międzypokoleniowej
Integracji – Nauka i Kultura. Panie
z koła gospodyń serwowały własnoręcznie przyrządzone pyszności
– można się było pokrzepić gorącą,
pikantną zupą, kanapkami, wypiekami. Rozdawane były jabłka.
Punktualnie o godzinie 14 impreza została oficjalnie otwarta
przez gospodarza i współorganizatora, dyrektora GOK-u Damiana
Konieczka. Zapewnił, że całe CTiK
jest do dyspozycji seniorów. Gości
powitał Marian Adamski, przewodniczący Rady Gminy. Zwrócił uwagę, że seniorzy lubią przebywać razem. Ostatnio staje się to w gminie
możliwe dzięki organizacyjnej ini-

Fot. Materiały Prasowe

Druga edycja Targów Senioralnych przyciągnęła do komornickiego Centrum Tradycji i Kultury większą
liczbę osób, niż można było przewidywać

nie. Na pacjentów czekali m.in.
doświadczeni lekarze z Centrum
Medycznego Komorniki.
Ponadto dla wszystkich zainteresowanych była możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Nie wymagana była wcześniejsza
rejestracja.
Dziękujemy wszystkim lekarzom
za umożliwienie mieszkańcom wykonania badań a pacjentom za skorzystanie z takiej możliwości. PP

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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Czerwonak, Tarnowo Podgórne

Powstanie nowa siedziba GOPS

Fot. materiały prasowe

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku

W lipcu 2021 r. gmina Czerwonak
podpisała umowę na budowę nowej siedziby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwonaku
– inwestycję wyczekiwaną zarówno przez pracowników GOPS, jak
i samych mieszkańców gminy. Poza
siedzibą wspomnianego ośrodka
w budynku zaplanowano salę wielofunkcyjną, która wykorzystywana będzie jako sala ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego i miejsce spotkań
Klubu Seniora.
Wykonawcą prac jest firma Agrobex Sp. z o.o. a budynek zaprojektował Piotr Staszewski, reprezentujący spółkę cywilną Michnowicz
Staszewski.
30 września 2021 r. nastąpiła
uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby. W wydarzeniu udział
wzięli: wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak Wojciech

Pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest
zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń,
aby przekazać ich znaczenie następującym pokoleniom.
Tą myślą powodowani spisujemy niniejszy dokument.

Skrzekut, pełnomocnik wojewody
wielkopolskiego do spraw rodziny
Jacek Sommerfeld, starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski,
dziekan dekanatu czerwonackiego
ks. Jerzy Ranke, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Magdalena Wiśniewska, dyrektor
realizacji i członek zarządu firmy
Agrobex Sp. z o.o. Paweł Michalski, radni powiatu poznańskiego:
Ewa Pomin i Jarosław Dobrowolski,
przedstawiciele radnych z terenu
gminy Czerwonak oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy.
Po zabraniu głosu przez oficjeli
oraz złożeniu podpisów na uroczystym dokumencie aktu erekcyjnego
tuba z dokumentem została wmurowana przez wójta gminy Czerwonak
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Teren budowy
poświęcony został przez ks. proboszcza Jerzego Ranke dziekana

11 listopada Zespół Pieśni i Tańca
będzie świętował jubileusz 25-lecia
powstania. Z tej okazji odbędzie
się koncert jubileuszowy połączony
z obchodami Święta Niepodległości. Oprócz części patriotycznej,
zespół zaprezentuje nowe widowiskowe układy, suity i piosenki.
Z pewnością na scenie będzie barwnie, dzięki wielokolorowym strojom
zespołu. Po raz pierwszy też Lusowiacy wystąpią z własną kapelą.
Tego występu po prostu nie można
przegapić.
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Lusowiacy” powstał w 1996 r.
z inicjatywy aktywnych mieszkańców Lusowa oraz zaprzyjaźnionych
osób związanych z tą miejscowością. Może poszczycić się tym, że
ludowe tańce, pieśni, tradycje i obrzędy przekazywane są w zespole
z pokolenia na pokolenie, a te pokolenia spotykają się również na
scenie. Repertuar „Lusowiaków”
jest bardzo bogaty. Obejmuje zarówno polskie tańce narodowe:
polonez, krakowiak, oberek, mazur, kujawiak, jak i suity i tańce
z różnych regionów: Wielkopolski,
Kurpi, Rzeszowa, Górnego Śląska,
Lublina, Łowicza, Kaszub, Beskidu

Fot. materiały prasowe

Podwójne świętowanie Lusowiaków

Śląskiego i Nowego Sącza. W swoim programie artystycznym zespół
ma także przepiękne scenki rodzajowe i widowiska, którymi może
uświetnić różnego rodzaju okazje,
np. w okresie bożonarodzeniowym
„Pastorałki i kolędy w formie tanecznej”, czy na okazję zbioru plonów przez rolników „Obrzęd dożynkowy”. W przedstawieniach taniec

przeplata się ze śpiewem, a niezapomnianych barw dodają przepiękne
ludowe stroje z różnych regionów
Polski. Natomiast pielęgnowanie
i przekazywanie kolejnym pokoleniom tradycji i obrzędów ludowych
jest dodatkową misją zespołu. Jako
miłośnicy folkloru z wielką przyjemnością rozpropagowują go wszędzie
tam, gdzie goszczą.

Obecnie zespół liczy 39 członków
w wieku 15 do 91 lat. Trzeba jednak
pamiętać, że Lusowiacy to też grupa
wspaniałych nauczycieli – instruktorów. Wśród nich: choreograf –
Dariusz Jezierski, który jest autorem pięknych układów tanecznych,
scenek rodzajowych i widowisk;
nauczyciel śpiewu, a jednocześnie
kierownik kapeli – Patryk Powel

dekanatu czerwonackiego, a na zakończenie uroczystości wójt Marcin
Wojtkowiak wręczył dyrektor Magdalenie Wiśniewskiej pamiątkową
tablicę okolicznościową. Red

O inwestycji
• Wartość inwestycji:
5.840.806,75 zł.
• Planowany termin zakończenia prac: październik 2022 r.
• Na realizację inwestycji gmina
uzyskała dofinansowanie
od wojewody wielkopolskiego
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie
4.757.122,00 zł.

O gminie Czerwonak czytaj także na
naszglospoznanski.pl

i asystentka choreografa – Zofia Sokołowska, która szlifuje wszystkie
układy, uczy gracji i dba o kondycję
fizyczną tancerzy. Kierownikiem
zespołu jest obecnie Elżbieta Kucharska, która w 2017 r. zastąpiła
Krystynę Sembę.
Święto Niepodległości z Lusowiakami – koncert jubileuszowy
ZPiT Lusowiacy, 11 listopada
o godz. 17.00, hala OSiR, ul. Nowa
15, Tarnowo Podgórne, obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w kasach GOK SEZAM: Biuro
GOK SEZAM (ul. Poznańska 96,
Tarnowo Podgórne) czynne od pon.
do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie
Podgórnym od pon. do pt. w godz.
16-20; CK Przeźmierowo od wt.
do pt. w godz. 16-20.
*11 listopada zaplanowano
również mszę świętą o godz. 11
w kościele w Tarnowie Podgórnym.
Oprawę muzyczną Eucharystii
uświetni Koło Śpiewu im. Feliksa
Nowowiejskiego. Po mszy świętej,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta poprowadzi przemarsz pod pomnik w Parku im. J. Wojkiewicza w Tarnowie,
gdzie odbędzie się druga część oficjalnych uroczystości.
GOK
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Kórnik

Kórniczanie w Humaniu

Była to druga oficjalna wizyta delegacji z Kórnika po podpisaniu
umowy partnerskiej z Humaniem.
Celem wizyty był udział w święcie
miasta. Kórnicką gminę reprezentował przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Adam Lewandowski, kierownik Wydziału Promocji Gminy,
Kultury i Sportu Magdalena Matelska-Bogajczyk, przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego na czele z prezesem
Markiem Baranowskim i Marcinem
Nowakiem oraz Lubomira Baranowska, tłumaczka.
Podczas krótkiej, bo zaledwie
dwudniowej wizyty, kórnicka delegacja wspólnie z przedstawicielami
Częstochowy, Gniezna, Łańcuta
i Szprotawy oraz delegacjami z zagranicznych miast partnerskich: Estonii, Litwy, Izraela i Kamieńca Podolskiego wzięła udział w oficjalnym
otwarciu święta miasta i spotkaniu
z merem Humania Iryną Grigoriw-

Fot. materiały prasowe

Od 1 do 3 października delegacja z gminy Kórnik uczestniczyła w święcie miasta w partnerskim Humaniu
na Ukrainie

ną Pletnovą. Zaprezentowała ona
zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w Humaniu i zadeklarowała

kontynuację i rozwój współpracy
z gminami partnerskimi.
W drugim dniu pobytu wszystkie

delegacje zwiedziły przepiękny park
dendrologiczno-krajobrazowy „Zofiówkę” o powierzchni 150 ha, naj-

większą atrakcję turystyczną i dumę
mieszkańców Humania. Natomiast
wieczorem odwiedziły Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób Starszych
i Niepełnosprawnych w Humaniu,
któremu gmina Kórnik przekazała podnośnik basenowy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w basenie. Ośrodek ten funkcjonuje
od kilku lat, ale niestety wymaga
doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny. Galina Kuczer, zajmująca się
współpracą partnerską i nadzorująca ośrodek wyraziła wdzięczność
i przekazała podziękowania dla
burmistrza Kórnika Przemysława
Pacholskiego i radnych Rady Miasta i Gminy w Kórniku za podjęcie
uchwały o pomocy rzeczowej dla
Humania.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
O gminie Kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Podczas zebrania 18 lipca 1881
r. powstało Główne Towarzystwo
Pszczelnicze na Wielkie Księstwo
Poznańskie, które stało się prekursorem dzisiejszej wojewódzkiej organizacji pszczelarskiej w Wielkopolsce. Jubileuszowe uroczystości
140-lecia WZP Poznań obchodzono 25 września w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Wśród gości, oprócz przedstawicieli 48 Kół Pszczelarzy zrzeszonych
w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Poznaniu, w tym z Kórnika, swą obecnością uroczystości
zaszczycili także m.in. prezydent
Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie Tadeusz Dylon,
Krzysztof Grabowski, Jan Grzesiek - radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Adam Serwatka
- burmistrz Kłecka, przedstawiciele
KOWR, ARiMR, Zespołu Parków
Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego, Wielkopolskiej
Izby Rolniczej oraz pozostałych
wielkopolskich organizacji pszczelarskich.
Przygotowaną przez siebie historię 140-lecia organizacji pszczelarskiej w Wielkopolsce przedstawił
Stanisław Duszczak - prezes Koła
Pszczelarzy w Kórniku i jednocześnie sekretarz Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Poznaniu
oraz sekretarz Polskiego Związku
Pszczelarzy w Warszawie. Można się z niej było dowiedzieć, że
dążenie do uzyskania przewagi
w organizacji członków narodowości niemieckiej przyczyniło się
do fuzji trzech organizacji działających w Wielkopolsce - Głównego
Towarzystwa Pszczelniczego na
Wielkie Księstwo Poznańskie oraz
zdominowanych przez Niemców

Fot. Jan Socha, wiceprezes Koła Pszczelarzy w Kórniku

140-lecie wojewódzkiej organizacji pszczelarskiej

Centralnego Towarzystwa Pszczelniczego na Prowincję Poznańską
(początkowo z siedzibą w Bydgoszczy, a potem z premedytacją
w Poznaniu) i Towarzystwa Prowincjonalnego w Pile. Połączenie
tych trzech organizacji skutkowało
utworzeniem w październiku 1887
roku Bienenwirtschaftlichter Provinzialverein für Posen – Prowincjonalnego Związku Pszczelarzy
w Poznaniu.
Rok 1906 to czas reformy Prowincjonalnego Związku. Teren funkcjonowania podzielono na 6 okręgów
: północno-wschodni (Bydgoszcz),
północno-zachodni
(Rogoźno),
zachodni (Międzychód), środkowy
(Poznań),
południowo-zachodni
(Leszno),
południowo-wschodni
(Ostrów Wlkp.).
26 lipca 1920 r., na pierwszym
po odzyskaniu niepodległości po
I wojnie światowej Walnym Zebraniu Delegatów Związku Wielkopolskich Bartników uchwalono oficjal-

nie rozwiązanie dotychczasowego
Prowincjonalnego Związku Pszczelarzy i powstanie Związku Wielkopolskich Bartników. W 1925 roku
zmieniono nazwę organizacji na
Wielkopolski Związek Towarzystw
Pszczelniczych.
Z 1 lutego 1934 r. w miejsce
Wielkopolskiego Związku Towarzystw Pszczelniczych powstaje
Wielkopolski Związek Pszczelarzy
(WZP). Reaktywowany po II wojnie
światowej WZP 23 czerwca 1946
r. podjął uchwałę o wstąpieniu do
Centralnego Związku Pszczelarzy
RP w Warszawie, aby z końcem
1948 w wyniku decyzji państwowych doprowadzić do zawieszenia
działalności organizacji pszczelarskich, następnie ich likwidacji oraz
przypisania pszczelarzy do sekcji
hodowców pszczół przy Powiatowych Związkach Samopomocy
Chłopskiej.
2 grudnia 1956 r. następuje odbudowa pszczelarstwa w Wielkopolsce

i reaktywacja związku, najpierw pod
nazwą Powiatowy Związek Pszczelarzy. W latach 1974-1981 dochodzi
do integracji działalności pszczelarzy z działalnością Wojewódzkiego
Związku Kółek Rolniczych. 1 stycznia 1981 r. następuje uzyskanie samodzielności organizacyjnej przez
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Poznaniu.
Obecny Zarząd WZP Poznań
postanowił przyznawać własny
medal „Zasłużony dla WZP Poznań”, w ten sposób honorując
i odznaczając osoby lub organizacje bądź instytucje wyróżniające
się działalnością społeczną oraz
propagatorską na rzecz pszczelarstwa w Wielkopolsce. Medal
wg projektu Bartosza Borowiaka
z jednej strony ma uwidocznione
elementy charakterystyczne dla
symboliki Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu, a na
drugiej stronie wizerunek śp. Prof.
dr hab. Ryszarda Kosteckiego, zna-

nego z dorobku naukowego, pasji
pszczelarskiej,
Pszczelarskiego
Parku Etnograficznego w Swarzędzu oraz działalności w organizacjach pszczelarskich w jej najwyższych szczeblach – Zarządzie
Głównym Polskiego Związku
Pszczelarskiego, Prezydium Międzynarodowej Organizacji Pszczelarskiej „APIMONDIA”, a także
równoczesnego pełnienia obowiązków przewodniczącego Grupy ds.
Lecznictwa Pszczół i Prawodawstwa Sanitarno-Weterynaryjnego.
Życiorys Ryszarda Kosteckiego
przedstawił osobiście obecny na
jubileuszu jego syn Patryk. Ze
względu na panującą pandemię
koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, wręczenie medali przyznanych w 2020
roku odbyło się po raz pierwszy
jednocześnie z wręczeniem medali
przyznanych za 2021 r.
Prezydent PZP Tadeusz Dylon
wręczył odznaczenia Polskiego
Związku Pszczelarskiego, w tym
Złotą Odznakę PZP dla prezesa KP
Kórnik Stanisława Duszczaka.
Miłym akcentem było także docenienie roli pszczelarstwa dla
rozwoju Wielkopolski, owocujące
przyznaniem Odznak Honorowych
„Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, które wicemarszałek
Krzysztof Grabowski wręczył całej
organizacji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu oraz wyróżniającym się działaczom WZP
Poznań: Piotrowi Borowiakowi
(KP Kłecko), Wiesławowi Zmitrukiewiczowi (KP Szamotuły), Stanisławowi Duszczakowi (KP Kórnik)
i Jerzemu Bangierowi (KP Mosina/
Puszczykowo).
Jan Socha, wiceprezes
Koła Pszczelarzy w Kórniku
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Kostrzyn

Kostrzyńskie Kino
za Rogiem otwarte

Oprócz władz samorządowych
gminy Kostrzyn w osobach burmistrz Szymon Matysek, zastępca
burmistrza Waldemar Biskupski,
przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak wraz z radnymi Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, udział wzięli
także Marek Gola - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Maciej Sytek
- wicemarszałek do 2018 roku i
jednocześnie finansowy inicjator
sieci Kino za Rogiem, Grzegorz
Molewski, inicjator i twórca sieci
Kino za Rogiem, dyrektor Biura
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolskich Tomasz Telesiński

oraz Rafał Wagner - wykonawca
kina. Obecni byli także dyrektorzy jednostek, szkół i przedszkoli,
pracownicy Urzędu Miejskiego i
Biblioteki Publicznej. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich wybitny aktor, muzyk, instrumentalista i
wokalista, człowiek wielu talentów
Zbigniew Zamachowski.
Wszyscy goście sprawdzili możliwości audio-wizualne kina.
O godzinie 18.30 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr
1 w Kostrzynie odbyła się część
artystyczna, recital Zbigniewa Zamachowskiego. Trwający półtorej
godziny koncert zauroczył wszystkich. Utwory wykonywane przez

artystę, przeplatane zabawnymi
anegdotami sprawiły, że występ będzie niezapomniany.
Zwieńczeniem wieczoru był seans inauguracyjny - pierwszy oficjalny, w pełni profesjonalny film
ze Zbigniewem Zamachowskim
w roli głównej (bo jakby inaczej)
Zabawna komedia „Kochanie, chyba Cię zabiłem” zyskała uznanie
widzów.
Odbyły się już pierwsze seanse
w ramach stałego repertuaru. Zachęcamy do śledzenia strony kina
na facebooku i kontakt z animatorem kina panią Joanną Sobik pod
numerem telefonu: 722 022 072.
MK

O gminie Kostrzyn
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Fot. BP Kostrzyn

5 października w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Kostrzynie odbyła się inauguracja Kostrzyńskiego
Kina za Rogiem

Dobrą tradycją kostrzyńskiego
samorządu stały się coroczne spotkania w sali „Kostrzynianka” Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kostrzynie w przeddzień Dnia
Edukacji Narodowej, powszechnie
zwanego Dniem Nauczyciela.
Udział w uroczystościach wzięli:
burmistrz Kostrzyna Szymon Matysek wraz z aastępcą Waldemarem
Biskupskim, przewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Banaszak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Kubiak, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Beata Knopkiewicz wraz
z radnymi komisji, dekretarz gminy Kostrzyn Agnieszka Piasecka,
kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz,
dyrektorzy szkół podstawowych
i przedszkoli z gminy Kostrzyn, dyrektorzy niepublicznych przedszkoli, nauczyciele, nauczyciele emeryci
i pracownicy oświaty oraz stypendyści wyróżnieni za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne.
Burmistrz Szymon Matysek zaznaczył jak ważną częścią gminnego budżetu jest oświata, dziękował
za ten trudny rok pracy dyrektorom
i nauczycielom oraz życzył wielu
sukcesów w rozpoczętym już roku
szkolnym. Przewodniczący rady
Grzegorz Banaszak wspomniał ciężki rok pandemii dla pracowników
oświaty i życzył utrzymania normalnego trybu nauczania w roku szkolnym 2021/22. W kilku słowach do
zaproszonych na uroczystość zwrócił się również zastępca burmistrza
Waldemar Biskupski, mówiąc o trudach nauczania w zdalnej formie,
których sam doświadczył jako nauczyciel oraz życząc wielu radości,
zdrowia i satysfakcji w wykonywaniu niełatwego zawodu nauczyciela.

Fot. A. Bilska

Dzień Edukacji Narodowej w Kostrzynie

Następnie wręczono Nagrody
Burmistrza dla Dyrektorów Szkół
Podstawowych Gminy Kostrzyn.
Otrzymali je: Wojciech Fąka –
dyrektor SP nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie, Adam Hamerski
– dyrektor SP im. Jana Brzechwy
w Brzeźnie, Małgorzata Borowska –
dyrektor SP im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie, Jarosław Połomski -

dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika
w Iwnie, Jadwiga Kubiak – dyrektor
SP im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, Małgorzata Gronowska – dyrektor SP im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich,
Urszula Ewa Formanek – dyrektor
Przedszkola nr 1 w Kostrzynie.
Wyróżniono także nauczycieli
z Gminy Kostrzyn za osiągnięte wy-

niki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody otrzymali: Bogumiła Markiewicz – nauczycielka SP
nr 1 w Kostrzynie, która zastępowała pod nieobecność dyrektora Adama Grzelaka, Violetta Orwat-Karcz
- nauczycielka SP nr 1 w Kostrzynie,
która zastępowała pod nieobecność dyrektora Adama Grzelaka,
Barbara Polińska - nauczycielka

SP nr 1 w Kostrzynie, Magdalena
Nowaczyk - nauczycielka SP nr 2
w Kostrzynie, Violetta Nowak - nauczycielka SP w Brzeźnie, Dorota
Ławicka - nauczycielka SP w Czerlejnie, Izabella Stawska - nauczycielka Sp w Gułtowach, Monika
Jezierska - nauczycielka SP w Iwnie,
Urszula Rodak - nauczycielka SP
w Siekierkach Wielkich, Magdalena
Czajka – nauczycielka Przedszkola
nr 1 w Kostrzynie.
Oficjalnie wręczone zostały stypendia dla zdolnej kostrzyńskiej
młodzieży za osiągnięcia sportowe,
naukowe i artystyczne. Stypendia
otrzymali: Artystyczne: Joanna Czarnecka (fortepian); Naukowe: Maja
Pirogowicz (nauki matematyczno-przyrodnicze), Szymon Ignaszewski
(nauki matematyczne); Sportowe:
Marika Basińska, Igor Dopierała,
Paulina Witaszczyk, Wojciech Niedziela (wszyscy karate), Vesna Wojtaszek (jeździectwo - skoki przez
przeszkody), Milan Wojtaszek,
Wojciech Mońka, Michał Gamalczyk (piłka nożna), Lea Świtalska,
Marcel Bajołek, Ignacio Tejerina,
Sebastian Tejerina (tenis ziemny),
Jakub Łaszcz (hokej na trawie), Zuzanna Woda, Gabriela Dudzińska,
Emilia Duszyńska (unihokej).
Nagrodzono także najlepsze zdjęcia nadesłane na Konkurs Fotograficzny „Kostrzyńskie Cztery Pory
Roku!” w kategorii lato: 1 pierwsze
zajęła Milena Sitarz. Wyróżnienia
otrzymali: Weronika Wiśniewska,
Marta Januchowska, Weronika
Kmieciak, Jakub Ptasik.
Na koniec zgromadzeni goście obejrzeli i wysłuchali część
artystyczną przygotowaną przez
uczniów SP nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie pod kierunkiem Barbary Polińskiej. ŁS
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Buk

Zakończono przebudowę SUW

Pod koniec września zakończono bardzo ważną gminną inwestycję – przebudowę Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach. Gmina Buk zyskała nowoczesną instalację, a mieszkańcy – wodę o lepszej jakości
jest powstanie w pełni zautomatyzowanej infrastruktury uzdatniającej
poprawiającej jakość wody, która
spełnia określone prawem standardy. Wydajność stacji została prawie
podwojona, jeżeli chodzi o możliwości zaopatrzenia mieszkańców
tej części gminy w wodę. Jest to tym
bardziej cenne, że rozwój Parku
Przemysłowego, z roku na rok, generuje coraz to większe zapotrzebowania na wodę.
Inwestycja przebudowy SUW
w Kalwach kosztowała 6.144.735,59
zł i w całości została sfinansowa-

– Wraz z rozwojem gminy zwiększa
się też zapotrzebowanie na wodę.
Przybywa mieszkańców, zakładów
pracy, co wymaga konieczności poszukania nowych rozwiązań. Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w
wodę poprzez eksploatację starych
systemów wodociągowych staje się
nie tylko mało wydajne, ale też coraz
bardziej ryzykowne. Stąd decyzja o
przebudowie stacji uzdatniania
wody w Kalwach, która ma służyć
mieszkańcom przez kolejne długie
lata – mówi burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam.
Przypomnijmy, że Stacja Uzdatniania Wody w Kalwach zaopatruje
w wodę mieszkańców wsi Kalwy,
Niepruszewo, Otusz, Cieśle, Wygoda, Wysoczka i Żegowo z gminy
Buk. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie oraz planowaną rozbudowę strefy ekonomicznej, na terenie
gminy należało podjąć decyzję
o odwierceniu dodatkowej studni
głębinowej oraz przebudowie obecnego układu celem zwiększenia jego
przepustowości.
– Ponadto istniejący układ uzdatniania, filtracji wody był oparty
o przestarzałe urządzenia, wymagające ciągłych napraw wraz z wymianą cyklicznie orurowania, armatury,
które były w złym stanie technicznym – stwierdza prezes Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Buku
Tomasz Stawicki.
Efektem końcowym kilkunastomiesięcznych prac budowlanych

Fot. Materiały prasowe

Inwestycja przebudowy kosztowała
6.144.735,59 zł
na ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej: 2.442.488,30
zł ze środków bieżących spółki,
a 3.672.247,29 zł została pokryta
kredytem bankowym.
To nie koniec inwestycji związanych z uzdatnianiem wody. Trwają
prace nad koncepcjami modernizacji trzech stacji uzdatniania wody
w miejscowościach: Dakowy Suche,
Dobieżyn, Szewce.
Edyta Wasielewska
Informacji z gminy Buk
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

Street Workout to już trzecia inwestycja, po niedawno oddanych do
użytku kontenerach socjalno-szatniowych oraz oświetleniu głównej
płyty boiska, która stanęła na boisku sportowym w Niepruszewie
(gm. Buk).
Street Workout, czyli sprawnościowy tor przeszkód, angażuje zarówno mięśnie obręczy barkowej,
jak i brzucha. Może on być doskonałym uzupełnieniem treningu (np.
piłkarskiego) lub wręcz doskonałą
bazą do treningu siły.
Koszt budowy Street Workout’u wyniósł 60.182,08 zł. Inwestycja została zrealizowana z budżetu
miasta i gminy Buk przy dofinansowaniu 36.846,00 zł w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Dakowy Suche już niedługo będą
mogły się pochwalić nowym boiskiem z trawą naturalną. Powstaje
ono przy sali wiejskiej.
W pierwszym etapie pracownicy
OSiR przygotowali wstępnie teren,
wyczesując go maszynowo oraz
kosząc. Kolejnym krokiem było wytyczenie przez geodetę wszelkich
wymiarów przed rozpoczęciem prac
ziemnych, po których nastąpił mon-

Fot. Materiały prasowe

Nowe inwestycje OSiR

taż stalowych tulei do posadowienia konstrukcji piłkochwytów oraz
bramek. Boisko swoimi wymiarami
będzie odpowiadać obiektom typu
Orlik.

Wykonawca zakończenie prac zaplanował z końcem października br.
Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta i gminy Buk wynosi
22.386,23 zł. EWA
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Opalenica

Burmistrz Opalenicy
z wizytą u generała

małem rower. Zostałem więc spieszony. Bagaż dałem na wóz. Z tej
okazji nachodziłem się w piachu
aż do później nocy i nic nie jadłem.
Kwaterujemy we wsi Obory 35 km
od Koła i 30 km od Konina.

7. września, piątek

Rano znowu wstałem i poszedłem po bagaż (też bez śniadania).
Przy okazji nafasowałem sobie papierosów. Człowiek się aż denerwuje widząc w około taki popłoch. Boję
się o Matkę i Braci oraz Mirę. Gdzie
się oni tułają? Po poł. spotkałem
zwiad idący na posterunek. Ja też
tam wyruszyłem, ale tak jak wczoraj ich nie spotkałem. Nocowałem
u gospodarza.

– Spotkać kogoś takiego, kogoś tak wyjątkowego to prawdziwy
zaszczyt – powiedział podczas spotkana z gen. bryg. Janem
Podhorskim burmistrz Tomasz Szulc

Fot. Materiały prasowe

8. września, sobota

Piękny, patriotyczny życiorys, tak
naprawdę gotowy scenariusz na
film. Burmistrz Tomasz Szulc wraz
z regionalistą doktorem Zdzisławem Kościańskim i Krzysztofem
Sadowskim – dyrektorem Centrum
Kultury i Biblioteki w Opalenicy
odwiedzili w Poznaniu generała
brygady Jana Podhorskiego. Mimo
ukończonych stu lat, generał nadal
jest w doskonałej formie.
– Bardzo cieszę się z tego spotkania. To dla mnie bardzo ważne, że
wciąż spotykam ludzi, którzy chcą
pamiętać i pamiętają o mnie i moich kolegach z czasów drugiej wojny
światowej – mówi gen. J. Pohorski.
Wojskowy brał między innymi udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, walczył również
w Powstaniu Warszawskim, był
więźniem w niemieckim obozie,
a po wojnie usłyszał wyrok siedmiu
lat więzienia i osadzono go zakładzie karnym we Wronkach.
– Spotkać kogoś takiego, kogoś
tak wyjątkowego to prawdziwy zaszczyt. Życiorys pana generała musi
budzić i budzi szacunek. To wzór
dla nas wszystkich – powiedział
w czasie spotkania burmistrz Tomasz Szulc.
Poniżej przedstawiamy szerszy
rys biograficzny generała brygady
Jana Podhorskiego autorstwa historyka doktora Zdzisława Kościańskiego.

Gen. bryg. Jan Podhorski

Ochotnik kampanii 1939 r., brał
udział w walkach podczas kampanii 1939 r. w składzie Obrony Narodowej. Był niemieckim jeńcem
w Poznaniu, więźniem gestapo
w Wolsztynie, w latach 1940–1942
członkiem konspiracji harcerskiej

na terenie Koźmina, od 1942 r. przebywał w generalnym Gubernatorstwie, tam zaprzysiężony został do
Związku Jaszczurczego, a następnie
do Narodowych Sił Zbrojnych.
Na terenie Grójca ukończył naukę w tajnym liceum. Brał udział
w Powstaniu Warszawskim, w pułku NSZ im. gen. Władysława Sikorskiego. Po kapitulacji został osadzony w stalagu IVb w Muehlberg,
który oswobodziły w kwietniu 1945
r. wojska sowieckie. Po powrocie
do Polski podjął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu
Poznańskiego. W maju 1946 r. był
inicjatorem strajku studenckiego
na UP, związanego z wydarzeniami
w Krakowie. W grudniu 1946 r. został aresztowany w związku z działalnością w strukturach podziemia
antykomunistycznego. Jako członek
organizacji Młodzież Wszechpolska
został skazany na 7 lat więzienia,
w wyniku amnestii wyrok został
zmniejszony do lat 3.
Karę więzienia odbył w zakładzie
karnym we Wronkach. W okresie
PRL, ukończył studia wyższe, pracował w spółdzielczości. Od 1993
do 2013 r. był prezesem Okręgu
Wielkopolska Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych. Jest
członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Poznaniu,
wiceprezesem Rady Naczelnej
Związku Żołnierzy NSZ. Generał
Jan Podhorski od wielu lat prowadzi aktywną działalność edukacyjną
na terenie całej Polski, rok rocznie
odbywa kilkanaście spotkań przede
wszystkim z młodzieżą. Jest jednym
z honorowych patronów, odbywających się od 2012 r., uroczystości
związanych z Dniem Pamięci Żoł-

Spotkać kogoś
takiego, kogoś tak
wyjątkowego to
prawdziwy zaszczyt
nierzy Wyklętych. Swoimi działaniami, wiedzą i dokumentami ze
swojego archiwum wspiera badania naukowe i projekty edukacyjne
m.in. Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu i Muzeum Powstania Warszawskiego.
Za zgodą gen. brygady Jana Podhorskiego podajemy fragment jego
wspomnień o wrześniu 1939 r. zapisanych w podręcznym kalendarzu:

3-5 września, niedziela-wtorek

Rano już o 4 odjazd z powodu
alarmu. Postanowiłem iść do B.O.N. Chciałem jeszcze raz zobaczyć
bliskich w Zaparcinie, ale pojechałem do Strykowa skąd nocą poszliśmy za Poznań. Grozę wszystkiego
powiększają ciągłe naloty samolotów nas prześladują.
Z pod Kobyle Pola idziemy stale wypatrywani pod Dominowo.
Nocujemy, a rano byliśmy w Nekli,
gdzie spotkałem Wojciechowskiego. Ze wzgl. na ciągłe naloty zapadliśmy tropieni w las i dopiero nad
wieczorem poszliśmy na pn. wsch.
Po drodze rekwiruje się rowery (ja
sam mam kurtkę i bagażnik nowe).
Dziś zatrzymano nas w Ostrowie
wsi. Samoloty npl. w dużej liczbie
stale nas alarmują. Tutaj dostałem
ekwipunek i umundurowanie.

6 września, czwartek

W nocy alarm i odmarsz. Zwiad
ruszył na czoło i ja , spiesząc się zła-

Jedzenia dostałem dosyć. Dopiero po obiedzie spotkałem kolegów
tam, gdzie byłem już 7. Zabiliśmy
sobie świnię i mieliśmy niezły kapuśniak. Zrobiłem dziś po raz pierwszy interes sprzedając papierosy. Po
raz pierwszy miałem służbę. Mamy
wiadomości o npl. i dochodzi do
tego, że śpimy w pogotowiu marszowym. W około słychać strzały
i wybuchy. Po północy przybyli gońcy z rozkazem odmarszu z Kijówca
do Mąkolna.

9. września, niedziela

Roweru nie miałem więc wiozłem
ppor., później on jechał motocyklem a ja wozem. Przy okazji dostałem chleba. W Mąkolnie spotkałem
znajomą – Likowską i zgłosiłem się
do łączności. Czasem jest też robota
dla mnie. Tu jak na początek podoba mi się.

10. września, poniedziałek

O ile się nie mylę to zaczynają się
dni nudów i spania, którego przed
tym nie było. Wyczyściłem sobie
spluwę i poszedłem spać. Po poł.
jednak robota się znalazła i tak się
spociłem, że zaziębiłem się. Zapomniałem dodać, że przemieścili już
nas do Przystronia i w nocy padał
deszcz.

11. września, wtorek

Rano bolał mnie niemożliwie
brzuch i nie jadłem śniadania.
Wczoraj zafasowałem sobie około
50 Silesów a dzisiaj nic nie palę.
Robota jest dorywcza. Chodzi się na
patrole przeszkodowe, zwija kable.
Po poł. nagle pogotowie marszowe. Po raz pierwszy zetknięto się
z Niemcami. Wieczorem samochód
odwiózł nas dalej.

12. września, środa

Jesteśmy w Ponętowie k. Koła.
Pełnię służbę gońca z Łączności.
Chodzę w mundurze, który wczoraj
wyfasowałem. Przy okazji napiłem
się żydowskiego piwa. Znów zaczynają się naloty samolotów. Zauważa
się brak chleba. Organizacja stoi też
w ogóle na marnym poziomie.

13. września, czwartek

Dziś rano od 2 miałem służbę
a o 3.30 było pogot. marszowe.
W deszczu musieliśmy zwinąć 6
km kabla i pędem za batalionem.
Zmoknięci i zarżnięci dotarliśmy do
Jastrzębi pow. Łęczyca. Tu znowu
ta sama historia i uciekamy w kier.
Kutna. Udało nam się zająć na jakiś

czas rów przez co mogliśmy się trochę przespać.

14 IX.

[wpis umieszczony w przedniej
części kalendarza 1939r.j Już drugi
dzień nie zdejmuję butów. Nawet
w nocy nas przemieszczają stale
o kilkanaście kilometrów. Służba
w łączności jest bardzo trudna i ryzykowna najbliżej wroga i w razie
ostrzału ostatni odmaszerowujemy.
Do tego w razie niepogody dołączają
się stale przemoczone buty, których
nie można zdjąć co dobę. Myjemy
się nie co dzień, ale przy okazji których jest bardzo mało. Bractwo jest
też marnie odżywiane i niejeden nie
widział już 3 dzień chleba. Tu tylko
spryt i obrotność może dopomóc. Ja
na to mogę dotychczas narzekać ale
czasem jest marnie. Dziś zaczyna
się robić znowu „gorąco”. Dopiero
rano nas cofnęli, a tu znowu przebąkują o marszu przy dość możliwym
deszczu i „ślicznych” – miękkich
drogach. Stało się. 2 z nas wysłano
po chleb, no i mieliśmy ambaras,
bo powózka na którą włożyliśmy
chleb została dalej zarekwirowana,
a myśmy wracali do Jastrzębia nocą
i zaraz był odmarsz do Kutna. Błąkaliśmy się cała noc i dostaliśmy do
ruin Kutna. Masy ruin, bo miasto
strasznie zniszczone. Po magazynach i dworcu grasują bandy złodziej, na ulicach kwitnie nielegalny
handel papierosami i wódką. Teraz
od samej 11 godziny przeżywamy
atak lotniczy i 3-godzinne ostrzeliwanie artyleryjskie. Człowiek ma
duszę na ramieniu gdy następują
wybuchy.

14. września, piątek

Rano wyfasowałem z magazynu 1200 papierosów. Jesteśmy na
wszystko przygotowani i nie mamy
dużej nadziei. Zgadłem, bo już wieczorem musieliśmy pospiesznie
uchodzić. Cała noc maszerowaliśmy przy towarzystwie wybuchów
artylerii. Trzeba było co chwila padać.

15. września, sobota

Rano był deszcz i tak cały dzień.
Obiadu nie dostałem i musiałem iść
na służbą do Kamieńca wsi. Batalion kwaterował we folwarku. Przez
cały czas artyleria wali z całej siły.
Prawie ze wszystkich stron mamy
npl. Czuję się nawet chory, bo się
nie śpi. Byliśmy u spowiedzi. Tu na
posterunku spokój.

16. września, niedziela

Pierwsza spokojna noc jaką miałem. Rano znowu naloty i strzały za
strzałami. Posterunek działa bez
przerwy w tym otrzymaliśmy rozkaz wymarszu. Bez jedzenia nastąpił marsz. Spotkaliśmy npl. i walka
była zaciekła. Odwrót był szalony.
Wkoło artyleria i samoloty.

17. września, poniedziałek

Dziś rano z własnej winy dostałem się do niewoli. Dotąd jeszcze
nic nie jadłem. Jest nas dość dużo
jeńców. Zatrzymano nas w Gąpinie. Stąd maszerowaliśmy dalej bez
jedzenia i wieczorem byliśmy w Gostyninie. Żywimy się burakami i surową kapustą.
Krzysztof Sadowski/
Zdzisław Kościański
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Dopiewo

Ekolożki z Dopiewa

Fot. Beata Spychała i Adam Mendrala

Bianka i Roma są siostrami, ale łączy je coś więcej. Ekologię zaszczepili w nich rodzice. Od kilku miesięcy
dziewczynki zbierają śmieci, porzucone przy drodze i w pobliskim lesie. Raz „wyzbierany” problem
powraca jak bumerang, dlatego postanowiły zwrócić się o pomoc do wójta gminy Dopiewo

Informacji z gminy Dopiewo
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

Starsza z sióstr – Bianka (9 lat)
napisała we wrześniu wniosek
do wójta gminy Dopiewo – Pawła
Przepióry, który złożyła razem z
tatą w Urzędzie Gminy Dopiewo:
„Drogi Panie Wójcie, ja z moją
rodziną staramy się dbać o środowisko. Już w lutym razem z siostrą
zebrałyśmy śmieci na polu obok
nas. Jednak pola kukurydzy na ulicy Majcherka ciągle są zaśmiecane.
Dlatego tydzień temu znowu musieliśmy posprzątać małe szklane
buteleczki. To ich jest najwięcej. Za
każdym razem zbierałyśmy ich cały
worek. Prosimy o ustawienie koszy
na śmieci na ul. Majcherka. Pozdrawia Bianka Ulatowska”. Do listu

Bianka dołączyła mapę, wskazując
miejsca, w których zasadne byłoby
postawienie przydrożnego kosza.
List napisała w imieniu własnym i
siostry – Romy (6 lat).
Wójt list przeczytał i polecił
urzędnikowi zajmującemu się
ochroną środowiska dodanie lokalizacji podpowiedzianej przez
dziewczynkę do listy punktów na

Ekologia stała się
sposobem
na lockdown

mapie gminy Dopiewo, które mają
zostać wyposażone w nowe kosze
na śmieci. Takich miejsc jest już
w gminie 760, w tym 85 tegorocznych. Każdego roku gmina stawia
nowe kosze. Wójt zaprosił dziewczynki z rodzicami, by wspólnie
zamontować kosz na nowo wybudowanym chodniku przy ul. Majcherka, obok kukurydzianego pola.
Montaż nastąpił miesiąc po złożeniu wniosku - 14 października.
Poprzedziło go spotkanie w urzędzie, podczas którego wójt wręczył
Biance i Romie dyplomy uznania
i gminne upominki, podkreślając
że warto dbać o środowisko i otoczenie. Pogratulował ojcu córek.

– Może być pan dumny z dziewczynek. Ekologia sprawia im autentyczną radość. Bawią się nią.
Duża w tym państwa zasługa. Gratuluję – powiedział Paweł Przepióra, wójt gminy Dopiewo.
– Ekologia była naszym sposobem na lockdown – mówi Bartosz
Ulatowski, ojciec Bianki i Romy.
– Czasem namawiamy tatę, żeby
wyjść na zbieranie śmieci do lasu
albo przy drodze. Bardzo to lubię. Zawsze ubieramy rękawiczki
i bierzemy worek – dodaje młodsza
z sióstr Roma.
– Nasze zbieranie zaczęło się
od tej kukurydzy. Zauważyłyśmy
podczas spaceru, że jest tu dużo

„setek”. Bardzo podoba mi się to,
że tata zachęcił nas do zbierania
śmieci. Zbieramy w domu też wodę
deszczową i prąd słoneczny – opowiada Bianka Ulatowska.
Własnoręczne przykręcanie kosza, w asyście wójta i pod okiem
taty, sprawiło Biance i Romie dużo
frajdy. Miejmy nadzieję, że nowy
kosz rozwiąże problem z przydrożnymi śmieciami przy ul. Majcherka
w Dopiewie.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Trwają zapisy na V Cross Duathlon Żarnowiec!
Już ponad 75 chętnych zapisało się
do udziału w V edycji „Cross Duathlon Żarnowiec”, który odbędzie
się 30 października o godz. 12.00
i będzie przebiegać po malowniczej
trasie biegnącej przez teren dwóch
sąsiadujących ze sobą wielkopolskich gmin - Dopiewa i Stęszewa.
Na liście startowej są już nie tylko panie i panowie w różnym wieku
z tych okolic, ale także np. z Poznania, Leszna, Pniew, Gostynia, Śremu, Lubonia, Rokietnicy, Szamotuł, Gołuchowa, Grodziska Wlkp.,
Murowanej Gośliny, Zbąszynia,
Żar, Gubina czy nawet Wrocławia.
Zapisy potrwają do osiągnięcia
max. limitu 200 uczestników, ale
nie dłużej niż do 27.10. Najważniejsze, że impreza odbędzie się
bez względu na liczbę zapisanych
osób! Uczestników jubileuszowego
crossu czeka ok. 3 km biegu + ok.
16 km jazdy na rowerze + ok. 4,5
km kolejnego biegu. Organizator,
tj. GOSiR w Dopiewie zapewnia,

Fot. Jan Socha, wiceprezes Koła Pszczelarzy w Kórniku

NASZ PATRONAT

że walory przyrodnicze crossowych
terenów wokół źródełka Żarnowiec
dostarczą zawodnikom niezapomnianych wrażeń, a najlepsi z nich
w każdej kategorii wiekowej oprócz
oryginalnych medali, otrzymają też
nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy duathlonu dostaną
atrakcyjne pakiety startowe, a na
mecie będą mogli się rozgrzać poczęstunkiem w postaci pysznej, gorącej zupy!
Oto kilka komentarzy po poprzednich edycjach tej imprezy:
„- Niewielu organizatorom udaje
się utrzymać poziom organizacji
z pierwszej edycji. Wam się udało.
Super!”– Michał Błajet, „- Brawo
organizatorzy i wszyscy, którzy

przyczyniają się do takich inicjatyw!
Tylko gminie Dopiewo pozazdrościć” - Team Aktywny Stęszew, „Organizacja na medal! Wspaniała
atmosfera, świetna trasa. Dzięki i do
zobaczenia za rok!” – Krzysztof Śliwa. Takie opinie uczestników z pewnością zachęcają do wzięcia udziału
w tym jubileuszowym „Cross Duathlon Żarnowiec 2021” – zatem do
zobaczenia 30.10. na trasie!
Zaktualizowany regulamin imprezy oraz mapkę tras, podobnie
jak galerię zdjęć, wyniki i materiały z poprzednich 4 edycji, można
ściągnąć na swój telefon ze strony
zawodów https://www.duathlonzarnowiec.pl/.
Mariusz Frąckowiak
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Murowana Goślina

Czterdziestka „Canzony”

13

10 października aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie stała się sceną dla niezwykłego
koncertu z okazji Jubileuszu 40-lecia Chóru „Canzona”

ABBY o wymownym tytule „Thank
You For The Music”(solo Hanna
Nowak). Po raz kolejny chórzystki udowodniły, że głos jest jednym
z najbardziej pięknych i przejmujących instrumentów. Podczas trwania koncertu, publiczność mogła
obejrzeć prezentację czterdziestoletniej historii chórów „Canzona”,
którą przygotował Tomasz Mizgier.
Z okazji jubileuszu ośrodek kultury
wydał też pamiątkowy folder. Koncert poprowadził z niezwykłą swadą
Marcin Matuszewski.

Po koncercie przyszedł czas na
podziękowania, gratulacje i składanie jubileuszowych życzeń, kolejka była długa. Burmistrz Dariusz
Urbański, przekazując gratulacje
i życzenia chórowi na ręce dyrygentek, podkreślił, jak ważną rolę pełni
zespół w życiu kulturalnym naszej
gminy i jak znakomitym jest jej
ambasadorem na świecie. Niezwykłe życzenia złożyli dyrygentkom
i chórzystkom m.in.: prof. Janusz
Stanecki - prorektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy, major dr Dominik
Sierzputowski - dowódca Orkiestry
Wojskowej w Bydgoszczy, prof. Joseph Stuligross - wykładowca Uniwersytetu w Pittsburghu w USA,
ks. dziekan Sławomir Jessa i ks.
proboszcz Piotr Szymkowiak. Nie
sposób wymienić wszystkich przedstawicieli zespołów artystycznych,
organizacji, instytucji i stowarzyszeń. Jednak trzeba wspomnieć
o wyjątkowych filmowych życzeniach dla profesor Wtorkowskiej
od jej najstarszych chórzystek.

Niezwykle wzruszające i poruszające, niejednemu łezka zakręciła się
w oku.
„Canzona” to obecnie dwie formacje: Chór Dziewczęcy „Canzona”, który powstał w październiku
1981 r. i Żeński Chór „Canzona”,
który powstał w 2001 r. Chóry łączy
niezwykła osoba, Elżbieta Wtorkowska - profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura,
rektor Akademii Muzycznej imienia
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, założycielka Chóru „Canzona”,
niezwykła, ciepła, o niebywałym talencie. Wizjonerka, bo dzięki niej,
jej córka dr Adrianna Wtorkowska-Kubińska współtworzy i wychowuje kolejną generację chórzystek.
Szanowne dyrygentki, cudowne
chórzystki w finale śpiewałyście, że
dziękujecie za muzykę. My dziękujemy za uśmiech, emocje i łzy wzruszenia, których doświadczaliśmy
przez te 40 lat dzięki Wam.
Chórom towarzyszyli artyści:
Pola Berensdorff - gitara barokowa
i lutnia renesansowa, Tomasz Kurjata - teorba i lutnia renesansowa,
Orkiestra Kameralna Filharmoników Pomorskich, Trio Jazzowe:
Sara Kosetka (fortepian), Grzegorz
Nadolny (kontrabas), Maciej Domagalski ( perkusja), Weronika Jarzyńska-Pluta (fortepian).
Agnieszka Szymańska-Wojtera

O gminie Murowana Goślina
czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Fot. Tomasz Mizgier

Niektórzy mawiają, że muzyka jest
mową duszy. Inni twierdzą, że jest
potrzebą narodów, albo stenografią
uczuć. Jedno jest pewne – jest to cudowne medium, które potrafi łączyć
ludzi bez względu na dzielące ich
różnice.
Koncert rozpoczęły absolwentki, utworem „Madonna io v’amo
e taccio” Costanzo Festy. Różnorodny i bogaty program koncertu
był prawdziwą ucztą nie tylko dla
melomanów. Od suity na motywach
polskich XVI-XVII w., przez melodie ludowe, po utwory popowe i jazzowe. Przed zaproszonymi gośćmi
i goślińską publicznością prezentowały się: Żeński Chór „Canzona”
pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej
oraz Chór Dziewczęcy „Canzona”
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej z towarzyszeniem
zaproszonych muzyków.
Podczas koncertu burmistrz Dariusz Urbański wręczył pamiątkowe statuetki najdłużej śpiewającym
chórzystkom: Aleksandrze Ancan,
Wirginii Rumińskiej, Sylwii Soporowskiej, Sylwii Tomczak, Ewie
Wysockiej.
Bardzo zróżnicowane klimaty,
mieszanka uczuć i dobór repertuaru
sprawiły, że prawie dwie godziny
upłynęły bardzo szybko. W finale
koncertu chóry z towarzyszeniem
Trio Jazzowego wykonały utwór

14

nr 214 / 18 października 2021

Stęszew

„Odpalili” oświetlenie boisk

Fot. Materiały prasowe

Wybudowano oświetlenie boiska treningowego i płyty głównej boiska do hokeja na trawie przy ul.
Trzebawskiej w Stęszewie

7 października odbyło się oficjalne
„odpalenie” oświetlenia boiska treningowego i płyty głównej boiska
do hokeja na trawie przy ul. Trzebawskiej w Stęszewie (stadion KS
Lipno). Wykonawcą zadania jest

firma „Twój Elektryk” z Nowej Wsi
Kąckiej.
Zakres prac obejmował:
• ułożenie okablowania,
• montaż i doposażenie szafki sterowniczo – zasilającej,

• montaż oświetlenia,
• montaż opraw.
Całkowity koszt inwestycji to 215
250,00 zł. Został on w całości sfinansowany z budżetu miasta i gminy Stęszew.

Niewątpliwie doposażenie infrastruktury sportowej w oświetlenie
stwarza lepsze warunki do przeprowadzania szkoleń oraz treningów.
Pozwala również wydłużyć czas
funkcjonowania obiektów, zwłasz-

cza w okresie jesienno – zimowym.
Red
Informacji z gminy Stęszew
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

Fot. Materiały prasowe

Kolejne place zabaw z nowymi urządzeniami

Plac zabaw w Jeziorkach.

Plac zabaw w Strykowie.

Plac zabaw w Trzebawiu.

Gmina Stęszew stara się regularnie
doposażać place zabaw, tak by mali
użytkownicy w bezpieczny sposób
mogli czerpać radość z zabawy.
W ramach zadania „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy
Stęszew” miejsca rekreacji w Jeziorkach, Skrzynkach, Tomicach, Rybojedzku, Trzebawiu oraz Wielkiejwsi
wzbogaciły się o kolejne elementy.
Wykonawcą była firma GRUPA HY-

DRO Sp. z o.o. z Mosiny, a koszt ich
realizacji to 66 063,30 zł.
Doposażanie placów zabaw
w nową infrastrukturę jest również zasługą mieszkańców. Często
to bowiem oni proponują taką inwestycję w ramach akcji wykorzystania pieniędzy z budżetu gminy.
Tak było w przypadku usytuowania
nowych elementów na placu zabaw
w Strykowie. W ramach tego zada-

NASZGLOSPOZNANSKI.PL

nia ustawiono przeplotnię liniową,
pomost, 6 tablic aktywności, karuzelę, huśtawkę trzyosobową, dwustanowiskową ważkę, 7 bujaków,
stół do gry w chińczyka, 3 ławki oraz
kosze na śmieci. Koszt tej inwestycji
to 59 117,49 zł. Wykonawcą była
firma Argon Klaudiusz Półtorak
z Przemyśla. Warto dodać, że inwestycje te były w całości realizowane
z budżetu gminy Stęszew. Red

i już wszystko wiesz...
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REKLAMA

JESIEN
w harmonii
z naturą
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