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!

Ukraińska Wiosna
XIV Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” odbędzie się od 3 do 5 listopada w Poznaniu.
Jednym z wydarzeń będzie koncert zespołu Hylla (na zdjęciu). STR. 2

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

Nie zgadzają się na takie podwyżki cen gazu! STR. 3 i 10

Fot. Materiały Prasowe
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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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Wydarzenie

„Ukraińska Wiosna” 2021

XIV Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” odbędzie się od 3 do 5 listopada w Poznaniu
nas świata. Współczesne aranżacje
NASZ PATRONAT
i nieszablonowe podejście do mate-

rii dźwiękowej pozwalają każdemu
ze słuchaczy odnaleźć coś co sprawi, że muzyka tradycyjna - etniczna
staje się ciągle aktualna i ciekawa.
Skład zespołu: Gosia Pauka
(voc) - półfinalistka 9. edycji Voice
of Poland, Karolina Serkies (voc),
Andrzej Olejnik (skrzypce, elektronika) - współzałożyciel zespołu
LemOn, Krzysztof Figurski (instrumenty klawiszowe, syntezatory) kompozytor, aranżer.
Kiedy: 4.11.2021 r.
Gdzie: Sala Wielka.
Godz.: 20:00.
Obowiązują wejściówki - dostępne w kasie CK Zamek. Link do wydarzenia: https://bit.ly/3paqG4k.

Wiosenna jesień a może jesienna
wiosna? Mniejsza o słowa. Najważniejsze, że wracamy do sal, galerii,
spotkań, rozmów, pokazów i seansów na żywo. Nie daliśmy się zmutować i będzie tak, jak lubicie, czyli
interdyscyplinarnie (różne gatunki
muzyki, teatr, film, literatura, sztuki
wizualne) oraz klimatycznie (znów
będziemy przesiadywać w przyjaznej przestrzeni CK Zamek długo
po opadnięciu kurtyn i zgaszeniu
światła i omawiać to, co przeżyliśmy
w kolejnym festiwalowym dniu).
Tyle Ukrainy w Poznaniu! Nie widziałeś tego jeszcze? To popatrz…

Teatr Emigrant to twórcza przestrzeń dla emigrantów z różnych
krajów (Ukraina, Białoruś, Rosja,
Gruzja) powstał w 2019 r. w Poznaniu, z wielkiej miłości do teatru
i z ogromnej potrzeby wyrażenia
siebie w obcym państwie. Aktorzy
i aktorki Teatru Emigrant chcą integrować się w życie i kulturę Polski,
ale zachować swoją autentyczność.
Ten projekt istnieje dzięki entuzjazmowi i pasji jego uczestników,
a także przyjaźni z Fundacją Barak
Kultury, rezydentem której jest Teatr Emigrant.
Zaprezentuje on spektakl „Żywot”. Żywot - w językach słowiańskich oznacza brzuch, jako część
ciała, natomiast pierwotne znaczenie tego słowa to „życie”. Ta gra
słów ma istotne znaczenie w rozumieniu idei spektaklu. Oparty jest
on na prawdziwych historiach aktorek, w którym główną rolę odgrywają emocje, myśli, doznania ich jako
kobiet. Pokaże najgłębszą eksplorację kobiecych dusz przez różne
etapy życia. Opowie o tym wieloma
głosami w trzech językach: polskim,
ukraińskim oraz białoruskim.
Spektakl został zainspirowany
mitami, eposami i legendami, światem muzyki etnicznej, starożytnymi
korowodami i tańcami. Ale jednocześnie jest to historia współczesna,
zrozumiała każdej kobiecie, która
w przyspieszającym tempie życia
przestała odczuwać swoje korzenie
i potęgę rodu. To droga poszukiwania siebie, swojego miejsca pod
Drzewem Życia.
Kiedy: 3.11.2021 r.
Gdzie: Sala Wielka.
Godz.: 19:00.
Czas trwania: 50 minut.
Obowiązują wejściówki - dostępne w kasie CK Zamek.
Link do wydarzenia: https://bit.
ly/3lRbVkI.

Dyskusja po spektaklu „Żywot”

Po spektaklu odbędzie się spotkanie-dyskusja z reżyserką Olhą Hryhorash. To absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Charkowie,
aktorka, reżyserka, animatorka kultury. Założycielka i liderka kilku niezależnych projektów teatralnych,
w tym Teatru „Empyreus” (Ukra-

Fot. Materiały prasowe

Spektakl Teatru Emigrant
„Żywot”

Zespół LeonVoci.

Nie daliśmy się
zmutować i będzie
tak, jak lubicie, czyli
interdyscyplinarnie
ina) i Teatru Emigrant. Mieszka
w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi
Ryszard Kupidura.
W dyskusji udział wezmą też:
Olga Maciupa - dramatopisarka,
poetka, teatrolożka, reżyserka,
uczestniczka i organizatorka wielu
projektów artystycznych, doktor
nauk humanistycznych w zakresie
teatrologii oraz Żanna Słoniowska
- Ukrainka z polskimi korzeniami,
dziennikarka, tłumaczka i pisarka.
Autorka powieści „Wyspa” i „Dom
z witrażem”.
Kiedy: 3.11.2021 r.
Gdzie: Sala Wielka.
Godz.: 20:00.
Obowiązują wejściówki - dostępne w kasie CK Zamek.
Link do wydarzenia: https://bit.
ly/3aO91Hc.

Wystawa Fotograficzna Projektu
Ukraïner

Ukraïner - projekt medialny
skierowany do wielbicieli interesujących odkryć geograficznych
i multikulturowości. Przedstawione
historie inspirują, zachęcają do podróży i poszerzają granice myślenia.
„Ukraińska Wiosna” proponuje
wspólne z Ukraïnerem odwiedzić
kilka regionów Ukrainy, poznać
wyjątkowych ludzi, zanurzyć się
w niezwykłych historiach zwiedzając wystawę. Poświęć popołudnie na
odwiedziny Galerii Poznańskiego
Łazęgi, aby zapoznać się z nieznaną
Ukrainą, jej kulturą i dziedzictwem,
a także współczesnością, oglądając
fotografie z wypraw, filmy, czytając
krótkie historie oraz inne materiały.

Odwiedźmy razem Ukrainę, jakiej
nie znamy! Autorem projektu jest
Bohdan Logvenenka, który zobaczyłe wszystkie regiony Ukrainy
(o jego działalności przeczytać można tu: https://bit.ly/3b5C8G7).
Kiedy: 3.11. - 10.11.21.
Gdzie: Atelier WIMAR Stowarzyszenie Łazęga Poznańska, ul.
Św. Marcin 75, Poznań.
Godz.: 16:00 - 21:00, codziennie.
Wstęp wolny! Wystawa potrwa
dłużej niż cały festiwal - prosimy
więc sprawdzać aktualizacje na wydarzeniu oraz na stronie internetowej!
Więcej o projekcie Ukraïner znajdziecie na stronie: https://ukrainer.net/pl/. Link do wydarzenia:
https://bit.ly/3FUdpTw.

Spotkanie przedpremierowe

Spotkanie przedpremierowe z pomysłodawcą filmu „Ukraïner. The
Movie”Bogdanem Logvnenkiem
oraz reżyserem Mykolą Noskiem
odbędzie się dzień przed premierą.
Kiedy: 4 listopada.
Gdzie: Atelier WIMAR Stowarzyszenie Łazęga Poznańska.
Godz.: 18.
Wstęp wolny!

Pokaz filmu „Ukraïner.
The Movie”

„Ukraïner. The Movie” to historia o życiu codziennym najmniej
znanego kraju Europy. Film składa
się z sześciu historii splecionych
w jedną opowieść. Pokazuje zwykły
dzień Ukrainy, który tworzą zwykli
Ukraińcy. Bohaterowie nie są między sobą powiązani, ich światy są
różne. Właśnie te różnice łączą kraj.
Podczas gdy artysta maluje porzuconą chatę w podolskiej wsi, na
Polesiu zbieracze miodu wspinają
się po drzewach po kolejną jego
porcję. Wtedy w Kamieńcu Podolskim kierowca busa kończy pracę
i ubiera się w strój gracza moto-

ballu. Z atmosfery szumu i ryku
silników trafiamy na Besarabię,
w cichą miejscowość Prymorske, na
latarnię, z której nadzorca uważnie
wpatruje się w horyzont. Następnie
lądujemy w Karpatach, gdzie rodzina Kiszczuków umieszcza pierwszą
wełnianą nić w przyszłym liżnyku.
Stamtąd przemieszczamy się do
sarkofagu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, gdzie codziennie pracują setki ludzi.
Kiedy: 5.11.2021 r.
Gdzie: kino Pałacowe.
Godz.: 18:00.
Obowiązują wejściówki - dostępne w kasie CK Zamek.
Więcej informacji o projekcie
Ukraïner oraz o filmie znajdziecie
na stronie:
https://ukrainer.net/the-movie-pl/. Link do wydarzenia: https://
bit.ly/3DTVomx.

Koncert zespołu Hylla

Zespół powstał z potrzeby wyruszenia w muzyczną podróż ścieżkami przodków. Hylla to połączenie
elektroniki z motywami etnicznymi.
Inspiracje czerpie u źródeł korzystając z archiwalnych nagrań, pieśni
zebranych w trakcie etnograficznych ekspedycji po regionach łemkowskim i bojkowskim, Nadsania,
Chełmszczyzny, a także od autentycznych pieśniarzy i muzyków
będących skarbnicą folkloru w najczystszej, pierwotnej formie. Pieśni,
które wykonują, opowiadają o miłości, tęsknocie, nadziei, radości,
pięknie i delikatności otaczającego

Koncert zespołu LeonVoci

LeonVoci – zespół wokalny
w składzie: Nazar Tatsyshyn (lider),
Ihor Radvanskyi, Andriy Stetskyy,
Roman Chava – został założony
w 2015 r. we Lwowie. Każdy z artystów jest zawodowym śpiewakiem,
ma duże doświadczenie sceniczne
– zarówno na scenach operowych,
jak i estradowych, w charakterze
solisty, jak też członka zespołu. Ich
koncerty są ucztą dla ucha każdego
melomana.
LeonVoci ma w repertuarze znane arie operowe, światowe przeboje
musicalowe, utwory muzyki rozrywkowej, pieśni ludowe (głównie ukraińskie), kolędy. Różnorodność repertuaru wykonywanego w różnych
językach (ukraiński, polski, włoski,
angielski, francuski, hiszpański),
naturalne, aksamitne brzmienie
głosów i znakomite wyczucie harmonii powoduje, że ten młody kwartet tenorów cieszy się coraz większą
popularnością na scenach Europy.
LeonVoci to laureaci wielu konkursów wokalnych i festiwali muzycznych. Byli finalistami „The
Voice of Ukraine”, w Polsce znani
są jako półfinaliści „Mam Talent”.
Jurorzy trgo ostatnego powiedzieli:
„Jest coś takiego, jak uniwersalna
siła dobrej muzyki. Byliście genialni, brawo! (Agnieszka Chylińska).
„Jesteście objawieniem!” (Małgorzata Foremniak).
„To jest właśnie program „Mam
Talent” – wchodzi czterech mężczyzn z wielkim talentem. Macie
wielkie głosy, świetnie ustawione.
Czysto, pięknie, profesjonalnie. Super” (Augustin Egurrola).
Więcej informacji o zespole:
http://leonvoci.com/en/main-page/
Link do wydarzenia: https://bit.
ly/2YVJYzX
Red

XIV edycję Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna” dofinansowano
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz miasta
Poznania. Organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Polska-Ukraina, a współorganizatorem Centrum Kultury Zamek w
Poznaniu. Strona internetowa festiwalu: https://poznajsasiada.org/.
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Walczą o obniżenie cen gazu
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Pisma sprzeciwu wobec wprowadzonym drastycznym podwyżkom cen gazu, wynoszącym nawet 170
procent, zostały złożone w Warszawie

REKLAMA

Takie działanie
pokaże, że wprowadzone drakońskie
ceny to problem
mieszkańców
z kilkudziesięciu
gmin w całej Polsce

Fot. Materiały Prasowe

22 października burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc złożył w Warszawie w imieniu Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen
Gazu, pisma sprzeciwu wobec podwyżkom, jakie wprowadzono.
Pisma otrzymali: Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Aktywów
Państwowych Jacek Sasin, prezes
Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.
W pismach, jakie Ogólnopolski
Komitet Protestacyjny przekazał do
wyżej wymienionych poproszono
o wyznaczenie możliwie jak najszybszego terminu spotkania – by
przedstawić dramatyczną sytuację
mieszkańców regionów naszego
kraju, dotkniętych gigantycznymi
podwyżkami. Do pism dołączono
podpisy ponad 20.000 mieszkańców. Ogromne podwyżki gazu dotyczą mieszkańców 60 gmin (5 województw).
Przypomnijmy, zjazd ponad 40
samorządowców reprezentujących
mieszkańców
poszkodowanych

Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc złożył pisma sprzeciwu
w Warszawie.

przez drastyczne podwyżki cen gazu
odbył się 19 października z inicjatywy Tadeusza Czajki, wójta Tarnowa
Podgórnego, w miejscowym urzędzie. Samorządowcy powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny
Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Właśnie rozpoczął
on wspólną akcję komunikowania
o sprzeciwie na billboardach. Zawisną też banery i plakaty. Takie
działanie pokaże, że wprowadzone
drakońskie ceny to problem mieszkańców z kilkudziesięciu gmin w całej Polsce.
Więcej o proteście samorządowców czytaj na str. 10. Red
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Poznań

Klony będą rosły w nowym miejscu
Przesadzono 21 klonów rosnących wzdłuż ul. Lechickiej. Drzewa kolidowały z powstającą infrastrukturą

Teraz rozwijać się będą nieco dalej na terenie zielonym przylegającym
do południowo-wschodniej części
skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. Wzdłuż całej powstającej trasy na Naramowice posadzonych zostanie łącznie 1200 drzew
oraz 72 tysiące innych roślin.
- Tam gdzie tylko to jest możliwe i stan drzew na to pozwala,
przesadzamy je, by rosły w nowych
miejscach. Dotyczy to wielu inwestycji, jak np. przebudowa rynku
Łazarskiego, czy trasy tramwajowej na Naramowice. Pamiętamy
też o nasadzeniach, dbając o to,
by zawsze były to rośliny starannie
dobrane i wysokogatunkowe. Będą
one nie tylko uzupełnieniem, ale też
ważnym elementem tej inwestycji mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent
Poznania.
- Klony kolidowały z planowaną trasą rowerową i przejściem dla
pieszych, po przesadzeniu będą
rosły w pasie zieleni oddzielającym
chodnik i drogę rowerową od jezdni ul. Lechickiej. Zależy nam na
zachowaniu jak największej liczby
drzew, stąd decyzja o przesadzeniu.
Dodatkowo udało się zostawić na
swoim miejscu siedem większych
klonów, które zgodnie z projektem
wykonawczym również miałyby
zmienić lokalizację - mówi Tomasz
Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce
Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przy ul. Lechickiej rosną jeszcze
trzy największe drzewa zakwalifikowane do przesadzenia, ale z uwagi
na ich duże pnie i rozwinięty system
korzeniowy konieczne jest sprowadzenie specjalistycznego sprzętu,
co wydarzy się w najbliższym czasie.
W maju przesadzono dodatkowe,
nie uwzględnione w projekcie przesadzeń, drzewa z rejonu ul. Łużyckiej, które teraz rosną przy szkole na
os. Władysława Łokietka. Wschodnia strona ul. Naramowickiej na
wysokości ul. Bolka to natomiast
nowe miejsce rozwoju dziewięciu

przesadzonych klonów i również
dziewięciu śliw domowych. Z kolei
trzy sztuki ambrowca amerykańskiego przesadzono z ul. Błażeja na
pętlę Wilczak.
Wzdłuż powstającej trasy tramwajowej i dróg planowane są również nowe nasadzenia zieleni. Posadzonych zostanie ponad 1200 sztuk
drzew, m.in. klonów, grabów, lip,
dębów, robinii. Pojawi się również
wiele nowych krzewów, bylin i pnączy - w całkowitej liczbie sztuk przekraczającej 72 tysiące. Wśród nich
można wymienić róże, berberysy,

irgi, lawendy, trzmieliny, świdośliwy, lilaki, sosny górskie, winobluszcze.
Na oddanym do użytku odcinku
trasy między pętlą Wilczak a ul.
Lechicką torowisko jest porośnięte
rozchodnikiem, czyli rośliną wytrzymałą, odporną na suszę. Ponadto na tym odcinku rozpoczęły się już
nasadzenia zieleni niskiej oraz trwają prace przygotowawcze w zakresie
nasadzeń wysokich.
Pozostałe nasadzenia wzdłuż
trasy tramwajowej przewidziane
są w ostatnim etapie inwestycji, po

zakończeniu robót budowlanych.
Pozwoli to uniknąć ewentualnych
uszkodzeń roślin podczas prac, ruchu maszyn itp. Pod uwagę będzie
brana również pora roku, by zieleń
miała możliwie najbardziej optymalne warunki do przyjęcia w nowym środowisku.
Prace na placu budowy są coraz
bardziej zaawansowane. Pasażerowie korzystają już z nowego odcinka trasy tramwajowej między pętlą
Wilczak a przystankiem Lechicka/
Naramowicka. Większość torowiska na pozostałej części trasy, czyli do ul. Błażeja, jest już ułożona.
Przybywa też słupów trakcyjnych,
na których rozwieszana jest sieć.
W miejscu skrzyżowania ul. Lechickiej z ul. Naramowicką powstaje
dwupoziomowy węzeł komunikacyjny. Wznoszone są tam wiadukty:
drogowy i tramwajowy. Pod nimi widać już nowy ślad ul. Lechickiej biegnącej w kierunku Wilczego Młyna
jak i nowy ślad ul. Naramowickiej
dobiegającej od północy. Budowany
jest również docelowy układ łącznic,
który jest już częściowo dostępny
dla kierowców, np. rondo przy ul.
Dworskiej. Zakończenie inwestycji
przewidziane jest na przyszły rok.
RB, PIM
Informacji z Poznania
szukaj także na
naszglospoznanski.pl

Fot. materiały prasowe

Wiadukt przy ul. Gołężyckiej przejezdny

22 października o godzinie 4:30 został otwarty dla ruchu przebudowany wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej.
Dzięki niemu poprawiły się bezpieczeństwo i komfort użytkowników,
ale przede wszystkim skróciła się
droga do centrum dla mieszkańców południowo-wschodniej części
Poznania.
Przebudowa wiaduktu była konieczna z uwagi na jego zły stan
techniczny. Stara konstrukcja została całkowicie zdemontowana,
a w jej miejscu pojawiła się nowa.
Przeprowadzone prace poprawiły
nośność wiaduktu, jego stan tech-

niczny i trwałość. Prace obejmowały m.in. odbudowę przyczółków,
podpór, konstrukcji nośnej i płyty
wiaduktu. Skarpa została umocniona, powstał też system odwodnienia, którego wcześniej brakowało. Zamontowane zostały nowe
bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe. Wiadukt zyskał również
nowe oświetlenie.
Wymieniona została również
nawierzchnia na ok. 800-metrowym odcinku ul. Gołężyckiej
prowadzącym do wiaduktu od
ul. Warownej. W ramach zadania prowadzone są jeszcze prace,

których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pobliskiej
szkole podstawowej przy ul. Baranowskiej za sprawą m.in. doświetlenia i przesunięcia przejścia dla
pieszych.

Autobusy od 2 listopada

Od 2 listopada przez wiadukt
pojadą również autobusy komunikacji miejskiej. Dzięki zakończonej
inwestycji znacznie poprawi się
standard komunikacji autobusowej
w tym w rejonie Starołęki, Garaszewa i Minikowa. Autobusy linii
numer 189 i 194 będą kursowały

na zmienionych trasach, przez
nowy wiadukt, zapewniając dojazd
zarówno do pętli tramwajowej na
Starołęce, ale też dodatkowo do pętli Unii Lubelskiej.
Dwie główne linie obsługujące
rejon Starołęki, Garaszewa i Minikowa to 189 i 194. Stanowią one
podstawowe linie w tym rejonie
miasta, co więcej - obie umożliwią
przesiadkę na tramwaj na pętlach
Starołęka i Unii Lubelskiej.
Kursy na obu liniach realizowane będą co 20 minut w godzinach
szczytu oraz co 24-30 minut poza
godzinami szczytu w dni robocze

oraz co 20-40 minut w soboty i co
40 minut w niedziele i święta. Rozkłady jazdy obu linii będą ze sobą
zsynchronizowane na wspólnych
ciągach.
Wraz z wprowadzeniem powyższych zmian, zlikwidowana zostanie linia nr 125, którą na trasie
Starołęka PKM - Forteczna - Unii
Lubelskiej zastąpi zmieniona linia
nr 189.
Więcej informacji na temat komunikacji publicznej przez nowy
wiadukt dostępnych jest na stronie
ZTM Poznań.
RB
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Krótko z powiatu

Najwięcej prymusów uczy się
w LO im. M. Kopernika w Puszczykowie (42 stypendia), ZS nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu (32 stypendia) oraz ZS
im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie (23 stypendia). A najwyższą
średnią ocen uzyskali: Michał Pytel
(5,80) i Patryk Jankowski (5,73)
z ZS w Bolechowie oraz Damian
Fechner (5,72) z ZS w Kórniku.
Nagrody starosty poznańskiego
można natomiast otrzymać za wybitne osiągnięcia w nauce oraz tytuł
laureata w konkursach czy olimpiadach szczebla krajowego i międzynarodowego. Wyróżnienia te
przyznaje się również kształcącym
się w „branżówkach”, za uzyskaną średnią ocen co najmniej 4,25
z przedmiotów zawodowych i 4,0
z ogólnokształcących. Warunkiem
jest także wzorowe zachowanie oraz
brak oceny niedostatecznej. Tym
razem laury trafiły do 28 uczniów
szkół branżowych, m.in. z Bolechowa, Swarzędza czy Mosiny, którzy
otrzymali po 600 zł oraz 6 uczennic
z zespołów szkół w Swarzędzu, Rokietnicy i w Bolechowie, dla których
nagrody wyniosły od 900 do 3000
złotych. JF

Fot. Starostwo powiatowe

Na październikowej sesji Rady
Powiatu w Poznaniu, jak co roku,
przedstawiono informacje o wyróżnieniach dla najzdolniejszych
uczniów. Tym razem dla 161 stypendystów Rady Powiatu oraz 34
laureatów nagrody starosty poznańskiego przeznaczono łącznie ponad
430 tys. zł.
– Zawsze z radością czekam
na ten dzień. Pokazuje on, że nasze wysiłki wkładane w budowanie dobrej atmosfery i doskonałej
bazy oświatowej przynoszą efekty
– mówił Jan Grabkowski, starosta
poznański. – Serdecznie gratuluję
uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom placówek. Tak duża liczba
wyróżnień pokazuje, że doskonale
korzystacie z zapewnianych przez
powiat warunków do nauki i pracy.
O stypendium Rady Powiatu w Poznaniu mogli ubiegać się
uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których edukacja kończy
się egzaminem maturalnym. Warunkiem jest uzyskanie średniej
ocen równej co najmniej 5,0 w poprzednim roku nauki. W roku szkolnym 2021/2022 wynik taki uzyskało
aż 161 osób, którym szkoły wypłacą
po 250 zł netto przez 10 miesięcy.

Szczepimy seniorów
Powiat poznański przeznaczył rekordową kwotę 500 tys. zł.
na bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Fot. Starostwo powiatowe

Stypendia dla prymusów
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Od 2 listopada br. ruszają zapisy
dla mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy ukończyli 65 rok życia. Program ma objąć niemal 3,5
tys. osób. Dotychczas skorzystało
z niego prawie 18 tysięcy, na co wydano ok. 1 mln zł w całości ze środków powiatu.
– Zachęcam wszystkich seniorów powiatu poznańskiego, aby
skorzystali z ochrony przed zachorowaniem – mówi Elżbieta Tonder,
dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. – Zadbanie
o zdrowie jest niezwykle ważne
szczególnie teraz, kiedy walczymy
z epidemią koronawirusa. Tylko
w ten sposób zmniejszymy zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczymy ewentualne powikłania.
Powiatowy program profilaktyczny realizowany jest od 2013

roku. Obejmuje wszystkie gminy
powiatu i skierowany jest do osób
zameldowanych na ich terenie, urodzonych nie później niż 31 grudnia
1956 r. Szczepienia poprzedzone
są kwalifikującym badaniem lekar-

– Cieszy mnie, że świadomość
zagrożeń wynikających z zachorowania na grypę jest coraz większa,
co przekłada się na zainteresowanie
szczepieniami. Pamiętajmy, że jest
to najskuteczniejsza forma ochrony

Program skierowany jest do osób zameldowanych na terenie powiatu, urodzonych
nie później niż 31 grudnia 1956 r.
skim i odbywają się w dni robocze
w wyznaczonych przychodniach.
Osoby zainteresowane zapisują się
w poradni w miejscu zameldowania. Wyjątkiem są mieszkańcy gmin
Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Mosina, Pobiedziska i Rokietnica, którzy rejestrują się w Poznaniu, w przychodni Edictum, przy
ul. Mickiewicza 31.

naszego zdrowia – dodaje Elżbieta
Tonder.
Szczegóły można znaleźć na
stronach www.edictum.pl/grypa-powiat-poznanski-2021 lub www.
powiat.poznan.pl/szczepienia-grypa/. Informacje można uzyskać także w Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia Starostwa pod nr tel.
61 8418 816 lub 61 8410 556. JF

– Podjąłem decyzję o złożeniu
odwołania w sprawie północno-wschodniej obwodnicy Poznania.
Nie chcemy, żeby za kilka lat ktoś
nam wypomniał, że nie zrobiliśmy
w tej sprawie wszystkiego, co mogliśmy – powiedział Jan Grabkowski,
starosta poznański, na specjalnej
konferencji prasowej. – To ostatni
moment, aby zarezerwować miejsce dla tej niezwykle ważnej trasy,
na którą od lat czekają mieszkańcy
naszego regionu – dodał.
Powiat poznański dalej będzie
walczyć o inwestycję i złoży odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, która została wydana pod
koniec września br. Decyzji, w której odmówiono zgody na realizację
tego drogowego zadania. Podczas
spotkania z przedstawicielami mediów starosta poznański odniósł się
do wskazań RDOŚ, które jego zdaniem są bezzasadne.
– Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej składaliśmy

Fot. Starostwo powiatowe

Powiat nie składa broni w sprawie obwodnicy
w lutym 2017 roku. Otrzymaliśmy ją
we wrześniu 2021 roku, czyli po
prawie pięciu latach! Pięciokrotnie
projektant był wzywany do uzupełnień i wyjaśnień, a termin postanowienia RDOŚ był 15-krotnie przekładany – wyliczał Jan Grabkowski.
– W związku z tym trudno zrozumieć zarzuty, że mapy są nieaktualne, zgromadzony materiał zbyt
obszerny, a raport o oddziaływaniu
na środowisko nieujednolicony –
dodał.
Inwestor nie zgadza się również
z innymi kwestiami zawartymi
w uzasadnieniu. Pojawia się w nim
m.in. argument o degradacji krajobrazu przez budowę nowej trasy. –
Patrząc w ten sposób, powinniśmy
wykluczyć jakiekolwiek inwestycje,
nie tylko drogowe – uważa starosta poznański. – Mam nadzieję, że
na decyzję Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska nie będziemy
musieli tak długo czekać – kończy.
Obwodnica północno-wschodnia
miałaby dopiąć ring wokół Pozna-

nia – połączyć ekspresówkę S11
na zachodzie z S5 na wschodzie.
Stworzyłoby to możliwość ruchu
okrężnego dookoła stolicy Wielkopolski (przy wykorzystaniu autostradowej obwodnicy i istniejących dróg ekspresowych), a także
na wyeliminowanie tranzytu z miasta oraz odciążeniu ruchu aglomeracyjnego.
– W ramach inwestycji miałaby
też powstać dodatkowa przeprawa
przez Wartę po północnej stronie
Poznania – przypomniał Marek
Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu.
Koszt budowy obwodnicy szacuje się na 1,5 mld zł. Rola samorządu powiatowego od początku miała
polegać tylko na uzyskaniu decyzji środowiskowej i ewentualnej
partycypacji w kosztach budowy.
Dotychczasowe prace kosztowały
około 800 tys. zł i były finansowane
z budżetów powiatu poznańskiego
i województwa wielkopolskiego.
KF
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Czerwonak, DOPIEWO

Różowe skrzyneczki

reklama

WARSZTAT SAMOCHODOWY
-BO
DAN
ACHOD
RAW
O NAP
AUT
OWY
SAMO
ZTAT
WARS
Damian Boiński

AUTO NAPRAWA DAN-BO

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

Oferujemy usługi w
zakresie: wymiana opon
– wulkanizacja,
DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA
– GEOMETRIA
3D
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów.
Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy ﬁrmy

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D
Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy ﬁrmy

Czy wiesz, że… 21% uczennic w Polsce musi opuścić zajęcia szkolne
z powodu braku podpaski a około
10% w ogóle nie wychodzi z tego powodu z domu? Prawie 500 000 osób
w Polsce nie stać na zakup podpasek tamponów. Z trudnościami
spowodowanymi niedostępnością
podpasek w instytucjach publicznych spotyka się jednak każda z nas
– w szkołach, urzędach, uczelniach
czy bibliotekach.
W gminie Czerwonak walczą
z wykluczeniem menstruacyjnym,
bierąc sobie za cel edukację w tym
temacie oraz zapewnienie szerokiego dostępu do bezpłatnych podpasek i tamponów w przestrzeni publicznej. W 12 miejscach na terenie
gminy zawieszone zostały specjalne
skrzyneczki, z których można bezpłatnie pobierać produkty menstruacyjne. Skrzyneczki pozostają pod
opieką instytucji, w których się znajdują jednak o ich uzupełnienie może
zadbać każdy. W ten sposób razem
czynimy świat bardziej przyjaznym
i odpowiedzialnym.
Gdzie w gminie Czerwonak znajdują się skrzyneczki?
• Gminny Ośrodek Kultury Sokół:
- siedziba główna, ul. Gdyńska 47,
Czerwonak

Fot. Materiały Prasowe

W 12 miejscach na terenie gminy Czerwonak zawieszone
zostały specjalne skrzyneczki, z których można bezpłatnie
pobierać produkty menstruacyjne

- „Klub Kogucik”, ul. Lipowa 1, Potasze
- Klub „Iskra”, ul. Północna 58,
Promnice
- Klub „Jutrzenka”, ul. Nowe Osiedle 2, Kicin
- Klub „Słoneczko”, ul. Słoneczna
3, Czerwonak
• Gminna Biblioteka Publiczna:
- filia w Czerwonaku, osiedle Przylesie 7a
- filia w Owińskach, ul. Poprzeczna
12 a
• Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN:

- pływalnia AKWEN, ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy
- Centrum Kultury i Rekreacji,
ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy
- hala sportowa, ul. Leśna 6, Czerwonak
• Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Czerwonak
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zielony 1, Czerwonak.
Red
O gminie Czerwonak czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Eko-dotacja dla szkół

Urząd Gminy Dopiewo po raz kolejny pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na zakup eko-pomocy
dla szkół podstawowych.
6 szkół podstawowych z terenu
gminy Dopiewo otrzymało po dwa
zestawy - do eksperymentów z ener-

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296

gii fotowoltaicznej i do poznawania
odnawialnych źródeł energii (zasady funkcjonowania turbin wiatrowych i wodnych, e-pojazdów, ogniw
paliwowych i systemów magazynowania energii).
Koszt przedsięwzięcia to 54 tys.
zł., z czego dotacja pokryje aż 70
procent. Wyposażenie zostało zakupione w ramach projektu „Zakup
pomocy dydaktycznych niezbęd-

Fot. Materiały Prasowe

Koszt przedsięwzięcia to 54 tys. zł.,
z czego dotacja pokryje aż 70 procent
nych do realizowania programów
edukacji ekologicznej w Szkołach
Podstawowych w gminie Dopiewo”.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych, wspomaganie
przeprowadzania obserwacji, doświadczeń i kształtowania umiejętności praktycznego wykorzy-

stania wiedzy przyrodniczej przez
uczniów oraz wypracowanie w nich
prawidłowych postaw w zakresie
właściwego wykorzystania zasobów
przyrody.
Milena Wolna

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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Komorniki

Rada Seniorów
w Komornikach

Dofinansowanie
dla OSP
Plewiska

Fot. materiały prasowe

25 października rozpoczęła działalność Rada Seniorów Gminy Komorniki. Pierwsze
posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy

O gminie Komorniki czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Skład Rady Seniorów
Gminy Komorniki
Urszula Bartkowiak (przewodnicząca), Zenon Dolata,
Ryszard Gallas, Danuta Gawlik,
Hanna Kaczmarek, Małgorzata
Kempska, Jolanta Kliber, Franciszek Kulpa, Maria Sobczyńska, Mirosława Szaj (wiceprzewodnicząca), Jan Trzebiatowski,
Danura Woźniak, Helena Zaradzka (wiceprzewodnicząca).

Członków Rady Seniorów przywitali wójt Jan Broda i sekretarz gminy
Olga Karłowska. Wójt przypomniał,
że będzie ona pełnić funkcje doradcze, by władze samorządowe miały
lepsze rozeznanie w potrzebach
i problemach seniorów. Wręczył
każdemu zaświadczenie, a następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.
Wójt pogratulował wyboru wszystkim radnym oraz życzył powodzenia
w pracy społecznej. W roli obserwatorów zasiedli przewodniczący

Rady Gminy Marian Adamski i jego
zastępca Piotr Wiśniewski, a także
dyrektor GOK Damian Konieczek
(wcześniej prezes stowarzyszenia
Aktywni Razem).
Na pierwszym spotkaniu, członkowie rady wybrali ze swego grona
prezydium. Przewodniczącą została
Urszula Bartkowiak, wiceprzewodniczącymi Helena Zaradzka i Mirosława Szaj.
Członkowie rady zostali poinformowani o zapisach w statucie, a tak-

że że mogą oni podejmować własne
uchwały dotyczące funkcjonowania
rady. Ustalono też, że posiedzenia
rady będą się odbywać nie rzadziej
niż raz na kwartał. Pojawiły się również pierwsze propozycje tematów,
którymi zajmie się Rada Seniorów.
Jej zadaniem będzie przede
wszystkim integracja komornickich
grup seniorów, reprezentowanie
ich interesów oraz podejmowanie
inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców gminy, które mogłyby się

przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.
Komornicka Rada Seniorów liczy
13 członków, a jej kadencja potrwa
pięć lat. Uchwałę o jej powołaniu
podjęli gminni radni podczas uroczystej sesji zwołanej z okazji Dni
Gminy Komorniki, 4 września 2021
roku. Zgłoszono do niej przedstawicieli kół seniorów, organizacji, instytucji działających na rzecz osób
starszych. Red

Ochotnicza
Straż
Pożarna
w Plewiskach została wyposażona
w dwa urządzenia odpompowujące
z funkcją separowania zanieczyszczeń, które wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Komorniki. Zakup sprzętu był możliwy
w ramach dofinansowania uzyskanego przez jednostkę w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij
swoje otoczenie”, organizowanym
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys.
złotych.
Doposażone pojazdy OSP Plewiska w urządzenia odpompowujące
ułatwią szybkie reagowanie w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia
mieszkańców gminy Komorniki
– m.in. poprzez zmniejszanie strat
po skutkach zalania czy skrócenie
czasu interwencji. Dodatkowo OSP
Plewiska będzie wykorzystywać zakupiony sprzęt w czasie zajęć edukacyjnych przeprowadzanych cyklicznie w szkołach i przedszkolach
zlokalizowanych w gminie.
Program „WzMOCnij Swoje
Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Skierowany jest do samorządów
i ich jednostek – np. przedszkoli,
szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą
wprowadzać ważne i długotrwałe
zmiany w swoim otoczeniu w jednej
z siedmiu następujących obszarów:
aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej
przestrzeni publicznej, środowisko
naturalne, zdrowie i inne inicjatywy
mieszczące się w celach programu.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.
pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.
Red

Budżet Obywatelski Gminy Komorniki - poznaj wyniki!

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Plewiska, Kolorowy
Plac Zabaw, Święto Pyry w Komornikach czy Kino Plenerowe na Plaży
w Chomęcicach – na te projekty oddano najwięcej głosów w IV edycji
Budżetu Obywatelskiego.
Całość tegorocznych konsultacji
była przeprowadzona elektronicznie, co oznacza, że składanie wniosków, zbieranie podpisów pod listami poparcia oraz głosowanie odbyło
się wyłącznie na internetowej platformie budżetu obywatelskiego:
www.komorniki.budzet-obywatelski.org
Przez miesiąc mieszkańcy mogli
zgłaszać projekty na inwestycyjne
i tzw. miękkie zadania do przyszłorocznego budżetu gminy. Pula na
budżet, podobnie do lat ubiegłych,
wynosiła 600 tys. zł. Na platformie internetowej zarejestrowano
40 wniosków, część z nich w ogóle
nie została zakończona, a część nie
przeszła pozytywnie oceny formalnej. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej, do głosowania zostały

mogła wynieść maksymalnie 100
tys. zł., najwięcej głosów zdobyły:
• Zakup wyposażenia dla OSP
Plewiska ;
• Kolorowy Plac Zabaw w Chomęcicach etap II;
• Sprawnościowy plac zabaw dla
dzieci w Rosnowie;
• Miejsce dla rodziny - park rodzinny;
• Zwolnij! Bezpieczne Komorniki
- Radarowe wyświetlacze prędkości
pojazdów - poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Komorniki;

dopuszczone 22 wnioski, wśród
których było 11 projektów miękkich
mieszczących się w puli środków na
nie przeznaczonych oraz 11 projektów twardych, na które mieszkańcy
mogli oddawać swoje głosy.
Głosowanie nad projektami
trwało dwa tygodnie i wzięło w nim
udział 2 595 osób.
Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Plewisk, głosowało więcej
kobiet niż mężczyzn, najczęściej
głosowano z urządzeń mobilnych.

W wyniku zakończonego głosowania (zgodnie z § 7.2 Uchwały
Nr XXX/261/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie ustalenia zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji
w zakresie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Komorniki,) wybrane zostały do realizacji następujące projekty:

Projekty inwestycyjne

Z jedenastu projektów inwestycyjnych, których wartość każdego

Projekty nieinwestycyjne

Z jedenastu projektów nieinwestycyjnych, których wartość każdego mogła wynieść maksymalnie 10
tys. zł., najwięcej głosów zdobyły:
• II Święto Pyry w Komornikach sołectwo Komorniki;
• Doposażenie dwóch wozów bojowy w bezprzewodowe narzędzia;
• Kino Plenerowe na plaży w Chomęcicach;
• Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w sołectwie Szreniawa – Rosnowo;

• Zakręcone Rowerowanie - rozwój turystyki rowerowej w gminie
Komorniki;
• Kolorowy zawrót głowy z okazji Dnia Dziecka na terenie WDK
„Koźlak” połączony z grami terenowymi;
• Festyn rodzinny - Strefa Dziecka - sportowe rozpoczęcie lata;
• Kino na leżakach;
• Laser Run ;
• Festiwal Różnej Aktywności Fizycznej „Żyj Zdrowo i Sportowo”.
Była to czwarta edycja Budżetu
Obywatelskiego w gminie Komorniki. Organizatorzy gratulują autorom zwycięskich projektów. Dziękują wszystkim za udział w akcji, za
głosowanie, a autorom projektów
za składanie pomysłów służących
innym mieszkańcom.
Realizacja zwycięskich projektów
nastąpi w 2022 roku, o czym będziemy na bieżąco informować.
Szczegółowe statystyki dotyczące
głosowania dostępne są na stronie:
https://komorniki.budzet-obywatelski.org/wyniki. Red
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Buk

Świetlica „Strefa Wyobraźni”

Kolorowanka o
o. Cieślaku

Ukazała się kolorowanka opowiadającą historię misjonarza z Dobieżyna o. Ignacego Cieślaka. Ilustracje
do wydawnictwa wykonała Patrycja
Bruch z Poznania, a autorem opisów jest znany bukowianom ks. Jan
Cieślak. Łamigłówką dla najmłodszych czytelników są krzyżówki
i inne zadania dodatkowo zamieszczone w broszurze. Kolorowanka
została wydana przez Pallottinum
pod patronatem Akademickiego
Koła Misjologicznego im. dr Wandy
Błeńskiej. Cały dochód
ze sprzedaży zostanie przeznaczony na
misje w Rwandzie.
O kolorowankę
można pytać w bibliotece. Red

Mamy nadzieję, że wkrótce uda
nam się uruchomić świetlicę także
w Szewcach, a w dalszej kolejności w Niepruszewie – mówi Anna
Krzemińska, koordynatorka świe-

tlicy, która pracuje wraz z zespołem
wychowawców: Marią Kaczmarek,
Ewą Kaczmarek, Marią Kowalską,
Mirosławą Plewą, Michaliną Targosz.

– Świetlica „Strefa Wyobraźni”
jest ważnym miejscem na mapie
naszej gminy, gdzie dzieci i młodzież po szkole mogą bezpiecznie
i twórczo spędzać czas. Szczególnie

w tych pandemicznych czasach dużej izolacji, ważne jest, aby ci najmłodsi mogli rozwijać swoje umiejętności społeczne, poznawać swoje
talenty. Mówię o tym nie tylko jako
samorządowiec, ale też ojciec trójki
dzieci, których dobro bardzo leży
mi o na sercu – stwierdza burmistrz
miasta i gminy Buk Paweł Adam.
Świetlica „Strefa Wyobraźni”
mieści się w budynku Przedszkola
Krasnala Hałabały, przy ul. Wegnera 10 (wejście od strony placu zabaw) w Buku. Na każdego uczestnika codziennie czeka podwieczorek,
a wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Kontakt: tel. 691 851 451, e-mail:
swietlica@buk.gmina.pl lub osobiście w godzinach otwarcia świetlicy.
Edyta Wasielewska
O gminie Buk czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Kolejne remonty przeprowadzono w Dobieżynie
Po kompleksowej modernizacji
Wiejskiego Domu Kultury, Dobieżyn może się pochwalić kolejnymi
remontami. W Szkole Podstawowej
na ukończeniu są prace związane
z remontem łazienek. Na parterze
placówki można będzie skorzystać
z trzech nowych łazienek, które zostały nie tylko odnowione, ale też
zapewniono im całkowicie nowe
wyposażenia. Na inwestycję przeznaczono fundusze z budżetu gminy i jej koszt wyniósł 155.499,65 zł.
To nie koniec usprawnień, które
znacznie poprawiły funkcjonowanie
szkoły. Dzięki temu, że biblioteka
publiczna przeniosła się do Wiejskiego Domu Kultury można było
skorzystać z dodatkowego pomieszczenia, które zostało przeznaczone
na salę lekcyjną dla klasy VI.

Fot. Materiały prasowe

Świetlica działa już od 28 lat i finansowana jest z budżetu miasta
i gminy Buk. – Odpowiadamy
przede wszystkim na potrzeby dzieci, stąd poświęcamy część czasu na
odrabianie z nimi lekcji. W tygodniowym rozkładzie zajęć mamy:
poniedziałki z eksperymentami
chemicznymi, kulinarne wtorki,
środowy Five O’clock (zajęcia z wykorzystaniem języka angielskiego),
a w czwartki i piątki zajęcia kreatywne związane z umiejętnościami manualnymi (slimy, plecenie
bransoletek, rysunkowe potyczki).
Codziennie jemy wspólny podwieczorek, niekiedy przygotowujemy
go wspólnie z dziećmi. Bierzemy
udział w Europejskim Tygodniu
Kodowania CodeWeek 2021, realizując projekt „Programowanie bez
prądu”. W planach mamy przystąpienie do projektu promującego umiejętności programowania
z wykorzystaniem klocków Lego.

Fot. materiały prasowe

Po długiej przerwie wznowiła swoją działalność świetlica „Strefa Wyobraźni” w Buku. Placówka zaprasza
na zajęcia dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat. Pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 15 -18

– Wcześniej, nie dysponując tą
przestrzenią musieliśmy zrezygnować ze stołówki, która była salą

lekcyjną tej klasy. Pomieszczenie
przed oddaniem do użytku wymagało też remontu i wyposażenia

– mówi Marlena Kwiecińska-Kańduła, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobieżynie.
W Wiejskim Dom Kultury jeszcze ciągle przeprowadzane są jakieś usprawnienia. W tym celu, aby
wygospodarować jeszcze jedną salę
na parterze, zamontowano ściankę
mobilną. – Dzięki temu, jeśli oczywiście jest taka potrzeba, dom kultury zyskuje dodatkową przestrzeń
i możliwość zorganizowania na
przykład dwóch niezależnych imprez – mówi Ilona Dębska, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
i Gminy Buk.
Koszt inwestycji, na którą przeznaczono pieniądze z budżetu gminy wyniósł 15.436,60 zł.
EWA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
w siedzibie urzędu przyznano nagrody wyróżniającym się w pracy
dyrektorom szkół i przedszkoli oraz
nauczycielom z gminy Buk. Nagrody wręczyła sekretarz miasta i gminy Buk Aleksandra Wawrzyniak,
dziękując nauczycielom za trud
włożony w ich pracę.
Ze Szkoły Branżowej I Stopnia
w Buku w gronie nagrodzonych
znaleźli się: Bernadeta Halasz-Hypka, Maciej Hoffmann, Karolina
Wawrzyniak; ze Szkoły Podstawowej w Buku: Kamila Kaseja, Dorota
Ogonowska-Springer, Lidia Pąpka, Mirosława Sznycer, Renata
Wesołek; ze Szkoły Podstawowej
w Dobieżynie: Marlena Kwiecińska-Kańduła, Dariusz Sommerfeld, Karolina Szajstek; ze Szkoły Podsta-

Fot. Materiały prasowe

Medale i odznaczenia dla wyróżniających się nauczycieli

wowej w Szewcach: Iwona Fengler,
Mariola Sobkowiak, Mirosława
Zwęgrodzka.
Nagrody otrzymali też nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie: Joanna
Christop, Natalia Izabela Fagasik,
Rafał Skomra: z Przedszkola Hałabały w Buku: Katarzyna Leśniczak,
Iwona Miga; z Przedszkola w Buku:
Sławomira Polcyn.
Ponadto
troje
nauczycieli
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Niepruszewie otrzymało odznaczenia państwowe. Medal za Długoletnią Służbę – Brązowy Krzyż
Zasługi dostała Małgorzata Zeuschner, zaś Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Natalia
Fagasik i Katarzyna Kłak.
EWA
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Kostrzyn

Capstrzyk patriotyczny w 82.
rocznicę operacji „Tannenberg”
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Uczestnicy przeszli ulicą Poznańską
i Dworcową do miejsca sądu mieszkańców Kostrzyna i Nekli w Domu
Katolickim, gdzie pod tablicą upamiętniającą zamordowanych ma
Rynku mieszkańców kwiaty złożyły
władze samorządowe gmin Nekla
i Kostrzyn. Następnie przemarsz
przeszedł dalej ulicami Dworcową,
Szymańskiego i Średzką, gdzie pod
figurą Najświętszej Maryi Panny
złożono kolejną wiązankę kwiatów
– upamiętniając pierwszą ofiarę hitlerowskiej okupacji – ówczesnego
sekretarza Urzędu Miejskiego Stanisława Matyska. Główne uroczystości odbyły się na kostrzyńskim
Rynku przy Pomniku Walki i Męczeństwa. Po przywitaniu mieszkańców odegrano i odśpiewano hymn
RP oraz krótko przedstawiono rys
historyczny zbrodni, która nastąpiła
20 października 1939 r. ok. godziny
16:20 na kostrzyńskim Rynku, kiedy to strzałem w tył głowy zabijano
więzionych wcześniej przez 2 dni
w zimnie i głodzie mieszkańców
naszej okolicy tylko dlatego, że byli
Polakami.
Wszystko to odbywało się na
oczach zgromadzonych przerażonych mieszkańców. Ofiary zbrodni

Fot. P. Bankiewicz

20 października spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie wyruszył przemarsz
mieszkańców, rozpoczynając obchody 82. rocznicy operacji „Tannenberg”

zostały wcześniej skazane przez Sąd
Doraźny składający się z miejscowych Niemców wyrokami śmierci,
bez udowodnienia winy. Sąd ten
odbył się w Domu Katolickim, później ofiary przeszły drogę z Domu
Katolickiego ulicą Dworcową i Po-

znańską na Rynek. Zwłoki rozstrzelanych przewieziono następnie do
zbiorowej mogiły przy cmentarzu.
Godny pochówek ofiar nastąpił dopiero po zakończeniu II wojny światowej na kostrzyńskim cmentarzu,
gdzie spoczywają do dzisiaj.

Następnie głos zabrał burmistrz
gminy Kostrzyn Szymon Matysek, wspominając zamordowanych
mieszkańców Kostrzyna, Nekli
i okolic, a także poświęcając sporo
uwagi pielęgnowaniu wolności oraz
pamięci i szacunku zarówno do hi-

storii, jak i drugiego człowieka.
Kolejnym punktem programu
obchodów było odczytanie Apelu
Poległych, którego dokonał dh Michał Traskowski – drużynowy 10.
KDH „Riposta”. Potem zgromadzeni mieszkańcy uczcili pamięć poległych podczas II wojny światowej
minutą ciszy, a następnie trębacz
odegrał pieśń „Śpij kolego”.
Symboliczne wiązanki kwiatów
złożyły zgromadzone delegacje samorządów, szkół oraz organizacji
a przed pomnikiem pochyliły się
także przybyłe na uroczystość poczty sztandarowe. Na zakończenie
uroczystości tradycyjnie odegrano
i odśpiewano Rotę.
Organizatorzy pragną złożyć
podziękowania dla Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Kostrzyn,
kostrzyńskich harcerek i harcerzy
oraz Komisariatu Policji w Kostrzynie za pomoc w organizacji uroczystości oraz wszystkim uczestnikom
za przybycie, które jest wyrazem
szacunku i pamięci do naszej wspólnej historii. ŁS
O gminie Kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl

100-lecie Przedszkola nr 1

Powołano TMZK

Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
kierownicy i dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy Kostrzyn
oraz licznie zgromadzeni obecni
i byli pracownicy przedszkola.
Podczas spotkania wręczone
zostały pamiątkowe dyplomy dla
zasłużonych emerytowanych pracowników przedszkola, wśród
nich znalazły się: Maria Matysek,
Aleksandra Brylewska, Helena
Zielińska, Irena Marczewska,
Anna Adamczewska, Irena Goździak- Łoza, Elżbieta Michałowska, Hanna Markiewicz, Jolanta

Kaźmierczak, Urszula Fiołek,
Anna Filary, Danuta Roszkowiak,
Mariola Stefańska, Małgorzata
Stroińska, Halina Strzelczyk, Halina Machowska, Elżbieta Bayer,
Wanda Wesołek.
Dla zebranych gości program artystyczny przygotowali wychowankowie przedszkola pod okiem: Beaty Goździak, Justyny Przybylskiej
i Aleksandry Godery. Dzieje oświaty przedszkolnej na terenie gminy
Kostrzyn można poznać na stronie
przedszkole-kostrzyn.pl.
PB

26 października w Sali Sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
ponad 40 osób zgromadziło się by
powołać Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kostrzyńskiej. Rok powołania towarzystwa nie jest przypadkowy, bowiem Kostrzyn obchodzi
770-lecie nadania praw miejskich.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kostrzyńskiej, będzie dbać o dobre
imię miasta i gminy oraz o rozwój
i propagowanie lokalnej kultury,
tradycji i historii.

Założycielami towarzystwa jest
wielu miłośników historii, kultury,
społeczników oraz przedsiębiorców.
W skład zarządu weszli: Ada Niemier-Pokrop – prezes, Kazimierz
Matysek – wiceprezes, Przemysław
Dobrogojski – wiceprezes, Barbara Jaskuła – sekretarz, Katarzyna
Jakubowska – skarbnik, a Komisję
Rewizyjną stanowić będą Marek
Kowalski – przewodniczący, Elżbieta Grzelak – członek, Maksymilian
Michalak – członek. ŁS

Fot. M. Kemnitz

Fot. Łukasz Szał

22 października w Sali Kostrzynianka przy MGOK w Kostrzynie
odbyła się uroczystość z okazji
100-lecia powstania w Kostrzynie
zorganizowanej formy opieki dla
najmłodszych dzieci. Przedszkole
nr 1 w Kostrzynie jest spadkobiercą
tej inicjatywy.
W uroczystości wzięli udział
Wielkopolski Wicekurator Oświaty
Zbigniew Talaga, burmistrz gminy
Kostrzyn Szymon Matysek, v-ce
burmistrz Waldemar Biskupski,
przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Banaszak, członkowie
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Tarnowo Podgórne

Nie zgadzamy się
na takie podwyżki!

19 października w Tarnowie Podgórnym spotkali się włodarze
z około 40 gmin z 5 województw oraz dwóch starostów
(powiaty: pucki i milicki)

Fot. Materiały prasowe

O proteście gmina Tarnowo Podgórne informuje m.in. na swoich
billboardach przy Drodze Krajowej nr 92.

Po zjeździe odbyła się konferencja prasowa. Na pytania dziennikarzy odpowiadali (od lewej): burmistrz
Karlina Waldemar Miśko, burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka,
burmistrz Jaraczewa Dariusz Strugała oraz burmistrz Twardogóry Paweł Czuliński, a także sekretarz
powiatu puckiego Jarosław Łagowski.
Celem spotkania było wypracowanie wspólnej strategii działania protestu wobec drastycznych podwyżek
cen gazu, jakie dotknęły mieszkańców. W spotkaniu uczestniczył także
członek zarządu G.EN Gaz Energia
Ireneusz Sawicki, a także posłowie
Waldy Dzikowski i Jakub Rutnicki.
Obrady były transmitowane, a w sali
były obecne najważniejsze redakcje
ogólnopolskie i lokalne.
Zjazd miał być okazją do uzyskania wyczerpujących wyjaśnień od
spółki G.EN Gaz Energia na temat
przyczyn tak drastycznej podwyżki
cen gazu oraz przedstawienia kroków jakie firma dotychczas podjęła,

by te ceny obniżyć. Niestety, w opinii samorządowców tłumaczenia
przedstwiciela spółki nie były zadowalające. Dlatego zostały przygotowane wystąpienia do rządowych
instytucji i urzędów: Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, a także do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów
Państwowych. Podpisali je wszyscy
obecni na sali włodarze.
Głos zabrali również parlamentarzyści – posłowie na Sejm RP Waldy
Dzikowski i Jakub Rutnicki, którzy
zadeklarowali wsparcie dla protestujących.

Do pism dołączono prawie 20 tys. podpisów mieszkańców,
sprzeciwiających się drastycznym podwyżkom cen gazu.

Uczestnicy zjazdu powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny
Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Do jego prezydium
zostali wybrani:
• koordynator krajowy:
– Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa
Podgórnego;
• koordynatorzy regionalni:
– Jarosław Białk, starosta pucki
(woj. pomorskie),
– Paweł Czuliński, burmistrz
Twardogóry (woj. dolnośląskie),
– Waldemar Miśko, burmistrz
Karlina (woj. zachodniopomorskie)
– Dariusz Strugała, burmistrz Jaraczewa (woj. wielkopolski – część

Biało-czerwony Pałac Jankowice
nie był Bobrujsk. Wystawa Wielkopolanie w Bobrujsku w 1919-1920
roku – fotografie z albumu Jana Milewskiego, na dotychczas badaczom
nieznanych zdjęciach, prezentuje
nam ich historię, będąc także fotograficzną dokumentacją frontowego życia wszystkich jednostek
i poddziałów 1. Dywizji Strzelców
Wielkopolskich. Opowiada nam

Otwarcie wystawy
odbędzie się
13 listopada
o godz. 16.00

Fot. Materiały prasowe

Chcąc uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, zapraszamy na tematyczną
wystawę Wielkopolanie w Bobrujsku w 1919-1920 roku – fotografie
z albumu Jana Milewskiego, która gościć będzie w przestrzeniach
Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo
Podgórne), dzięki współpracy z Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie.
Sformowana w okresie powstanie
wielkopolskiego Armia Wielkopolska nie złożyła po jego zwycięstwie
broni. W 1919 i 1920 r. poszczególne jej oddziały brały udział w bojach
o kształt wschodniej granicy Drugiej
Rzeczypospolitej. Jednym z miast
w którym stacjonowali Wielkopola-

wschodnia)
– Tomasz Szulc, nurmistrz Opalenicy (woj. kujawsko-pomorskie
oraz wielkopolskie
– cz. zachodnia)
Podpisane wystąpienia w odpowiednich urzędach w Warszawie
złożył osobiście burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, o czym piszemy
na str. 3.
Do wystąpień załączono kopie list
z podpisami mieszkańców – swój
sprzeciw wobec tak drastycznych
podwyżek cen wyraziło prawie 20
tys. osób. W piśmie przewodnim
zawarto prośbę o wyznaczenie
możliwie jak najszybszego terminu

spotkania z ministrami i prezesami
urzędów.
– Czekamy również na szczegóły
zaproszenia na posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu
i Aktywów Państwowych, jakie
złożył nam poseł Jakub Rutnicki –
powiedział wójt Tadeusz Czajka.
– Będziemy rozmawiać z każdym,
kto pomoże naszym mieszkańcom.
Jesteśmy gotowi także do tego, by
zorganizować protest w Warszawie.
ARz

ona o wydarzenia z jej życia, ważnych zarówno dla całej Dywizji, jak
i dla poszczególnych jej pułków.
Mamy więc tu obrazy nie tylko
strzelców, artylerzystów czy lotników, ale także oddziałów tyłowych,
jak chociażby tabory i rzeźnia.
Wszystko to razem sprawia, że album Jan Milewskiego jest niezwykle
unikalnym dokumentem prezentującym nieco zapomniany fragment
historii żołnierzy wywodzących się
w większości z Wielkopolski. Wystawa stworzona została w oparciu
o prywatne zbiory rodziny Paszkowskich przez Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie i Muzeum Niepodległości w Poznaniu.
Jej otwarcie odbędzie się 13 li-

stopada o godz. 16.00 i zostanie
wzbogacone o prelekcję dr Michała
Krzyżaniaka – dyrektora Muzeum
Powstańców Wlkp. w Lusowie oraz
występ artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Ekspozycja będzie dostępna
w przestrzeniach Pałacu Jankowice
do 28 listopada. Wstęp – z wyjątkiem otwarcia wystawy – wolny. Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych
wejściówek na otwarcie wystawy
pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.– pt
w godz. 8.00 – 20.00, sobota –
niedziela w godz. 12.00 – 20.00).
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje
dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl. Red

O proteście przeciwko podwyżkom
piszemy także na
naszglospoznanski.pl
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stęszew, Kostrzyn
OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
informuje, że 4 listopada 2021 roku zostaną podane do publicznej wiadomości,
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy
ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne w Biuletynie Informacji Publicznej - WYKAZY nieruchomości
gminnych położonych w Lusowie, Przeźmierowie i Rumianku, które zostały
przeznaczone do zbycia w trybie przetargu oraz w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261
oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl.

Wybudują zbiornik

18 października w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew została
podpisana umowa na budowę zbiornika retencyjnego na terenie
stacji uzdatniania wody w Sapowicach (gm. Stęszew)

Burmistrz gminy Stęszew

Fot. Materiały Prasowe

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został
w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 294 Burmistrza Gminy Stęszew z 21
października 2021r.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,
e-mail: geodeta@steszew.pl.

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

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na II przetarg ustny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Podgórnej nr 6, gm. Stęszew,
Nr KW PO1S/00038195/4
Dane dotyczące nieruchomości:

Poz.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Nr działki Powierzchnia
Data przetargu
w ha
160/18
0.0334
07.12.2021
160/17
0.0331
07.12.2021
160/16
0.0327
07.12.2021
160/15
0.0322
07.12.2021
160/1
0.0379
07.12.2021
160/2
0.0330
07.12.2021
160/3
0.0326
07.12.2021
160/4
0.0322
07.12.2021

Godzina Cena wywoławcza
przetargu
netto
8:30
55.000,00zł
9:00
54.000,00 zł
9:30
54.000,00 zł
10:00
53.000,00 zł
11:00
61.000,00 zł
11:30
54.000,00 zł
12:00
53.000,00 zł
12:30
53.000,00 zł

Wadium Postąpienie
5.500,00 zł
5.400,00 zł
5.400,00 zł
5.300,00 zł
6.100,00 zł
5.400,00 zł
5.300,00 zł
5.300,00 zł

550,00 zł
550,00 zł
550,00 zł
550,00 zł
610,00 zł
550,00 zł
550,00 zł
550,00 zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, położona we wsi Łódź, teren lekko nachylony,
ze znacznym spadkiem od strony zachodniej, dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ozn.
nr ewidencyjnym 160/19, stanowiącą nieurządzoną drogę wewnętrzną. Brak dostępu do sieci infrastruktury
technicznej; bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy plan
zagospodarowania - brak.
Dla tego terenu wydane zostały Decyzje z dnia 14.12.2020r. Burmistrza Gminy Stęszew o warunkach zabudowy rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
- działka nr 160/18 - Decyzja Nr 096/20,
- działka nr 160/17 - Decyzja Nr 095/20,
- działka nr 160/16 - Decyzja Nr 094/20,
- działka nr 160/15 - Decyzja Nr 093/20,
- działka nr 160/1 - Decyzja Nr 089/20,
- działka nr 160/2 - Decyzja Nr 090/20,
- działka nr 160/3 - Decyzja Nr 091/20,
- działka nr 160/4 - Decyzja Nr 092/20,

• Miejsce przetargu: sala ślubów Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.
• Termin wniesienia wadium: do dnia 01.12.2021r.

na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.

• Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11,
tel. 61 819 71 49, adres e- mail geodeta@steszew.pl

• Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP,
wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew.

szew otrzymała dofinansowanie
w wysokości 150 tys. zł na realizację tego zadania. Pozyskane środki
pochodzą z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, dedykowanych dla inwestycji realizowanych
w miejscowościach, w których funk-

cjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Pozostała kwota pochodzi z budżetu
gminy Stęszew. Red
O gminie Stęszew czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Zapłonęły znicze pamięci
Szkoła Podstawowa w Stęszewie
włączyła się w akcję „Zapal znicz
pamięci” organizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu
i projekt MEiN „Szkoła pamięta”.
Znicze uczniów zapłonęły w miejscach pamięci na terenie całej gminy Stęszew.
W ramach akcji „Zapal znicz
pamięci” młodzież uczciła pamięć
polskich patriotów, którzy zostali
zamordowani w pierwszych miesiącach II wojny światowej w ramach
operacji „Tannenberg”. Znicze zapalili w niedzielę, 24 października
m.in. na Grobach w Wypalankach
czy pomniku na Rynku w Stęszewie.
Pamiętali również o Marianie
Kuiku z Trzebawia, którego Niemcy
zamordowali w publicznej egzekucji
27.09.1944 r.

Fot. Tomasz Woźniak

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został
w siedzibie urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 285 Burmistrza Gminy Stęszew
z 28 września 2021r.

Wykonawcą inwestycji jest firma
ROSMOSIS
WAWRZYNIKA
GROUP sp. z o.o. Spółka Komandytowa z miejscowości Zduny. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
370.818,97 zł.
Przypomnijmy, że gmina Stę-

Natomiast w tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych w murach Szkoły Podstawowej
w Stęszewie odbyły się specjalne
lekcje o lokalnych bohaterach, a następnie uczniowie wraz z nauczycie-

lami zapalili na ich grobach znicze,
które były wyrazem szacunku dla
ich życia i dokonań oraz znakiem
pamięci. Posprzątali także lokalne
mogiły.
Tomasz Woźniak

Pomoc potrzebującym
Mieszkanka Trzeka (gm. Kostrzyn)
będąca w trudnej sytuacji życiowej i
materialnej w wyniku utraty najbliższych i trudności spadkowo-finansowych, zwróciła się o pomoc do
poseł Jadwigi Emilewicz w sprawie
remontu domu, który był w bardzo
złym stanie z powodu zawalającej
się konstrukcji dachu oraz wilgoci i
zagrzybienia na ścianach.
Po przeczytaniu historii Pani Teresy poseł Jadwiga Emilewicz skontaktowała się z burmistrzem gminy
Kostrzyn Szymonem Matyskiem,
który również zadeklarował swoją
pomoc. Po oględzinach i wykonaniu
kosztorysu, przystąpiono do remontu, w tym wymiany dachu.

Fot. Łukasz Szał

Burmistrz gminy Stęszew

Dzięki wspólnemu działaniu
udało się pomóc potrzebującej
mieszkance gminy Kostrzyn, która
pomimo samotnego wychowywania

dzieci wkłada całe serce i swój czas
by uzyskać finanse na niezbędne
spłaty należności.
ŁS
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Dopiewo

Odsłonięcie tablicy na rondzie w Więckowicach.

Wiktor Napierała z pamiątkową statuetką z dziadkiem i mamą.

Na uroczystej XXXV sesji Rady Gminy Dopiewo radni
ustanowili Nagrodę im. Adriana Napierały Wójta Gminy
Dopiewo 2014 - 2020 „Dopiewski Talent”. Mają ją otrzymywać
wybitnie utalentowani młodzi mieszkańcy gminy Dopiewo
– do 26 roku życia

Statuetki Dopiewskiego Talentu.

Upamiętnili wójta
Adriana Napierałę
Wójt Napierała zmarł przedwcześnie w wieku 42 lat w końcu
ubiegłego roku. Cieszył się dużą
popularnością społeczną, zdobywając w wyborach samorządowych
w 2014 i 2018 r. odpowiednio: 67,5
i 78% głosów. Był dobrym gospodarzem, który dbał o zrównoważony rozwój gminy Dopiewo. W 2020
r. zajęła ona 5. miejsce w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość” w kategorii gmin wiejskich,
a Urząd Gminy Dopiewo – tytuł
„Wielkopolska Jakość”. On sam
otrzymał wcześniej tytuł „Wielkopolskiego Menadżera Jakości”.
Głosowanie było jednomyślne
– za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni (19 z 21
wchodzących w skład Rady Gminy
Dopiewo). Pierwszą statuetkę – na

pamiątkę – otrzymał 9-letni syn
zmarłego wójta. Wręczył mu ją,
wraz z certyfikatem autentyczności, wójt Paweł Przepióra.
Autorem rzeźby „Dopiewski Talent” jest Piotr Makała, który ma
w dorobku m.in. makietę grodu
w Dąbrówce, miniaturę budynku
Sejmu RP – znajdującą się w Sejmie RP oraz sporą część wrocławskich krasnali. Statuetka łączy brąz
i kamień, ma dębową podstawę.
Symbolizuje talent, który czerpiąc
z różnych źródeł tworzy nową wartość (wypolerowany kamień wyniesiony na trójnogu) i się rozwija
(górny element wybijający się pionowo z obręczy wokół kamienia).
Po sesji przedstawiciele samorządu i rodziny wspominali wójta
Napierałę. Oprócz wspomnianych
wcześniej samorządowców gminy

Dopiewo, powiatu poznańskiego
i województwa wielkopolskiego,
osobistą refleksją podzieliła się
prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, a wcześniej żona
zmarłego – Joanna Napierała i ojciec Eugeniusz Napierała. Wyświetlono też film wspomnieniowy.
W uroczystości wzięło udział
wielu samorządowców z okolicznych gmin. Oprawę muzyczną
zapewnił 19-letni organista ze
Skórzewa i student poznańskiego
Uniwersytetu Muzycznego – Hubert Trojanek oraz laureat „Dopiewskiego Filara” w kategorii
„ambasador” sprzed 4 lat – Grzegorz Tomczak (z Dopiewa) z zespołem, znany m.in. z refleksyjnych
poetyckich piosenek i programów
kabaretowych z Zenonem Laskowikiem.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona śp. Adrianowi Napierale, przekrojowo pokazująca
jego aktywność, dorobek i pracę.
Uroczystość upamiętnienia rozpoczęła się wcześniej – godzinę
przed sesją, przy rondzie w Więckowicach znajdującym się na DW
307. Trzy tygodnie wcześniej,
podczas wrześniowej sesji Rady
Gminy Dopiewo radni zadecydowali o nadaniu temu rondu imienia
Adriana Napierały i przed październikową sesją nastąpiła symboliczna inauguracja ronda pod
nadaną nazwą. Jego syn Wiktor,
wspólnie z samorządowcami: obecnym wójtem gminy Dopiewo Pawłem Przepiórą, przewodniczącym
Rady Gminy Dopiewo Leszkiem
Nowaczykiem, wicemarszałkiem
woj. wielkopolskiego Wojciechem

Fot. Urząd Gminy Dopiewo / Beata Spychała, Michał Juskowiak, Milena Wolna i Adam Mendrala

W upamiętnieniu uczestniczyli samorządowcy z okolicznych gmin, rodzina i znajomi.

Jankowiakiem i wicestarostą Tomaszem Łubińskim, odsłonił jedną z tablic. Pozostałe 3 tablice
odsłonili prezesi jednostek OSP
z Dopiewa – Paweł Jurga, Palędzia
– Eugeniusz Czyż i Zakrzewa –
Wojciech Dorna. Syn patrona ronda razem z wicemarszałkiem posadził również na rondzie drzewo.
Rondo poświęcił proboszcz rodzinnej parafii Adriana Napierały – ks.
kan. Roman Janecki, w asyście ks.
Marka Niemira, proboszcza parafii
w Skórzewie. Fanfary w momencie
inauguracji zagrali przedstawiciele
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wydarzenia

Złote Hipolity wręczone

Wręczeniu nagród towarzyszyła prezentacja książki „Wybitne Osobistości Pracy Organicznej 2001-2020”

Wyniki Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego

projekt „Doły Konarzewskie – wiata
wypoczynkowa z infrastrukturą rowerową” uzyskał ponad 45% głosów grupowych (1190). Najlepszy
wśród projektów z grupy sołectw
małych okazał się „Park Wiejski
w Gołuskach – nowe ścieżki”, na
który oddano blisko 61% głosów tej
grupy (316).
Najbardziej zróżnicowane poparcie zyskało „Bezpieczne Dopiewo”,
przewidujące zakup łodzi ratunkowej i 4 defibrylatorów, a także przeszkolenie mieszkańców z udzielania
pierwszej pomocy. Głosowali na ten
projekt mieszkańcy z największej
liczby miejscowości (16 z 21). Tak,
jak w przypadku innych projektów
przewaga poparcia z własnego sołectwa była wyraźna. 65% głosów
oddali na ten projekt mieszkańcy Dopiewa, spośród pozostałych
miejscowości ok. 13% głosów było
z Dopiewca i ok.10% z Więckowic.
Projekt był jednym z 3 projektów
o relatywnie dużym „poparciu papierowym” w postaci głosów oddanych do urny – ok. 40% (większość
projektów miała niemal 100% „poparcia elektronicznego”, bo aż 6
z 9). AM

Graf. Michał Juskowiak

„Bezpieczne Dopiewo”, „Doły Konarzewskie – wiata wypoczynkowa
z infrastrukturą rowerową” i „Park
Wiejski w Gołuskach – nowe ścieżki” – to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego
Budżetu Obywatelskiego, które
zostaną zrealizowane przez gminę
Dopiewo w 2022 r. W szóstej edycji
DBO mieszkańcy gminy Dopiewo
głosowali na 9 projektów, oddając
8395 głosów.
O rozstrzygnięciu zadecydowały głosy ważne, których było 8283,
w tym 6763 – oddanych drogą elektroniczną przez formularz na stronie dbo.dopiewo.pl i 1420 głosów
„papierowych” – wrzuconych do
urny w Urzędzie Gminy Dopiewo.
W gminie Dopiewo projekty rywalizują ze sobą w trzech grupach.
W każdej grupie wyłaniany jest
zwycięzca. Największa konkurencja
była wśród sołectw dużych, gdzie
zgłoszono 4 projekty. W gronie
sołectw średnich projekty były 3,
a wśród sołectw małych – tylko 2.
Wyrównaniu szans w rywalizacji
wewnątrzgrupowej służyły wskaźniki korygujące, dzięki czemu głosy
oddane na projekty z mniejszych sołectw zyskały na sile, ale ich zastosowanie nie zmieniło kolejności.
Ponad połowę głosów ważnych,
bo aż 5030, oddano na projekty
grupy sołectw dużych, z czego na
zwycięskie „Bezpieczne Dopiewo”
44% w grupie (2393 głosy). Zwycięzca z grupy sołectw średnich –

O rozstrzygnięciu
zadecydowały głosy
ważne, których było
8283

Dyrektor żłobków
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie
wybrana została Marta Formanek.
Ma ona bogate doświadczenie
oświatowe - będzie więc zarządzać
dwoma nowymi jednostkami w Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie,
które ruszą w przyszłym roku. ŁS

Fot. UM Kostrzyn

Mickiewicza w Poznaniu i Dominik
Górny jako sekretarz.
Laureatami Złotego Hipolita
2021 zostali: prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu w latach 2012-2020;
prof. Bronisław Marciniak, rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 2008-2016 oraz Ry-

szard Szulc, prezes zarządu Ataner-Poznań.
Wręczeniu nagród towarzyszyła prezentacja książki „Wybitne
Osobistości Pracy Organicznej
2001-2020”. Książka ukazała się
nakładem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jej autorem jest dr
Marian Król. Rangę wydawnictwa
podkreślają patronaty honorowe,
które objęli: metropolita poznański
abp dr Stanisław Gądecki; marszałek województwa wielkopolskiego
Marek Woźniak; Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza reprezentowany przez prof. Bogumiłę Kaniewską – rektor; Polski Uniwersytet
na Obczyźnie w Londynie, którym
kieruje prof. Tomasz Kaźmierski –
rektor; Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Jan Grabkowski – starosta. Mecenasem wydawnictwa jest
Fundacja PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza. Partnerem wydawnictwa jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Partnerem
projektu jest Powiat Poznański.
Do grona partnerów należy również Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
z marką „Polski Cukier”. W gronie sponsorów znalazła się m.in.:
Fundacja Zakłady Kórnickie, ATANER-Poznań; firma TFP-Dziećmierowo i Królewski Order Św.
Stanisława BM.
Dominik Górny

Ulica Sobieskiego
z nową nakładką
Na ulicy Sobieskiego w Kostrzynie
trwają ostatnie prace związane z
poprawą nawierzchni. Cała droga
posiada już utwardzenie w postaci
nakładki asfaltowej. Zamontowane
zostaną jeszcze progi zwalniające.
Inwestycję realizuje firma ZRW Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach,
gm. Nekla. SM

Fot. Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Zbigniew Ostrowski

„To jedyna nagroda we współczesnej Polsce, o której powstała ponad 500-stronicowa książka-album.
Historia i prestiż w jednym. Tym
bardziej zaszczyt, że zostałem wyróżniony Złotym Hipolitem” – mówili tegoroczni laureaci Godności
„Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”. Kameralna gala połączona
z promocją wydawnictwa odbyła się
28 października w gabinecie rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Złoty Hipolit wszedł w nowy etap
historii. Od tego roku Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego będzie przyznawać maksymalnie cztery statuetki w roku (przez
ostatnie 20 lat było ich zazwyczaj
osiem). Co więcej, kapituła nie jest
powołana na jeden rok lecz na lata
2021-2023. Przewodniczy jej prof.
Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, zaś członkami są: Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu;
prof. Hanna Kostrzewska – rektor
Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu;
Sławomir Lechna – redaktor naczelny gazety „Nasz Głos Poznański”; dr Tomasz Łęcki – dyrektor
Muzeum Narodowego Oddział
w Poznaniu; prof. Tadeusz Wallas –
prorektor Uniwersytetu im. Adama
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Kórnik

Kórnicki Klub Rodzinny

Aktualnie oferta KKR to bezpłatne
zajęcia dla małych dzieci (0-5 lat)
i ich rodziców pod merytoryczną
opieką pedagogów. Skoncentrowane są na stymulowaniu rozwoju
dziecka i podążaniu za jego potrzebami, a jednocześnie inspirowaniu.
Dla niektórych dzieci będą to
pierwsze doświadczenia związane
z przestrzenią publiczną i grupą rówieśniczą, mogące w późniejszym
czasie skutkować łatwiejszą adaptacją w żłobku lub w przedszkolu.
Zajęcia są też wartością dla rodziców. Zapewniają wsparcie pedagoga, poznanie wartościowych zabaw
wraz ze zrozumieniem płynących
z nich korzyści rozwojowych. Ponadto umożliwiają wymianę doświadczeń z innymi rodzicami oraz
dają możliwość zobaczenia swojego
dziecka w kontekście społecznym.
Geneza KKR związana jest z projektem „Dobry start – zapobieganie
zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do
dobrej jakości usług społecznych”
zrealizowanym w latach 2018-2020
przez Instytut Małego Dziecka im.
Astrid Lindgren w partnerstwie
z województwem wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
12.03.2018 r. ROPS ogłosił nabór zgłoszeń dla gmin, które chciałyby uruchomić na swoim terenie
Lokalny Klub Rodzinny. Inicjatywą
zainteresował się Marek Grobelny z Przedszkola Kolumb Kraina
Małego Odkrywcy, który po przeprowadzeniu badania dotyczącego
zapotrzebowania oraz dostępności
tego typu usług wśród lokalnych rodzin, zgłosił gminę Kórnik do udziału w projekcie oraz zainteresował
naszą okolicą referenta ds. rozwoju
usług z ROPSu Poznań Andżelikę
Majkowską.
Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem, co wskazywało na duże
zapotrzebowanie na działania skie-

Fot. Materiały prasowe

W Kórniku właśnie wdraża się innowacyjną usługę społeczną „Kórnicki Klub Rodzinny”

Pomysł został
ciepło przyjęty
przez Urząd Miasta
i Gminy Kórnik
rowane do rodzin z małymi dziećmi
w Wielkopolsce. Finalnie oceniono,
iż wytyczone kryteria najlepiej spełniają gminy Czarnków, Jarocin oraz
Rawicz i to tam powstały Lokalne
Kluby Rodzinne.
Pomimo braku zakwalifikowania
gminy Kórnik do głównej części
projektu, wkrótce sprawy i tak potoczyły się pomyślnie. 25.04.2018
r. wystosowano pismo do ówczesnego burmistrza Jerzego Lechnerowskiego z zaproszeniem do
zaangażowania ze strony gminy
Kórnik, bowiem w miejscach, gdzie

nie sfinansowano utworzenia Lokalnego Klubu Rodzinnego projekt
zakładał upowszechnianie modelu
nowej usługi społecznej. Zachęcano gminy do wykorzystania własnych środków finansowych, ale
zapewniono dostęp do obszernego
tzw. „know-how” poprzez szkolenia, doradztwo i możliwość wizyt
studyjnych.
Pomysł został ciepło przyjęty
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik
i jeszcze w 2018 roku przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące
porozumienia. Następnie 6 marca
2019 r. referent ds. rozwoju usług
z ROPS w Poznaniu Andżelika Majkowska zorganizowała spotkanie
w KCRiS Oaza, na którym przedstawiono korzyści oraz ideę wdrażania
usług społecznych skierowanych do
rodzin z małymi dziećmi.
Podczas narad kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecz-

nej Ewa Soczyńska, dyrektor OPS
w Kórniku Agnieszka Mieloch oraz
wiceburmistrz Sebastian Wlazły
wraz z innymi przedstawicielami
samorządu zgodnie stwierdzili, że
w kórnickiej gminie również powinny funkcjonować podobne rozwiązania. Do udziału w procesie wdrażania zaproszono lokalne podmioty
i placówki edukacyjne. Chęć wsparcia wypracowania innowacyjnych
rozwiązań wyrazili dyrektor Żłobka
Hocki Klocki w Kamionkach Małgorzata Walkowiak oraz dyrektor
Przedszkola Kolumb Kraina Małego Odkrywcy w Kórniku Joanna
Grobelna.
Wkrótce przedstawiciele wspomnianych placówek wraz z burmistrzem Przemysławem Pacholskim
podpisali Deklarację Partnerstwa
na rzecz wdrożenia modelu usług
społecznych dla rodzin z małymi
dziećmi. Niestety epidemia opóźniła

dalsze sprawy jak w przypadku każdej dziedziny. Jednak pomimo odroczenia uruchomienia Kórnickiego
Klubu Rodzinnego doświadczenie
kadry obu partnerskich placówek
zostało w międzyczasie wzbogacone
przez szereg szkoleń zorganizowanych przez ROPS w Poznaniu oraz
IMD dotyczących dobrej jakości zajęć dla dzieci od urodzenia do 5 r.ż..
W 2021 roku wraz z przyhamowaniem pandemii sprawy przybrały szybszego tempa. Przedstawiciele UMiG Kórnik oraz OPS
w Kórniku odwiedzili Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
w Kole, który również wdraża model Klubu Rodzinnego oraz wiele
razy spotkali się z reprezentantami
ROPS Poznań w celu omawiania
wspierania rozwoju dzieci do lat 5
oraz kształtowania wartościowych
postaw rodzicielskich. Zaangażowanie urzędników umożliwiło
pozyskanie dotacji celowej ze środków województwa wielkopolskiego
i powołano do życia Kórnicki Klub
Rodzinny.
Organizację bezpłatnych wydarzeń dla dzieci zaplanowano stacjonarnie w wykonujących zadanie
placówkach Żłobek Hocki Klocki
oraz Przedszkole Kolumb Kraina
Małego Odkrywcy, jak i mobilnie
w świetlicach wiejskich gminy Kórnik. Zadanie koordynują przedstawiciele wymienionych placówek
oraz UMiG Kórnik z kierownikiem
Ewą Soczyńską oraz inspektorem
Anetą Weber z Wydziału Oświaty
i Polityki Społecznej na czele.
Obecnie zaplanowanych jest
szereg spotkań dla dzieci do 5
roku życia z opiekunami w miejscowościach Biernatki, Błażejewo,
Czmoń, Kamionki, Kórnik, Prusinowo, Radzewo. Zapraszamy na
stronę http://kornickiklubrodzinny,
gdzie można będzie przeczytać więcej szczegółów odnośnie bieżących
i przyszłych inicjatyw KKR.
Marek Grobelny, jeden
z koordynatorów KKR

Wiceburmistrz Kórnik Sebastian
Wlazły 6 października uczestniczył
w odprawie szkoleniowej przed
ćwiczeniami strażaków na Jeziorze
Bnińskim w Błażejewku. Odbyła się
ona pod przewodnictwem bryg. mgr
inż. Jacka Michalaka - komendanta
PSP w Poznaniu.
Korzystając ze sposobności wiceburmistrz przekazał na ręce komendanta PSP Poznań podziękowanie
wszystkim strażakom za udział
w akcji gaszenia pożaru w lesie
Zwierzyniec 30 lipca 2021 roku.
Następnie jednostki: OSP w Kórniku, OSP Kamionki, OSP Radzewo, OSP Czmoń, OSP Szczytniki,
JRG 6 Poznań oraz JRG 7 Poznań
wyjechały na ćwiczenia, podczas
których zabezpieczano ścieżki lądowania samolotu na wodzie. Red

Fot. materiały prasowe

Ćwiczenia strażaków na Jeziorze Bnińskim
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Nie masz pomysłu na
świąteczny prezent?
Paczka z Olenderskimi Smakami sprawdzi się idealnie!
Upominek z Olenderskimi Smakami to idealny prezent
świąteczny, który możesz sprezentować komuś z rodziny,
przyjacielowi czy też pracownikom. Smaczne i wysokiej
jakości produkty - to możemy zagwarantować w każdej
z tych kompozycji. Dodatkowo pięknie opakowane
z pewnością stanowić będą wspaniały prezent.

Olenderskie Smaki pochodzą z bajkowej krainy
Olandia. Miejsce magiczne, za którego murami dzieją
się niesamowite historie. Czerpiąc z tradycji i wiedzy
przodków nasi współcześni Olendrzy czarują genialne
skarby natury, pochodzące od lokalnych rolników
i ogrodników.
Nie ma tu miejsca na chemiczne aromaty, barwniki,
zagęszczacze. Każdy Olender wie, iż mleko od krowy
pochodzi, a miód przez pszczoły jest wyrabiany.
W smakach olenderskich nie poprawia się tego czym
natura ludzi obdarza.

Propozycja 1
• Wino
• Kawa
• Herbata
• Olej
• Ciastka
• Konfitura

Propozycja 2
• Dereniówka
• Kawa
• Herbata
• Olej
• Ciastka
• Konfitura

129 zł

145 zł

Propozycja 3
• Dereniówka
• Kawa
• Miód
115 zł

Propozycja 4
• Kawa z Olenderskiej
Pracowni
• Konfitura owocowa

Propozycja 5
• Olej
• Konfitura owocowa
• Kurki wielkopolskie

49 zł

55 zł

Serdecznie zachęcamy do własnej kompozycji paczek!

Kontakt/zamówienia:
Zosia Walczak
Opiekun sprzedaży
+48 782435717
Zosia.walczak@olandia.pl

REKLAMA
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