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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Górą My
Rozmowa z Łukaszem Golcem i Pawłem Golcem z Golec uOrkiestry,  

która 12 grudnia wystąpi na Koncercie Gwiazdkowym Gminy Dopiewo. STR. 13

Koncert Wiedeński w Poznaniu. STR. 5 
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2 Poznań

- Do końca zbliża się już budowa 
konstrukcji torowiska i jezdni na 
rondzie, a także konstrukcji jezdni 
ul. Krzywoustego do ul. Jurackiej 
i serafitek, co pozwala przystąpić 
do ostatniej fazy prac drogowych, 
czyli układania warstwy ścieralnej. 
niesie to za sobą potrzebę krótko-
trwałych, ale dynamicznych zmian 
organizacji ruchu, po których prze-
jazd w tym rejonie będzie dużo płyn-
niejszy. Ponadto dobrze widoczne 
jest już przebudowane torowisko 
między rondem a mostem, gdzie 
wkrótce też rozpocznie się montaż 
sieci trakcyjnej. Mieszkańcy mogą 
już korzystać z wybudowanego od 
nowa chodnika z drogą rowerową 
po stronie os. Piastowskiego, mię-
dzy rondem a ul. Juracką - mówi 
tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. 
przygotowania i realizacji inwesty-
cji w spółce Poznańskie inwestycje 
Miejskie.

Prace polegające na układaniu 
ostatniej warstwy nawierzchni roz-
poczęły się w czwartek na południo-
wej jezdni ul. Krzywoustego między 
rondem rataje a ul. Juracką. obej-
mują część drogi niedostępnej aktu-
alnie dla kierowców, dlatego prace 
te nie wiążą się ze zmianami orga-
nizacji ruchu. te planowane były na 
19 listopada, kiedy to rozpoczęto 
układanie ostatniej warstwy na dru-

giej części jezdni. nadal jednak do-
stępne będą dwa pasy ruchu, zmia-
na polega jedynie na przesunięciu 
toru jazdy z aktualnie przejezdnych 
dwóch pasów na te, gdzie już ułożo-
na będzie nowa nawierzchnia.

wybudowanie konstrukcji to-
rowiska oraz jezdni na ostatnim 
fragmencie ronda rataje (od strony 
centrum) oznacza także, że i tam 

będzie układana docelowa war-
stwa nawierzchni. w pierwszym 
etapie prace prowadzone będą na 
wewnętrznych pasach wyłączonych 
z ruchu, ale następnie układana 
będzie też nawierzchnia na pasie 
zewnętrznym, który aktualnie jest 
użytkowany. wiąże się to ze znaczą-
cymi, ale krótkotrwałymi zmianami 
organizacji ruchu w tym tygodniu.

Ze względów technologicznych 
docelowe oznakowanie poziomie 
(na jezdni) wprowadzone zostanie 
po kilku dniach, dlatego kierowcy 
są proszeni o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i odpowiedniej pręd-
kości w rejonie prac. Po wykonaniu 
oznakowania udostępniane będą 
kolejne pasy ruchu dla kierowców.

wyłączone w sierpniu z użyt-

ku torowisko tramwajowe między 
mostem Królowej Jadwigi a ron-
dem zostało całkowicie rozebrane, 
a w jego miejscu budowane jest 
nowe, z zastosowaniem technologii 
ograniczającej hałas.

odcinek pomiędzy rondem ra-
taje a mostem Królowej Jadwigi 
jest już ostatnim przewidzianym do 
przebudowy w ramach inwestycji. 
Prace na ul. Jana Pawła ii pomiędzy 
rondem a ul. Kórnicką zakończyły 
się wiosną tego roku, a następnie 
zrealizowano roboty na ul. Zamen-
hofa na odcinku do ul. Piłsudskie-
go i wioślarskiej, co pozwoliło na 
uruchomienie torowiska dla tram-
wajów kursujących w relacji północ-
-południe. Przebudowany został 
także fragment ul. Krzywoustego od 
strony Kórnika, gdzie nie ma toro-
wiska tramwajowego.

Po przebudowie z torowiska 
tramwajowego będą korzystać także 
autobusy, co usprawni przesiadki 
na współdzielonych przystankach. 
inwestycja obejmuje także infra-
strukturę podziemną, jezdnię, drogi 
rowerowe i chodniki. w kolejnych 
miesiącach pojawią się także nowe 
nasadzenia zieleni, zarówno na tar-
czy ronda jak i przylegających uli-
cach. Koniec wszystkich robót pla-
nowany jest na wiosnę 2022 roku. 
PIM

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ronda rataje jest już bardzo zaawansowana. aktualnie 
prace toczą się na odcinku między rondem a mostem Królowej Jadwigi. Obejmują zarówno torowisko 
tramwajowe, jak i jezdnię oraz chodniki z trasami rowerowymi

Przebudowa ronda Rataje

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
łu

 P
r

a
so

w
e

 

Od 20 września do 17 październi-
ka Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu prowadził konsulta-
cje społeczne dotyczące koncep-
cji trasy tramwajowej „Poznań 
Wschód”. Aż 88 proc. ankieto-
wanych uważa, że taka inwestycja 
jest w Poznaniu potrzebna, a 80 
proc. zadeklarowało, że po jej re-
alizacji przesiadłoby się z samo-
chodu na tramwaj.

- Liczne deklaracje mieszkańców 
o woli rezygnacji z dojazdów samo-
chodem i korzystania w przyszłości 
z tramwaju, pokazują że inwestycje 
w komunikację publiczną są po-
trzebne. w zeszłym roku oddano 
do użytku nowy odcinek torowiska 
wraz z pętlą przy ulicy unii Lubel-
skiej, a już za kilka miesięcy zakoń-
czy się największa obecnie inwe-
stycja komunikacyjna Poznania, 
czyli tramwaj na naramowice. Z ko-
lei w 2023 roku uruchomiona zosta-
nie nowa trasa w centrum, wzdłuż 
ulicy ratajczaka. Budując nowe tra-
sy tramwajowe dajemy więc miesz-
kańcom realną alternatywę dla 
korzystania z samochodu. Dzięki 
temu zmniejszają się utrudnienia na 
ulicach i emisja zanieczyszczeń ge-
nerowanych przez auta. obniża się 
również poziom hałasu - mówi Ja-
cek Jaśkowiak, prezydent Poznania.  

- Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w konsulta-

cjach. Zdanie mieszkańców jest nie-
zwykle istotne dla każdej planowa-
nej inwestycji transportowej, nawet 
jeśli na dziś nie ma harmonogramu 
jej realizacji - mówi Jan Gosiewski, 
dyrektor ZtM w Poznaniu.

Z głosów oddanych w badaniu 
wynika, że przeważająca część 
(88 proc.) uważa, że budowa trasy 
tramwajowej „Poznań wschód” jest 
potrzebna. 65 proc. uczestników 
konsultacji uważa, że obecny stan-
dard podróżowania komunikacją 
zbiorową w rejon osiedla Główna 

wymaga poprawy. około 60 proc 
respondentów preferuje przebieg 
trasy tramwajowej w wariancie al-
ternatywnym (w2), który zakłada 
poprowadzenie trasy tramwajowej 
w ciągu ulicy Głównej, przez rejon 
rynku wschodniego, a następnie 
nową ulicą, która ma powstać mię-
dzy ulicami harcerską i wiejską. 
Dalej trasa (podobnie jak w warian-
cie w1) przebiegałaby ul. wschod-
niej, gdzie w rejonie stacji kolejowej 
Poznań wschód planuje się także 
lokalizację nowej pętli autobusowej 

oraz parkingu Park&ride, tworząc 
tym samym zintegrowany węzeł 
przesiadkowy.

w przypadku realizacji inwesty-
cji, aż 80 proc, ankietowanych zade-
klarowało rezygnację z przejazdów 
prywatnym samochodem osobo-
wym na rzecz codziennych podróży 
tramwajem.

warto podkreślić, że mieszkańcy 
zgłosili liczne postulaty dotyczące 
zarówno układu komunikacyjnego, 
otoczenia urbanistycznego projek-
tu, jak i zagospodarowania terenu 
zielenią. wszystkie przekazane 
opinie, sugestie i uwagi stanowią 
istotny wkład w proces planowania 
inwestycji, dlatego będą one wni-
kliwie przeanalizowane na dalszym 
etapie prac projektowych, a w miarę 
możliwości technicznych, funkcjo-
nalnych oraz formalno-prawnych, 
zostaną wprowadzone do przyszłej 
dokumentacji.

Zakończone konsultacje są ele-
mentem prowadzonych przez ZtM 
działań przedprojektowych, doty-
czących trasy „Poznań wschód”. 
na stronie internetowej www.po-
znanwschod.pl zamieszczone zo-
stały m.in.: opis koncepcji, wstępne 
plany sytuacyjne oraz poglądowe 
wizualizacje zestawione ze zdjęcia-
mi stanu istniejącego.

w ramach badania wypełniono 
2230 ankiet, natomiast do ZtM 

wpłynęło łącznie 10 wniosków (6 
w formie elektronicznej oraz 4 
w formie pism), w tym m.in. stano-
wiska rady osiedla Główna (w for-
mie uchwały) oraz stowarzyszenia 
rowerowy Poznań.

ewentualna decyzja o budowie 
tej trasy zapadnie w przyszłości, 
po przeprowadzeniu dodatkowych 
analiz uwzględniających uwarun-
kowania techniczno-przestrzenne, 
funkcjonalne oraz społeczno-eko-
nomiczne. obecnie nie ma harmo-
nogramu realizacji tej inwestycji. 
Jest ona uzależniona nie tylko od 
wyników konsultacji (m.in. w zakre-
sie szczegółowego przebiegu), ale 
również od możliwości finansowych 
miasta Poznania oraz ewentualnego 
pozyskania zewnętrznego źródła 
finansowania (np. w ramach fundu-
szy unii europejskiej).  

w związku z pandemią covid-19 
konsultacje zostały przeprowa-
dzone głównie za pomocą ankiety 
online udostępnionej na stronie in-
ternetowej www.poznanwschod.pl. 
opinie, uwagi i propozycje były też 
przesyłane do ZtM w formie e-ma-
ili lub listów pocztą elektroniczną 
lub tradycyjną. osoby, które wzię-
ły udział w badaniu ankietowym 
w większości (55 proc. ankietowa-
nych) zamieszkują obszar w bez-
pośrednim sąsiedztwie planowanej 
inwestycji. RB, ZTM

Poznaniacy chcą trasy tramwajowej „Poznań Wschód”
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ankieta zawierała 37 pytań do-
tyczących ruchu rowerowego, 
postrzegania rowerzystów, bez-
pieczeństwa, komfortu, infra-
struktury. Dodatkowe zagadnienia 
dotyczyły użytkowania jednośla-
dów w czasie pandemii. 

– Kwestionariusze złożyły 
wszystkie samorządy poznańskiej 
metropolii. to najwyższy odsetek 
wśród jednostek biorących udział 
w próbie. co więcej, gmina skoki 
osiągnęła najwyższą frekwencję 
w ogóle – wskazywał rafał Glazik, 
sekretarz generalny Polskiej unii 
Mobilności aktywnej, która koor-
dynowała badanie w kraju. 

Mieszkańcy gmin i miast po-
znańskiej metropolii najlepiej oce-
nili inkluzywność jazdy na rowerze 
(wszyscy mogą jeździć!). najgo-
rzej wypadły kwestie związane 
z bezpieczeństwem i komfortem 
(stosunek innych użytkowników 
drogi czy konieczność przemiesz-
czania się objazdami). 

tylko rowerzyści z Gdańska 
i Białegostoku lepiej niż poznania-
cy widzieli swoją sytuację w wiel-

kim mieście. wysoko uplasował 
się swarzędz, zajmując drugie 
miejsce w kategorii średnich sa-

morządów. w metropolii Poznań 
klimat do jazdy rowerem najbar-
dziej chwalą sobie w tarnowie 

Podgórnym, obornikach i czer-
wonaku. 

– na przestrzeni ostatnich lat 

rower jako środek lokomocji zy-
skał na popularności. to istotny 
element promocji turystycznej. 
Jednak dla powiatu ważne jest 
też bezpieczeństwo. Dlatego tam, 
gdzie jest to możliwe, przy na-
szych nowych inwestycjach dro-
gowych biegnie ścieżka rowerowa 
lub pieszo-rowerowa. to dziesiątki 
kilometrów, na które wydajemy 
miliony złotych. Piękne, asfalto-
we ciągi powstają tam, gdzie są 
najbardziej potrzebne. Można 
nimi dojechać np. do swarzędza, 
z Buku do szewc czy z radojewa 
do Bolechowa. Malownicze tereny 
do jazdy znajdują się w Puszczy 
Zielonce, a także przy naszej naj-
nowszej inwestycji – drodze iwno - 
Pobiedziska. Dla miłośników tego 
typu rekreacji do czasu pandemii 
uruchamialiśmy autobus z przy-
czepą rowerową – mówił podczas 
prezentacji raportu starosta po-
znański, Jan Grabkowski. 

szczegóły dotyczące raportu 
oraz jego pełną treść można zna-
leźć na stronie www.rowerowykli-
mat.pl. KW

rowerzyści z metropolii Poznań są zadowoleni z warunków drogowych i chętnie wsiadają na „dwa kółka” 
– podsumowali samorządowcy i referenci wyników Badania Klimatu Rowerowego 2020, ogólnopolskiej 
ankiety obejmującej cyklistów z 49 samorządów

Klimat dla… rowerów!
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4 doPiewo

wzięli w nich udział samorządow-
cy i mieszkańcy gminy Dopiewo. 
nie zabrakło też gości, z Poznania 
i okolicznych gmin, którzy po-
stanowili oddać hołd walczącym 
o niepodległość na przestrzeni 
wieków w tym szczególnym miej-
scu. w lasach gminy Dopiewo 
w okresie ii wojny światowej za-
mordowanych zostało przez nie-
mieckiego okupanta do kilkunastu 
tysięcy Polaków, m.in. z poznań-
skiego Fortu Vii. 

obchody rozpoczęło wspólne 
odśpiewanie przez uczestników 
hymnu Polski, po którym przema-
wiał wójt gminy Dopiewo – Paweł 
Przepióra. Zanim proboszcz pa-
rafii w Zakrzewie – ks. Dariusz 
Piasecki rozpoczął mszę św. za oj-
czyznę, delegacje złożyły wiązanki 
i znicze pod tablicą pamiątkową, 
obok której wartę pełnili strażnicy 
gminni i stały poczty sztandarowe. 
wśród delegacji, obok władz sa-
morządowych, byli przedstawicie-

le szkół, straży pożarnej, harcerze. 
Poczty sztandarowe wystawili soł-
tysi, jednostki ochotniczej stra-

ży Pożarnej z Dopiewa, Palędzia 
i Zakrzewa, szkoły podstawowe 
z Dąbrowy, Dopiewa, Konarzewa, 

skórzewa i więckowic. oprawę 
muzyczną uroczystości zapewniła 
orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Przed obchodami w lesie, samo-
rządowcy złożyli biało - czerwone 
wiązanki w innych miejscach pa-
mięci na terenie gminy Dopiewo: 
w Dopiewie – przed tablicą Po-
wstańców wielkopolskich na ścia-
nie urzędu i przy głazie  upamięt-
niającym „Bojowników walczących 
o niepodległość i wolność w latach 
1918-1945” przed dworcem kole-
jowym, w trzcielinie – przy głazie 
ppłk. andrzeja Kopy – dowódcy 
oddziału powiatu zachodnio – po-
znańskiego w powstaniu lat 1918 - 
1919, w Gołuskach – przy głazie po-
stawionym na pamiątkę więźniów 
i jeńców obozu z okresu ii wojny 
światowej oraz w więckowicach – 
przy Pomniku Powstańców wielko-
polskich.

Główne uroczystości w gminie Dopiewo, związane z narodowym Dniem niepodległości, tradycyjnie 
odbyły się w miejscu zwanym Kwaterą Siedmiu Grobów w Lasach Palędzko – Zakrzewskich 

Dzień Niepodległości 
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Maskotki gminy Dopiewo - ptaki 
DoP i ewo mają 10 lat. Zostały 
powołane do życia jesienią 2011 
r. w ciągu minionej dekady swo-
ją obecnością uświetniały festyny 
i wspierały akcje społeczne. włą-
czyły się w edukację ekologiczną, 
odwiedzając wszystkie gminne 
szkoły i przedszkola i występując 
w serialu telewizyjnym „eko jest 
super” w ramach cyklu „szkiełko 
i eko”. wspólnie z dziećmi sadziły 
drzewa podczas „Mobilnego Święta 
Drzewa”. namawiały mieszkańców 
do udziału w Dopiewskim Budżecie 
obywatelskim. Propagowały „lo-
kalny patriotyzm” zachęcając doro-
słych  mieszkańców (płatników Pit) 
z gminy Dopiewo do wskazywania 
jej jako miejsca zamieszkania w ze-
znaniu podatkowym - w ten sposób 
przyczyniły się do powiększenia bu-
dżetu gminnego o kilkanaście milio-

nów złotych. Grały razem z wielką 
orkiestrą Świątecznej Pomocy.

DoP i ewo są chętnie przytu-

lane przez dzieci i zapraszane do 
selfie.

Pierwowzorami gminnych ma-
skotek były żuraw i wilga, wystę-
pujące w okolicy trzcielińskiego 
Bagna w gminie Dopiewo. to część 
wielkopolskiego Parku narodowe-
go, będąca siedliskiem wielu gatun-
ków ptaków. DoP to pani żuraw, 
a ewo to pan wilga. ich imiona 
połączone razem literą „i”  tworzą 
nazwę gminy DoP-i-ewo.  Polub 
Dop i ewo na Facebooku.

Konkurs plastyczny dla dzieci
narysuj lub namaluj DoP 

i ewo podczas urodzinowej za-
bawy z PoZnaŃsKiMi KoZioł-
KaMi i napisz do nich życzenia 
z okazji 10 lat. Zdjęcie swojej 
pracy i życzenia wyślij na adres: 
konkurs@dopiewo.pl w terminie 
do 30 listopada 2021 r. włącznie. 
najładniejsze prace zostaną na-
grodzone pluszowymi maskotka-
mi DoP i ewo lub upominkami 
gminy Dopiewo.  udział w zabawie 
jest dobrowolny, a zarazem równo-
znaczne ze zgodą uczestnika (jego 
opiekuna prawnego) na przetwa-
rzanie danych osobowych w związ-
ku z rozstrzygnięciem zabawy 
i ogłoszeniem wyników, a także ze 
zgodą na publikację pracy konkur-
sowej. w e-mailu prosimy podać 
jedynie: imię, miejscowość za-
mieszkania, wiek i tel. kontaktowy. 
Do dzieła!
Adam Mendrala

Gmina Dopiewo uruchomi cen-
trum aktywności Lokalnej „Przy-
stanek integracja” na piętrze re-
montowanego obecnie budynku 
Dworca PKP w Palędziu. Będzie 
ono służyć  pobudzaniu aktywności 
społecznej mieszkańców - współ-
działaniu grup, integracji tych, 
którzy się do gminy niedawno prze-
prowadzili z mieszkającymi w niej 
od pokoleń, młodych ze starszymi.  

chcąc poznać opinie mieszkań-
ców o nowej inicjatywie, samorząd 
udostępnił na stronie dopiewo.pl 
ankietę złożoną z 10 pytań. od-
powiedzi zostaną uwzględnione 
podczas tworzenia ram działalno-
ści centrum aktywności Lokalnej 
„Przystanek integracja”. 
AM

Jubileusz maskotek DOP i EWOPrzystanek 
Integracja 
w Palędziu
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

o gminie Dopiewo czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Pierwowzorami 
gminnych maskotek 
były żuraw i wilga
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wydarzenia

Gwiazdorska obsada, soliści, orkie-
stra, balet, przepiękne głosy oraz 
projekcje multimedialne! to wszyst-
ko już 27 listopada podczas Koncer-
tu wiedeńskiego w auli uaM w Po-
znaniu! 

niekwestionowany, najbardziej 
rozpoznawalny Kameralny Zespół 
straussowski wykonujący wyłącz-
nie muzykę Króla walca - Johanna 
straussa nieprzerwanie od niemal 
dekady! Podczas koncertu wystąpią 
dla Państwa obdarzeni wspaniałymi 
głosami, fantastyczni soliści opero-
wi oraz gwiazdy polskiego i między-
narodowego baletu. towarzyszyć 
im będą wybitni kameraliści wystę-
pujący na co dzień  z najlepszymi 
orkiestrami i dyrygentami w Pol-
sce i na świecie. na scenie pojawią 
się laureaci międzynarodowych 
konkursów muzycznych, wirtuozi 
skrzypiec, fortepianu, wspaniali 
soliści międzynarodowej estrady, 
artyści występujący w największych 
polskich i światowych salach kon-
certowych. 

wzruszają i bawią publikę od wie-
lu lat, za każdym razem przyjmowa-

ni owacjami na stojąco!  tradycją 
stały się już coroczne Koncerty wie-
deńskie w wykonaniu tej niezwykłej 
grupy wspaniałych artystów. to 
połączenie klasycznej wiedeńskiej 
formy i kunsztu z młodością, wdzię-
kiem, werwą i niespotykaną muzy-
kalnością artystów wykonujących to 
jedyne w swoim rodzaju widowisko. 
Zabrzmią największe, ponadczaso-
we i wiecznie bliskie sercom melo-
manów przeboje króla walca - Jo-
hanna straussa, nie zabraknie także 
popisowych arii z najsłynniejszych 
operetek „Zemsta nietoperza”, 
„Baron cygański”, „wesoła wdów-
ka”, „Księżniczka czardasza” oraz 
„Kraina uśmiechu”. Publiczność 
usłyszy m.in.: walc „nad pięknym 
modrym Dunajem”, arię Barinkaya 
„wielka sława to żart”, duet wszech 
czasów „usta milczą dusza śpie-
wa”, polkę „tritsch- tratsch” oraz 
słynny „Marsz radeckiego”. 

w klimat magicznych bali wie-
deńskich wprawią Państwa olśnie-
wające kreacje artystów, przepięk-
ne suknie balowe solistek oraz 
straussowskiej orkiestry Kame-

ralnej. artyści przeniosą  Państwa 
do bajkowego świata, gdzie każdy 
może bujać się w rytm muzyki oraz 
śpiewać wraz z solistami najpięk-
niejsze, wiedeńskie i operetkowe 
przeboje. Koncert wiedeński to 
przede wszystkim doskonała zaba-
wa, podczas której nie zabraknie 
muzycznych żartów, niespodzianek 
i skeczów. Koncert programowo 
nawiązywać będzie do tradycyjnych 
gali i noworocznych koncertów, od-
bywających się w wiedniu. Red 

Koncert wiedeński z udziałem gwiazd polskiej i międzynarodowej 
sceny muzycznej już 27 listopada w auli uaM w Poznaniu!

Koncert Wiedeński 

90-130 zł 
• Centrum Informacji 
Kulturalnej - Poznań, 
ul. F. ratajczaka 44; 
• Księgarnia PWN - Poznań, 
ul. Mielżyńskiego 27/29; 
• Księgarnia PWN - Poznań, ul. 
Powstańców wlkp. 16 lok. 134; 
• Księgarnia Książnica - Poznań, 
al. Marcinkowskiego 21. 
• BILETY ONLINE:  
www.kupbilecik.pl.

Bilety 

reKLaMa

Jubileusz maskotek DOP i EWO
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6 KomorniKi
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na zaproszenie do udziału w rowe-
rowym rajdzie niepodległości, któ-
ry odbył się w gminie Komorniki 7 
listopada, odpowiedziało ponad 70 
uczestników. rowerzyści mogli wy-
brać 18- lub 32-kilometrową trasę 
wiodącą szklakiem niepodległości, 
który utworzony został w 2018 roku 
z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

szlaki rowerowe na terenie gminy 
Komorniki są bardzo zróżnicowane 
krajobrazowo, część tras biegnie 
przez wielkopolski Park narodowy, 
ale są też nawierzchnie szosowe, czy 
biegnące polami.

Mimo kapryśnej pogody w wy-
darzeniu udział wzięły całe rodziny. 
tradycyjnie już rajd rozpoczął się 

wspólnym odśpiewaniem hym-
nu Polski. oprawa eskapady była 
bardzo odświętna; uczestnicy i ich 
rowery przyozdobione były elemen-
tami patriotycznymi: flagami, roze-
tkami i barwami biało-czerwonymi. 
na mecie rajdu na stadionie Gosir 
rowerzyści mogli posilić się ciepłą 
zupą, kawą, słodkim rogalikiem 
i podzielić wrażeniami z szlaków.

na trasie rodzinnej dużym 
wsparciem byli rowerzyści z grupy 
Zakręcone Plewiska, natomiast Ko-
morniki MtB team poprowadziło 
uczestników trasy 32- kilometrowej.  
szczególne podziękowania należą 
się też straży Gminnej, która zabez-
pieczała rajd przy starcie. 
Red

Rowerowy Rajd 
Niepodległości

odśpiewano hymn Polski, 
a następnie pod tablicami złożo-
no wiązanki kwiatów. członkowie 
bractwa kurkowego oddali ho-
norową salwę armatnią. Marian 
adamski, przewodniczący rady 
Gminy, przypomniał najważniej-
sze daty i fakty związane ze świę-
tem 11 listopada. wspomniał 
o udziale Polaków w i wojnie świa-
towej, budzących się nadziejach 
na odzyskanie niepodległości, 
powstaniu Legionów Piłsudskie-
go, tworzeniu się Błękitnej armii 
hallera, upadku cesarstwa nie-
miec, powstaniu państwa polskie-
go po przyjeździe Piłsudskiego do 
warszawy. sytuacja była trudna, 
o granice trzeba było walczyć, or-
ganizować Powstanie wielkopol-
skie, potem wypierać bolszewików 
z ziem polskich.

– Patrząc w przeszłość i przy-
szłość, niełatwo jest odzyskać 
niepodległość, ale jak ciężko 
o zgodę i współpracę, gdy kończy 
się wspólny wróg, pokazują to na-
stępne lata naszej najjaśniejszej 
rzeczypospolitej, aż po dzisiaj. 
Boże chroń Polskę, naszą ojczy-
znę – zakończył Marian adamski.

wcześniej lokalna uroczystość 
czcząca dzień odzyskania nie-
podległości odbyła się w wirach, 
też z udziałem przewodniczącego 
rady Gminy, mieszkańca tej miej-
scowości. o rocznicy nie zapo-
mniano także w innych miejsco-
wościach, m.in. w chomęcicach 
i Plewiskach.

tradycyjnie już na 11 listopa-
da odbył się w gminie uroczysty 
koncert. Dźwięki Xiii nokturnu 
Komornickiego można było posłu-
chać w centrum tradycji i Kultury 
gminy Komorniki. na fortepianie 
zagrał profesor akademii Muzycz-
nej Maciej Pabich, w rolę konfe-
ransjera, a także śpiewaka wcielił 
się Jaromir trafankowski, miesz-
kaniec gminy Komorniki.

słuchacze, wśród których byli 
wójt Jan Broda, radni z przewod-
niczącym Marianem adamskim, 
szefowie gminnych instytucji 
i inne osoby związane z samorzą-
dem, cieszyli się muzyką Frydery-
ka chopina, stanisława Moniusz-
ki, ignacego Jana Paderewskiego. 
nie obyło się bez bisów. w ramach 
jednego z nich pianista wykonał 
m.in. żartobliwy utwór skompo-
nowany przez 4-letniego Mozarta.
Józef Djaczenko Fo
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Po mszy świętej za ojczyznę, odprawionej w kościele pw. św. 
andrzeja apostoła w Komornikach, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz gminy z wójtem Janem Brodą na czele, 
organizacji samorządowych, kombatanckich, harcerze, 
delegacje szkół dotarły w marszu do ogrodu Pamięci

Święto Niepodległości

o gminie Komorniki czytaj także na   
naszglospoznanski.pl

reKLaMa
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BuK

ogłoszono wyniki rządowego kon-
kursu „rosnąca odporność”, któ-
ry polegał na osiągnięciu możliwie 
dużego przyspieszenia ze szczepie-
niami w okresie od 1 sierpnia do 
31 października br. okazało się, że 
gmina Buk miała w tym okresie naj-
wyższy wskaźnik przyrostu zaszcze-
pionych o 9% spośród wszystkich 
gmin powiatu poznańskiego. tym 
samym wygrała milion złotych.

ii miejsce w powiecie poznańskim 
pod względem przyrostu zaszcze-
pionych zajęła gmina Pobiedziska 
z wynikiem 8,9%, a iii miejsce – 
gmina stęszew z 8%.

– to nasz wspólny sukces i nie 
mam tu na myśli tylko wygranej 
w konkursie. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy, którzy 
wykazali się tak dużą odpowiedzial-

nością i świadomością co do potrze-
by zaszczepienia – mówi burmistrz 
miasta i gminy Buk Paweł adam. 
EWA

Gmina Buk otrzyma milion złotych za rosnącą odporność

Nagroda za szczepienia
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Za tym oryginalnym tytułem, na-
wiązującym do pandemicznej 
rzeczywistości, kryje się przedsta-
wienie, na które 25 listopada za-
praszają do Buku artyści związani 
z poznańską fundacją „Fabryka 
sztuki”. to kolejny z Kulturalnych 
czwartków organizowanych przez 
bukowski Miejsko-Gminny ośro-
dek Kultury oraz kino „wielkopo-
lanin”. 

Przedstawienie można obejrzeć 
w czwartek, 25 listopada, o godz. 
18.00 na deskach bukowskiego kina 
„wielkopolanin”. co łączy pande-
mię i karnawał? to oczywiste – ma-
ski i maseczki! a co robi słynny te-
nor osadzony na kwarantannie? to 
też oczywiste – wzdycha za wystę-
pami i wielbicielkami, zwłaszcza że 

wyczerpał już limit rozmów z żoną 
przeznaczony do końca życia! arty-
ści związani z poznańską „Fabryką 
sztuki”, stęsknieni za publiczno-
ścią, wzorem stanisława Barei 
tropiącego absurdy PrL-u, dali się 
porwać humorystycznym aspektom 
przedłużającego się reżimu sanitar-
nego. spektaklem kabaretowo-mu-
zycznym „tylko spokojnie, czyli jak 
ujarzmić Kwarant annę” koją sko-
łatane nerwy szarpane medialnymi 
doniesieniami. czynią to z humo-
rem, satyrą, niekiedy błazenadą, 
a przede wszystkim znakomitą mu-
zyką w mistrzowskim wykonaniu.

Bilety w cenie 15 złotych do na-
bycia w MGoK Buk i w kasie Kina 
„wielkopolanin”.
Izabela Dachtera-Walędziak

ośrodek sportu i rekreacji w Buku 
otrzymał kolejne dofinansowanie w 
ramach programu „szatnia na Me-
dal” przyznawane przez zarząd wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

Podpisano umowę na dofinaso-
wanie w wysokości 100.000 zł pro-
jektu „remont pomieszczeń sani-
tarnych dla budynku gali sportowej 
osir w Buku”. Fundusze zostaną 
przeznaczone na kolejny etap prac 
związanych z generalną moderni-
zację bukowskich obiektów sporto-
wych. 

Gmina już czwarty rok z rzędu 
jest beneficjentem „szatni na Me-

dal”. Można powiedzieć, że od 2019 
r. urząd skutecznie aplikuje, a osir 
z powodzeniem korzysta ze środ-
ków zewnętrznych przeznaczanych 
na modernizację zaplecza obiektów 
sportowych, ale to nie koniec inwe-
stycji w ramach programu „szatni 
na Medal”.

– wyremontowane dzięki temu 
przestrzenie już dziś podnoszą ja-
kość nie tylko samej bazy material-
nej ośrodka, ale także poprawiają 
warunki organizacji wydarzeń spor-
towych odbywających się na terenie 
obiektu – mówi burmistrz miasta 
i gminy Buk Paweł adam. EWA

Jak ujarzmić Kwarant Annę?

100 tys. dla OSiR
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o gminie Buk czytaj także na    
naszglospoznanski.pl

Gminne obchody narodowego 
Święta niepodległości rozpoczę-
ły się tradycyjnie uroczystą mszą 
w intencji ojczyzny, którą celebro-
wali proboszczowie z Buku i nie-
pruszewa. o oprawę muzyczną za-
dbała orkiestra Dęta ochotniczej 
straży Pożarnej w Buku pod batutą 
Karola hołoda. Zespół towarzyszył 
także pocztom sztandarowym i de-
legacjom podczas składania wień-
ców pod pomnikiem Bohaterów 
Ziemi Bukowskiej. 

w ramach świętowania trady-
cyjnie odbył się Bieg z flagą, orga-
nizowany przez bukowski ośrodek 
sportu i rekreacji. uczestnicy wy-
startowali sprzed restauracji Melo-
dia i obwodnicą oraz ulicą otuską 
dotarli na metę przy kinie wielko-
polanin, gdzie otrzymali pamiąt-
kowe medale. obchody urozma-
iciły wydarzenia przygotowane 
przez ośrodek ZhP w Buku. Plac 
reszki zamienił się w pole działań 
w ramach gry miejskiej i radiosta-
cji wolności. Przybyli goście mieli 
okazję upiec wspólnie kiełbasę przy 
rozstawionych paleniskach i skorzy-
stać z kulinarnych specjałów serwo-
wanych przez harcerzy. obchody 
zakończył salut rzymskich ogni 
i wybuch armatni. całość przebie-
gała pod czujnym okiem ochotni-
czej straży pożarnej.
Zuzanna Skibińska

11 listopada w Buku
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Burmistrz miasta i gminy Paweł Adam, członek zarządu województwa 
wielkopolskiego Paulina Stochniałek, skarbnik miasta i gminy Buk 
Aleksandra Szajek.
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8 STęSzew, murowana goślina

Burmistrz gminy Murowana Gośli-
na Dariusz urbański oraz zastępca 
burmistrza radosław szpot mają 
przyjemność zaprosić mieszkań-
ców na Klimatyczne Święta, czyli 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Mu-
rowanej Goślinie. w tym roku od-
będzie się on w zupełnie nowym wy-
daniu: 17-19 grudnia, w godzinach 
18.00-21.00 (piątek), 10.00-21.00 
(sobota i niedziela).

wydarzenie odbędzie się w kli-
macie świątecznym, na placu Po-
wstańców wielkopolskich, gdzie 
spotkacie Państwo takie atrakcje 
jak:
# karuzela łańcuchowa,
# wspólne kolędowanie wraz z ka-
meralnym koncertem kolęd,
# wspólne ubieranie choinki,
# warsztaty artystyczne dla dzieci,
# szopka Bożonarodzeniowa,
# jasełka,
# stoiska z gastronomią (z winem 
grzanym i potrawami świąteczny-
mi),
# stoiska z rękodziełem,
# wizyta Św. Mikołaja,
# wizyta olafa i elisy (postaci z baj-
ki)
# wiele innych.

szczegółowy harmonogram jar-
marku udostępniony zostanie 
w najbliższym czasie na stronach 
urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina.

na jarmarku będzie można sko-
rzystać z 40-stu różnorodnych 
stoisk handlowych / gastronomicz-
nych, kawiarenek z domowymi 
wypiekami, stoisk z rękodziełem, 

zaprawami, lawendą, ozdobami 
świątecznymi oraz nietuzinkowymi 
pomysłami na prezent. tegoroczna 
atmosfera na płycie pl. Powstań-
ców to wyjątkowe widoki związane 

z licznymi ozdobami i oświetleniem, 
co sprawiać będzie każdemu radość 
przebywania i klimatu świąt. Zapra-
szamy na jedyny taki jarmark w oko-
licy! DD

Klimatyczne Święta w Murowanej Goślinie
Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu zgodnie z   Zarządzeniem Nr 302 Burmistrza Gminy 
Stęszew z 17 listopada  2021r., wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do użyczenia.  

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

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

nieruchomości  ołożonej w Strykowie przy ul. Przemysłowej
Dane dotyczące nieruchomości:

Poz.
Nr

Nr 
działki

Powierzchnia 
w ha Nr K.W. Położenie

Cena 
wywoławcza 

netto
Wadium Postąpienie

1 675/1 1.8338ha PO1S/00048521/2 Strykowo ul. 
Przemysłowa 1.458.000,00zł 145.800,00zł 14.600,00zł

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

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

Wadium należy wnieść: do dnia 3 grudnia 2021r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stęszew:   
10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew. 

Zgodnie z uchwałą nr XII/129/2003  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew (Dz.Urz. Woj. Wlkp z dnia 24 lutego 
2004r. Nr 21, poz. 606) część nieruchomości znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny działalności 
gospodarczej - AG 6 i AG 8.    
Pozostała część nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce 
przestrzennej wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stęszew, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lipca 2020r. 
docelowo w sposobie zagospodarowania określona jest jako P - zabudowa produkcyjna, składy, magazyny.  
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Stęszew www.steszew.pl –> OFERTA INWESTYCYJNA. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 16,  
tel. 618-197-149., mail- geodeta@steszew.pl.

reKLaMa

11 listopada to wyjątkowy i ważny 
dzień dla każdego z nas. Po 123 
latach niewoli Polska odzyskała nie-
podległość. 

w stęszewie uroczyste obcho-
dy upamiętniające powrót nasze-
go kraju na mapę europy rozpo-
częły się mszą świętą za ojczyznę 
w kościele pw. Św. trójcy. następ-
nie wszyscy udali się na rynek. tam 
przybyłe delegacje złożyły pod po-

mnikiem wiązanki kwiatów. 
Kolejnym punktem uroczystości 

było wspólne odśpiewanie hymnu. 
nie zabrakło również krótkiego 
koncertu piosenek patriotycznych. 
Red

Gmina stęszew uczciła 103. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 

11 listopada 
w Stęszewie
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KórniK

Burmistrz Kórnika Przemysław Pa-
cholski 15 listopada złożył na ręce 
przewodniczącego rady Miasta 
i Gminy Kórnik adama Lewandow-
skiego Projekt uchwały Budżetu 
Miasta i Gminy Kórnik na rok 2022.

Dokument zakłada wpływy na 
poziomie 225 milionów złotych 
i wydatki na poziomie 275 milionów 
złotych. Ponad 87 milionów złotych 
zaplanowano na oświatę, a ponad 
62 miliony złotych na inwestycje.

największą z zaplanowanych 
inwestycji jest rozbudowa szkoły 
Podstawowej w robakowie, dofi-
nansowana z rządowego Funduszu 
inwestycji Lokalnych, którą oszaco-
wano na 9 800 tys. zł (rozstrzygnię-
to właśnie przetarg na realizację tej 
inwestycji).

5 308 tys. zł ma kosztować budo-
wa lodowiska w Kórniku dofinanso-
wana z Programu inwestycji strate-
gicznych.

Założono także, że deficyt zosta-
nie sfinansowany emisją obligacji 
w kwocie 37 milionów złotych oraz 
wolnymi środkami z 2021 roku 
które oszacowano na 13 milionów 
złotych.

Projekt uchwały dostępny jest na 
stronie BiP jako załącznik do za-
rządzenia burmistrza: https://bit.
ly/3qK86aQ. 

Będzie teraz on tematem dyskusji 
podczas obrad rady Miasta i Gmi-
ny.

uchwała w sprawie budżetu roz-
patrywana będzie podczas grudnio-
wej sesji przewodniczącego rady 
Miasta i Gminy Kórnik. Red 

Projekt budżetu gminy Kórnik na 2022 rok zakłada wpływy 
na poziomie 225 milionów złotych i wydatki na poziomie 275 
milionów złotych 

62 mln na inwestycje

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 
Powiatowy Konkurs recytatorski 
„wpisani w historię” to w kórnic-
kim środowisku piękna, harcerska 
tradycja. od 20 lat Koncertem Lau-
reatów w Zamku Kórnickim upa-
miętniane jest Święto niepodległo-
ści. tym razem na odpowiedziało 
29 szkół z powiatu poznańskiego, 
w tym 5 szkół w 3 kategoriach wie-
kowych. w finale recytowało 61 
uczestników. łącznie do eliminacji 
w szkołach przystąpiło 295 recyta-
torów, którzy podjęli temat „Pięk-
no polskiej przyrody”. 

Finał odbył się 4 listopada trady-
cyjnie już pod patronatem: urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Fundacji 
„Zakłady Kórnickie”, Komendy 
hufca ZhP im. tytusa hr. Dzia-
łyńskiego w Kórniku. nagrody 
ufundował: urząd Miasta i Gminy 
w Kórniku oraz dodatkowe albumy 
tematyczne Kórnicki ośrodek Kul-
tury.

Laureatami k onkursu zosta-
li: w kategorii klas i-iii - 1. adam 
Bilski ze szkoły Podstawowej 
w Kostrzynie, 2. Maja ruszczyń-
ska ze szkoły Podstawowej nr 4 
w Luboniu, 3. Julia wojciechowska 
ze szkoły Podstawowej w szczo-
drzykowie oraz Kalina Pioterek ze 

szkoły Podstawowej nr 2 w Kórni-
ku. wyróżniono: amelię sieradzką 
ze szkoły Podstawowej w skórze-
wie, annę Pudło ze szkoły Podsta-
wowej w robakowie, alicję osajdę 
ze szkoły Podstawowej nr 1 w Kór-
niku ; w kategorii klas iV-Vi - 1. Zo-
fia ożańska ze szkoły Podstawowej 
w rogalinku, 2. Zofia augustyniak 
ze szkoły Podstawowej nr 2 w Kór-
niku  i Martyna Kilian ze szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie, 3. 
Zofia Błaszak ze szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku i Maciej skrzy-
pek ze szkoły Podstawowej nr 1 
w skórzewie,  a wyróżnieni zosta-
li: weronika Marciniak ze szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku, Mari-
ka Kańduła ze szkoły Podstawowej 
w niepruszewie, amelia Kociela ze 
szkoły Podstawowej w robakowie; 
w kategorii klas Vii-Viii - 1. Feli-
cja stolarska ze szkoły Podstawo-
wej w Przeźmierowie, 2. Zuzanna 
wala ze szkoły Podstawowej nr 4 
w Luboniu i Zuzanna raźniewska 
ze szkoły Podstawowej nr 1 w Kór-
niku, 3. łucja łobejko z Zespołu 
szkół w Luboniu, a wyróżniono 
agatę Kilian ze szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Mosinie.
hm. Krystyna Antkowiak

Dyrektor Kórnickiego centrum 
rekreacji i sportu oaza wojciech 
Kiełbasiewicz 27 października wziął 
udział w seminarium zorganizowa-
nym przez Polską Federację cam-
pingu i caravaningu, która działa 

już od 1964 r. wydarzenie odbył się 
na terenie campingu Malta w Po-
znaniu.

Jednym z punktów seminarium 
było ogłoszenie wyników ogólno-
polskiego konkursu „Mister cam-
ping 2021”. cieszy, że kórnicki 
camping**** oaza Błonie zdobył 
iii miejsce. nagrodę odebrał bur-
mistrz miasta i gminy Kórnik Prze-
mysław Pacholski oraz dyrektor 
wojciech Kiełbasiewicz. 

Jest to nie lada wyczyn, gdyż był 
to pierwszy sezon, w którym cam-
ping**** oaza Błonie widnieje na 
mapie Polskiej Federacji campingu 
i caravaningu.

warto wspomnieć, że cam-
ping****, jako jeden z dwóch 
w wielkopolsce, otrzymał kategory-
zację czterech gwiazdek, a jego go-
ście przyjeżdżali nie tylko z Polski, 
ale także z całej europy zaczynając 
od naszych sąsiadów jak niemcy, 
Litwa czy czechy, ale również z Por-
tugalii, irlandii i anglii. OAZA

Wpisani w historię

Mister Camping
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o gminie Kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

sukces odnieśli uczniowie ze szkoły 
Podstawowej w Kamionkach (gm. 
Kórnik) w Konkursie Powiatowym 
„Podhalańskie, spiskie i orawskie 
Drogi do niepodległości” zorga-
nizowanym po raz 14. przez sta-
rostwo Powiatowe w Zakopanem.  
Jego partnerami  są gminy: Biały 
Dunajec, Bukowina tatrzańska, 
Kościelisko, Poronin oraz mia-
sto Zakopane. Każdego roku inna 
gmina jest gospodarzem eliminacji 
powiatowych. w tym roku odbyły 
się one w Zakopanem. Konkurs ma 
zasięg ogólnopolski, a patronat nad 
nim objął Prezydent rzeczypospoli-
tej Polskiej andrzej Duda.

Konkurs powiatowy poprzedzony 
był eliminacjami gminnymi, które 
odbyły się 10 października w szko-
łach, które zgłosiły się do konkursu. 
eliminacje powiatowe rozegrane 
zostały w dwóch kategoriach: do 
uczniów szkół podstawowych i śred-
nich z powiatu tatrzańskiego oraz 
gmin i powiatów partnerskich.

szkoły podstawowe w konkursie 
reprezentowali uczniowie z Białe-
go Dunajca, Jabłonki, Kościeliska, 
Kórnika, Poronina, sopotu i Zako-
panego. natomiast szkoły średnie 
reprezentowali uczniowie z powia-
tów: hrubieszowskiego, kartuskie-
go, łowickiego, nowotarskiego, 
poznańskiego, rawickiego, sopoc-
kiego, świdnickiego, tatrzańskiego 
i miasta sopotu.

Powiat poznański, podobnie jak 
w zeszłym roku reprezentowali 
uczniowie z Zespołu szkół w swa-
rzędzu. Gminę Kórnik reprezen-
towała trzyosobowa drużyna ze 
szkoły Podstawowej w Kamionkach 
w składzie: antonina Góralska, 
wiktor Bernat, Paweł Kałdoński z  
opiekunami: Malwiną Panek i Mar-
tą stefańską. Drużynie towarzyszy-
ła kierownik wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i sportu Magdalena 
Matelska-Bogajczyk.

tematem wiodącym tegoroczne-
go konkursu był rok 1920 oraz Po-

lacy, którzy wsławili się w bitwach 
o wolną europę. uczniowie mieli za 
zadanie odpowiedzieć na 15 pytań. 

wśród podstawówek wygrała sP 
z Kamionek zdobywając 42 punkty. 
na drugim miejscu z liczbą 40 pkt. 
uplasował się Poronin, a na trzecim 
Biały - 35 pkt. w kategorii szkół 
średnich bezkonkurencyjni okazali 
się uczniowie z powiatu tatrzańskie-
go - 56 pkt. Drugie i trzecie miejsce 
rozstrzygnęła dopiero dogrywka po-
między powiatami łowickim i kartu-
skim, które zdobyły po 52 punkty. 
wszyscy uczestnicy finału otrzymali 
książki historyczne, a pierwsze trzy  
zespoły i ich opiekunowie cenne na-
grody rzeczowe.

Konkurs podobnie zorganizowa-
ny został w przeddzień Święta nie-
podległości. na drugi dzień uczest-
nicy konkursu wraz z opiekunami 
wzięli udział w uroczystości 103. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści w Zakopanem.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Sukces uczniów z Kamionek
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10 Swarzędz

rozstrzygnięty został drugi prze-
targ mający wyłonić wykonawcę 
jednej z największych swarzędzkich 
inwestycji o nazwie „Budowa uli-
cy Zamkowej, Placu Powstańców 
wielkopolskich, adama Mickiewi-
cza, nowy Świat, Mylnej, Bramko-
wej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią 
wodociągową, kanalizacją sanitar-
ną i siecią gazową”. najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma straBaG 
sp. z o.o., która podjęła się wykonać 
zadanie za 33.917.212,19 zł. umo-
wę w tej sprawie burmistrz swarzę-
dza Marian szkudlarek podpisał 16 
listopada.

Będzie to ogromne, skompliko-
wane i drogie przedsięwzięcie, jed-
nak spora część kosztów nie będzie 
obciążała budżetu gminy. w ra-
mach inwestycji nastąpi rozdziele-
nie kanalizacji ogólnospławnej na 
kanalizację deszczową i kanalizację 
sanitarną. Gmina swarzędz jako 
inwestor zastępczy spółki aquanet 
realizować będzie prace związane 
z budową sieci wodociągowej i sie-
ci kanalizacyjnej. spółka aquanet 

przeznaczyła na realizację tego za-
dania odpowiednio: sieć wodocią-
gowa - 3.203.757,81 zł i sieć kana-
lizacyjna - 5.956.327,53 zł. roboty 
związane z usunięciem kolizji z ga-
zociągiem, których koszt oszacowa-
no na 3.514.611,49 zł, sfinansuje 
firma PsG sp. z o.o. (porozumienie 
w tej sprawie jest w trakcie przygo-
towania).

Dodatkowo gmina swarzędz uzy-
skała dofinansowanie z rządowego 
Funduszu inwestycji Lokalnych 
w wysokości 3.000.000zł.

Podczas budowy zostanie wymie-
niona cała infrastruktura podziem-
na. w zakres robót budowlanych 
wchodzą: roboty drogowe, budowa 
kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej, sieci wodociągowej, usunię-
cie kolizji z gazociągiem, budowa 
oświetlenia ulicznego i kanalizacji 
teletechnicznej, usunięcie kolizji 
elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych, a także roboty związa-
ne z terenami zieleni.

Długość budowanych odcinków 
ulic: Zamkowa - 271 m, adama 

Mickiewicza - 117 m, nowy Świat - 
402 m, Gołębia - 78 m, Mylna - 65 m 
i Bramkowa - 72 m.

celem inwestycji jest poprawa 
warunków komunikacji samocho-
dowej, geometrii ulic oraz stanu 
technicznego nawierzchni drogo-
wych. Ponadto zwiększona zostanie 
ilość miejsc postojowych.

nawierzchnia jezdni zostanie 
wykonana z mieszanek mineral-
no-bitumicznych. Ze względu na 
reprezentacyjny charakter ulic kra-
wężniki oraz elementy chodników 
zostaną wykonane z granitu.

termin realizacji określono na 
480 dni od podpisania umowy, tak 
więc można zakładać, że inwestycja 
zakończy się w połowie 2023 r. Do 
tego czasu należy liczyć się z duży-
mi utrudnieniami w ruchu. Juz teraz 
prosimy wszystkich o wyrozumia-
łość. MW

Będzie to ogromne, skomplikowane i drogie przedsięwzięcie, 
jednak spora część kosztów nie będzie obciążała budżetu gminy

Przebudowa 
centrum Swarzędza

w swarzędzkim uMiG zakończyły 
się prace nad projektem budżetu 
gminy swarzędz na 2022 rok. 15 li-
stopada burmistrz Marian szkudla-
rek oraz skarbnik Karolina Dziekan 
przekazali projekt przyszłoroczne-
go budżetu przewodniczącej rady 
Miejskiej Barbarze czachurze. od 
tej chwili przez miesiąc radni będą 
pracować nad tym dokumentem. 
na 17 grudnia zaplanowana jest 
sesja rady Miejskiej poświęcona 
uchwaleniu budżetu miasta i gminy 
swarzędz na 2021 rok. 

Projekt zakłada, że przyszłorocz-
ne dochody wyniosą 328.697.344 
zł, natomiast wydatki 356.012.054 

zł. na inwestycje w przyszłym 
roku gmina planuje przeznaczyć 
61.635.402,03 zł. 

- Przyszłoroczny budżet naszej 
gminy będzie trudny w realizacji 
ze względu na znaczny wzrost wy-
datków bieżących i równoczesny 
spadek dochodów spowodowany 
reformą finansów publicznych - 
podkreślił burmistrz Marian szku-
dlarek. - Jednocześnie budżet ten 
będzie miał charakter zdecydowa-
nie proinwestycyjny, gdyż wydatki 
majątkowe zaplanowaliśmy na po-
ziomie o ponad 10 mln zł wyższym 
niż w roku bieżącym. 
MW

Premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił listę zadań, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach rządowego 
Funduszu Polski ład - Program 
inwestycji strategicznych. 

Gmina swarzędz złożyła 3 wnio-
ski o dofinansowanie strategicz-
nych swarzędzkich zadań: 

- Budowa tunelu pod torami kole-
jowymi łączącego ulicę tabaki z ul. 
tysiąclecia w swarzędzu - wnio-
skowana kwota dofinansowania: 
39.388.464,04 zł, 

- rozbudowa ul. Katarzyńskiej 
od ul. swarzędzkiej do ul. Promyk 
w m. Gruszczyn, Gmina swarzędz 
- wnioskowana kwota dofinansowa-
nia: 13.693.000,00 zł, 

- rozbudowa ul. Z. Grudziń-
skiego w swarzędzu i Jasinie oraz 
ul. Pszennej w łowęcinie - wnio-
skowana kwota dofinansowania: 
5.000.000,00 zł. 

Z rządowego Funduszu Polski 
ład do swarzędza trafi na począ-
tek 13.693.000 zł na rozbudowę 
ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie. 
w ramach tego zadania planowa-
na jest rozbudowa drogi o szeroko-
ści 6 m, droga rowerowa, chodnik, 
oświetlenie drogowe typu LeD, 
zasilanie przepompowni wód desz-
czowych, grawitacyjna kanalizacja 
deszczowa i  budowa kanału tech-
nologicznego. 
MW   

Gmina swarzędz ogłasza przetarg 
na ii etap budowy ul. Polskiej w Za-
lasewie. realizacja tej inwestycji ma 
się zacząć wiosną przyszłego roku.

w ii etapie przewidziana jest 
budowa ok. 1 km nowej drogi od 
ul. Kórnickiej aż do ul. Średzkiej, 
gdzie ul. Polska zakończy się ko-
lejnym rondem. Projekt określa, że 
bitumiczna jezdnia będzie miała 
szerokość 7 m, wzdłuż nie powstaną 
chodniki z kostki betonowej o szero-
kości od 1,5 do 2,0 m oraz bitumicz-
na ścieżka rowerowa szerokości 2,5 
m. w ramach inwestycji wykonane 

zostaną: kanalizacja deszczowa, 
sieć wodociągowa, kanał technolo-
giczny oraz oświetlenie uliczne.

Przypomnijmy, że w ramach 
i etapu budowy ul. Polskiej nowa 
droga zbudowana została na od-
cinku od ronda w ul. Planetarnej 
(w pobliżu szkoły Podstawowej  

nr 1) do ul. Kórnickiej, gdzie rów-
nież zbudowane zostało rondo. od-
cinek ten jest już gotowy (oprócz 
jezdni wykonana została kanaliza-
cja i cała infrastruktura podziemna, 
ścieżka rowerowa, oświetlenie), 
a obecnie kończą się ostatnie pracę 
przy budowie ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Kórnicką. Koszt i etapu 
budowy  wyniósł 6,4 mln zł, z czego 
2,8 mln zł stanowi dofinansowanie 
z rządowego Funduszu rozwoju 
Dróg. Gmina swarzędz ubiega się 
o dofinansowanie również ii etapu 
budowy ul. Polskiej. MW

Ponad 61,5 mln zł 
na inwestycje

13.693.000 zł 
dla gminy Swarzędz 

Drugi etap budowy ulicy Polskiej w Zalasewie 
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informacji z gminy swarzędz 
szukaj też na  

naszglospoznanski.pl

Koszt I etapu 
budowy  wyniósł 
6,4 mln zł
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niedawno w Kostrzynie gościła po-
seł Jadwigi emilewicz, która spotka-
ła się z seniorami.  Dla nich była to 
okazja do zasygnalizowania swoich 
problemów, w tym dotyczącej opie-
ki zdrowotnej, czy refundacji leków, 
a dla posłanki możliwość do zapre-
zentowania rządowych programów 
dedykowanych starszym osobom. 

w spotkaniu uczestniczyli także 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
Matysek wraz z zastępcą burmistrza 
waldemarem Biskupskim, sekre-
tarz agnieszką Piasecką oraz radny 
rady Powiatu Poznańskiego Ma-
rian Markiewicz. Pani poseł skorzy-
stała z okazji by zjawić się z wizytą 
na ulicy wiosny Ludów, która jako 
jedna z 14 ulic zostanie zmoderni-
zowana w ramach środków z Pol-
skiego ładu.

Gmina Kostrzyn otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 

9.936,188,84 zł na kompleksową 
budowę i modernizację sieci ulic. 
Zadanie obejmuje remonty i budo-
wy ulic: wiosny Ludów, Dunikow-
skiego, orzeszkowej, Fiołkowej, 
Krokusowej, 3-go Maja, Kwiatowej, 
witosa, Liliowej, chrobrego, est-

kowskiego, akacjowej, rzemieślni-
czej, Prętkowskiego z parkingiem 
przy MGoK. UMK

KoSTrzyn

Gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 
9.936,188,84 zł na kompleksową budowę i modernizację 
sieci ulic

Prawie 10 mln na ulice
11 listopada w narodowe Święto 
niepodległości - a dla Kostrzyna 
dodatkowo w 770 rocznicę nadania 
praw miejskich - władze samorzą-
dowe, poczty sztandarowe, druho-
wie osP, harcerze, harcerki oraz 
mieszkańcy gminy wzięli udział 
w mszy świętej w intencji ojczyzny, 
która odbyła się w kościele św. app. 
Piotra i Pawła w Kostrzynie.

następnie zebrani udali się z ko-
ścioła na kostrzyński rynek, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem walki i Męczeństwa oraz 
odśpiewano hymn państwowy. Po-
chód dalej udał się do hali sportowej 
przy szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
strzynie, gdzie odbyła się wspólna 
uroczysta sesja rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn oraz Młodzieżowej 
rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 
podczas których podjęli uchwa-
ły w sprawie ustanowienia roku 
2022 – „rokiem Generała ignace-
go Prądzyńskiego terenie gminy 
Kostrzyn”, a młodzieżowi radni 
w sprawie konkursu na maskotkę 

gminy Kostrzyn.
Zebrani wysłuchali okoliczno-

ściowych przemówień przewodni-
czącego rady Grzegorza Banaszaka 
i burmistrza gminy Kostrzyn szy-
mona Matyska. 

wręczono nagrodę gminy Ko-
strzyn - statuetkę rycerza Kostro 
radosławowi Dogońskiemu. opi-
nie kapituły przedstawił jej prze-
wodniczący, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski. Laureat jest 
weterynarzem zajmującym się zwie-
rzętami z terenu gminy Kostrzyn 
oraz tymi, które są podopiecznymi 
schroniska dla Zwierząt w skało-
wie. Po wręczeniu nagrody laureat 
podziękował  burmistrzowi, współ-
pracownikom oraz mieszkańcom 
gminy. Po zakończeniu sesji odbył 
się koncert Poznańskiego chóru 
chłopięcego, który uświetnił uro-
czystość odśpiewaniem trzech blo-
ków muzycznych zawierających 
zarówno pieśni patriotyczne, jak 
i muzykę popularną. 
AB

rozpoczyna się budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej łączącej ulicę 
estkowskiego z ulicą stawną i da-
lej ulicą Średzką w Kostrzynie. to 
kontynuacja realizowanej wcze-
śniej inwestycji, która ma na celu 
budowę infrastruktury przy cieku 
strumień. Miejsce to w najbliż-
szych latach zostanie całkowicie 
zrewitalizowane i powstaną tam 
tereny rekreacyjne.

Zadanie „Budowa ciągu pieszo-
-rowerowego w Kostrzynie łączą-
cego dwie drogi powiatowe jako 
wsparcie transportu miejskiego 
oraz dojazdu do węzłów przesiad-
kowych PKP i KKP” otrzymało dofi-
nansowanie ze środków unii euro-
pejskiej w ramach Zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych. Kwota 
dofinansowania to 370 tys. zł.

wartość całego zadania ma wy-

nieść 484 tys. zł. Ścieżka będzie 
gotowa wiosną przyszłego roku. in-
westycję zrealizuje firma Zrw Ku-
biaczyk z siedzibą w Kokoszkach, 
gmina nekla, która w przetargu nie-
ograniczonym złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę.

Ponadto na ukończeniu są prace 

projektowe związane z rewitaliza-
cją i odtworzeniem jeszcze dwóch 
zbiorników wodnych, budową ścież-
ki pieszo-rowerowej od ulicy Średz-
kiej wraz z przebudową całej ulicy 
estkowskiego. Pełna dokumentacja 
powinna być gotowa z końcem tego 
roku. UMK

6 listopada odbył się X otwarty 
turniej Piłki siatkowej z okazji 
narodowego Święta niepodległo-
ści o Puchar Przewodniczącego 
rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 
do którego przystąpiło 8 zespołów. 
Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu 
przywitano gości w osobach prze-
wodniczącego rady Miejskiej Gmi-
ny Kostrzyn Grzegorza Banaszaka, 
burmistrza szymona Matyska, 
zastępcę burmistrza waldemara 
Biskupskiego oraz radnych i mło-
dzieżowych radnych. oficjalnego 
otwarcia dokonał przewodniczący 
rady Miejskiej, który wspomniał 
o dwóch jubileuszach - X turnieju 
oraz 770-leciu miasta Kostrzyna. 
następnie głos zabrał burmistrz 
gminy Kostrzyn życząc uczestnikom 
przede wszystkim dobrej zabawy.

Przystąpiono do rozgrywek gru-
powych, dzięki którym poznaliśmy 
półfinalistów oraz zespoły, które 
zagrały o miejsca V i Vii. w me-
czu o miejsce Vii walka Kostrzyn 
pokonała championy 25:11, a w 
spotkaniu o miejsce V wstrząśnię-
ci, nie Zmieszani pokonali drużynę 
są Gorsi 25:20. w półfinałach aZs 
Malina wygrał z tygryskami 2:0 

(15:6; 15:7), a Ks sokoły Kostrzyn 
uległy acapulco stallion 0:2 (14:15; 
14:15). w meczu o trzecie miejsce 
Ks sokoły wygrały z tygryskami 
2:0 (15:7; 15:9), a w finale trium-
fował obrońca tytułu aZs Malina, 
wygrywając 2:0 (15:9; 15:5). MVP 
turnieju wybrano Mateusza sion-
kowskiego z zespołu aZs Malina. 
ŁS

Narodowe Święto 
Niepodległości 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

X Otwarty Turniej Piłki Siatkowej
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naszglospoznanski.pl
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Młodzież pod kierunkiem nauczy-
cielki języka polskiego i opiekunki 
szkolnego Koła Miłośników Pobie-
dzisk anny Migdałek realizowała 
projekt, który został uznany za 
najlepszy i zdobył i miejsce w Pro-
jekcie cyfrowa szkoła wielkopol-
ska@2020. 

22 października odbyła się Gala 
Finałowa iii edycji Projektu cy-
frowa szkoła wielkopolsk@2020, 
podczas której podsumowano dzia-
łania w poszczególnych podpro-
jektach.  w podprojekcie cyfrowa 
Dziecięca encyklopedia wielko-
polski uczestniczyło 35 szkół. Pro-
jekt Paula z chłapowskich Jackow-
ska – wielkopolanka, mieszkanka 
ziemi pobiedziskiej został uznany 
za najlepszy i zdobył i miejsce. 

8 listopada w auli szkoły Podsta-
wowej w Pobiedziskach odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród przez 
opiekunkę merytoryczną podpro-
jektu dr annę chudzińską oraz 
burmistrza miasta i gminy Pobie-
dziska ireneusza antkowiaka.

członkowie szkolnego Koła Mi-
łośników Pobiedzisk w składzie: 
Karol Jerzyński, Julia Krąkowska, 
Maria Krzyżaniak, Jan Michalak, 
Michalina Michalak, aleksandra 
Mrówczyńska, agata Promińska, 
Maja Ślusarska, hanna wróblew-
ska, aleksandra Ziętek, którzy 
wzięli udział w iii edycji podprojek-
tu cyfrowa Dziecięca encyklopedia 
wielkopolski pod hasłem: wybitne 

kobiety w dziejach wielkopolski, 
w ramach projektu cyfrowa szkoła 
wielkopolsk@2020, realizowane-
go przez samorząd województwa 
wielkopolskiego i ośrodek Dosko-
nalenia nauczycieli w Poznaniu, 
w ramach wielkopolskiego regio-

nalnego Programu operacyjnego 
na lata 2014-2020, przedstawili 
zebranym efekty swoich działań, 
realizowanych przez 7 miesięcy.  

– na początku mieliśmy doko-
nać wyboru lokalnej bohaterki, 
której historię życia musieliśmy 

poznać. nie powiemy, że było to ła-
twe. Gdy padły słowa Paula z chła-
powskich Jackowska, wiedzieliśmy 
o niej tylko tyle: mieszkanka ziemi 
pobiedziskiej i to, że spoczywa na 
cmentarzu we wronczynie. nie 
wiedzieliśmy, jakie miała życie i co 

łączyło ją z wronczynem. rozpo-
częliśmy poszukiwania informacji 
w różnych źródłach – opowiada 
młodzież.

w trakcie projektu uczniowie 
wykonali mapy obrazujące najważ-
niejsze działania bohaterki, przygo-
towali prezentację multimedialną, 
przedstawiającą grupę projekto-
wą, przeprowadzili wywiad z prof. 
antonim Jackowskim – wnukiem 
Pauli Jackowskiej. w programie 
komputerowym zrobili drzewo 
genealogiczne bohaterki, a także 
nagrali 15-minutowy filmik pt. Śla-
dem Pauli z chłapowskich Jackow-
skiej, prezentujący życie i działal-
ność bohaterki. etapem końcowym 
było opracowanie jej biogramu, 
który niebawem zostanie umiesz-
czony na stronie cyfrowej Dziecię-
cej encyklopedii wielkopolski. 

Prof. antoni Jackowski po-
wiedział: – Film jest wspaniały. 
Przypomniał postać, która była 
zapomniana w społeczności. Pau-
la z chłapowskich Jackowska była 
wielką patriotką, wielką społecz-
nicą, jej działania zaćmiewały 
niektóre aktywności mężczyzn 
z najbliższego otoczenia, w tym 
własnego męża tadeusza Kryspina.
(…) wielkie zaangażowanie mło-
dzieży w poznawanie swojej małej 
ojczyzny to jest coś niesamowitego, 
to jest unikatowe,(…) unikatowe na 
skalę Polski. 
Lucyna Kapcińska

PoBiedziSKa

Paula Jackowska w projekcie cyfrowa szkoła wielkopolska@2020

Z Wronczyna do encyklopedii
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widowisko „oszalała” Krystyny 
urszuli hejbowicz z teatru Ko-
Dorosły zdobyło Grand Prix Po-
wiatowego Przeglądu teatrów 
amatorskich „niepodległa” w Po-
biedziskach. oklaskami na stojąco 
i wyróżnieniem nagrodzono grupę 
teatralną warsztatu terapii Zaję-
ciowej z Pobiedzisk. 

w pierwszy weekend listopada 
na scenie Pobiedziskiego ośrodka 
Kultury zaprezentowały się teatral-
ne zespoły amatorskie utworzone 
przez osoby dorosłe. Grand Prix 
Przeglądu, czyli statuetkę kobiety, 
stojącej na klawiaturze fortepia-
nu i nagrodę w wysokości 4 tys. zł. 
odebrała Krystyna urszula hejbo-
wicz. rzeźbę kobiety będąca perso-
nifikacją niepodległości wykonała 
artystka z Zakopanego ewa ross-
-Baczyńska.

 – Klawisze symbolizują wkład 
w niepodległość Jana ignacego 
Paderewskiego – wyjaśniała alek-
sandra Mazurek, prezeska sto-
warzyszenia „Vena” inicjatorka 
i liderka grupy, która zorganizowała 
przegląd. Zdobywczyni Grand Prix 
Krystyna urszula hejbowicz przez 
lata oglądała teatr telewizji. sama 
stanęła na scenie, gdy przeszła na 
emeryturę. 

– Gdy gram, robię to całym ser-
cem – mówiła, już po odebraniu 
głównej nagrody, aktorka z teatru 

KoDorosły z Dębna. Laudacja 
wygłoszona przez Jury tylko to po-
twierdziła. 

– Pani zrobiła coś wyjątkowego. 
Pokusiła się o taką formę teatru, 
która jest skierowana do każdego 
widza. oczarowany jestem tym 
spojrzeniem na bohaterkę i przeni-
cowaniem jej przez siebie – zapew-

niał andrzej Lajborek, aktor teatru 
nowego w Poznaniu. 

Miejsce drugie (nagroda w wyso-
kości 3 tys.zł). Jury przyznało spek-
taklowi „sowi Dwór” teatru Zza 
Boru. Przyjechał on z okolic Zie-
lonej Góry z miejscowości Zabór, 
a powstał na imieninach jednej 
z mieszkanek wsi.

 – Kiedy obecni na tym spotka-
niu dowiedzieli się, że zajmuję się 
teatrem, zaproponowali utworze-
nie zespołu teatralnego. nikt z tych 
ludzi nie miał wcześniej kontaktu 
ze sceną. Założyliśmy sobie ambit-
nie, że będziemy mocno pracować 
warsztatowo, żeby na scenie się 
nie wstydzić tego, co pokazujemy. 
Gramy w weekendy, bo tylko wtedy 
mamy szansę wyjechać. nie jeste-
śmy stowarzyszeniem. nie zależy-
my od nikogo. wyjazdy najczęściej 
finansujemy z własnej kieszeni. Po-
dróż do Pobiedzisk sfinansował jed-
nak wójt naszej gminy – opowiada 
Jan andrzej Fręś, reżyser.  Zdobycie 
ii nagrody w pobiedziskim Prze-
glądzie oznacza, że możliwy będzie 
kolejny wyjazd. Miejsca trzeciego 
nie przyznano. natomiast dwoma 
równorzędnymi wyróżnieniami (na-
grody po 1 tys. zł.) uhonorowano 
spektakl „3Xtak. rudnicki” w wy-

konaniu wojtka Kowalskiego z czę-
stochowy i grupę „2u1 theater” 
za spektakl „Kot i szczur”. twórca 
z częstochowy w ciągu 30 lat zreali-
zował kilkanaście spektakli w tym 
kilka monodramów. Jury, w którym 
obok andrzeja Lajborka była wio-
leta Dadej, aktorka i założycielka 
teatru cienia oraz Jan warenycia, 
kierownik literacki teatru Polskiego 
radia, podkreślało, że jeśli chcemy 
ze sobą rozmawiać, jeśli chcemy 
się ze sobą bawić, to nie ma lepszej 
propozycji, jak teatr. Żywy człowiek 
ma coś do zaoferowania drugiemu 
żywemu człowiekowi.

Poza konkursem zaprezentowa-
ne zostało widowisko „niepodle-
gła” w wykonaniu podopiecznych 
warsztatu terapii Zajęciowej w Po-
biedziskach. reżyserką i autorką 
scenariusza jest edyta sosnowska. 
aktorzy sprawnie, bez słów, połą-
czyli w spektaklu elementy ruchu, 
plastyki i światła. nagrodą były 
oklaski na stojąco i specjalne wyróż-
nienie. specjalne podziękowania or-
ganizatorzy skierowali do starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, urzędu 
Miasta i Gminy Pobiedziska, przed-
siębiorców z terenu gminy Pobiedzi-
ska, którzy wsparli imprezę finanso-
wo. słowa wdzięczności skierowane 
zostały też Pobiedziskiego ośrodka 
Kultury, współorganizatora wyda-
rzenia. Robert Domżał

Przegląd Teatrów Amatorskich „Niepodległa” 
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Scena z widowiska „Sowi dom” przygotowanego przez Teatr Zza 
Boru. 

Jeśli chcemy ze sobą 
rozmawiać, jeśli 
chcemy się ze sobą 
bawić, to nie ma 
lepszej propozycji, 
jak teatr
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słowa piosenki jednego z polskich 
zespołów. Gratulacje napływały 
z różnych miejsc. od tego czasu 
wielokrotnie graliśmy w stanach 
w salach wypełnionych po brzegi 
– nie tylko przez Polonię, ale też 
zwykłych amerykanów. to wyda-
rzenie z pewnością przyczyniło się 
do popularyzacji piosenki i co za 
tym idzie naszego zespołu. 

Jesteście do siebie fizycznie po-
dobni, co u bliźniaków nie dziwi. 
Czy czymś się od siebie różnicie?

PG: – na całym świecie, nie ma 
dwóch takich samych osób. Każdy 
jest inny, mimo że jak w przypadku 
bliźniaków jednojajowych, iden-
tyczny. Dlatego to naturalne, że 
jednak różnimy się charakterami, 
upodobaniami, czasem nawet po-
glądami. Jesteśmy przecież dwoma 
osobnymi bytami. 
ŁG: – akurat w naszym przypadku 
jest wiele rzeczy, które nas łączą, 
chociażby miłość do muzyki, serni-
ka i dobrego humoru (śmiech).

Jakie są Wasze plany muzyczne? 

ŁG: – na ten moment cieszymy 
się wydanym w ubiegłym roku 
dwupłytowym albumem cD/DVD 
pt. „symphoethnic”. Znalazły się 
na nim zupełnie nowe, premierowe 
piosenki i znane hity w nowych 
symfonicznych aranżacjach. to 
najnowsze nasze muzyczne dziecko 
i jednocześnie spełnienie marzeń 
i wizji jakie nas nachodziły przez 
ostanie parę lat.  
PG: – to niezwykły projekt, w któ-
rym na jednej scenie wystąpiło jed-
nocześnie 100 muzyków, orkiestra 
symfoniczna silesian art collec-
tive pod batutą rafała rozmusa, 
wyjątkowi artyści: Piotr cugowski, 
andrzej Lampert, Kuba Badach, 
Bedoes, Kuqe, Gromee, Krzysztof 
trebunia-tutka. współpracy pod-
jęli się także wirtuozi instrumentów 
etnicznych, flecista Marcin rumiń-
ski oraz podhalański cymbalista 
robert czech, zjawiskowa grupa 
perkusyjna wataha Drums oraz 
orkiestra Ludowa i Żeńska Grupa 
Śpiewacza instruktorów i pod-
opiecznych Fundacji Braci Golec.  
ŁG: – tworząc ten projekt, 
chcieliśmy przenieść słuchacza 
w inne muzyczne rejony, po to aby 
wzruszyć i ukazać szlachetność 
i bogactwo jakim jest brzmienie or-
kiestry symfonicznej w połączeniu 
z najbardziej pierwotnymi dźwię-
kami dud, cymbałów, trombit, 
rogów, etnicznych piszczałek czy 
fujar, skrzypiec góralskich i białych 
głosów. 
PG: – tutaj zgodnie współbrzmią: 
energetyczny, zadziorny folk, 
i elegancka, szlachetna klasyka, 
tworząc nową muzyczną jakość. 
Znajdziecie na niej także trochę 
rockowej zadziorności, liryki, kli-
matu Podhala i Beskidu, jazzowej 
improwizacji i klubowych bitów. 
Każdy dźwięk na tej płycie pięk-
nymi obrazami obdarował Jacek 
Kościuszko, autor niesamowitych 
wizualizacji. 
ŁG: – nad albumem studyjnym 
pracujemy od jakiegoś czasu. Pan-
demia przerwała nam trochę plany 
i trochę zdezaktualizowała teksty 
jakie już powstały, ale tak widocz-

nie miało być. Mamy pomysły na 
kilka projektów, póki co pracujemy 
nad kolejnymi singlami. a teksty 
powstają – i takie z przymrużeniem 
oka, i takie z przekazem. Fajnie, 
kiedy nasze piosenki poruszają 
serca. Jeśli nasza twórczość po-
maga komuś zapomnieć na chwilę 
o codziennych „problemach”, to 
utwierdza nas to w przekonaniu, że 
to co robimy ma sens. 

Czym są dla Was Święta Bożego 
Narodzenia? 

ŁG: – czasem umocnienia wiary, 
przypomnienia sobie, że gdyby 
nie narodziny Jezusa, pewnie nie 
byłoby świąt. to czas refleksji, ale 
też uwielbienia i dziękczynienia, 
za wszelkie dary, którymi obdarza 
nas Bóg. 

Czy lubicie śpiewać kolędy 
w domach - dla samych siebie, 
w rodzinnym gronie, bez publicz-
ności i sceny?

PG: – w naszych domach, to już 
tradycja, że po kolacji wigilijnej bie-
rzemy kantyczkę do rąk i wyśpie-
wujemy kolędy, bez mikrofonów, 
sceny i publiczności. 

ŁG: – nie wyobrażam sobie świąt 
bez śpiewania kolęd w domu, pomi-
mo tego, że w tym roku będziemy 
kolędować przez cały styczeń pod-
czas trasy kolędowej z najnowszym 
projektem „Kolędowanie z Janem 
Pawłem ii” w największych 
polskich miastach, na które już 
zapraszamy.

Jakich przebojów Golec uOrkie-
stry i kolęd w Waszym wykona-
niu z pewnością nie zabraknie 
podczas Koncertu Gwiazdkowego 
Gminy Dopiewo?

PG: –na tym koncercie nie 
zabraknie największych naszych 
przebojów, aby rozgrzać i trochę 
roztańczyć dopiewską publiczność, 
ale nie zabraknie również kolęd, 
które mamy nadzieję, wprowadzą 
publiczność w świąteczny nastrój.  
ŁG: – Gwarantujemy dobrą zabawę 
przy Golec uorkiestrowych piosen-
kach, jak również ogrom wzruszeń 
zwłaszcza przy góralskich pasto-
rałeczkach i niepowtarzalnych 
polskich kolędach. 

doPiewo

Wylansowaliście sporo przebo-
jów, które zna cała Polska - jak 
choćby: „Lornetka”, „Crazy is my 
life”, „Ściernisko”, „Do Milówki 
wróć”, czy „Słodycze”. Jaką 
macie receptę na przebój? 

Łukasz Golec: – Gdybyśmy znali 
ten sekret, pewnie każda nasza 
piosenka byłaby hitem. 
Paweł Golec: – nie ma uniwer-
salnej recepty. to wypadkowa 
wielu czynników. Przestrzeń jest 
przeładowana nowymi piosenkami 
i artystami, więc żeby powstał hit 
trzeba: talentu, umiejętności, szczę-
ścia, osobowości i oryginalnego 
pomysłu na siebie, odpowiednich 
osób wokół i autentyczności.

Utwór „Górą ty” z ostatniej płyty 
„Symphoethnic” wspiął się na 
wysokie miejsce na liście popu-
larności Waszych przebojów. 
W czym tkwi tajemnica sukcesu 
tej piosenki? 

PG: – Prawdopodobnie przyczyniło 
się do tego niebanalne połączenie 
trzech muzycznych języków. Za-
prosiliśmy do współpracy bijącego 
rekordy popularności polskiego 
producenta Gromee’ego i cha-
ryzmatycznego rapera Bedoesa, 
z którym wcześniej nagraliśmy 
gościnnie utwór „Janosik”. Pod 
czujnym producenckim okiem Gro-
mee’ego, góralskie wtręty skrzypco-
we zostały połączone z dance’owym 
beatem, hip-hopowym trapem oraz 
intrygującymi wokalami łukasza 
Golca i Bedoesa.   
ŁG: – Myślę, że w dużej mierze do 
sukcesu przyczynił się tekst piosen-
ki zachęcający do porzucenia tego, 
co dzieli i poszukiwania tego, co 
łączy. a to życiowa dewiza każdego 
artysty biorącego udział w projek-
cie. Bo jak wszyscy zgodnie pod-
kreślamy, najważniejszy jest dialog, 
bez względu na różnice zdań. 

Ostatnia płyta Golec uOrkie-
stry pokazuje, że nie boicie się 
eksperymentów. Brzmi nowocze-

śnie, nie brak na niej góralskich 
akcentów, ale słychać też klubowe 
bity, czy orkiestrę symfoniczną. 
Czy te zmiany wskazują kierunek, 
w którym powędrują bracia Golec 
ze swoją uOrkiestrą?

ŁG: – Lubimy eksperymentować, 
jeśli chodzi o muzykę. Duch czasów 
nas niesie i na tej fali powstają 
nowe single, nad którymi obecnie 
pracujemy. 
PG: – Kochamy nowoczesność 
w muzyce, nowe rozwiązania, 
brzmienia, efekty. to jest mega 
inspirujące, kiedy tworzysz i odkry-
wasz „nowe lądy”. 
ŁG: – uważam, że aby być ciągle 
atrakcyjnym dla słuchaczy, jak i dla 
siebie, trzeba śledzić trendy, jakimi 
rządzi się współczesna muzyka. 
a czas i publiczność i tak zwery-
fikuje naszą fascynację nowymi 
kierunkami. 

Bliskość gór wybrzmiewa z Wa-
szych piosenek. Jak bardzo są 
one dla Was ważne? Czy mogli-
byście np. przeprowadzić się nad 
morze, grać i śpiewać szanty?

PG: – Góry zawsze będą w naszym 
sercu, bez względu na to gdzie bę-
dziemy mieszkać. tutaj wychowali-
śmy się, przeniknęliśmy tą kulturą, 
sposobem myślenia i pewnie trudno 
byłoby nam zacząć śpiewać szanty. 
Pewnie z tego połączenia mogło-
by wyjść szanty „po góralsku” 
(śmiech). 
ŁG: – Góry, które „wybrzmiewają” 
w naszych piosenkach, to obraz 
naszych przeżyć, wspomnień, 
wychowania, tradycji, postrzega-
nia rzeczywistości, przywiązania 
do pewnych wartości, wolność 
i poczucie humoru. Zawsze, kiedy 
wracam z koncertów do domu 
i widzę na horyzoncie góry, wiem, 
że jestem w domu. Dłuższe pobyty 
na równinach nie działają dobrze 
na moje samopoczucie.

Jakie jest Wasze ulubione miejsce 
w górach, które daje Wam ener-

gię do działania, pozwala zwolnić, 
odpocząć, zresetować się, zmie-
nić formę obecności w świecie 
i wszechświecie?

ŁG: – takim miejscem jest mój 
dom z widokiem na Beskidy. tutaj 
ładuję baterię mimo, że to miejsce 
mojej pracy. studio Golec Fabryki 
znajduje się w dolnej kondygnacji 
mojego domu, co nie przeszkadza 
w tym, aby wyjść na taras i zachłyst-
nąć się na chwilę widokiem gór. 
PG: – Dla mnie dom również 
jest takim miejscem, ale lubię też 
chodzić szlakami w najpiękniejsze 
miejsca Beskidów np. na halę 
Lipowską, rysiankę, Boraczą. 
Beskidy są tak urokliwe, że bez 
względu na to, który szlak się 
obierze, to zawsze można dotknąć 
piękna i mocy natury. 

Dziś Golec uOrkiestra ma ponad 
22 lata i mnóstwo przebojów na 
koncie. Co czuliście, gdy w 2001 
r. prezydent George W. Bush, 
podczas wizyty w Polsce, posłużył 
się w przemówieniu cytatem 
z Waszej piosenki „Ściernisko”? 
Byliście wtedy młodym, zaledwie 
2-letnim zespołem. 

PG: – to był pomysł jego dorad-
ców, którzy przygotowywali wizytę. 
My dowiedzieliśmy się na 5 minut 
przed przemówieniem prezydenta 
w warszawie, bo dziennika-
rze chwilę wcześniej otrzymali 
tekst przemówienia. Śp. robert 
Leszczyński zadzwonił do mnie 
i powiedział „słuchaj Paweł, odpal 
sobie telewizję i zaraz coś zoba-
czysz”. Byłem akurat u krawcowej 
i z niedowierzaniem obejrzeliśmy 
wystąpienie… ale byliśmy mile 
zaskoczeni! 
ŁG: – w branży od razu zaczęto 
nas wypytywać – „Panowie, ile 
zapłaciliście za taką reklamę?” 
(śmiech). naturalnie wzbudzi-
ło to zainteresowanie mediów 
i publiczności, bo nie zdarza się na 
co dzień, aby prezydent jednego 
z największych mocarstw cytował 

Górą My
rozmowa z łukaszem Golcem i Pawłem Golcem z Golec 
uorkiestry, która 12 grudnia wystąpi na Koncercie 
Gwiazdkowym Gminy Dopiewo
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Koncert organizuje samorząd 
gminy Dopiewo  - w ramach 
kampanii „Bądź Git z Pit!”, 
ale mamy 5 podwójnych zapro-
szeń dla czytelników „naszego 
Głosu Poznańskiego”. aby 
zdobyć jedno z nich wystarczy 
napisać maila na kontakt@
naszglospoznanski.pl w tytule 
wpisując „Golec uorkiestra w 
Dopiewie”. spośród wszystkich 
nadesłanych wiadomości wybie-
rzemy laureatów. Konkurs trwa 
do 7 grudnia do godz. 20. 

Mamy bilety

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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14 Tarnowo Podgórne

specjalnie na te okazję hala sporto-
wa osir w tarnowie Podgórnym na 
ul. nowej 60 zamieniła się w ośmio-
torową kręgielnię, gdzie od  23 do 
30 października o zwycięstwo ry-
walizowały reprezentacje z austrii, 
Bośni i hercegowiny, chorwacji, 
czech, estonii, Francji, niemiec, 
Polski, Północnej Macedonii, ru-
munii, serbii, słowacji, słowenii 
i węgier. 

w kategorii kobiet zwyciężyły 
niemki, które w finale pokonały 
7:1 reprezentantki czech. trzecie 
miejsce zajęła chorwacja, a czwarte 
serbia. wśród mężczyzn zwyciężyli 
kręglarze z serbii, którzy obronili 
mistrzowski tytuł zdobyty dwa lata 
temu w rokycanach. Drugie miej-
sce po zaciętym finale wywalczyła 
reprezentacja niemiec, a trzecie 
chorwacja. Miejsce tuż za podium 
zajęła austria. 

natomiast polska reprezentacja 
kobiet grę zakończyła na fazie gru-
powej, a męska odpadła w ćwierćfi-
nale po porażce z niemcami. 

– niewątpliwie jest to nasze naj-
większe osiągnięcie wynikowo. Do 
tej pory mężczyźni raz doszli do 
ćwierćfinału. Poprawiliśmy dwu-
krotnie rekord kraju – podsumował 

start męskiej reprezentacji trener 
Krzysztof Kamiński. Poza rekor-
dami Polaków podczas mistrzostw 
padły dwa spektakularne rekordy 
świata. autorem jednego z nich zo-
stał congor Baranj z serbii, który 
w kat. indywidualnej zbijając 738 
kręgli pobił dotychczasowy sied-
mioletni rekord węgra tamasa 

Kissa – 734 kręgli. Drugi rekord 
ustanowiła serbska drużyna męż-
czyzn, która łącznie uzyskała wynik 
4140 kręgli, czyli o 128 więcej niż 
poprzedni. Ania Lis 

8 dni, 14 reprezentacji narodowych, 27 drużyn, w tym 13 
kobiecych i 14 męskich oraz 49 meczów od eliminacyjnych 
do finałowych – tak w statystykach prezentują się 9. Drużynowe 
Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym 

Kręglarski mundial
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czytaj też na  

naszglospoznanski.pl

Serb Congor Baranj z Serbii, 
zbijając 738 kręgli pobił dotych-
czasowy siedmioletni indywidu-
alny rekord Węgra Tamasa Kissa 
(734 kręgli).

Gościem honorowym mistrzostw 
był prezydent Światowej Federa-
cji Kręglarskiej Marcell Pintyőke.

Drużynowymi mistrzyniami świata zostały Niemki.

Złoty medal wśród mężczyzn zdobyła drużyna serbska, która w Tarnowie Podgórnym pobiła drużynowy 
rekord świata (o 128 kręgli).
 

stanisław Lem w tym roku ob-
chodziłby 100. rocznicę urodzin. 
Z okazji obchodzonego właśnie 
roku Lema, GoK seZaM włączył 
się w propagowanie twórczości tego 
niezwykłego pisarza i futurysty. 
Dzięki materiałom narodowego 
centrum Kultury zorganizowano 
interaktywną wystawę, która składa 
się z dwóch części. Pierwsza to dzie-
sięć prac współczesnych artystów, 

którzy specjalnie zinterpretowali 
plastycznie książki Lema. Druga – 
znakomite grafiki Daniela Mroza. 
Dodatkowo na planszach znajdują 
się kody Qr prowadzące do frag-
mentów audiobooków. 

LeM – wystawa, 2.11-30.11 Ga-
leria w rotundzie, wystawa czynna 
w godzinach otwarcia Domu Kul-
tury w tarnowie Podgórnym, wstęp 
wolny. Red

tego w sali koncertowej Pałacu Jan-
kowice (gm. tarnowo Podgórne) 
jeszcze nie było! 4 grudnia o godzi-
nie 17 odbędzie się recital Książek 
Piano Duo, które zagra na dwa for-
tepiany. 

Zespół został założony w 2012 
r. przez agnieszkę Zahaczewską-
-Książek i Krzysztofa Książka. 
Muzycy rozpoczęli współpracę pod 
okiem dr hab. sławomira cierpi-
ka w czasie studiów na akademii 
Muzycznej w Krakowie, później 
pracowali także pod kierunkiem 
prof. Marii szwajger-Kułakowskiej 
i arie Vardiego. wspólnie koncer-
towali w wielu miejscach w Polsce 
i za granicą (szwajcaria, Francja, 
wielka Brytania, rPa). w 2019 
r. duet zdobył ii nagrodę i nagrodę 
specjalną za najlepsze wykonanie 
dzieł schuberta na XXi Między-
narodowym Konkursie Duetów 
Fortepianowych im. F. schuber-
ta w Jeseniku (czechy) oraz tytuł 
finalisty oraz nagrodę specjalną 
przyznaną przez Jury Młodych na 
iii Międzynarodowym Konkur-
sie Duetów Fortepianowych im. 
suzany szörenyi w Bukareszcie 
(rumunia). w 2020 roku ukazała 
się płyta (DuX 1720) z suitami na 
dwa fortepiany antona areńskie-
go i sergiusza rachmaninowa. 
w 2021 r. zostali zwycięzcami ii 

Międzynarodowego Konkursu Mu-
zyki Polskiej im. stanisława Mo-
niuszki w kategorii zespoły kame-
ralne. Muzycy są beneficjentami 
programu stypendialnego „Młoda 
Polska”. Duet reprezentowany jest 
przez stowarzyszenie im. Ludwiga 
van Beethovena. 

Koncert realizowany jest we 
współpracy z teatrem Muzycznym 
w Poznaniu. Jesteśmy przekonani, 
że będzie to prawdziwa, muzyczna 
uczta. rezerwacja telefoniczna bez-
płatnych wejściówek od 22 listopa-
da pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.–
pt. w godz. 8.00–20.00, sob.–nd. 
w godz. 12.00–20.00). Procedura 
uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl. 
Red 

Wystawa z okazji Roku Lema

Koncert na dwa 
fortepiany
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KulTura

Jest to projekt przygotowany przez 
uczniów international Dance aca-
demy w Kołobrzegu we współpracy 
z regionalnym centrum Kultury 
im. Zbigniewa herberta, w ramach 
programu Most Kulturalny Poznań-
-Kołobrzeg. choreografię przygoto-
wała Karolina cichy-szromnik.

nie potrafimy przyjmować mi-
łości… Jesteśmy nastawieni na 
samowystarczalność, samoistnie-
nie, „samomiłość”. w codzienno-
ści szukamy tego, co może nam 
wypełnić pustkę, co do której nie 
chcemy przyznać, że jest tęsknotą. 
otaczamy się przedmiotami, a je-
śli to nie wystarcza, większą liczbą 
przedmiotów. Z czułością klikamy 
w ikonki, zanurzając się z uśmie-
chem na twarzy w bezkres material-
nego, które proponuje nam świat. 
ekskluzywne wakacje, nowa lampa, 
jedwabne poszewki na poduszkę, 
nawet spotkanie możemy wykli-
kać… ciągle myślimy, że nie ma 

innej drogi, tylko ta przed nami, na 
której na pewno czeka na nas suk-
ces, osiągnięcia, spełnienie…

a co, gdyby tak zajrzeć‚ do sie-
bie? nie sięgać wzrokiem gdzieś 
na horyzont życia, tylko najprościej 
poszukać czego nam brakuje - wra-
cając do środka? Przyjrzeć się tej 
tęsknocie z wielką uwagą. Kogo tam 
zobaczymy? Może kogoś, kto kupu-
jąc drogie wakacje, szuka słońca na 
twarzy, a zakładając jedwabne po-
szewki tak naprawdę chce utulenia, 
dzielenia poduszki z kimś kto jest 
obok? skąd ten lęk? ten, który każe 

nam zamieniać relacje na przedmio-
ty; ten, który ściska nam gardło, kie-
dy czujemy słabość i chcielibyśmy, 
żeby świat się o tym dowiedział?  
ten, który zakłada nam maskę. Jak 
się z nim oswoić? w życiu wszystko 
ma swój początek. i lęk, i samowy-
starczalność, i ból, i pustka. wy-
starczy się cofnąć, znaleźć to, co 
boli. Zobaczyć i nazwać. Miłość jest 
dla nas wytartym hasłem, ryzykiem, 
wysiłkiem. ale, czy tego chcemy, 
czy nie, jak bardzo uważalibyśmy 
ją za oczywistą, banalną, tylko ona 
jest w stanie sprawić, że nasze życie 
zamieni się w bezpieczną przystań.

spektakl „oto człowiek” jest wła-
śnie o tym; o początku, który spra-
wia, że tracimy kontakt z miłością, 
o tym jakie to ma konsekwencje.

Bilety w cenie 15 zł (normalny) 
oraz 10 zł (ulgowy) dostępne są 
w kasie teatru Muzycznego oraz 
online na www.teatr-muzyczny.pl 
i Bilety24.pl. Red 

3 grudnia o godz. 17.30 teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza 
na jedyny, gościnny pokaz spektaklu baletowego pt. „oto 
człowiek”

„Oto człowiek”

21 listopada nastąpi oficjalna pre-
miera albumu olgi szomańskiej pt. 
„Ja lubię”, a 21 grudnia o godz. 19 
w poznańskim teatrze Muzycznym 
odbędzie się koncert go promujący. 

na płycie usłyszymy 14 premie-
rowych utworów o zróżnicowanym 
charakterze muzycznym. Piosenki 
stanowiące bardzo osobistą wypo-
wiedź artystki, tworzą jednocześnie 
uniwersalne historie, w których 
każdy z pewnością odnajdzie część 
siebie.energia, siła, radość, spokój, 
mądrość, tęsknota – to tylko niektó-
re z wachlarza uczuć, którymi dzieli 
się z nami artystka.

ta płyta nie jest jak każda… jest 
wyjątkowa i niezwykle kolorowa, 

tak jak jej autorka. na słuchaczy 
płyty czekają niezwykłe muzyczne 
niespodzianki – duet z Kubą Bada-
chem, utwory wykonane wspólnie 
z zespołem Dagadana i chórem 
Gospel rain, czy też nieznana pio-
senka włodzimierza szomańskiego 
(taty olgi) w mistrzowskiej aranża-
cji adama sztaby.

w ramach koncertów albumu „Ja 
lubię” usłyszymy również wybrane 
utwory z płyty „nówka” w całko-
wicie nowych aranżacjach Jacka 
subociałło. w okresie świątecznym 
koncert zostanie wzbogacony do-
datkowo o tradycyjne kolędy i pa-
storałki. 
Red

„Kwadrans dłuższy od piętnastu 
minut” – to tytuł najnowszej książ-
ki poetyckiej Dominika Górnego, 
która ukazała się nakładem wy-
dawnictwa Miejskiego Posnania. 
Publikację wzbogaca 8 reprodukcji 
dzieł jednego z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystów-mala-
rzy – wojciecha siudmaka, który je 
osobiście udostępnił. Limitowany, 
jednorazowy nakład 300 egzempla-
rzy sprawia, że książka już w chwili 
wydania jest rarytasem kolekcjoner-
skim. Patronem medialnym wyda-
nia książki jest „nasz Głos Poznań-
ski”. 

Dominik Górny to „znany i uzna-
ny poeta. Ponadto jego warsztat 
poetycki jest co najmniej tak ustabi-
lizowany, jak jego postać w polskim 
(i nie tylko polskim) krajobrazie 
kulturowym” – czytamy we wstęp-
nie napisanym przez prof. tadeusza 
Zgółkę, wybitnego językoznawcę, 
wieloletniego wiceprzewodniczące-
go rady Języka Polskiego. Dla D. 
Górnego poezja nie jest wyłącznie 
sztuką słowa „pięknie brzmiącego 
– zrytmizowanego, zrymowane-
go. słowa mają się układać według 
ich znaczeń, sensów, podobieństw. 
wszyscy to przeczuwamy. trzeba 
jednak poety, abyśmy dłużej się za-
trzymali na słowie znaczącym, co-
dziennie spotykanym, ale niepodej-
rzewanym o to, co może się za nim 
albo pod nim kryć. i temu służy (ta) 
poezja”.

twórczość D. Górnego przetłu-
maczono już na 17 języków i jest 
obecna w ponad 100 międzyna-
rodowych antologiach. na jego 
nową autorską książkę musieliśmy 
czekać aż 10 lat. reprodukcje dzieł 

siudmaka nadają jej szczególnego 
wymiaru. wojciech siudmak jest 
uważany za głównego przedstawi-

ciela realizmu fantastycznego. Jego 
obrazy stały się symbolami prestiżo-
wych wydarzeń jak Festiwale Filmo-
we w cannes, Montrealu i Paryżu. 
Pojawiają się od lat na okładkach 
płyt oraz książek, największych ko-
lekcji science-Fiction we Francji, 
niemczech i ameryce. tym bardziej 
cieszy fakt, że są one również obec-
ne w książce poety związanego na 
co dzień z Poznaniem. Red 

„Ja lubię”Nowy tom poezji D. Górnego
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Słowa mają się 
układać według ich 
znaczeń, sensów, 
podobieństw

Wojciech Siudmak i Dominik Górny.

Nie sięgać wzrokiem 
gdzieś na horyzont 
życia, tylko najpro-
ściej poszukać czego 
nam brakuje
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tam gdzie przeplata się tęsknota za 
nieodwzajemnioną miłością, zaklę-
ta w sentymentalnych słowach, ale 
także tam gdzie rodzą się łzy humo-
ru i gdzie dowcipu świszczy bat, tam 
jest piosenka. stare, niezawodne na 
wszelkie smutki lekarstwo – piosen-
ka! tym razem pragniemy zabrać 
Państwa w sentymentalną podróż 
do przedwojennych kawiarni lite-
rackich wilna, Lwowa, warszawy, 
Poznania czy Krakowa, gdzie naj-
większe sukcesy święciły szlagiery 
rodzącej się muzyki filmowej i pio-
senki kabaretowe. Któż z nas nie 
zaśmiewał się do łez, oglądając ak-
torskie kreacje toli Mankiewiczów-
ny, czy Lody niemrzanki? to dzięki 
tym gwiazdom srebrnego ekranu, 
nieprzerwanie od stu lat wszystkie 
pokolenia znają na pamięć piosenki 
„ada to nie wypada”, czy „Powróć-
my jak za dawnych lat”.  

Znów mamy lata dwudzieste, 
a zatem to idealna okazja, aby po-
wrócić do nieśmiertelnych prze-
bojów Mieczysława Fogga, hanki 
ordonówny, eugeniusza Bodo czy 

wiery Gran, zaklętych w utworach 
takich mistrzów słowa, jak Marian 
hemar. Kto wie, może dzięki spo-

tkaniu na naszym koncercie nie jed-
na para umówi się na dziewiątą?

Jeśli bliskie są Państwa sercach 

takie szlagiery, jak „tango milon-
ga”, „ta ostatnia niedziela”, „umó-
wiłem się z nią na dziewiątą”, a do 

tego jesteście Państwo koneserami 
sztuki w najlepszym wydaniu, nie 
może zabraknąć Państwa podczas 
tego koncertu. Mamy za sobą ty-
siące zagranych koncertów, a nasze 
niepowtarzalne wydarzenia obej-
rzały już setki tysięcy widzów. Gwa-
rancją wspaniałej zabawy, są długie 
owacje publiczności po każdym 
z naszych koncertów. tego nie moż-
na przegapić! Red

Lata 20-te, lata 30-te – Koncert Muzyki Przedwojennej – ponad 100.000 sprzedanych biletów, bestseller 
na polskiej scenie muzycznej już 5 grudnia w Auli UAM w Poznaniu!

Koncert Muzyki Przedwojennej 

Minione miesiące to dla poznań-
skiego środowiska „czarnego spor-
tu” prawdziwe trzęsienie ziemi. 
nowi klubowi włodarze postawili 
sobie za cel budowę zespołu, które-
go będzie stać na sprawienie niejed-
nej niespodzianki i wyjście tym sa-
mym z marazmu, jaki towarzyszył 
poczynaniom „skorpionów” w po-
przednich sezonach.  Po ogłoszeniu 
przyszłorocznego składu specho-
use PsŻ Poznań bardzo szybko 
poznaniacy zostali obwieszczeni 
przez wielu „królem polowania” na 
drugoligowym froncie!

Poszło jak u hitchcocka! Już na 
samym początku – w drugi dzień 
okienka transferowego –  poznań-
skie „skorpiony” odpaliły prawdzi-
wą bombę! szeregi klubu ze stolicy 
wielkopolski wzmocnił Kacper 
Gomólski. Popularny „Ginger” 
zdecydował się na przejście z pierw-
szoligowego rybnika do drużyny 
z Golęcina. 28-latek już dziś upa-
trywany jest przez wielu, jako przy-
szły czołowy polski jeździec 2. Ligi 
Żużlowej. następne dwa ogłoszone 
transfery to powrót byłych żużlow-
ców z Poznania na stare śmieci. 
Mowa tutaj o 29-letnim rosjaninie 
– Vladimirze Borodulinie. ostat-
nie dwa sezony popularny „wowa” 
spędził na zapleczu PGe ekstra-
ligi, gdzie reprezentował barwy 
łódzkiego orła. Drugim „nowym – 
starym” zawodnikiem, który zasilił 

szeregi poznańskiego PsŻ-u, został 
wychowanek aforti startu Gniezno 
– Kevin Fajfer. 23-letni żużlowiec 
jako młodzieżowiec reprezentował 
barwy „skorpionów” w sezonach 
2017-2018.  Popularny „Fajka” 
w minionym sezonie najlepiej za-
prezentował się w meczu z KŻ 
orłem łódź, gdzie zaliczył płatny 
komplet – 15 „oczek”. 

Z poznańską drużyną nie roz-
staje się jeden z zawodników, który 
stanowił trzon kadry. Jonas seifert-
-salk, bo o nim tutaj mowa, zdołał 
zadomowić się w klubie z Poznania. 
w ubiegłorocznym sezonie 21-latek 

z Danii był czwartym najskutecz-
niejszym jeźdźcem „skorpionów” 
ze średnią wynoszącą 1,8 pkt. na 
bieg. Drugim zawodnikiem z kraju 
hamleta, który w sezonie 2022 bę-
dzie częścią kadry spechouse PsŻ 
Poznań jest Kevin Juhl Pedersen. 
wychowanek klubu z holsted jest 
jednym z największych żużlowych 
talentów w swoim kraju. w sezo-
nie 2021 zajął ósmą lokatę w finale 
Młodzieżowych indywidualnych 
Mistrzostw Danii. Kontrakt z zarzą-
dem na następny sezon parafował 
również robert chmiel. rybnicza-
nin już trzeci sezon będzie jeździł 

w żółto-czarnym kevlarze. umie-
jętności 23-latka można było zoba-
czyć m.in. w meczu z optibet Lo-
komotivem Daugavpils, w którym 
chmiel zaliczył komplet punktów. 
w końcu nadszedł czas, aby odpa-
lić kolejną bombę. Do klubu z uli-
cy warmińskiej dołączył pierwszy 
historyczny reprezentant ukrainy 
w cyklu FiM speedway Grand Prix 
– drugi najskuteczniejszy zawodnik 
orła łódź w minionym sezonie – 
oleksandr Loktayev. Podobnie jak 
Borodulin, Loktayev zdecydował 
zamienić plastron z „orłem” na 
„skorpiona”. Do Poznania zawi-

tali również nowi juniorzy. Dwójka 
utalentowanych młodzieżowców – 
sebastian szostak i Kacper Grzelak 
to zawodnicy, którzy reprezentują 
barwy beniaminka PGe ekstrali-
gi – tŻ ostrovię. Żużlowcy będą 
startować w poznańskiej drużynie 
na zasadzie „gościa”. Kolejnym 
żużlowcem, który wzmocni szere-
gi młodzieżowe „skorpionów” jest 
były zawodnik Zdunek wybrzeża 
Gdańsk – aleksandr Kaibushev. 
reprezentant rosji nie miał wiele 
szans, aby pokazać się publiczno-
ści na torze, ponieważ dane było 
mu wystąpić zaledwie w trzech bie-
gach. na więcej występów 20-latek 
mógł liczyć w swojej ojczyźnie. na 
sam koniec okna transferowego, 
PsŻ ogłosiło jeszcze jedną bombę. 
i to dosłownie! Jest to nikt inny jak 
wielokrotny medalista zawodów 
cyklu FiM speedway Grand Prix, 
ulubieniec publiczności – Brytyj-
czyk chris harris. ostatnim odsło-
niętym elementem układanki został 
nowy trener PsŻ-u Poznań – ad-
rian Gomólski. Dla wychowanka 
gnieźnieńskiego startu będzie to 
debiut w roli szkoleniowca. Mimo 
braku doświadczenia, sam zainte-
resowany podchodzi do sprawy bar-
dzo ambitnie. 

Od „Gingera” do „Bombera” – nowe otwarcie 
i nowy sezon SpecHouse PSŻ Poznań
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Bilety: 100-130 zł:
• Centrum Informacji 
Kulturalnej – Poznań, 
ul. F. ratajczaka 44; 
• Księgarnia PWN – Poznań, 
ul. Mielżyńskiego 27/29; 
• Księgarnia PWN – Poznań, ul. 
Powstańców wlkp. 16 lok. 134; 
• Księgarnia Książnica – Po-
znań, al. Marcinkowskiego 21.
• BILETY ONLINE: www.
kupbilecik.pl.

Ważne

 NASZ PATRONAT

Jan 
Stepiczew  
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pierwsza oficjalna konferencja prasowa nowego zarządu PSŻ odbyła się w miniony piątek.


