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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

Fo
t.

 M
. K

o
r

d
U

la

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!

Moc atrakcji 
w Teatrze Muzycznym

W marcu i kwietniu warto wybrać się 
do Teatru Muzycznego w Poznaniu, 

który przygotował dla swoich widzów 
moc atrakcji. Każdy, niezależnie od wieku, 

znajdzie dla siebie coś interesującego. 
Powróci m.in. „Pippin” (na zdjęciu). 

STR. 15

Otwarto dwa żłobki w Kostrzynie. STR. 4 
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2 KrótKo z powiatu

– od 23 lat dokładamy starań,  
aby świadectwa minionych czasów 
z naszego regionu nie przepadły, 
ale służyły nam i następnym po-
koleniom. Historycznie cennych 
miejsc jest w powiecie bardzo 
dużo. niestety większość z nich 
potrzebuje wsparcia. dlatego wła-
ściciele zabytków mogą liczyć  
na naszą pomoc w prowadzeniu  
remontów – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – trosz-
czymy się zarówno o wygląd ta-
kich budowli, poprawę ich stanu 
technicznego, jednocześnie poma-
gając tym, których często nie stać 
na przeprowadzenie wielu kosz-
townych prac konserwatorskich  
– dodaje starosta.

systematycznie rośnie zaintere-
sowanie programem dofinansowa-
nia remontów obiektów historycz-
nych. wniosków składanych przez 
mieszkańców i przedsiębiorców 

z regionu jest rokrocznie więcej. 
Przy wsparciu powiatu poznańskie-
go w 2021 r. prace konserwatorskie, 
restauratorskie i budowlane (o war-
tości 2,2 mln zł) przeprowadzone 
zostały aż w 30 miejscach. najwięk-
sza pomoc trafiła do zamku w Kór-
niku. Ponad 274 tys. zł przeznaczo-
no na odnowę średniowiecznych 
murów wewnętrznych przyziemia. 

należy wspomnieć też o nowości 
w dotacjach, jaką jest konserwacja 
zieleni. na zabiegi podtrzymujące 
żywotność i zapobiegające bezpow-
rotnemu niszczeniu drzewostanu 
w historycznych alejach w luboniu 
wydano 20 tys. zł. Program dofi-
nansowania po raz pierwszy objął 
też dawny szpital psychiatryczny 
w owińskach, w którym remonto-
wano dach dawnego budynku pen-
sjonarskiego dla kobiet. natomiast 
dodatkowe środki z budżetu powia-
tu przekazano na kompleks klasz-

torny franciszkanów w Poznaniu  
(400 tys. zł) oraz na kościół kole- 
giacki pw. wszystkich Świętych 
w Kórniku (25 tys. zł).

– efekt wieloletnich i konse-
kwentnych dofinansowań z budżetu 
powiatu poznańskiego jest widocz-
ny w grupie budynków poprzemy-
słowych w luboniu. ze względu na 

duże powierzchnie dachów, użytko-
wanie obiektów, a także olbrzymie 
koszty remontu, naprawa zabytków 
wchodzących w skład kolonii nie 
byłaby możliwa bez naszego wspar-

cia – zapewnia wiesław Biegański, 
powiatowy konserwator zabytków.

dotacja z budżetu powiatu poz- 
nańskiego na wykonanie prac  
lub robót budowlanych może być 
udzielona w wysokości do 70 % nak- 
ładów kwalifikowanych. Pozostałe 
30 % powinno pochodzić ze środ-
ków własnych lub z innych źródeł.

– warto podkreślić, że dzię-
ki naszemu programowi wiele ze 
zrewitalizowanych budynków zo-
stało nagrodzonych w ogólnopol-
skim konkursie konserwatorskim 

„zabytek zadbany”. wśród nich 
znalazł się pochodzący z początku  
XX wieku dworzec w Puszczykowie, 
zespół pałacowo–parkowy w Gułto-
wach, Park orientacji Przestrzennej 
w owińskach, dworzec kolejowy 
w Puszczykówku, pałac w rogali-
nie, wieża ciśnień w Biedrusku oraz 
pałac w Jankowicach – przypomina 
Jan Grabkowski.

tegoroczne wnioski na dofi-
nansowanie można składać do 
1 marca br. za pośrednictwem 
poczty lub osobiście w kancelarii 
starostwa Powiatowego w Pozna-
niu, ul. Jackowskiego 18. nabór 
obejmuje prace, których realizacja 
rozpocznie się nie wcześniej niż  
9 maja 2022 r., a zakończy nie póź-
niej niż 5 grudnia 2022 r. 

więcej informacji na stronie  
w w w. b i p . p o w i a t . p o z n a n . p l  
i www.powiat.poznan.pl.
JF

2,5 mln złotych powiat poznański przeznaczy w tym roku na prace remontowe, konserwatorskie, 
restauratorskie i budowlane. Do tej pory samorząd w ratowanie zabytków zainwestował 13 mln zł 

Bezcenne obiekty otrzymają wsparcie 
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Największa pomoc trafiła do zamku w Kórniku. Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach.

Mieszkańcy gmin Buk oraz stęszew 
mogą korzystać z bezpłatnej pomo-
cy psychologicznej. wszystko dzięki 
programowi, który realizuje Funda-
cja akme wspólnie z centrum opie-
ki zdrowotnej sanitatis oraz powia-
tem poznańskim.

Środowiskowe centrum zdro-
wia Psychicznego działa w otuszu  
(gm. Buk). Kompleksowym wspar-
ciem objętych jest w tej chwili po-
nad siedemdziesięcioro dzieci i pra-
wie osiemdziesiąt osób dorosłych. 

– oferujemy psychoterapię, 
a także konsultacje z psychiatrą czy 
neurologiem. do tego prowadzi-
my „szyte na miarę”, dostosowane 
do potrzeb pacjenta, świadczenia 

jak: porada prawna, konsultacja 
dietetyka, logopedy, pracownika 
socjalnego czy doradcy zawodowe-
go – mówi agata silczak-Kubac-
ka, psycholog i psychoterapeuta 
Fundacji akme. – Można także 
skorzystać z grup wsparcia oraz tre-
ningów umiejętności społecznych, 
wychowawczych i rodzicielskich. 
Pomoc skierowana jest też rodziny 
czy najbliższego otoczenia naszych 
pacjentów – dodaje.

w wielu wypadkach hospitali-
zacja osób cierpiących na różne 
zaburzenia nie jest konieczna. dzię-
ki realizacji projektu  dostają one 
wsparcie w miejscu zamieszkania.

– Kondycja psychiczna społe-

czeństwa nie jest najlepsza. o do-
stęp do specjalistów coraz trudniej, 
bo jest ich niewielu, a sytuacja pan-
demiczna sprawiła, że ludzie tej 
pomocy potrzebują – zauważa Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– osoby spoza dużych ośrodków 
miejskich często nie mają szans jej 
otrzymać – podkreśla.

Program o wartości ponad  
3,5 mln zł, finansowany w więk-
szości ze środków Unii europej-
skiej, prowadzony będzie do 30 
czerwca 2023 r. ze szczegółami 
można się zapoznać na stronie  
www.fundacja-akme.pl oraz pod  
numerem telefonu 609 691 550. 
Oprac. KK

Masz problem? Specjaliści pomogą pomogą ci stanąć na nogi!

Przy wsparciu powiatu poznańskiego 
w 2021 r. prace konserwatorskie, 
restauratorskie i budowlane przeprowa-
dzone zostały aż w 30 miejscach
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poznań

orkiestra Księżniczek toMczyK 
art, gwiazdorska obsada, soliści, 
międzynarodowy balet, przepiękne 
głosy oraz projekcje multimedial-
ne. to wszystko do zobaczenia już 
wkrótce podczas Koncertu wiedeń-
skiego 2 – nowy ProGraM!

znakomite widowisko dla całej 
rodziny. Koncert wiedeński 2 – 
nowy ProGraM to także zapie-
rające dech w piersiach, bajkowe 
kostiumy, które przeniosą widzów 
do magicznego, wiedeńskiego świa-
ta Króla walca - Johanna straussa. 
U nas nie zabraknie muzycznych 
żartów, niespodzianek i skeczów. 
Udowodnimy tym samym, że muzy-
ka łączy pokolenia i nie zna granic! 
niekwestionowana, najbardziej roz-
poznawalna orkiestra Księżniczek 
tomczyk art wykonująca 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 noworoczne 
Koncerty wiedeńskie w wykonaniu 
tej niezwykłej grupy wspaniałych 
artystów. 

to połączenie klasycznej wiedeń-
skiej formy i kunsztu z młodością, 
wdziękiem, werwą i niespotykaną 
muzykalnością artystów wykonu-

jących to jedyne w swoim rodzaju 
widowisko. 

zabrzmią największe, ponadcza-
sowe i wiecznie bliskie sercom me-
lomanów 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 śpiewa”, 
polkę „tritsch- tratsch” oraz słynny 
„Marsz radeckiego”. w klimat ma-
gicznych bali wiedeńskich wprawią 
Państwa olśniewające kreacje ar-
tystów, przepiękne suknie balowe 
solistek oraz orkiestry Księżniczek 
tomczyk art wykonującej to nie-
zwykłe widowisko.

Przeniesiemy Państwa do baj-
kowego świata. tutaj każdy może 
bujać się w rytm muzyki oraz śpie-
wać wraz z solistami najpiękniejsze 
melodie jak choćby „wielka sława 
to żart”, czy „Usta milczą dusza 
śpiewa”. Koncert wiedeński to 
przede wszystkim doskonała zaba-
wa. chcemy śpiewać i bawić się na 
scenie razem z Państwem! U nas 
nie zabraknie muzycznych żartów, 
niespodzianek i skeczów. Udowod-
nimy tym samym, że muzyka nie 
zna granic. Jako pierwsi w Polsce na 
tak szeroką skalę promujemy wie-
deńską muzykę operetkową, a także 
największe przeboje mistrza Johan-
na straussa. Red

Koncert wiedeński 2 - nowy 
ProGraM z udziałem gwiazd polskiej 
i międzynarodowej sceny muzycznej 
już 5 marca w Auli UAM w Poznaniu!

Koncert 
Wiedeński 2 

reKlaMa
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dla czytelników mamy 
4 dwuosobowe bilety. 
Jak je zdobyć? szukajcie na 
naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety

Księgarnia Pwn - ul. Mielżyńskiego 27/29
Księgarnia Pwn - ul. Powstańców wlkp. 16 lok. 134

Księgarnia Książnica - al. Marcinkowskiego 21
sklep Muzyczny riff - ul. zielona 8

centrum informacji Kulturalnej  - ul. F. ratajczaka 44
Bilety online: www.toMczyKart.Pl

Sprzedaż biletów

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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4 Kostrzyn

Pomysł na realizację projek-
tu w gminie Kostrzyn zrodził się 
w wakacje 2020 r. Budynki zapro-
jektowała firma szymona Peciaka 
struktura Konstrukcje Budowlane 
z siedzibą we wrocławiu.

Umowa na dofinansowanie pro-
jektu budowy żłobków w ramach 
resortowego programu rozwoju 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 Maluch+ 2021 podpisana została 
28 kwietnia 2021 r.

Po przeprowadzaniu postępowa-
nia przetargowego umowę na reali-
zację tego przedsięwzięcia podpisa-
no 17 maja 2021 r. w kostrzyńskim 
Urzędzie Miejskim. wykonawca, 
firma constructo, niezwłocznie 
przystąpiła do realizacji inwestycji.

łączna wartość zadania pt. Bu-
dowa Żłóbków w Kostrzynie i sie-
kierkach wielkich to 3 529 698 zł, 
a dofinansowanie z projektu Ma-
luch+ wyniosło 2 310 000 zł.

zadanie jest także realizowane 
w ramach europejskiego Funduszu 
społecznego w ramach wielkopol-
skiego regionalnego Programu 
operacyjnego na lata 2014-2020, 
kwota dofinansowania wyniosła 2 
687 534,53 zł, a łączna wartość pro-
jektu to 3 161 805,33 zł.

Umowa na dofinansowanie po-
wyższego projektu pt. „Żłobki 
samorządowe w Kostrzynie i sie-
kierkach szansą na aktywność za-
wodową rodziców” została podpisa-
na 8 marca 2021 r.

Projekt obejmuje utworzenie 70 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
w gminie Kostrzyn oraz dofinanso-
wanie przez 18 miesięcy ich bieżą-
cego funkcjonowania, dzięki czemu 
rodzice doświadczający trudności 
na rynku pracy z powodu opieki 
nad dzieckiem do lat 3, będą mogli 
utrzymać, znaleźć lub aktywnie po-
szukiwać pracy. Projekt realizowany 
jest w okresie od 01.06.2021 r. do 
31.07.2023 r.

Procedura rekrutacyjna dzieci ru-
szyła we wrześniu 2021 r. i w ciągu 
trzech tygodni został wyczerpany 
limit.

Placówki zatrudniają 14 opie-
kunów oraz 2 woźne i funkcjonują 
w ramach zespołu samorządowych 
Żłobków w Kostrzynie, którym za-
rządza jeden dyrektor – Marta For-
manek. 

swoją obecnością na otwarciu 
zaszczycili gospodarze: burmistrz 
gminy Kostrzyn szymon Matysek, 
zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, przewodniczący rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn Grze-

gorz Banaszak oraz dyrektor ze-
społu samorządowych Żłobków 
w Kostrzynie Marta Formanek 
i kierownik wydziału oświaty, 
Promocji i sportu Paulina Ban-
kiewicz – koordynator projektów 

dofinansujących zadanie.
Przybyli także zaproszeni goście: 

posłanka Jadwiga emilewicz, poseł 
Bartłomiej wróblewski, radna sej-
miku województwa wielkopolskie-
go Patrycja Przybylska, radni, se-
kretarz gminy Kostrzyn agnieszka 
Piasecka, skarbnik gminy Kostrzyn 
Barbara Borowiak, edyta antko-
wiak – kierowniczka działu Polityki 
rodzinnej i Migracyjnej regional-
nego ośrodka Polityki społecznej 
w Poznaniu, Jakub Michałowski 
– prezes zarządu wielkopolskiej 
akademii nauki i rozwoju wraz 
z pracownikami, ksiądz proboszcz 
ireneusz rachwalski oraz ksiądz 
proboszcz Mateusz napierała, 
kierownicy i dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych gminy Kostrzyn, 
kierownicy oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Kostrzynie, pracowni-
cy zespołu samorządowych Żłob-
ków w Kostrzynie.

specjalne adresy przesłali także 
wojewoda wielkopolski Michał zie-
liński, który pogratulował realizacji 
zadania przesyłając życzenia z oka-
zji otwarcia zespołu Żłobków oraz 
członkini zarządu województwa 
wielkopolskiego Paulina stochnia-
łek życząc pięknych chwil w uro-
czystości otwarcia oraz w działal-
ności placówek. oficjalne otwarcie 
było także okazją do zapoznania 
się z obiektem żłobków oraz pro-
ponowaną ofertą dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Red

31 stycznia nastąpiło oficjalnie otwarcie zespołu samorządowych Żłobków w Kostrzynie, w ramach którego 
z 1 lutego rozpoczął działalność żłobek w Kostrzynie i żłobek w Siekierkach Wielkich. Do każdej 
placówki uczęszczać będzie po 35 dzieci

Otwarto dwa samorządowe żłobki
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o gminie Kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

reKlaMa
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swarzędz

Najpierw pandemia koronawiru-
sa skomplikowała życie spo-
łeczne oraz gospodarcze, teraz 
natomiast trwa wielka zmiana 
określana jako „Polski Ład”. Ja-
kie konsekwencje dla samorządu 
niosą ze sobą zmiany, które nas 
wszystkich czekają?

– reformy finansów publicznych, 
w tym samorządowych, rozpoczęte 
już w roku 2019, pozbawiają sa-
morządy części środków własnych, 
gdyż znacznie zmniejszył się udział 
samorządów w podatku Pit. coraz 
wyższe wydatki bieżące, spowodo-
wane zwłaszcza wzrostem kosztów 
energii elektrycznej, gazu i paliw, 
a także inflacja, spowodowały, że 
budżet każdego kolejnego roku 
jest coraz trudniejszy w realizacji. 
nadwyżka dochodów nad wydatka-
mi bieżącymi zmniejsza się. chcąc 
zachować wysoki poziom inwestycji 
oczekiwany przez mieszkańców 
musimy emitować obligacje i tak 
postępują wszystkie proinwesty-
cyjne samorządy. rzecz jasna 
jesteśmy przy tym cały czas aktywni 
w pozyskiwaniu środków pozabu-
dżetowych w ramach programów 
unijnych, funduszy rządowych oraz 
realizując inwestycje wspólnie ze 
starostwem Powiatowym, PKP 
oraz narodowym Funduszem 
ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej.

W oczach mieszkańców od lat 
jednym z największych proble-
mów wymagających rozwiązania 
są kwestie komunikacyjne. Czy 
można spodziewać się wyraźnej 
poprawy w tym zakresie?

– tak. w ciągu najbliższych 2-3 lat 
wykonane zostaną znaczące inwe-
stycje, które powinny usprawnić 
komunikację zarówno w mieście 
jak i gminie swarzędz. zacznijmy 
od budowy tunelu w ul. swarzędz-
kiej w Kobylnicy. Jest to inwestycja 
wspólna ze starostwem Powia-
towym w Poznaniu, realizowana 
przez zarząd dróg Powiatowych, 
PKP PlK oraz samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego, który 
podjął się budowy ronda na drodze 
wojewódzkiej nr 194. roboty dro-
gowe powinny rozpocząć się w po-
łowie tego roku, a ich zakończenie 
planowane jest w 2023 r.  
na przełomie iii i iV kwartału tego 
roku planujemy rozpocząć i w 2023 
roku zakończyć i etap budowy ob-
wodnicy swarzędza. inwestycja ta 
będzie realizowana wspólnie ze sta-
rostwem Powiatowym w Poznaniu.  
w zalasewie w tym roku wyko-
namy ii etap budowy ul. Pol-
skiej, która poprowadzi aż do ul. 
Średzkiej, gdzie powstanie rondo. 
z kolei w Gruszczynie rozbudo-
wana zostanie ul. Katarzyńska na 
całym odcinku od ul. swarzędzkiej 
do ul. Promyk. niedawno ogłosili-
śmy przetarg na wykonawstwo tej 
inwestycji.  
spójrzmy jeszcze na centrum swa-
rzędza... właśnie rozpoczęliśmy 

budowę ulicy zamkowej, Placu Po-
wstańców wielkopolskich, adama 
Mickiewicza, nowy Świat, Mylnej, 
Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej 
wraz z siecią wodociągową, kana-
lizacją sanitarną i siecią gazową. 
Jest to ogromne, skomplikowane 
i drogie przedsięwzięcie, jednak 
spora część kosztów, wynoszących 
prawie 34 mln zł, nie będzie obcią-
żała budżetu naszej gminy. 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 dużymi utrudnie-
niami w ruchu. Już teraz prosimy 
wszystkich o wyrozumiałość. 
i wreszcie tunel pod torami 
kolejowymi w ul. tabaki – przed 
końcem tego roku spodziewamy 
się ukończenia prac związanych 
z dokumentacją, a lata 2023-2024 
to planowany czas realizacji tej 
inwestycji.

O jakości życia decyduje wiele 
czynników. Jesteśmy coraz bar-
dziej proekologiczni – oczekuje-
my skutecznej dbałości o środowi-
sko naturalne...

– w ciągu ostatnich kilku lat 
osiągnęliśmy ogromny postęp 
w zakresie kanalizacji, zwłaszcza 
obszarów wiejskich. inwestycje 
te w dużej mierze realizowane są 
przez związek Międzygminny 
Puszcza zielonka, którym kieruję 
już przeszło 3 lata, przy ogromnym 
wsparciu i dofinansowaniu ze stro-
ny narodowego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej. 
w mieście natomiast rozdzielamy 

kanalizację ogólnospławną na 
sanitarną i deszczową – przykła-
dem rozpoczęta właśnie w centrum 
swarzędza, wspomniana już prze-
budowa ulic wraz z całą podziemną 
infrastrukturą.

O ile postęp w zakresie skanalizo-
wania gminy jest wyraźny, to czy-
stość powietrza nadal pozostawia 
wiele do życzenia... W jaki sposób 
możemy osiągnąć poprawę jego 
jakości?

– od kilku lat z gminnego budżetu 
dofinansowujemy wymianę prze-
starzałych pieców przez naszych 
mieszkańców. takie działania 
prowadzi też starosta Poznański 
oraz wojewódzki Fundusz ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej. 
o ile więc możliwości i konkretne 
zachęty są, to obecnie problemem 
stała się cena gazu... 

Reprezentantami naszych miesz-
kańców są radni, sołtysi, przed-
stawiciele organizacji pozarzą-
dowych, klubów sportowych itd. 
Często podkreśla Pan znaczenie 
dobrej współpracy społecznej 
– tu na miejscu i ze wszystkimi 
sąsiadami…

– wzajemna współpraca i zrozu-
mienie powodują, że razem można 
więcej zrobić. dobrze współpra-
cujący radni i sołtysi są dla mnie 
ogromnym wsparciem. dobra 
współpraca ze starostą poznań-
skim, panem Janem Grabkowskim, 
z zarządem powiatu oraz radny-
mi powiatowymi zaowocowała 
wspólnymi inwestycjami – myślę 

tu np. o wspomnianym tunelu 
w Kobylnicy oraz o i etapie budowy 
obwodnicy swarzędza. w dalszych 
wspólnych planach jest komplek-
sowa przebudowa i modernizacja 
ul. cieszkowskiego – aktualnie 
współfinansujemy dokumentację 
dla tego zadania. cenię też dobrą 
współpracę z samorządem wo-
jewództwa wielkopolskiego oraz 
wojewodą wielkopolskim. aktu-
alnie prowadzimy zaawansowane 
rozmowy z prezydentem Poznania, 
panem Jackiem Jaśkowiakiem, 
na temat wspólnej budowy ronda 
w rejonie ulic transportowej, Bo-
rówki i Żywicznej, które ułatwiłoby 
komunikację między swarzędzem 
i Poznaniem.

Słyszy się czasem opinie, że 
gmina rozrasta i rozbudowuje się 
zbyt szybko, co dotyczy szczegól-
nie Zalasewa. Mieszkańcy tzw. 
„starej” części Swarzędza czują 
się poszkodowani, jeśli chodzi 
o inwestycje i innowacyjne roz-
wiązania na ich terenie...

– należymy do tych gmin, do 
których przeprowadza się wielu 
nowych mieszkańców. to tendencja 
obiektywna, charakterystyczna dla 
całej aglomeracji poznańskiej. lu-
dzie coraz chętniej opuszczają duże 
miasta szukając dla siebie miejsca 
na ich obrzeżach. nie zatrzymamy 
tego procesu. Musimy modernizo-
wać istniejące drogi i tworzyć nowe 
rozwiązania komunikacyjne, ale 
równocześnie dbać, aby rozwój nie 
był żywiołowy i odbywał się w zgo-
dzie z interesem wszystkich miesz-
kańców. Jeśli chodzi o centrum tzw. 

„starego” swarzędza to wspomnia-
na wcześniej, a rozpoczęta właśnie 
przebudowa siedmiu ulic, wraz ze 
wszystkimi mediami, w ciągu naj-
dalej dwóch lat całkowicie odmieni 
obraz tej okolicy. Jestem przekona-
ny, że mieszkańcy to docenią.

Od siedmiu lat jest Pan bur-
mistrzem Swarzędza i właśnie 
minął trzeci rok Pańskiej drugiej 
kadencji na tym stanowisku. 
Które ze swoich dotychczasowych 
osiągnięć w pracy na rzecz naszej 
gminy uważa Pan za najbardziej 
znaczące? 

– edukacja, sport, rekreacja 
– a więc budowa, rozbudowa 
i modernizacja szkół i obiektów 
sportowych oraz rekreacyjnych. 
to się udało – wymieńmy choćby 
rozbudowę szkoły Podstawowej 
w Kobylnicy, szkoły Podstawowej 
nr 2 w swarzędzu oraz szkoły Pod-
stawowej nr 1 w zalasewie. dalej: 
modernizacja stadionu miejskiego 
i budowa nowych boisk sporto-
wych, modernizacja ścieżki space-
rowej nad Jeziorem swarzędzkim, 
active Park w zalasewie czy nowy 
teren rekreacyjny w Kobylnicy. to 
tylko niektóre przykłady.   
za równie ważne dla poprawy jako-
ści życia w naszej gminie uznałbym 
nowe rozwiązania służące poprawie 
komunikacji – węzły przesiadkowe 
w swarzędzu, Kobylnicy i Paczko-
wie, rozwój – przy naszym wydat-
nym udziale – Poznańskiej Kolei 
Metropolitarnej, zakup nowych, 
niskoemisyjnych autobusów oraz 
modernizację bazy transportowej 
w Garbach. 
wymieniłbym tu także konse-
kwentną budowę lub gruntowną 
modernizację wielu ulic, o czym 
regularnie informujemy Państwa.

A jakie są Pańskie priorytety na 
kolejne dwa lata obecnej kaden-
cji? 

– Przede wszystkim – realizacja 
inwestycji komunikacyjnych i dro-
gowych wymienionych na początku 
naszej rozmowy, a więc obydwa 
tunele, obwodnica, przebudowa 
ulic w centrum itd. oraz zaprojek-
towanie i rozpoczęcie kolejnych 
zadań służących usprawnieniu 
komunikacji w gminie. co ważne 
– jesteśmy do tego przygotowani, 
posiadając zawczasu wykonaną 
dokumentację, która pozwala roz-
począć nowe inwestycje drogowe. 
w tym celu będziemy konsekwent-
nie aplikować o środki zewnętrzne 
na wszystkie zadania, spełniające 
takie warunki. Będziemy współ-
pracować ze wszystkimi w celu 
realizacji inwestycji oczekiwanych 
przez mieszkańców naszej gminy.

Rozmawiał: Maciej Woliński

rozmowa z Marianem szkudlarkiem, burmistrzem miasta i gminy swarzędz 

Siedem lat dla Swarzędza
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informacji z gminy swarzędz 
szukaj także na  
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zakończył się remont pomieszczeń 
dla zespołu ratownictwa medycz-
nego w budynku osP w Kórniku.  
- razem z Markiem templewi-
czem i komendantem gminnym 
osP andrzejem szycem dokona-
liśmy odbioru nowo wyremonto-
wanych pomieszczeń w budynku 
remizy strażackiej – poinformo-
wał w mediach społecznościowych 
burmistrz Kórnika Przemysław Pa-
cholski.

do lokalu o powierzchni użytko-
wej ok. 70 m2 przeniesiona została 
Kórnicka stacja Pogotowia ratun-
kowego, która dotychczas mieściła 
się w tzw. starej Gazowni przy ulicy 
Poznańskiej.

w wyniku remontu wydzielone 
zostały: korytarz, pokój, aneks ku-
chenny, łazienka, szatnia, magazyn 
leków. 

w skład zespołu wchodzi dwóch 
ratowników, którzy reagują na dys-
pozycje dyspozytora 24 godziny na 
dobę przez 365 dni w roku. Przenie-
sienie Kórnickiej stacji Pogotowia 
ratunkowego do jednostki straży 
pożarnej to polepszenie warunków 
lokalowych dla ratowników oraz 
udostępnienie pomieszczenia gara-
żowego. Karetka stacjonuje w do-
godniejszej lokalizacji, co sprawia, 
że wyjazd straży pożarnej i karetki 
pogotowia jest możliwy w tym sa-
mym czasie. 

ratownicy zwracają się z proś-
bą do mieszkańców oraz wszyst-
kich kierowców, aby nie zastawiać 
bram garażowych. Proszą również 
o zachowywanie szczególnej ostroż-
ności jadąc w pobliżu jednostki, 
ponieważ wyjazd karetki nie jest 
poprzedzony syreną alarmową. red

KórniK
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26 stycznia burmistrz miasta i gmi-
ny Kórnik podpisał umowę z firmą 
wielądek z chodzieży na moderni-
zację budynku na mieszkania so-
cjalne w dziećmierowie.

Modernizowany będzie obiekt 
wybudowany przed laty przez Pol-
ską akademię nauk, dotąd nie zo-
stał wykończony i od wielu lat nisz-
czejący.

dzięki tej inwestycji powstaną  
22 lokale socjalne.

termin realizacji zadania to 
16 miesięcy. Kwota umowy po 
przetargu określona została na: 
3.801.716,31 zł brutto. 
ŁG

to jednak nie koniec tegorocznej 
zbiórki – ostateczny jej wynik po-
znamy 14 lutego, gdy skończą się 
licytacje przedmiotów i usług na 
allegro. 

w sztabie 2571 Kórnik kwesto-
wało 112  wolontariuszy, którzy  
zebrali do puszek 52.983,47 zł. 
oprócz kwesty ulicznej zbiórkę do 
puszek stacjonarnych prowadziło 
30 podmiotów m.in. banki, zakłady 
pracy, sklepy, szkoły i przedszko-
la. dzięki temu zebrano 22.415,25 
zł. licytacje  prowadzone ze stu-
dia sztabu w diM przyniosły do-
chód 31.030,58 zł. Kwestowano 
za pomocą terminali płatniczych, 
poprzez które wpłacono  5.801,20 
zł . wpłata Kórnickiego Bractwa 
rowerowego to 18.030 zł. wpłata 
sołectwa robakowo wieś 1.610,05 
zł. wolontariusze - w liczbie 16 osób 
-  założyli e-skarbonki, do których 
uzbierali 10.060 zł. z aukcji allegro 
na konto woŚP wpłynęło dotąd 
5.900,- zł,  ale  to nie koniec - jak już 
pisaliśmy wcześniej, licytacje nadal 
trwają.

tegoroczny finał był naprawdę  
wyjątkowy, nie tylko dlatego, że 
30. i jubileuszowy, ale dlatego, że  
musiano zmierzyć się z gwałtowną 
wichurą, deszczem i zimnem. wa-
runki atmosferyczne nie pozwoliły 
na rozstawienie wszystkich stoisk 
gastronomicznych, nie odbył się 
także pokaz władania najdłuższym 
biczem w europie, odwołano za-
planowane atrakcje dla dzieci. ale 
mimo tej pogodowej zawieruchy, 
wstawili się niezawodni wolonta-
riusze oraz kórniccy strażacy, panie 
z rzeczodzielni Kórnik, obsługa 
wypiekarni Magdy, panie sołtyski 
i radne, urzędnicy, burmistrzowie, 
rowerzyści z Kórnickiego Brac-
twa rowerowego, przedstawiciele 

stowarzyszenia Mad dogs Poland 
i stowarzyszenia Pasjonat, zaś nie-
strudzona najstarsza wolontariusz-
ka p. zosia, dzielnie i z rozmachem 
smarowała chleb ze smalcem.

Punktualnie o godzinie 20:00 na 
rynku w Kórniku pięknym pokazem 
pirotechnicznym podziękowano 

mieszkańcom i zainaugurowano 
oficjalnie obchody 30-lecia woŚP.  
Kórnik jest wielki, Kórnik jest szczo-
dry, Kórnik jest dobry! ŁG 
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Podczas 30. Finału woŚP w gminie Kórnik zebrano dotąd 
147.830,55 zł 

Kórnik jest szczodry

reKlaMa

 
Operator maszyny do produkcji folii / 
Niepruszewo / Praca  

• Pełny etat  
• Typ umowy: Umowa o pracę  

Nasza firma działa na rynku opakowań od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w 
kompleksowej obsłudze firm produkcyjnych w zakresie opakowań na terenie całego kraju. 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
Operator maszyny do produkcji folii. 
 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- produkcja folii wg otrzymanych zleceń i ustalonych parametrów maszyn, 
- uzupełnianie wymaganej dokumentacji, 
- dbanie o stabilną i płynną pracę maszyn linii produkcyjnej oraz o wysoką jakość produkowanej folii, 
- współpraca z magazynierem podczas przekazania towaru do wysyłki, 
- utrzymywanie porządku i czystości na linii, 
- wykonywanie poleceń przełożonych zgodnych z obowiązującym prawem. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie średnie lub zawodowe, 
- doświadczenie w pracy na produkcji, 
- zdolności mechaniczne, 
- dostosowanie się do norm oraz procedur BHP i jakości, 
- sumienność i umiejętność organizacji pracy, 
- umiejętność współpracy. 
 
Oferta: 
- umowa o prace na czas nieokreślony po okresie próbnym, 
- atrakcyjne comiesięczne wynagrodzenie, 
- praca w systemie dwuzmianowym, 
- opieka medyczna PZU KOMFORT, 
- grupowe ubezpieczenie na życie, 
- dofinansowanie do wakacji, 
- praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy elcom@elcom.poznan.pl w tytule 
wpisując: Podanie o pracę - Operator maszyny do produkcji folii. 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )"  
 
 
 

informacji z gminy Kórnik 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

22 mieszkania socjalne

Nowa siedziba stacji pogotowia
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na sesji rady seniorów w 10 lutego 
Józef szewczyk odebrał z rąk i za-
stępcy wójta ewy noszczyńskiej-
-szkurat zaświadczenie o wyborze 
na radnego. Jest przedstawicielem 
Uniwersytetu iii wieku w radzie 
– dotychczas to miejsce zajmowała 
Prezes Utw irena szewczyk, która 
decyzją wójta tadeusza czajki jest 
od października 2021 r. reprezen-

tuje tarnowo Podgórne w Powiato-
wej radzie seniorów. radny Józef 
szewczyk na tym samym posiedze-
niu został wybrany przewodniczą-
cym rady seniorów. 
ARz

Pierwsze internetowe spotkanie na 
żywo odbyło się w listopadzie, w 
ramach „wielkiej lekcji obywatel-
skiej” - ogólnopolskiej akcji organi-
zowanej przez wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. wówczas wójt 
tarnowa Podgórnego tadeusz czaj-
ka spotkał się online z mieszkań-
cami, na swojej stronie na portalu 
społecznościowym Facebook. 

najpierw przedstawił najważniej-
sze wyzwania stojące dzisiaj przed 
lokalną samorządnością, a potem 
mieszkańcy mieli okazję zadawać 
pytania m.in. o gminne plany inwe-
stycyjne, budżet gminy, działania 
proekologiczne, a także na bieżąco 
komentować odpowiedzi. 

to wydarzenie spotkało z się bar-
dzo pozytywnym odzewem, stąd 
decyzja o comiesięcznych spotka-
niach z mieszkańcami. najbliższe 
odbędzie się 21 lutego (poniedzia-
łek), o godz. 19.00, na stronie fa-
cebookowej tadeusz czajka – wójt 
Gminy tarnowo Podgórne. zapra-
szamy i zachęcamy do zadawania 
pytań. ARz

tarnowo podgórne

trudno znaleźć drugi tak mocno 
rozpoznawalny tytuł w całej litera-
turze baletowej jak „Jezioro łabę-
dzie” Piotra czajkowskiego. Balet 
rosyjskiego kompozytora wsiąkł na 
tyle mocno w świadomość odbior-
ców, że stał się niemalże synonimem 
sztuki baletowej. dzięki artystom 
tworzącym Polski Balet Królewski 
będzie można obejrzeć ten spektakl 
w centrum Kultury Przeźmierowo. 
w gronie tego elitarnego zespołu 
znajdują się nazwiska tak utalen-
towanych mistrzyń i mistrzów tań-
ca, jak saeka shira – zdobywczyni 
srebrnego Medalu na Międzyna-
rodowym Konkursie Baletowym w 
warnie oraz Mateusz sierant, bę-
dący i solistą teatru wielkiego im. 
stanisława Moniuszki w Poznaniu. 
tak dobrany zespół jest gwarancją 
mistrzowskiego warsztatu, jak i głę-
bokiej znajomości światowej klasyki 
tańca oraz współczesnych trendów.

„Jezioro łabędzie” to historia wy-
bitnie romantyczna, w której miłość 
i śmierć idą pod rękę, niczym para 
na ślubny kobierzec. wkraczający 
w dorosłość Książe zygfryd, pod-
czas hucznego balu z okazji osiem-
nastych urodzin, będzie musiał 
wybrać przyszłą małżonkę – jedną 
spośród kilku przedstawionych mu 
panien. Myśl ta okazuje się być na 
tyle dręcząca, że młody książę popa-
da w melancholię. widząc to przy-
gnębienie, przyjaciele postanawiają 
oderwać uwagę arystokraty i zapra-
szają go na specjalnie przygotowane 
polowanie. o północy nad jeziorem 
zygfryd celuje z łuku do łabędzi, w 
tym momencie zmieniona w łabę-
dzice odetta staje przed nim i opo-
wiada tragiczną historię swojego 
życia. okazuje się, że zły czarownik 
rotbart rzucił na nią czary. odetta 
może przybrać ludzką postać tylko o 
północy. istnieje jeden sposób, aby 

obrócić wniwecz złe czary. odetta 
zostanie uwolniona, jeśli prawdzi-
wie pokocha ją mężczyzna, który 
nigdy wcześniej nie był zakochany 
i nie wyznawał nikomu uczuć. zyg-
fryd oczarowany pięknem odetty 
zakochuje się w niej, ślubując jej mi-
łość i obietnicę wyzwolenia od złych 
mocy. tym, którzy nie mieli okazji 
poznać tej historii, nie będziemy 
zdradzać, jak potoczą się losy boha-
terów. zapraszamy do Przeźmiero-
wa, by samemu przekonać się, czy 
odetta zostanie uwolniona.

„Jezioro łabędzie” – Polski Balet 
Królewski, 10.03. (czwartek) godz. 
19, centrum Kultury Przeźmiero-
wo. Bilety ulgowe dla dzieci do 16 
lat i seniorów powyżej 60 lat dostęp-
ne na biletyna.pl: 79 zł. Bilety nor-
malne: 89 zł; dostępne na biletyna.
pl oraz jeśli będą jeszcze dostępne 
- w kasie cK Przeźmierowo pół go-
dziny przed wydarzaniem. Red    

spektakl „Jezioro łabędzie” będzie można obejrzeć w Centrum 
Kultury Przeźmierowo  

Klasyka baletu
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tradycyjnie już zagrano z wielką 
orkiestrą Świątecznej Pomocy w 
gminie tarnowo Podgórne. i to jak! 
Pobity został rekord rekordów - po-
nad 340 tysięcy złotych! największa 
część zebranych pieniędzy pochodzi 

z puszek wolontariuszy, którzy w fi-
nałową niedzielę 30 stycznia wyszli 
na ulice gminy. sukcesem były też 
aukcje allegro dla woŚP wystawio-
ne przez lokalny sztab. warto do-
dać, że w tym roku było prawie 450 

aktywnych aukcji! niewątpliwie 
dużym zainteresowaniem cieszyły 
się skarbony stacjonarne, które już 
od 10 grudnia pojawiły się sukce-
sywnie w ponad stu lokalizacjach w 
gminie i nie tylko. ARz

Zagrali na rekord! 
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o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

znamy już wyniki otwartego kon-
kursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w gminie tar-
nowo Podgórne. w tym roku na 
program współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi przeznaczymy 
łącznie 2,5 miliona zł z gminnego 
budżetu.

szczegółowe wyniki oraz dofi-
nansowane zadania, realizowane 
przez poszczególne organizacje po-
zarządowe, są opisanie w Biuletynie 
informacji Publicznej Gminy tar-
nowo Podgórne  w zakładce infor-
mator urzędowy / współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi. ARz

2,5 mln zł dla ngo 

Zmiany w Radzie 
Seniorów

Na żywo o gminie
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To wydarzenie 
spotkało z się 
bardzo pozytywnym 
odzewem
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rada Gminy dopiewo na sesji 31 
stycznia dała zielone światło do roz-
poczęcia prac nad takim dokumen-
tem na lata 2022-2030.

– dotychczasowa urzędowa stra-
tegia rozwoju pochodzi z  2016 r. 
i po ponad 5 latach wymaga zastą-
pienia nowym całościowym doku-
mentem, nie tylko ze względu na 
zmianę przepisów prawa, ale rów-
nież na zmiany zachodzące w życiu 
i  funkcjonowaniu lokalnej wspól-
noty samorządowej, otoczeniu spo-
łeczno-gospodarczym oraz nowe 
zadania i  wyzwania rozwojowe dla 
naszej gminy – wyjaśnia wójt Pa-
weł Przepióra.

strategia zostanie opracowana 
według zasad znowelizowanej usta-
wy i stanie się zasadniczym studium 
nakreślającym główne kierunki roz-
woju i  funkcjonowania lokalnego 
samorządu gminy dopiewo w  per-
spektywie kolejnych lat. Będzie to 
wielowymiarowy i długofalowy pro-
gram rozwojowy dla gminy dopie-
wo przygotowany przez samorząd 
we współpracy z mieszkańcami i lo-
kalnymi przedsiębiorcami. 

– współpraca ta będzie się 
opierała m.in. na ogólnodostęp-
nych konsultacjach społecznych. 
działania programowe i  projekto-
we będą bardzo dobrą okazją do 
wspólnej dyskusji z  mieszkańcami 
i  przedsiębiorcami nie tylko o  bie-
żących sprawach naszej gminy, ale 

również o jej przyszłości – podkre-
śla wójt.

Merytoryczne prace nad stra-
tegią rozpoczną się od przepro-
wadzenia i  opracowania diagnozy 
wraz z  wnioskami dotyczącymi 
sytuacji społecznej, gospodarczej 
i  przestrzennej gminy dopiewo. 
Konsultacje społeczne założeń 
rozwojowych oraz projektu całego 
dokumentu strategii zostały zapla-
nowane na maj i czerwiec tego roku. 

– Prace na różnych etapach zo-
staną przeprowadzone z  udziałem 
ekspertów, specjalistów i praktyków 

z  różnych obszarów administracji 
samorządowej i  gospodarki komu-
nalnej. obejmą przeprowadzenie 
diagnozy sytuacji społecznej, go-
spodarczej i  przestrzennej, opra-
cowanie założeń programowych, 
rekomendacji i  kierunków rozwoju 
oraz określenie modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej wraz 
z  ustaleniami i  rekomendacjami 
w  zakresie kształtowania i  prowa-
dzenia polityki przestrzennej – do-
daje Paweł Jazy, zastępca wójta gmi-
ny dopiewo.
Zbigniew Mamys

dopiewo

strategia rozwoju Gminy dopiewo to kluczowy projekt  
na drodze do tworzenia przyjaznych warunków życia 
dla mieszkańców gminy Dopiewo 

Opracowują nową 
strategią rozwoju
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zakończyły się prace budowlane 
związane z rozbudową pumptracku 
w dąbrówce. wartość inwestycji to 
389 tys. zł. łączna długość torów po 
rozbudowie wynosi 261 m. dobu-
dowany tor ma 188 metrów długo-
ści i 7 profilowanych zakrętów. ten, 
który powstał w dąbrówce przed 
rokiem, ma 73 m.  

aby w pełni skorzystać  z walorów 
pumptracku musimy poczekać do 
wiosny, kiedy to na skarpach zosta-
nie ułożona trawa, a pozostała część 
terenu zostanie obsiana trawą.  

dzięki rozbudowie   z kompleksu 
będą mogli bezpiecznie korzystać 
zarówno mniejsi jak i więksi miesz-
kańcy gminy dopiewo. 

Możliwe, że w tym roku, podob-
nie jak przed rokiem, uda się także 
zorganizować warsztaty i pokaz 
bezpiecznej jazdy, które podpo-
wiedzą amatorom jednośladów jak 
w pełni wykorzystać możliwości 
pumptracku. wykonawcą rozbudo-
wy dla gminy dopiewo była firma 
Bt Project sp. z o.o. z  Poznania. 
AR, MJ

Już w tym roku stanie w dopiewcu 
(gmina dopiewo) nowy, dwukondy-
gnacyjny budynek szkoły podstawo-
wej. na każdym piętrze znajdzie się 
po pięć sal lekcyjnych, które uzu-
pełnią pomieszczenia pomocnicze 
i korytarze. Powierzchnia użytkowa 
budynku wyniesie 1270 m². Będzie 
on w pełni dostępny dla osób niepeł-
nosprawnych. 

zagospodarowany zostanie tak-

że teren przylegający - pojawią się 
m.in. droga pożarowa, dojścia i do-
jazdy, miejsca parkingowe, zbiornik 
magazynowo -  rozsączający. nasa-
dzona zostanie roślinność. Pierw-
szy dzwonek najprawdopodobniej 
zabrzmi w szkole po feriach zimo-
wych 2023 r. obecnie Urząd Gminy 
dopiewo jest na etapie wyboru wy-
konawcy inwestycji. 
Aleksandra Rutyna

Pumptrack Dąbrówka 
nabrał kształtu

Nowa szkoła w Dopiewcu
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Pumptrack Dąbrówka – widok z drona na oba tory. Inauguracja dobu-
dowanej części nastąpi  w tym sezonie.

W czerwcu ubiegłego roku odbyły się na Pumptracku Dąbrówka 
warsztaty z zasad bezpiecznego korzystania z toru - z Bartoszem 
Giemzą, mistrzem Polski w BMX Racing. Zorganizowały je gmina 
Dopiewo i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Komisariatem Policji w  dopiewie 
po raz pierwszy kieruje policjantka 
-  podkomisarz Karolina Przysiecka. 
obowiązki komendanta pełni ona 
od 4 lutego. Jest czwartym szefem 
utworzonego w 2017 r. komisaria-
tu i pierwszą w tym gronie kobie-
tą. zanim nowa pani komendant 
trafiła do dopiewa, pracowała w   
wydziale dochodzeniowo -  Śled-
czym Komendy Miejskiej Policji 
w  Poznaniu.  w dopiewie zastąpiła 
odchodzącego na emeryturę podko-
misarza Jerzego woźniaka.

- chcę się skupić w dopiewie na 
poprawie bezpieczeństwa miesz-
kańców, na współpracy z  samorzą-
dem, a  przede wszystkim chcia-
łabym ściślej współpracować ze 
strażą Gminną - mówi podkom. 
Karolina Przysiecka.

Komisariat Policji w  dopiewie 
powstał dzięki wieloletnim stara-
niom i znaczącemu wkładowi fi-
nansowemu samorządu, zastępując 
rewir dzielnicowych, który przestał 
wystarczać w dynamicznie rozra-
stającej się podpoznańskiej gmi-

nie. znajduje się przy ul. łąkowej 7 
w dopiewie.  

sprawy związane z  bezpieczeń-
stwem w  gminie  dopiewo można 
zgłosić pod nr tel. 47 77 132 34, a po 

godz. 15.30 pod nr tel. 47 77 156 13 
lub 47 77 156 12. więcej informacji 
- na stronie dopiewo.pl/komisariat-
-policji-w-dopiewie. 
Michał Juskowiak

Zmiana w dopiewskiej policji
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1 lutego, w sali szkoleniowej firmy TIP- TOPOL odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu, 
cele oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki wdrożeniu działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjnych. Prelegenci przybliżyli tematykę związaną z ochroną klimatu oraz przebieg realizacji 
projektu współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG. 
Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak. W swojej prezentacji przybliżył zgromadzonym gościom i partnerom działania ekologiczne gminy Pobiedziska  
na przestrzeni lat. Zaznaczył, że przyszłość gminy to innowacyjne rozwiązania szanujące naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia 
mieszkańców. O zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie opowiedziała Barbara Gralak-Podemska – pracownik Firmy TIP – TOPOL.
Arne Sødal oraz Frederica Miller z INTBAU Norway przedstawili swoje doświadczenia w zakresie realizacji zielono – niebieskiej infrastruktury. Szczególną uwagę zwrócili na zachowanie tradycji 
i tożsamości regionalnej. INTBAU, działające pod patronatem księcia Karola organizacje, zabiegają o zachowanie i rozwój lokalnych tradycji budowlanych, architektonicznych i urbanistycznych.  
To globalna sieć zajmująca się tworzeniem lepszych miejsc do życia poprzez tradycyjne budownictwo, architekturę i urbanistykę. 
Prof. dr hab. Bogdan Chojnicki – polski uczony, doktor habilitowany nauk rolniczych, inżynier, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił prezentację pt. „Zmiana 
klimatu – wprowadzenie w zagadnienia dotyczące ochrony klimatu, zielono- niebieskiej infrastruktury” . Profesor przypomniał cytat Antoine de Saint-Exupéry, że Ziemi nie dziedziczymy po naszych 
rodzicach, ale pożyczamy ją od naszych dzieci.
W trakcie dyskusji podejmowano tematy dotyczące zwiększenia odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację zielono-niebieskiej inwestycji oraz poprawę świadomości 
ekologicznej wśród mieszkańców. Moderatorem był dr arch. Tomasz Jeleński, nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie i Europejskiej Szkoły 
Architektury Klasycznej, wieloletni wykładowca i trener akademii Fundacji Sendzimira.

pobiedzisKa

Projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska” realizowany przez
Gminę Pobiedziska w partnerstwie z INTBAU Norway

www: zielono-niebieskie.pobiedziska.pl   e-mail: zielono-niebieskie@pobiedziska.pl

Projekt Zielono - niebieskie Pobiedziska jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG

Konferencja inaugurująca projekt 
„Zielono-niebieskie Pobiedziska”

Przyszłość gminy Pobiedziska to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo 
kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców

2 i 3 lutego w Szkole Podstawowej w Jerzykowie odbyły się szkolenia i warsztaty, które są częścią 
projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. W dwudniowych zajęciach uczestniczyło 48 nauczycieli 
gminnych placówek oświatowych oraz 10 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. 
Celem spotkań było nabycie wiedzy w zakresie: poznania praktycznych rozwiązań na rzecz 
ochrony klimatu, przeciwdziałania zmianom oraz adaptacja, w tym również zapoznanie  
ze sposobami ograniczenia zmian klimatu na terenie szkoły, w mieście oraz w domu.  Doświadczenia 
partnera norweskiego INTBAU Norway w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury zaprezentowali 
arch.  Arne Sødal i Frederica Miller. Polskie badania i prezentacje dobrych praktyk w zakresie 
zrównoważonego rozwoju przedstawili dr arch. Tomasz Jeleński, arch. Agnieszka Czachowska 
oraz prof. dr hab. Bogdan Chojnicki. W drugim dniu szkolenia warsztaty odbywały się w grupach 
pod okiem fachowców  prof. dr hab. Kingi Racoń – Leji  -członka Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczpospolitej, pracownika naukowego 
Politechniki Krakowskiej, dr arch. Tomasza Jeleńskiego oraz arch. Agnieszki Czachowskiej  
– architektki, pedagoga, trenera, propagatorki projektowania według zasad zrównoważonego 
budownictwa. Zaplanowane w projekcie zadania edukacyjne mają dostarczyć niezbędnej 
wiedzy w zakresie zmian klimatu oraz potrzeb i możliwości adaptacji do skutków tych zmian.  
Są one skierowane do szerokiego grona odbiorców, a ich rezultatem ma być poprawa skuteczności 
wdrażania działań adaptacyjnych. Zdobyte doświadczenia i wiedzę podczas warsztatów 
pracownicy/eksperci będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy i upowszechniać 
w jednostkach organizacyjnych, w których pracują. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele, którzy 
wykorzystają zdobytą wiedzę do przygotowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich 
klas szkół podstawowych. Uczniowie poszerzą wiedzę na temat zmian klimatu, jego łagodzenia  
oraz adaptacji do zmian. Celem jest także kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci 
i młodzieży poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą wpływu procesów klimatycznych  
na życie społeczne i gospodarcze oraz poszerzenie i realizacja oferty edukacji ekologicznej 
w szkołach i poza szkołą. RED. Ł.K

Rozpoczynamy realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”
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10 stęszew

„Przejrzyj na oczy” – takie było 
hasło, 30. Finału orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który odbył się 30 
stycznia. Był to już kolejny trudny 
finał, bo z pandemią koronawirusa 
w tle. Mimo to mieszkańcy gminy 
stęszew i stęszewski sztab nie za-
wiedli.

od wczesnych godzin rannych na 
ulicach stęszewa pojawili się wo-
lontariusze, którzy zbierali pienią-
dze do puszek. Można było również 
przekazać datki za pomocą termina-
la płatniczego. wolontariusze poja-
wili się też w wioskach.

tradycyjnie już, tego dnia na stę-
szewskim rynku nie mogło zabrak-
nąć harcerskiej grochówki. słod-
kości serwowane były w Bibliotece 
Publicznej. natomiast w Muzeum 
regionalnym można było nabyć 
pyszny bigos czy smalec. o godzinie 
12:00 na rynku można było obejrzeć 
wozy strażackie osP stęszew, nato-
miast nad j. lipno oraz na stadionie 
Ks lipno odbyły się imprezy spor-
towe.

od godz. 16:00 wielka orkiestra 
Świątecznej Pomocy grała w hali 
widowiskowo – sportowej. Podczas 
tegorocznego finału na stęszewskiej 
scenie można było zobaczyć pokaz 
wschodnich sztuk walki, a także 
wysłuchać występu artystów ze sta-
rej roszarni w stęszewie, ogniska 
Muzycznego „stęszewskie talenty” 
oraz podopiecznych Pauliny Mi-
kołajczak. nie zabrakło kółka gier 
planszowych i jednego z ulubio-
nych punktów stęszewskiego finału 
woŚP – czyli licytacji.

wydarzeniem wieczoru był kon-
cert igi andrzejczak – uczestniczki 
the Voice of Poland. 30. Finał wiel-
kiej orkiestry Świątecznej Pomocy 
w stęszewie zakończył się pokazem 
laserowym – „Światełko do nieba”.

Ponadto już od tygodnia w sys-
temie allegro dostępne były aukcje 
internetowe. 

w tym roku celem był zakup 
nowoczesnego sprzętu okulistycz-
nego, bo  przecież wzrok to jeden 
z najważniejszych zmysłów czło-
wieka. Jakiekolwiek problemy z nim 
związane wpływają na ogólny roz-
wój i poznawanie świata, dlatego 
tak ważne jest szybkie stwierdzenie 
ewentualnych nieprawidłowości, 
a czynnikiem niezbędnym do pra-
widłowej diagnozy jest nowoczesny 
sprzęt. 

Mieszkańcy gminy stęszew po 
raz kolejny pokazali jak wielkie 
mają serce i szczodrze wsparli dzia-
łania woŚP. 

Mając takich mieszkańców 

i wspaniały sztab, możemy być spo-
kojni, że wielka orkiestra Świą-
tecznej Pomocy w stęszewie będzie 
grała do końca świata i jeden dzień 
dłużej! dziękujemy! Red
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Jubileuszowy 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w gminie Stęszew

Wielkie serca stęszewian 

OGŁOSZENIE
 O prZEtarGu Na SprZEdaż śrOdka trwaŁEGO 

 
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 

środka trwałego  - pojazd ratowniczo-gaśniczy - będący własnością 
Gminy Stęszew

Dane rejestracyjne pojazdu:
1. numer rejestracyjny pojazdu:     PZ 5852K
2. marka pojazdu i rok produkcji: Jelcz, 1989r.
3. data ważności badania technicznego: 2.06.2022r. 
4. model pojazdu:   004
5. numer identyfikacyjny pojazdu: F325DSK0018844,
6. pojemność silnika: 11100,00cm3, 
7. silnik: sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny SW680/105 z 
doładowaniem, osiągającym moc 243KM
8. układ jezdny: 4x2 z blokadą mechanizmu różnicowego; 
9. nadwozie: dwusegmentowe składające się z kabiny typu 113 i nadwozia 
specjalnego,
10. kategoria pojazdu i przeznaczenie : samochód specjalny, pożarniczy,
11. liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy: 4,
12. Przebieg na dzień 13.01.2022r: 20484km. 
Wyposażenie pożarnicze pojazdu: autopompa A32 o wydajności 3200l/min 
przy ciśnieniu 8 bar, zbiornik na wodę o pojemności 6000l,  działko wodno-
pianowe - 1x Rosenbauer RM 24 o wydajności 2400l/min.  armatura wodno-
pianowa, 4 nasady tłoczne do linii wężowych.
Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 695 70 58 
94.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi - 21.000,00zł, wadium wynosi - 2.100,00zł, 
wysokość postąpienia - 210,00zł  

warunki przetargu:
Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 15 marca 2022r. o godz. 9:00 w sali 
ślubów urzędu  Miejskiego Gminy Stęszew, ul. poznańska 11.
Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 14.03.2022r. na konto Urzędu nr 10 
9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew.
Wadium przepada na rzecz na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników 
licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 6 dni po udzieleniu 
mu przybicia. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia 
procedury sprzedaży. 

reKlaMa

Drodzy Mieszkańcy!
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc, z powodu panującej 
pandemii, był trochę inny niż zawsze. Mimo to, mieszkańcy pokazali, 
że nie jest im obojętny los potrzebujących. Dzięki Państwa hojności 
udało się zebrać ponad 129 tys. zł. 
Jeszcze raz dziękuję darczyńcom. Największe podziękowania należą się 
jednak wszystkim osobom zaangażowanym w organizację jubileuszowego 
finału.

Burmistrz Gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak 

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 14 lutego 2022 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 Sadach i Przeźmierowie, które zostały przeznaczone 
do zbycia 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. 

tu mOGLA być tWOjA reKLAmA

ZADZWOŃ  
 691-895-296
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buK, dopiewo, KomorniKi

Jego budowa zaczęła się 18 lutego 
ubiegłego roku, choć wylewanie be-
tonu ruszyło miesiąc wcześniej. For-
malne zakończenie inwestycji na-
stąpiło 8 lutego 2022 roku podczas 
oficjalnego spotkania na terenie 
obiektu samorządowców, inwesto-
rów, wykonawców oraz zaproszo-

nych gości. 
Budowa reaktora wymagała zu-

życia 1500 metrów sześciennych 
betonu, 240 ton stali żebrowanej. 
Generalnym wykonawcą była firma 
wUPrinŻ, korzystająca z  pomo-
cy podwykonawcy energetycznego 
i automatyki firmy Poster. elementy 

żelbetowe zrealizował podwyko-
nawca z Konina. 

oczyszczalnia ma obecnie śred-
nią wydajność w granicach 8,8 tys. 
m3 na dobę, przy czym może ją 
zwiększyć do 10 tysięcy. Jest gotowa 
obsłużyć do 80 tysięcy mieszkań-
ców. 

efekt ekologiczny reaktora osią-
gnięty został już w grudniu, z czego 
cieszy się dyrekcja wielkopolskiego 
Parku narodowego, gdyż nie bę-
dzie już potencjalnych zagrożeń dla 
ekosystemu rzeki wirynki i terenów 
przyległych. Będzie bezpieczniej dla 
całej przyrody wPn. JD

wydajność oczyszczalni ścieków w łęczycy, eksploatowanej przez PUK Komorniki, 
wzrosła o 100 procent po oddaniu do użytku nowego reaktora biologicznego

Nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków
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informacji z gminy Komorniki 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

30. Finał wielkiej orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w gminie Buk uznać 
można za udany, by nie powiedzieć 
wyjątkowy. sztabowi zHP woŚP 
Buk udało się zebrać rekordową 
sumę 133.515,96 zł (w ubiegłym 
roku – 112.118,73 zł). na kwotę tę 
złożyły się pieniądze zebrane przez 
wolontariuszy, indywidulane wpłaty 
dokonywane na e-skarbonkę oraz 
pieniądze z licytacji prowadzonych 
na portalu allegro. 

– chciałbym podziękować 
wszystkim osobą, które przyczyniły 
się do organizacji naszego finału. 
Bardzo duże podziękowania dla 
naszych mieszkańców, którzy po-
kazali, że na bukowian można za-
wsze liczyć. dzięki wspólnej pracy 
potrafiliśmy pobić kolejny rekord. 
Jeszcze raz wielkie dzięki. Jesteście 
wielcy. siema – mówił darek so-
kołowski, szef bukowskiego sztabu 
woŚP. EWA 

Konarzewo, dopiewiec i dopiewo – 
to sołectwa gminy dopiewo, które 
w końcu stycznia 2022 r. przyjęły 
„strategie rozwoju wsi i sołectw”. 
Mieszkańcy, którzy wzięli udział 
w zebraniach wiejskich zwołanych 
w tym celu przez sołtysów, wyrazili 
akceptację dla strategii głosując za 
podjęciem stosownych uchwał.  

strategie sołeckie powstały 
w  wyniku wizji terenowych i  dwu-
dniowych warsztatów z udziałem 
moderatorów z  Urzędu Marszał-
kowskiego województwa wielko-
polskiego. Posiadanie aktualnych 
strategii zwiększa szanse sołectw 
ubiegających się o środki zewnętrz-
ne w   konkursach objętych pro-
gramem „wielkopolska odnowa 
wsi 2020+”.

obecnie w programie „wielko-
polska odnowa wsi 2020+” udział 
bierze 5 sołectw z gminy dopie-
wo – oprócz wymienionych także 
więckowice i Palędzie (uczestniczą 
w nim, razem z dopiewem od 2011 
r.). Konarzewo i dopiewo chęć 
uczestnictwa w programie wyraziły 
we wrześniu ubiegłego roku. Gmina 
dopiewo liczy 11 sołectw. MW, AM

od poniedziałku, 14 lutego, ba-
danie na obecność wirusa sars-
-coV-2 będzie można wykonać 
w Plewiskach (gm. Komorniki). 
Punkt wymazowy będzie się mie-
ścić w kontenerze ustawionym obok 
remizy strażackiej przy ul. Grun-
waldzkiej 565 (wejście od strony ul. 
stawnej).

Punkt czynny będzie codziennie 
w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek, w godz. 
13:00 – 18:00,

sobota – niedziela, w godz. 11:00 
– 16:00.

w punkcie będzie można wy-
konać bezpłatnie lub komercyjnie 
szybkie testy antygenowe. 

nie będą wymagane wcześniejsze 
zapisy. rejestracja realizowana bę-
dzie na bieżąco w punkcie – należy 
mieć ze sobą dokument tożsamości 
(dowód osobisty/paszport/legity-
macja szkolna itp.) oraz pesel.

Badanie antygenowe w kierunku 
zakażenia sars-coV-2 pozwala na 
szybką identyfikację osób zakażo-
nych w krótkim czasie. Badanie wy-
konywane jest w oparciu o wymaz 
pobrany od pacjenta z nosogardzie-
li, a wynik dostępny jest już w ciągu 
15-20 minut. Red 

Rekord w Buku! Odnowa ze strategiami

Punkt wymazowy 
w Plewiskach 

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 

Fo
t.

 M
a

r
ia

 B
ą

K
 i 

M
il

e
n

a
 w

o
ln

a
 / 

U
r

z
ą

d
 G

M
in

y
 d

o
Pi

e
w

o



nr 221 / 14 lutego 2022

12 buK

Rozmawiamy kilka godzin po 
ogłoszeniu wyników głosowania. 
Co chciałby Pan powiedzieć 
mieszkańcom gminy: zarówno 
tym, którzy na Pana głosowali, 
jak i tym, którzy oddali głos na 
drugiego kandydata?

– na razie jestem w szoku. Jeszcze 
nie mogę uwierzyć, że zostałem 
radnym. Byłem dobrej myśli, ale 
wiadomo, że wybór nie należał 
do mnie, ale do mieszkańców. 
zarówno moim wyborcom, jak też 
tym, którzy na mnie nie zagłosowali 
bardzo dziękuję przede wszystkim 
za to, że wzięli udział w wyborach. 
Mamy demokrację i tylko od nas 
zależy, czy chcemy brać sprawy 
w swoje ręce. Żałuję tylko, że była 
tak niska frekwencja w wyborach 
i jedynie 24 procent mieszkańców 
wzięło udział w głosowaniu. cieszę 
się, że mnie wybrano i postaram 
się nie zawieść oczekiwań naszej 
lokalnej społeczności. 

Bardzo ważnym obszarem Pana 
działalności jest wędkarstwo, 
rozumiane nie tylko jako praca 
w kole Polskiego Związku Węd-
karskiego „Baszta” w Buku, jak 
też w Młodzieżowej Szkółce Węd-
karskiej. Jakie działania w tym 
zakresie planuje Pan podejmo-
wać teraz już nie jako społecznik, 
ale w nowej roli: radnego?

– w zakresie ekologii jest jeszcze 
wiele do zrobienia, aby ludziom 
uświadomić jak ważny i jak bardzo 
zaniedbany jest to obszar życia. 
wystarczy rozejrzeć się dookoła, 
aby zobaczyć nielegalne wysypiska 

śmieci, na przykład nad Jeziorem 
niepruszewskim. stąd też akcja 
naszego koła wędkarskiego zbie-
rania śmieci wokół jeziora, która 
pokazała jak bardzo potrzebne są 
tego typu działania. apelujemy, 
żeby każdy zadbał o swój kawałek, 
swoje najbliższe otoczenie wokół 
domu. właśnie w taki sposób moż-
na zawalczyć o czyste powietrze, 
na które składa się też wiele innych 
działań, takich jak na przykład 
nowe nasadzenia czy też wymiana 
kopciuchów na piece gazowe.

wędkarstwo w naszej gminie 
bardzo prężnie się rozwija, też 
w kontekście ekologicznym. Pro-
mujemy zasadę „złap i wypuść”, 
czyli złapanym rybom robimy zdję-
cia i je wypuszczamy. wędkarstwo 
nie polega na tym, żeby ryby złowić 
i zjeść, bo każdy taką rybkę może 
sobie kupić w sklepie. nasze dzia-
łania idą o wiele dalej – ważny jest 
aspekt społeczny, by tych ryb było 
jak najwięcej. Jako gmina nie mamy 
zbyt wiele wód w okolicy; jedynie 

Jezioro niepruszewskie, o które 
tym bardziej musimy zadbać, bo 
dużo nie brakuje, aby i w nim już 
nic nie zostało. tak samo musi-
my zapewnić właściwą edukację 
dzieci: jeśli one będą odpowiednio 
wyedukowane w tym zakresie, to 
w przyszłości nie będziemy musieli 
martwić się o przyszłość jeziora. 
tym samym, aby odciągnąć dzieci 
od ekranów smartfonów i laptopów, 
aby nauczyć je żyć w grupie, bo po 
tylu miesiącach nauki zdalnej nie 
będzie to łatwe. rodzicom chcemy 
też uświadomić, że spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu, nad wodą, 
wcale nie jest nudne i może być 
bardzo atrakcyjne.

Ochrona środowiska to obszar 
zagadnień, którym w Radzie 
Miasta i Gminy Buk z dużymi 
sukcesami zajmowała się śp. 
Elżbieta Batura. Czytając Pana 
program wyborczy np. postulaty 
związane z ochroną środowiska 
i czystą wodą, infrastrukturą 
jeziora w Niepruszewie można 

wnioskować, że pójdzie Pan w jej 
ślady. Czy bliskie są Panu działa-
nia Elżbiety Batury?

– wprawdzie nie byłem uczniem 
pani elżbiety Batury w szkole 
podstawowej, ale miałem z nią 
kontakt w świetlicy, gdzie dużo 
mówiła o biologii, chętnie dzieliła 
się swoją wiedzą i widać było jak 
dobry kontakt miała z młodzieżą. 
działając w Młodzieżowej szkółce 
wędkarskiej często była okazja, 
aby z nią porozmawiać, wymienić 
doświadczenia i w większości 
kwestii się zgadzaliśmy. oczywiście 
jak najbardziej chciałbym konty-
nuować działania pani eli, tym 
bardziej, że ochrona środowiska 
jest mi szczególnie bliska. 

Jednym z postulatów wyborczych 
komitetu Konrada Piotrowskie-
go, który Pan reprezentuje jest 
„zwalczać hejt, który doprowadza 
ludzi do nienormalności”. Co 

można zrobić w tym zakresie?

– Jesteśmy małą gminą, niewielką 
społecznością, wszyscy dobrze się 
znamy i hejt do niczego nie jest 
nam potrzebny. wystarczy zwykła 
rozmowa, aby przedstawić swoje 
racje i wyjaśnić sporne kwestie. do 
rozmowy w cztery oczy będę zawsze 
wszystkich zachęcał i namawiał.

Jakie będą pierwsze działanie 
Remigiusza Maciejewskiego jako 
radnego?

– nie odpowiem na to pytanie, bo 
jeszcze nie wiem. na pewno dużo 
pracy przede mną i szybko biorę się 
do roboty. w pierwszej kolejności 
muszę wdrożyć się w nowe obo-
wiązki jako radnego. 

z nowo wybranym radnym bukowskiej rady remigiuszem 
Maciejewskim rozmawia edyta wasielewska

Dziękuję za głosy 
i biorę się do roboty

zakończył się remont holu i po-
mieszczeń sanitarnych w budynku 
hali sportowej osir w Buku. Uzy-
skane już po raz trzeci dofinanso-
wanie w ramach programu „szatnia 
na medal” umożliwiło kolejny etap 
prac modernizacyjnych. 

Budynek hali sportowej ośrod-
ka sportu i rekreacji ma już 25 lat 
od momentu przekazania go do 
użytku. Przez długie lata obiekt nie 
przechodził znaczących remontów 
oraz modernizacji, a jego stan pozo-
stawiał wiele do życzenia. 

– Kompleksowej modernizacji 
został poddany hol wraz z zaple-
czem sanitarnym. zakres prac był 
szeroki i obejmował całkowite sku-
cie posadzek, przebudowę instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz insta-
lacji elektrycznej, zainstalowanie 
nowych sufitów podwieszanych 
wraz z oświetleniem led, general-

ny remont łazienek, przebudowę 
systemu hydrantów wewnętrznych 
oraz systemów przeciwpożarowych, 
zainstalowanie nowych automa-
tycznych drzwi wejściowych wraz 

z nagrzewnicą. zmieni się jeszcze 
wejście do hali – zostaną wymienio-
ne płytki na stopniach wejściowych 
oraz balustrada na podjeździe dla 
wózków osób niepełnoprawnych 

– mówi tomasz Knij, kierownik 
obiektów osir.

Kierownictwo osir pracuje jesz-
cze nad aranżacją i wyposażeniem 
wyremontowanych przestrzeni. 

autorska koncepcja obejmuje mon-
taż: recepcji, lameli, ekranu tV, co 
ma poprawić jakość komunikacji 
audio-wizualnej w celu prezentacji 
sponsorów, partnerów i wydarzeń. 
w przestrzeni holu zostaną zainsta-
lowane też okrągłe pufy, które wy-
pełnią wnętrze oraz stworzą przy-
jazną przestrzeń. nie zapomniano 
również o zieleni, która pojawi się w 
nowych kwietnikach. 

remont holu i pomieszczeń sani-
tarnych w budynku hali sportowej 
osir w Buku został sfinansowany z 
budżetu miasta i gminy Buk, który 
na ten cel przeznaczył 294.980 zł 
oraz ze środków samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego w ramach 
programu „szatnia na Medal” w 
wysokości 100.000 zł. Gmina już 
trzeci rok z rzędu jest beneficjentem 
tego programu. 
Edyta Wasielewska

Kompleksowy remont hali sportowej OSiR
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informacji z gminy Buk 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

6 lutego mieszkańcy Buku wybra-
li nowego radnego, którym został 
remigiusz Maciejewski.  
wybory uzupełniające do rady 
Miasta i Gminy Buk w okręgu nr 
1 odbyły się ze względu na wyga-
śnięcie mandatu radnej elżbiety 
Batury z powodu jej śmierci.
o mandat radnego ubiegała się 
dwójka kandydatów: remigiusz 
Maciejewski i wojciech drozd. 

wyniki wyborów:
• 77 głosów 
   – remigiusz Maciejewski
• 72 głosy 
   – wojciech drozd
• 638 – liczba uprawnionych 
   do głosowania
• 153 – liczba kart ważnych
• 4 głosy nieważne 
   (z ważnych kart)
• frekwencja wyniosła 23,98%.

Mieszkańcy Buku wybrali nowego radnego
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murowana goślina

Było kolorowo i radośnie. na pla-
cu Powstańców wielkopolskich 
zagrał nasz „przystanek woŚP, 
w auli występowały dzieci ze szko-
ły Podstawowej nr 2 i uczestnicy 
zajęć w ośrodku kultury, odbyła 
się też akcja honorowego odda-
wania krwi. w tegorocznym finale 
zagrała również szkoła Podstawo-
wa w łopuchowie, club classic 
never die, Kuźnia energii, Klub 
off road 4x4, Maszka team, osP 
Murowana Goślina i osP Białę-
żyn. 

Magicznie było podczas licytacji 
głównej, na której zebraliśmy pra-

wie 17 tys. złotych. Pierwszy raz 
w historii licytacji w naszej miejsco-
wości zdarzyło się, że jeden przed-
miot został wylicytowany za kwotę 
2.600 zł. (była to replika okularów 
Jurka owsiaka z certyfikatem i au-
tografem Jurka). 

Kulminacją 30. Finału woŚP 
było tradycyjne „Światełko do nie-
ba”, które dokładnie o godz. 20.00 
rozświetliło niebo nad Murowaną 
Gośliną. dzięki darczyńcom mogli-
śmy zobaczyć piękny pokaz sztucz-
nych ogni, przygotowany przez ste-
fana Baszczyńskiego.

Klub Honorowych dawców Krwi 

HdK PcK „Gośliniacy” zebrał 
29,592 litrów krwi.

85.038,32 zł to wstępna kwota 
z kwesty i licytacji, puszek stacjo-
narnych, aukcji allegro i eskar-
bonki. zebrano jeszcze 123 euro, 
a w jednej z puszek znajdował się 
pierścionek.

wielkie podziękowania dla 50 
wolontariuszy i ich rodzin, kwestu-
jących cały dzień, mimo tak fatalnej 
pogody!

dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy, którzy zagra-
li z najpiękniejszą orkiestrą Świata 
w kolejnym, wspaniałym Finale 

woŚP! to bardzo ważne, że w tych 
trudnych czasach otwieramy nasze 
serca na pomoc dzieciakom i potra-
fimy dzielić się dobrem!

dziękujemy darczyńcom, hono-
rowym dawcom krwi, nauczycielom 
i uczniom za piękne występy oraz 
wszystkim przyjaciołom naszego 
sztabu i woŚP, którzy przyczynili 
się do organizacji 30. finału! 
Tomasz Mizgier
szef goślińskiego sztabu WOŚP

Pomimo pandemii i okropnej pogody, 30 stycznia Najpiękniejsza Orkiestra Świata zagrała w Murowanej 
Goślinie bardzo głośno! 

Przejrzyj na oczy – 30. Finał WOŚP
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informacji z gminy Murowana 
Goślina szukaj także na 
naszglospoznanski.pl

• Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu leśny zakład do-
świadczalny,
• Altrans Sp. z o.o.,
• Handel i Usługi Wielobranżo-
we Jarosław dobrowolski,
• Marek Krotecki,
• Księgarnia Grześ,
• Mur-Bet Handel Produkcja 
Usługi wielobranżowe Murar-
stwo Betoniarstwo.

Sponsorzy 
„Światełka do nieba”
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14 Kostrzyn 

na początku lutego burmistrz gmi-
ny Kostrzyn szymon Matysek wraz 
z zastępcą burmistrza waldemarem 
Biskupskim spotkał się z  laure-
atami nagród Burmistrza Gminy 
Kostrzyn za wybitne osiągnięcia 
sportowe, naukowe i artystyczne, by 
dokonać ich oficjalnego wręczenia 
w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie.

wśród laureatów nie braku-
je sportowców, którzy z  medala-
mi (również złotymi!) zakończyli 
udział w  mistrzostwach świata, 
Polski czy wielkopolski w  różnych 

dyscyplinach sportowych, a  także 
artystów, którzy z powodzeniem re-
prezentowali kostrzyńską gminę na 
międzynarodowych konkursach. 

oto nagrodzeni: Marika Basińska 
z  Kostrzyna - karate kumite, m.in. 
za zajęcie i  miejsca indywidualnie 
na 9th wUKF Karate world cham-
pionships - oraz iii miejsce - w dru-
żynie - 9th wUKF Karate world 
championships - 23-26.09.2021 
w Kluż-napoka (rumunia), Kamila 
Kotecka z Gułtów, - unihokej - m.in. 
za reprezentowanie Kadry narodo-

wej i wywalczenie V miejsca na Mi-
strzostwach Świata Kobiet - 27.11-
05.12.2021 w Uppsala (Finlandia), 
igor dopierała z iwna - karate kumi-
te, m.in. za zajęcie iii miejsca na 9th 
wUKF Karate world champion-
ships - 23-26.09.2021 w  Kluż-na-
poka (rumunia), Maciej Kowalski 
z Gułtów - lekka atletyka - m.in. za 
zajęcie iii miejsca na Mistrzostwach 
Polski w  Biegach Przełajowych 
drużynowo U-20 - 27.11.2021 
w  tomaszowie lubelskim, Karol 
czerniak z  siekierek wielkich - 

strzelectwo sportowe, m.in. za za-
jęcie iii miejsca na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski 2021 - trap 
125 - 16.09.-19.09.2021 w  Byd-
goszczy, Jagna smolińska z Klonów 
- szachy, m.in. za zajęcie iii miejsca 
na Mistrzostwach wielkopolskich 
Juniorów i  Młodzików w  szachach 
23.10.2021 we wrześni, Marcel 
Bajołek z  Kostrzyna - tenis ziemny 
- m.in. za zajęcie i  miejsca w  grze 
podwójnej na Mistrzostwach wiel-
kopolski Juniorów do lat 19 - 25-
27.09.2021 w  Glince szlacheckiej, 

Franciszek leonarczyk z  siekierek 
wielkich, konkurs organowy - m.in. 
za zajęcie i  miejsca w  Konkursie 
organowym Uczniów szkół Mu-
zycznych - V edycja transgraniczna 
- 28.10.2021 w raciborzu. 

Gratulacje dla wszystkich zawod-
ników oraz trenerów! 
ŁS

nagrody Burmistrza Gminy Kostrzyn za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne

Docenieni sportowcy i artyści
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7 lutego w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Kostrzynie odbyło się 
posiedzenie Komisji oświaty, Kul-
tury i sportu rady Miejskiej Gminy 
Kostrzyn. spotkanie poświęcone 
było możliwości dołączenia gminy 
Kostrzyn do Poznańskiej lokalnej 
organizacji turystycznej. 

Po prezentacji gości: Jana Ma-
zurczaka - prezesa zarządu Plot 
oraz Piotra Basińskiego (na zdję-
ciu) – starszego specjalisty ds. pro-
mocji w Plot dotyczącej działal-
ności Plot oraz przedstawienia 
propozycji rozwiązań dla gminy 
Kostrzyn, radni komisji pozytyw-
nie odnieśli się do członkostwa 

gminy w organizacji. 
członkostwo w Plot umożliwia 

nawiązanie kontaktów z innymi sa-
morządami oraz branżą turystycz-
ną, a także realizację celów pro-
mocyjnych poszczególnych gmin 
członkowskich.

Przystąpienie do Plot jest uza-
sadnione i zapewni gminie Kostrzyn 
udział w ważnych działaniach pro-
mocyjnych, skierowanych zarówno 
do turystów w kraju i za granicą, ale 
także do mieszkańców aglomeracji 
poznańskiej i regionu.

o przystąpieniu do Plot zdecy-
duje rada Miejska Gminy Kostrzyn 
w drodze stosownej uchwały. ŁSz

rok 2022 będzie upływał pod zna-
kiem roku gen. ignacego Prądzyń-
skiego, nie może więc dziwić fakt, 
iż właśnie w sannikach odbędzie się 
pierwszy bieg tego roku w gminie 
Kostrzyn, który zainauguruje Bie-
gową Grand Prix Gminy Kostrzyn. 
Patronat nad cyklem objął „nasz 
Głos Poznański”. 

organizatorzy przygotowaliśmy 
różnorodne biegi począwszy od 
krótkich dystansów 1,6 km, przez 
biegi z przeszkodami, biegi leśne aż 
po bieg na 10 kilometrów z powra-
cającą do Kostrzyna X Kurdeszową 
(za)dyszką!

- słodka Mila - sanniki - 
19.03.2022 r. 

- dziki Bieg w Błocie - wiktoro-
wo - 09.04.2022 r. 

- X Kurdeszowa (za)dyszka - Ko-
strzyn - 29.05.2022 r.

- dziki Bieg w Polu - cegielnia, 
iwno - 23.07.2022 r.

- ii Bieg do nocy - siedleczek - 
19.08.2022 r.

- V Bieg Pieczonej Pyry - iwno - 
10.09.2022 r.

- dziki Bieg w lesie - skałowo - 
01.10.2022 r.

Będzie klasyfikacja generalna 
indywidualna i drużynowa! zapra-
szamy!  

regulamin dostępny na stronie 
www.kurdeszowazadyszka.pl. ŁSz

Kostrzyn w PLOT? Siedem biegów dla każdego 
 NASZ PATRONAT

informacji z gminy Kostrzyn 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl
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Kultura, turystyKa

w pierwsze dwa weekendy marca 
na scenę przy ulicy niezłomnych 
powróci „Pippin” – zdobywca Mu-
sicalowych nagród widzów bloga 
musicalna.pl w aż 9 kategoriach, 
w tym za najlepszą premierę 2019 
roku, reżyserię, przekład czy sce-
nografię. Maciej Pawlak, wcielający 
się w główną rolę, został odkryciem 
sezonu, a później otrzymał także te-
atralną nagrodę Muzyczną im. Jana 
Kiepury w kategorii „najlepszy ak-
tor Musicalowy”. twórcy przedsta-
wienia zabierają nas w „podróż – 
w miejsca egzotyczne, nowe, cudne 
i mistyczne”, a przewodnikami po 
tej niezwykłej krainie będą między 
innymi tytułowy książę Pippin, Król 
Karol, Bertha, Fastrada, Mistrz ce-
remonii, a także pewna tajemnicza 
Gęś, o której nie sposób zapomnieć 
jeszcze na długo po wyjściu z teatru. 
z kolei zburzenie czwartej ściany 
sprawia, iż publiczność staje się 
jednym z ważniejszych elementów 
tej niezwykłej, teatralnej układanki. 
takiego przedstawienia w teatrze 
Muzycznym w Poznaniu jeszcze 
nie było, o czym zapewniali krytycy 
w licznych recenzjach. Piotr sobier-
ski z miesięcznika „teatr” napi-
sał, że „całość składa się na jedno 
z najciekawszych przedstawień na 
polskiej scenie musicalowej”. Moż-
na się o tym przekonać osobiście 4 
i 5.03. o godz. 19.00, 6.03. o godz. 

17.00 oraz między 10 a 12.03. 
o godz. 19.00.

w tym samym miesiącu można 
się wybrać na wycieczkę do pew-
nego mrocznego zamczyska. Któż 
z nas nie kojarzy upiornej rodzin-

ki addamsów, która narodziła się 
w głowie charlesa addamsa? Jesz-
cze w latach 30. na punkcie komik-
su oszalał cały świat, a reżyserzy 
filmowi zaczęli się prześcigać w po-
myśle na najlepszą fabułę. ostatecz-

nie zwyciężyła koncepcja Barry’ego 
sonnenfelda, którą wszyscy fani 
Morticii, Gomeza, wednesday, 
wujka Festera i lurcha wspominają 
z łezką w oku. Powstanie musicalu 
było tylko kwestią czasu, a stało się 
faktem w 2010 roku. Publiczność 
oszalała na punkcie tego tytułu, dla-
tego tym bardziej warto sprawdzić 
poznańską wersję, w której przy 
jednym stole spotkają się rodziny 
pochodzące z dwóch różnych świa-
tów. ich konfrontacja, połączona ze 
znakomitymi piosenkami, sprawia, 
że „rodzina addamsów” to pozycja 
obowiązkowa w kalendarzu każde-
go fana musicali. spektakl zosta-
nie zaprezentowany 18.03. o godz. 
19.00, 19.03. o godz. 15.00 i 19.00, 
20.03. o godz. 17.00, 25.03. o godz. 
19.00 oraz 26.03. o godz. 15.00 
i 19.00.

Kwiecień rozpocznie się w naj-
lepszy, możliwy sposób, czyli w to-
warzystwie deloris van cartier. Po-
znańska „zakonnica w przebraniu” 
została zagrana już niemal 200 razy! 
Główna bohaterka jest świadkiem 
morderstwa dokonanego przez jej 
ukochanego. Postanawia uciec, 
a schronienie znajduje w klasztorze, 
w którym rozkręca na nowo miej-
scowy chór. to spotkanie odmieni 
obie strony, w tym również publicz-
ność zgromadzoną na widowni. 
niedawno ogłoszono, że filmowa 

wersja doczeka się kolejnej, trzeciej 
już części z whoopi Goldberg w roli 
głównej. zanim to jednak nastąpi, 
warto sprawdzić musicalową odsło-
nę w reżyserii Jacka Mikołajczyka. 
Pokazy odbędą się 1.04. o godz. 
19.00, 2.04. o godz. 15.00 i 19.00, 
3.04. o godz. 17.00 oraz 7 i 8.04. 
o godz. 19.00.

teatr Muzyczny nie zapomniał 
także o najmłodszych widzach, 
dla których przygotował spotkanie 
z lwem alexem, żyrafą Melman, 
zebrą Marty, hipopotamicą Glorią, 
pingwinami, no i rzecz jasna jedy-
nym w swoim rodzaju, lubiącym 
wyginać śmiało ciało królem Julia-
nem. za sprawą „Madagaskaru – 
musicalowej przygody” dzieci wraz 
z rodzicami wybiorą się w niezapo-
mnianą, pełną humoru przygodę. 
Przedstawienie spełnia także walor 
edukacyjny i przypomina, jak ważną 
wartością w życiu każdego człowie-
ka jest przyjaźń. zwierzaki z nowo-
jorskiego central Parku zachęcają 
do wizyty w teatrze Muzycznym 
w sobotę 9 kwietnia o godz. 13.00 
i 19.00.

szczegółowy repertuar oraz bi-
lety dostępne są na stronie www. 
teatr-muzyczny.pl. 

rezerwacje pod nr tel. 511 433 
616 i 502 751 213 oraz pod adresem 
bilety@teatr-muzyczny.poznan.pl. 
Red

w marcu i kwietniu warto wybrać się do teatru Muzycznego w Poznaniu, który przygotował dla swoich 
widzów moc atrakcji. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie dla siebie coś interesującego

Moc atrakcji w Teatrze Muzycznym
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„Zakonnica w przebraniu”. 

„Rodzina Addamsów”. 

Stare fabryki, młyny, kuźnie, wie-
że ciśnień. Czas ich świetności już 
minął, ale pozostają świadkami 
dawnej myśli technicznej i dzie-
jów miejscowości. Nie wszystkie 
są dostępne do zwiedzania, ale 
nieustannie fascynują i zachęcają, 
by poznawać ich tajemnice.

zanim na dobre rozwinęła się 
mechanizacja większość prac wyko-
nywano przy pomocy prostych na-
rzędzi. Pamiątką tamtych czasów są 
elementy warsztatów różnych rze-
mieślników: szewca, zduna, ryma-
rza czy stolarza, które zgromadzono 
w Kórnickim wehikule czasu. za-
bytkowe warsztaty stolarskie pre-
zentowane są w izbie regionalnej 
ziemi Goślińskiej oraz swarzędz-
kim centrum Historii i sztuki. swa-
rzędz jako miasto stolarzy może się 
też pochwalić budynkiem dawnego 
rzemieślniczego Pawilonu Meblo-
wego, który powstał jako pawilon 
ekspozycyjny na targi meblowe i do 
dziś pełni podobną funkcję. z cza-
sem pojawiły się tak skomplikowane 
urządzenia jak wagi i przyrządy me-
trologiczne, prezentowane w Mu-
zeum wag i Miar w sadach.

Na wsi
spośród gości Pałacu w rogalinie 

mało kto zdaje sobie sprawę z istnie-
nia gospodarczego zaplecza rezy-
dencji raczyńskich. Mowa o histo-
rycznych zabudowaniach Majątku 

rogalin. zabytkowy folwark oferuje 
grupom zorganizowanym zwiedza-
nie oraz organizację imprez w oka-
załym spichlerzu. w wierzonce 
znajduje się historyczny folwark 
założony przez rodzinę von treskov 
z zachowanymi zabudowaniami go-
spodarczymi (stajnie, obory, gorzel-
nia) oraz dworem i oficyną. Kolejny 
folwark, w objezierzu, warto od-
wiedzić przede wszystkim ze wzglę-
du na murowany spichlerz. Jego 
pięknie zdobione ściany szczytowe 
przypominają fasadę romańskiego 
kościoła. zabytki techniki wiejskiej 
przetrwały też w owińskach (dawny 
browar) oraz w Golęczewie – nie-
mieckiej wsi wzorcowej. wędrując 
szlakiem tamtejszego questu można 
zobaczyć dawną piekarnię, budynek 
obok szkoły – dawny warsztat tkac-
ki, zbudowany na kształt domów łu-
życkich, oraz sztuczne wzniesienie 
– pamiątkę po wiatraku. w Kórniku 
przetrwała stuletnia Kuźnia na Pia-
skach, gdzie niekiedy odbywają się 
pokazy pracy kowala.

Wieże ciśnień
choć nie pełnią już swej pier-

wotnej roli, wieże ciśnień pozostały 
charakterystycznym elementem 
krajobrazu wielu miast. takimi do-
minantami architektonicznymi są 
choćby wieża w Buku czy zaprojek-
towana przez Xavera Geislera wieża 
w swarzędzu. na liście jego projek-

tów znalazły się też wieża w Śremie 
i jej bliźniaczy odpowiednik w Ko-
ścianie, architekturą nawiązujące 
do londyńskiego tower Bridge. cie-
kawą formą bez ścian bocznych wy-
różnia się wieża w obrębie folwarku 
w objezierzu. w Biedrusku wieża 
ciśnień przeszła niedawno grun-
towną modernizację, podczas której 
odnowiono oryginalny mechanizm 
czterostronnego zegara. Udana 
rewitalizacja zaowocowała zwycię-
stwem w ogólnopolskim konkursie 
zabytek zadbany. 

Niezły młyn
drewniany działający młyn wod-

ny to dziś prawdziwa rzadkość. ta-
kim unikatem jest łysy Młyn koło 
Biedruska, który obecnie funkcjo-
nuje jako ośrodek edukacji leśnej. 
Po dawnym młynie w wierzenicy 
(niegdyś również fabryce… musz-
tardy!) pozostały ruiny, natomiast 
jego wyposażenie trafiło do wiel-
kopolskiego Parku etnograficznego 
w dziekanowicach. w obornikach 
warto zobaczyć Młyn dahlmanna 
przypominający warowną twierdzę. 
wnętrza, w których znalazła się 
restauracja Kuchnia & strych, do-
celowo mają pomieścić hotel i salę 
koncertową. w Murowanej Goślinie 
młyn na trojance jest popularnym 
miejscem spacerów. zdecydowanie 
trudniej dotrzeć do tajemniczych 
ruin ruks-Młyna w lesie w rejonie 

ujścia samicy Kierskiej do warty. 
zanim ziarno trafi do młyna trzeba 
je wcześniej przechować – i do tego 
służyły olbrzymie elewatory zbo-
żowe w czerwonaku, obok których 
zachowały się pozostałości nadwar-
ciańskiego portu.

Fabryki sprzed lat
do najbardziej spektakularnych 

zabytków techniki należą fabryki. 
z biegiem lat najczęściej zmieniały 
swoją pierwotną funkcję, jak daw-
na Fabryka wyrobów słodowych 
i cukierniczych „Malto” w Śremie 
przejęta później przez spółdzielnię 
inwalidów warta. w Mosinie za-
kład stefana Kałamajskiego, czyli 
farbiarnia Barwa zyskał niedawno 
drugie życie jako dyskont. Przy 
rynku stoi dawny hotel i restaura-
cja, gdzie funkcjonują dziś punkty 
usługowe Galerii szwalnia, której 
nazwa pochodzi od wieloletniej 
działalności zakładu krawieckiego. 
na lubońskim szlaku architektury 
Przemysłowej uwagę przykuwa hala 
zaprojektowana przez znamienite-
go Hansa Poelziga. Monumental-
ny obiekt zachował zarówno swój 
pierwotny charakter, jak i funkcję 
przemysłową. wśród pozostałych 
obiektów szlaku wyróżniają się im-
ponujące budynki dawnej fabryki 
drożdży, przypominające średnio-
wieczny zamek i katedrę. nie mniej 
interesujące wydają się osiedla 

przyfabryczne, których architek-
tura przywodzi na myśl krajobrazy 
łodzi czy Śląska. Prawdziwą pereł-
ką jest Park siewcy i rozplanowane 
wokół niego osiedle domów prze-
znaczonych dla kadry zarządzającej 
miejscowej fabryki chemicznej. lu-
boński szlak można zwiedzać samo-
dzielnie, korzystając z tablic eduka-
cyjnych oraz aplikacji, ale najlepiej 
wybrać się na jedną z cyklicznych 
wycieczek z przewodnikiem, które 
są rzadką okazją, by zajrzeć do środ-
ka zabytkowych fabryk.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna

Turystyczne PLOTki: Zabytki techniki w metropolii Poznań

w ramach cyklu wspólnie z 
Poznańską lokalną organizacją 
turystyczną (Plot) przybli-
żamy atrakcje znajdujące się w 
gminach metropolii Poznań, 
by zachęcić do mikroturystyki 
– samodzielnego zwiedzania 
najbliższej okolicy i poznawa-
nia mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek regionu.  
Poznania. Kolejne teksty cyklu 
ukażą się równolegle na łamach 
informatorów samorządowych 
12 gmin członkowskich Plot, 
w naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

„Turystyczne PLOTki”
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