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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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Miliony złotych ocalą 
od zapomnienia

W ciągu 23 lat na prace renowacyjne zabytków powiat poznański 
przekazał ponad 15 milionów złotych. STR. 2

Bisom nie było końca. STR. 5
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2 KrótKo z powiatu

rekordowa kwota 2,5 mln zł zo-
stała podzielona między właścicieli 
obiektów zabytkowych, które znaj-
dują się na terenie powiatu poznań-
skiego. to aż 29 zabytków, takich 
jak kościoły, wille, domy mieszkal-
ne, parki, pałace, a nawet zajazd, 
budynek dawnego dworca czy 
szpitala psychiatrycznego dla ko-
biet. Do tej pory blisko 90 cennych 
podmiotów skorzystało z dotacji 
samorządu. w ciągu 23 lat na prace 
renowacyjne przekazano ponad 15 
mln zł.

– Mimo trudnych czasów i nie-
pewności gospodarczej nie zamie-
rzamy rezygnować z ratowania 
lokalnego dziedzictwa – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– zarządcy zabytków od lat mogą 
liczyć na naszą pomoc w przywra-
caniu piękna dziesiątkom historycz-
nych budynków. Niezmiennie, każ-
dego roku zainteresowanie naszym 
wsparciem jest bardzo duże.

prace konserwatorskie, restaura-
torskie i budowlane przeprowadzo-
ne zostaną w 29 historycznych miej-
scach. Największe dofinansowanie 
ponownie trafi do zamku w kórni-
ku. ponad 250 tys. zł kosztować ma 
czwarty etap odnowy średniowiecz-
nych murów wewnętrznych przyzie-
mia. Dotychczasowe wsparcie na 
ten obiekt z powiatu przekroczyło 
już 2 mln zł.  kolejne 200 tys. zł trafi 
do kościoła pw. św. Michała archa-
nioła w pobiedziskach na osusza-
nie zawilgoconych murów. Dotacja 
powiatu dla świątyni wynosi już 
łącznie ponad 600 tys. zł. kolejnym 

obiektem sakralnym, w którym 
będą kontynuowane prace renowa-
cyjne, jest kościół pw. wszystkich 
Świętych w kórniku. za 210 tys. 
zł odnowione i uzupełnione zosta-
ną tynki i okładziny oraz kupione 
materiały niezbędne do wykonania 
remontu kaplicy serca Jezusowe-
go w kolegiacie. łączna pomoc dla 
świątyni wyniosła blisko 1,7 mln zł.

również obiekty świeckie korzy-
stają z dofinansowania prac remon-
towych. wśród nich znajdują się 
budynki willowe, będące równocze-
śnie domami mieszkalnymi. i tak za 
30 tys. zł wykonana zostanie reno-
wacja stolarki drzwiowej, schodów 
wewnętrznych wraz z drewnianymi 
ścianami w willi „eugenia” w pusz-
czykowie. Dotacje przyznano rów-

nież na prace w willach otoczonych 
ogrodami przy ul. Jasnej 8 oraz pod-
leśnej 10. po raz pierwszy środki 
w wysokości ponad 28 tys. zł zyskał 
dom mieszkalny kolonii poznań-
skich zakładów Nawozów Fosforo-
wych nr 4 wg projektu Hansa poel-
ziga w Luboniu, gdzie wymienione 
będzie pokrycie dachowe. 

– remont dachu na tym budynku 

zakończy etap wymiany pokrycia 
dachowego na wszystkich 5 zabyt-
kach, należących do kolonii miesz-
kalnej przedwojennego zakładu 
fosforowego przy przedwojennym 
placu siewcy w Luboniu. efekt jest 
widoczny gołym okiem. to jedno 
z najładniejszych miejsc w tym mie-
ście – tłumaczy wiesław Biegański, 
powiatowy konserwator zabytków

wsparciem pieniężnym objęte 
zostaną również tereny zielone. 
w parku w wojnowie przeprowa-
dzone zostanie coroczne cięcie for-
mująco-pielęgnacyjne wyjątkowej 
alei grabowej w formie bindażu (po-
nad 16 tys. zł) o długości ok. 200 m. 

– Cieszę się, że konserwacja 
zieleni również cieszy się zaintere-
sowaniem mieszkańców, a powiat 
kolejny raz dofinansuje zabiegi 
podtrzymujące żywotność i zapo-
biegające niszczeniu drzewostanów 
w naszym regionie – dodaje w. Bie-
gański. 

program po raz drugi objął daw-
ny szpital psychiatryczny w owiń-
skach. tym razem przy udziale po-
wiatowej dotacji w wysokości 70 tys. 
zł wyremontowana i przebudowana 
zostanie część dachu pawilonu pen-
sjonarskiego dla kobiet. JF

Miliony złotych ocalą od zapomnienia

Fo
t.

 p
o

w
ia

to
w

y
 k

o
N

se
r

w
at

o
r

 z
a

B
y

tk
ó

w

Fo
t.

 „
z

ło
te

 k
ło

sy
”

w ciągu 23 lat na prace renowacyjne powiat poznański przekazał ponad 15 milionów złotych

Już po raz kolejny wręczono „Na-
grody powiatu poznańskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za rok 2021”. tym 
razem wyróżniono „złote kłosy” 
(i nagroda), Chór „Canzona” (ii 
nagroda) oraz kazimierza Matyska 
(iii nagroda) z kostrzyna, który na 
co dzień jest  kustoszem izby Muze-
alnej ziemi kostrzyńskiej.

– Cieszę się, że moja wieloletnia 
praca została doceniona. Chciałbym 
podkreślić, że od wielu lat współ-
pracuję z powiatem poznańskim 
w zakresie upamiętniania osób za-
służonych oraz ważnych wydarzeń  
dla naszego regionu – powiedział 
laureat. 

ii nagrodę otrzymał Chór Dziew-
częcy „Canzona” z Murowanej 
Gośliny, który przez ostatnie 40 lat 
koncertował w kraju oraz  za grani-
cą. Brał udział w konkursach, w któ-
rych zdobywał liczne wyróżnienia. 

– Dla dziewcząt, ta nagroda bę-
dzie możliwością do rozwijania 
swoich talentów wokalnych, ale 
także pasji – stwierdziła adrianna 
wtorkowska-kubińska, dyrygent 
chóru.

i nagroda powędrowała do ze-
społu Folklorystycznego „złote kło-
sy” z Buku, który wywodzi się ze wsi 

Dobieżyn i istnieje już ponad 50 lat. 
Formacja bierze udział w licznych 
przeglądach. angażuje się w życie 
kulturalne gminy Buk. stanisław 
króliczak, opiekun zespołu, wy-
rażając wdzięczność za nagrodę, 
podkreślił, że umocni ona artystów 
w zarażaniu pasją oraz kultywowa-
niu tradycji ludowej.

z kolei wyróżnienie trafiło do Jo-
anny Goranko z pobiedzisk, która 

w 2021 roku uczestniczyła w Mię-
dzynarodowym konkursie piani-
stycznym im. Fryderyka Chopina 
w warszawie oraz jest półfinalistką 
Międzynarodowego konkursu Mło-
dych pianistów „artur rubinstein 
in memoriam” w Bydgoszczy. 

– Bardzo się cieszę, że powiat po-
znański wspiera młodych artystów. 
to z pewnością pomaga w promo-
waniu naszej sztuki oraz rozwoju – 

powiedziała pani Joanna.
starosta poznański, Jan Grab-

kowski, pogratulował laureatom 
oraz wyróżnionej:

– państwa pasje i talenty służą 
nie tylko mieszkańcom powiatu po-
znańskiego, ale są doceniane w kra-
ju i za granicą. kultura jest nam 
potrzebna, gdyż wzbogaca nasz roz-
wój na wielu płaszczyznach. 
JSJ

punkty bezpłatnej pomocy prawnej 
działają stacjonarnie. w okresie 
pandemii konsultacje odbywały się 
tylko zdalnie. osoby zainteresowa-
ne osobistym kontaktem z doradcą 
mają taką możliwość po wcześniej-
szym umówieniu wizyty. Jednocze-
śnie zachowano możliwość korzy-
stania ze wsparcia w formie zdalnej.

system nieodpłatnej pomocy 
prawnej obejmuje również obco-
krajowców, którzy nie są w sta-
nie ponieść kosztów takiej usługi. 
osoby nieposługujące się językiem 
polskim mogą skorzystać z wizyty 
w punkcie w asyście tłumacza lub 
online. JF

Ta nagroda umacnia i rozwija nasze pasjePomoc prawna

„Złote Kłosy” – laureat I nagrody.

Kościół w Niepruszewie - elewacje ceglane przed remontem.

Remonty przepro-
wadzone zostaną 
w 29 historycznych 
miejscach

• telefonicznie: 61 8410 797 lub 572 
157 488 (w poniedziałki w godz. 
9.00-17.00, od wtorku do piątku 
w godz. 7.30-15.30)
• e-mailem na adres 
pomocprawna@powiat.poznan.pl
• online pod adresem: 
http://np.ms.gov.pl.
Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie internetowej:
• https://www.bip.powiat.poznan.
pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna
• https://www.bip.powiat.poznan.
pl/5333,nieodplatna-pomoc-
prawna-dla-obywateli-ukrainy

Rejestracja wizyty
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Głównym celem zespołu jest przy-
gotowanie systemowych rozwiązań 
dotyczących wsparcia dla uchodź-
ców z ukrainy, w szczególności 
w zakresie edukacji, zdrowia oraz 
polityki społecznej.

– Już jakiś czas temu apelowali-
śmy o stworzenie spójnej polityki 
dotyczącej imigrantów w polsce. 
i to polityki długofalowej, o której 
chcielibyśmy porozmawiać w szer-
szym gronie, przy okrągłym stole, 
zapraszając do tej debaty także 
przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, pracodawców czy też 
związki zawodowe – mówił podczas 
briefingu prasowego prezydent so-
potu Jacek karnowski, który został 
współprzewodniczącym zespołu ze 
strony samorządowej.

– to było pierwsze spotkanie, 
więc trudno mówić o wielkich suk-
cesach. ważne jednak jest to, że 
potrafimy ze sobą rozmawiać, choć 
w pewnych kwestiach, na przykład 
służby zdrowia, wydawać się może, 
że mówimy w różnych językach. 
wiele sobie jednak obiecuję po 
następnym spotkaniu, które zapla-
nowano na 16 maja i po kolejnych. 
Do celu trzeba iść małymi krokami, 
cierpliwie i konsekwentnie – pod-
kreślał Jan Grabkowski. 

starosta podniósł też kwestię 
wysyłania pomocy rzeczowej na 
ukrainę. Jego zdaniem, aby to 

przyspieszyć potrzebne są zmiany 
w specustawie o pomocy obywate-
lom ukrainy. 

– rejon obuchowski, z którym 
nawiązaliśmy kontakt wysłał do nas 
listę najpotrzebniejszych rzeczy. 
w sumie 15 ton, między innymi art. 
chemicznych, żywności. Jeśli mieli-
byśmy ogłaszać przetarg, wsparcie 
wyślemy najszybciej za około trzy 
miesiące, a wiadomo, że potrzebne 
jest praktyczne od zaraz – wyjaśnia 
starosta poznański. 

stronę samorządową komisji 
doraźnej reprezentują: wiceprezy-
dent warszawy renata kaznowska, 
marszałek województwa lubuskie-
go elżbieta polak, wójt terespola 
krzysztof iwaniuk oraz burmistrz 
proszowic Grzegorz Cichy, pre-
zydent sopotu Jacek karnowski 
i starosta poznański Jan Grabkow-
ski. z ramienia rządu współprze-
wodniczącym zespołu jest wiceszef 
Mswia paweł szefernaker. stronę 
rządową reprezentują też minister 
rodziny i polityki społecznej Mar-
lena Maląg, pełnomocnik rządu 
ds. cyberbezpieczeństwa Janusz 
Cieszyński, wiceminister zdrowia 
waldemar kraska, wiceminister 
edukacji i nauki Dariusz piontkow-
ski oraz sekretarz stanu w Minister-
stwie Funduszy i polityki regional-
nej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 
KG 

w warszawie odbyło się pierwsze 
merytoryczne posiedzenie zespołu 
doraźnego do spraw uchodźców 
z ukrainy. Liczy on 12 osób – sześć 
z nich to przedstawiciele rządu, a 
kolejnych sześć to strona samorządowa, 
którą reprezentuje m.in. starosta 
poznański, Jan Grabkowski

Powołano 
zespół ds. 
uchodźców

W siedzibie MSWiA w Warszawie odbyło się pierwsze merytoryczne 
posiedzenie zespołu ds. uchodźców z Ukrainy.

Po spotkaniu jego przebieg na briefingu relacjonowała strona samorządowa.
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4 wydarzenia

Galę rozpoczęło wręczenie statuet-
ki złotego Hipolita dla prof. Haliny 
Lorkowskiej, b. rektora akademii 
Muzycznej im. ignacego Jana pade-
rewskiego (laureatka z roku 2021). 
symbolicznym akcentem było wrę-
czenie pamiątkowego grawertonu 
z okazji kolejnej rocznicy urodzin 
andrzeja wituskiego, honorowego 
obywatela miasta poznania. Dalej 
gala przebiegła zgodnie z tradycją.

Certyfikaty „Najlepsze w polsce” 
uhonorowały takich laureatów jak: 
wojewódzka Biblioteka publicz-
na i Centrum animacji kultury 
w poznaniu, krotoszyńska Bibliote-
ka publiczna im. arkadego Fiedlera 
w krotoszynie, Biblioteka publicz-
na Miasta i Gminy im. stanisława 
platera w wolsztynie, wielkopolska 
wyższa szkoła społeczno-ekono-
miczna w Środzie wielkopolskiej, 
Miasto i Gmina opalenica, przed-
siębiorstwo Gospodarki komunal-
nej i Mieszkaniowej koMopaL sp. 
z o. o., ppHu Mika andrzej udzie-
la – za chleb wiejski z kowalewa, 
Drogopal zakład robót Drogowych 
w opalenicy. statuetka Hipolita po-
wędrowała do firmy Jahiro z udzi-
szewa. 

statuetkę Honorowego Hipolita 
i tytuł „Lidera pracy organicz-
nej” otrzymali: zbigniew ajchler, 
samorządowiec; ksiądz profe-
sor doktor habilitowany Bogdan 
Częsz; tadeusz Czajka, wójt gmi-
ny tarnowo podgórne; prof. Ha-
lina zgółkowa (nagrodę odebrała 
w imieniu własnym oraz śp. męża 
prof. tadeusza zgółki); wiesław 
prządka, artysta, akordeonista-
-bandoneonista, który zagrał na 
gali; stanisław Dach, prezes ro-

uwDaCH sp. z o.o., łęczyca; 
andrzej szeszuła, właściciel zrD 
DroGopaL w opalenicy; doktor 
nauk med. wojciech waliszewski, 
chirurg (szpital im. Józefa strusia 

w poznaniu); Jarosław łuczak, 
emerytowany kierownik wielko-
polskiego Muzeum wojskowego 
– oddziału Muzeum Narodowego 
w poznaniu; prof. wojciech Hora, 

rektor uniwersytetu artystyczne-
go im. Magdaleny abakanowicz 
w poznaniu. 

poznaliśmy trzech laureatów zło-
tych Medali „Verba Docent – exem-
pla trahunt” – „słowa uczą – przy-
kłady pociągają”: prof. Mariana 
Gorynię, b. rektora uniwersytetu 
ekonomicznego w poznaniu; to-
masza szulca, burmistrza opaleni-
cy; prof. dr hab. medycyny aleksan-
dra Barinowa-wojewódzkiego.

Jedne z najbardziej znanych me-
dali przyznawanych przez towa-
rzystwo – „Labor omnia Vincit” 
uhonorowały takie osoby jak: prof. 
dr hab. Małgorzata słodowa-Hełpa, 
wieloletni nauczyciel akademicki; 
prof. dr hab. krzysztof Malaga, dy-
rektor instytutu informatyki i eko-
nomii ilościowej na uniwersytecie 
ekonomicznym w poznaniu; prof. 
dr hab. piotr Banaszyk, kierownik 

katedry logistyki na uniwersytecie 
ekonomicznym w poznaniu; sta-
nisław krupski, sekretarz zkr-
piBwp w szamotułach; Bogdan 
Montana, przedsiębiorca.

w gronie laureatów Medali Mło-
dego pozytywisty znaleźli się: Mal-
wina Burzec, adwokat, prezes Fun-
dacji „Mocni pomocni”; klaudia 
strzelecka, radna Miasta poznania; 
Hubert koler, naczelnik oddziału 
zamiejscowego – wielkopolskie 
Muzeum pożarnictwa w rakonie-
wicach.

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął prof. teofil Jesionowski, 
rektor politechniki poznańskiej. 
Nagrody wręczał dr Marian król, 
prezydent tHC z osobami towa-
rzyszącymi. patronem głównym 
gali została firma ataNer-poznań 
oraz proMaG s.a.  
Dominik Górny 

„zostać laureatem kapituły towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego to zaszczyt, budowanie swojej 
wiarygodności oraz znalezienie się w gronie tych, którzy kreują świat polskiej gospodarki, nauki i kultury” 
– mówili laureaci 37. edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze 
w Polsce”, która odbyła się 5 maja w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Organizatorem było Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

Wiemy co jest „Najlepsze w Polsce”
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Od lewej Dominik Górny, Andrzej Wituski i dr Marian Król.

tradycyjnie, w dniu Święta konsty-
tucji 3 Maja mieszkańcy gminy Buk 
zebrali się, by wspólnie uczcić pa-
mięć uchwalenia konstytucji z 1791 
r. – po dwóch latach pandemicz-
nych zawirowań, wreszcie możemy 
się spotykać na placu stanisława 
reszki, by celebrować jedno z naj-
ważniejszych polskich świąt naro-
dowych – mówił burmistrz paweł 
adam. 

uroczystości rozpoczęły się od 
zbiórki delegacji i pocztów sztanda-
rowych, które licznie stawiły się przy 
urzędzie, a dalej przemarszu na plac 
stanisława reszki pod pomnik Bo-
haterów ziemi Bukowskiej. w prze-
marszu przed pocztami sztandaro-
wymi dumnie kroczyła Bukowska 
orkiestra Dęta pod batutą kapelmi-
strza karola Hołody. wspólne od-
śpiewanie hymnu narodowego za-
intonował dyrygent Leszek Górka. 
Następnie władze gminy, przedsta-

wiciele urzędu, rady Miasta i Gmi-
ny Buk, jednostek organizacyjnych, 
szkół, organizacji pozarządowych 
i klubów sportowych działających 
na terenie gminy, złożyli wieńce i 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Bohaterów ziemi Bukowskiej.

Zjednoczeni w obronie pokoju
odczytana została preambu-

ła konstytucji, a burmistrz paweł 
adam wygłosił okolicznościowe 
przemówienie,  w którym mówił: 
– Jeszcze kilka miesięcy temu my-
śleliśmy, że wiosną będziemy mogli 
bez obaw uczcić pamięć konstytu-
cji 3 Maja. tymczasem los zrządził 
inaczej. w miejsce zagrożenia jakie 
na wielu płaszczyznach wniosła do 
naszego życia pandemia, pojawiło 
się zagrożenie znacznie bardziej 
namacalne i przerażające – wojna 
pomiędzy naszymi sąsiadami, 
cd. na str. 5

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Buku

Mieszkańcy gminy Buk wspólnie uczcili pamięć uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.
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cd. str. 4

rozpoczęta brutalną, zbrojną i ni-
czym nie uzasadnioną inwazją rosji 
na ukrainę.

Burmistrz podkreślił, że nasz 
kraj odgrywa pierwszoplanową rolę 
w pomaganiu walczącej ukrainie. 
–  kolejny raz pokazujemy, że w 
trudnych dziejowych momentach 
potrafimy się zjednoczyć w obronie 
dobra i pokoju. za to bardzo ser-
decznie chciałbym wszystkim tutaj 
zebranym i każdemu z osobna po-
dziękować. Dziękuję za ofiarność, 
gościnę, bezinteresowność i wyro-
zumiałość okazywaną naszym bra-
ciom z ukrainy.

Zasłużeni dla gminy
Następnym punktem uroczysto-

ści było wręczenie wyróżnień „za-
służony dla Gminy i Miasta Buk” 
trzem uznanym mieszkańcom. an-
nie wyszyńskiej-klorek (w imieniu 
której nagrodę odebrał mąż witold) 
za to, że przez całe życie zawodowe 
była związana z bukowską oświatą. 
ryszard Miler wyróżniony został za 
aktywne zaangażowanie w  popula-
ryzację idei pttk na terenie gminy, 
a stefan tonder za swoje działania 
jako bukowski gołębiarz, działacz 
polskiego związku Hodowców Go-
łębi pocztowych. Honorowe tytuły 

zostały przyznane na wniosek bur-
mistrza po akceptacji przez radę 
MiG Buk i przyjęciu stosownych 
uchwał na XLi sesji, która odbyła 
się 28 kwietnia 2022 r. 

Burmistrz wraz z przewodni-
czącym rady MiG Buk piotrem 
Gorońskim wręczyli wyróżnienia: 
herb, flagę i uchwałę rady MiG Buk 
przyznającą tytuł „zasłużony dla 
Gminy i Miasta Buk”. po podzię-

kowaniach, na zebranych czekała 
niespodzianka przygotowana przez 
stefana tonder – nagrodzeni wraz 
z burmistrzem wypuścili gołębie 
pocztowe, które jak wiadomo są 
symbolem pokoju.

w dalszej części uroczystości na 
placu stanisława reszki odprawio-
na została msza św. za ojczyznę, 
którą celebrował ks. prałat andrzej 
szczepaniak. EWA

BuK 

wystąpili dobrze znani bukowskiej 
publiczności artyści z zespołu ka-
meralnego amici Canti oraz tenorzy 
z grupy tre Voci, którzy od prawie 
sześciu lat wzbudzają aplauz pu-
bliczności na całym świecie – od 
tajlandii, przez usa i kanadę, po 
największe sale koncertowe w pol-
sce.

Na występy zaprosił burmistrz 
paweł adam, który wyjaśnił, że nie 
bez powodu koncert został nazwany 
koncertem Nadziei. – Miniony czas, 
był dla każdego z nas bardzo trudny. 
Doświadczenie pandemicznej rze-
czywistości było dla naszej wspól-
noty ogromną próbą. wcale nie 
mniejszą próbą jest obecna sytuacja 
związana z konfliktem na ukrainie. 
i pragnę wszystkim państwu bardzo 
serdecznie podziękować za wszyst-
kie piękne odruchy i płynącą prosto 
z serca chęć pomocy naszym przyja-
ciołom z ukrainy. Bardzo dziękuję 

mieszkańcom za ten piękny gest. 
Nadzieja musi zawsze być na miarę 
próby. im większa próba, tym moc-
niejsza nadzieja. a idąc za słowami 
księdza Józefa tischnera, źródłem 
nadziei jest miłość.  Miłość pokazu-
je drogę, miłość pokazuje człowie-
kowi jakąś gwiazdę do osiągnięcia. 
Miłość nie poprzestaje na odkryciu, 
miłość ukazuje przyszłość. Jednym 
słowem – miłość ofiaruje nadzieję. 
Niech dzisiejszy koncert będzie dla 
nas wszystkich przesłaniem: pielę-
gnujmy miłość, a nigdy w nas nie 
zgaśnie nadzieja.

Amici Canti
potem zaczęła się prawdziwa ar-

tystyczna uczta, którą prowadził 
dobrze nam znany z wielu innych 
imprez w gminie Buk, dziennikarz 
radiowy rafał adamczak. koncert 
rozpoczął występ zespołu kame-
ralnego amici Canti pod dyrekcją 

Leszka Górki, który jest piękną wi-
zytówką miasta i gminy Buk. od 25 
lat skupia wokół siebie grono am-
bitnych amatorów śpiewu wielogło-
sowego; ich twórczość w tym czasie 
ewoluowała od muzyki religijnej po 
utwory świeckie, rozrywkowe, a wo-
kaliści zdobywali i zdobywają wiele 
nagród, wyróżnień na międzynaro-
dowych i ogólnopolskich festiwa-
lach chóralnych. 

tym razem amici Canti zapre-
zentowało repertuar trochę inny niż 
ten, z którego dobrze grupę znamy 
– bardziej rozrywkowy. wykonali 
między innymi utwory z repertuaru 
Louisa armstronga: „what a won-
derful world”, eurythmics: „sweet 
dreams”, zbigniewa wodeckiego 
„rzuć to wszystko, co złe”, kaba-
retu starszych panów: „piosenka 
jest dobra na wszystko”. piękne 
piosenki, z pięknymi tekstami, w 
pięknej aranżacji i wykonaniu, któ-

rymi publiczność rozkoszowała się i 
wzruszała. 

Tre Voci
po występie amici Canti scenę 

opanowali tenorzy z tre Voci wraz 
z zespołem instrumentalistów, któ-
rzy wprowadzili na polską scenę 
nieobecny na niej dotąd gatunek o 
nazwie classical crossover, zwany 
także pop-operą. ich koncert był 
mieszanką muzyki filmowej, roz-
rywkowej w wyjątkowych aranża-
cjach, okraszonych przy okazji dużą 
dawką humoru. każdy brany przez 
zespół na warsztat, utwór klasycz-
ny zyskiwał współczesne, rozryw-
kowe brzmienie, a każdy popowy 
hit wzbogacany był o symfoniczne 
aranżacje i operowy rozmach. 

artyści z tre Voci dobrze wiedzą, 
w jaki sposób rozgrzać i rozbawić 
publiczność. tego śmiechu było 
zresztą bardzo dużo podczas ich 

występu, bo panowie pozostawali 
w nieustannym kontakcie ze słu-
chaczami. Bukowska publiczność 
bawiła się znakomicie i długo nie 
dawała artystom zejść ze sceny. i za-
pewne tym bisom nie byłoby końca, 
gdyby nie to, że tre Voci chciało też 
się spotkać z fanami w holu osir. 
przy okazji warto wspomnieć, że 
mieszkańcy gminy po raz pierwszy 
mogli zobaczyć odnowione progi 
hali ośrodka sportu i rekreacji po 
dłuższym okresie remontów i mo-
dernizacji. 

Na zakończenie wieczoru każda 
z pań otrzymała mały upominek – 
symboliczną różę, co było miłym 
akcentem, który na pewno na długo 
pozostanie w pamięci. 
Edyta Wasielewska

Moc muzycznych uniesień z polskich i światowych scen, znanych hitów we własnych aranżacjach 
dostarczyli artyści podczas Koncertu Nadziei, który odbył się pod koniec kwietnia w hali OSiR w Buku 

Bisom nie było końca
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o gminie Buk czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Zespół Amici Canti zaprezentował repertuar rozrywkowy – piękne piosenki w pięknej aranżacji 
i wykonaniu.

Tenorzy z Tre Voci dobrze wiedzą, w jaki sposób rozgrzać i rozbawić 
publiczność.

– Dziękuję za ofiarność, gościnę, bezinteresowność i wyrozumiałość 
okazywaną naszym braciom z Ukrainy – mówił burmistrz.
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rekLaMa

w urzędzie Gminy komorniki  
4 maja odbyło się podpisanie umo-
wy z wykonawcą – firmą aNtiNus 
sp. z o.o. na dostawę i montaż in-
stalacji fotowoltaicznych oraz ko-
lektorów słonecznych w ramach re-
alizacji projektu pn.  „eko-energia 
w gminach Dopiewo i komorniki”. 

umowę trójstronną podpisali: ze 
strony lidera projektu gminy Do-
piewo – wójt gminy Dopiewo pa-
weł przepióra, ze strony partnera 
projektu gminy komorniki – wójt 
gminy komorniki Jan Broda oraz ze 
strony wykonawcy aNtiNus sp. 
z o.o. – prezes zarządu piotr szy-
mański. 

przedmiotowe zamówienie obej-
muje:

- dostawę i montaż 173 instalacji 
fotowoltaicznych oraz 38 instalacji 
kolektorów słonecznych na pose-
sjach/nieruchomościach zlokalizo-
wanych na terenie gminy Dopiewo, 

- dostawę i montaż 184 instalacji 
fotowoltaicznych oraz 18 instalacji  
kolektorów  słonecznych na pose-
sjach/nieruchomościach zlokalizo-
wanych na terenie gminy komor-
niki. wartość przedmiotu umowy  
9 700 473,60 złotych brutto, a sama 
inwestycja ma być zrealizowana 
w ciągu 130 dni od dnia podpisania 
umowy.  

pierwsze montaże instalacji fo-
towoltaicznych i kolektorów sło-
necznych planowane są na koniec 
czerwca 2022 r. Montaż wszystkich 
instalacji potrwa do połowy wrze-
śnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest 
wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza na 
terenie gminy komorniki i Dopiewo 
poprzez montaż na obiektach/bu-
dynkach mieszkalnych lub gruncie 
nowoczesnych instalacji oze. 

realizacja projektu wpłynie 
korzystnie na jakość środowi-
ska naturalnego, przyczyni się 
do zmniejszenia emisji Co2 oraz 

innych zanieczyszczeń, co wpły-
nie na poprawę jakości powietrza, 
a w dłuższej perspektywie przełoży 
się na poprawę jakości życia miesz-
kańców, ich stanu zdrowia, a także 
ograniczy występowanie efektu cie-
plarnianego. 
Maria Bąk

ponad 400 instalacji produkujących energię ekologiczną 
zostanie oddanych do użytku przed sezonem grzewczym 
w gminach Dopiewo i Komorniki 

Partnerska eko-energia
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konkurs prezesa Gus na najbar-
dziej cyfrową gminę Narodowego 
spisu powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 został rozstrzy-
gnięty. Gmina komorniki zajęła 
i miejsce i otrzyma nagrodę główną.

w konkursie wzięło udział ponad 
700 gmin z całej polski. Jego celem 
było m.in. włączenie gmin do ak-
tywnego promowania idei samospi-
su internetowego w trakcie trwania 
Narodowego spisu powszechnego 
Ludności i Mieszkań przeprowa-
dzonego w 2021 roku.

władze gminy dziękują miesz-
kańcom za dopełnienie obowiązku 
spisowego. Dziękują też wszystkim, 
którzy aktywnie wzięli udział w pro-
mowaniu idei samospisu w tym nie-
łatwym czasie pandemii. Dzięki 
obywatelskiej postawie i społeczne-
mu zaangażowaniu gminie komor-

niki udało się uzyskać najwyższy 
wskaźnik samospisu w wojewódz-
twie i stać się tym samym najbar-
dziej cyfrową gminą. 

Lista wszystkich Laureatów 
konkursu dostępna jest na stronie 
https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-
-nsp-2021/ .

zwycięzcy otrzymują wartościo-
we nagrody: laptopy oraz urządze-
nia wielofunkcyjne.
Gminne Biuro Spisowe 
w Komornikach

28 kwietnia odbyły się warsztaty 
„Dobre praktyki w zakresie kry-
teriów zrównoważonego rozwoju 
w turystyce w obiektach Światowe-
go Dziedzictwa uNesCo”. ponad 
trzygodzinne spotkanie podzielone 
było na trzy części. w pierwszej 
z nich był wykład prof. uaM dr hab. 
aliny zajadacz: założenia projektu 
„Światowe Dziedzictwo uNesCo 
- zrównoważony rozwój turystyki 
w krajach V4”. w drugiej części mó-
wiono o dobrych praktykach i pro-
blemach w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju, a swoje wystąpienia 
przygotowali dyrektor Biura wiel-
kopolskiej organizacji turystycznej 
– artur krysztofiak oraz dyrektor 
wydziału ds. turystyki w urzędzie 
Miasta krakowa – elżbieta kantor. 
w części trzeciej nastąpiła dyskusja 
nad problem zrównoważonego roz-
woju, poruszając takie kwestie jak 

wsparcie państwa oraz samorządu 
dla obiektów, jak ograniczać ne-
gatywne skutki prowadzenia dzia-
łalności na środowisko naturalne, 
a także o tym jak włączać lokalną 
społeczność w swoich obiektach. 
Druga część warsztatów odbędzie 

się 19 maja br. projekt „Światowe 
Dziedzictwo uNesCo - zrówno-
ważony rozwój turystyki w krajach 
V4”, finansowanego ze środków 
Międzynarodowego Funduszu wy-
szehradzkiego. 
ŁS

Gmina komorniki znalazła się na 
10. miejscu wśród najlepszych gmin 
wiejskich o  najwyższym poziomie 
rozwoju, w  XViii edycji rankingu 
zrównoważonego rozwoju Jedno-
stek samorządu terytorialnego.

ranking powstaje w ramach pro-
jektu badawczego „zrównoważo-
ny rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu terytorial-
nego”, realizowanego od wielu lat 
przez zespół ekspertów z wydziału 
administracji i Nauk społecznych 
politechnika warszawska pod kie-
rownictwem prof. eugeniusza sob-
czaka. 

ranking uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i gminy. Materia-
łem źródłowym są niezależne dane 
Głównego urzędu statystycznego, 
dzięki czemu wyniki rankingu od-
zwierciedlają, w sposób wiarygodny 
i przekrojowy, rozwój polskich jed-
nostek samorządu lokalnego i wska-
zują liderów w podziale na gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie 
oraz miasta na prawach powiatu.

Gmina komorniki od kilku lat 
znajduje się w ścisłej czołówce, udo-
wadniając, że należy do grona gmin 
generujących najlepsze praktyki 
rozwojowe w  polsce. tym bardziej 
cieszy to wyróżnienie.

26 kwietnia w sejmie rp ogło-
szono wyniki tegorocznej edycji 
rankingu zrównoważonego roz-
woju Jednostek samorządu tery-
torialnego, którego parterem od 
wielu lat jest Fundacja polskiego 
Godła promocyjnego. ranking 
opracowywany przez zespół prof. 
eugeniusza sobczaka powstaje 
w oparciu o analizę wskaźników 
obejmujących trzy obszary rozwo-
ju: gospodarczy, społeczny i ochro-
ny środowiska.
Red

Mieszkańcy spisali się 
na medal!

Turystyka a rozwój zrównoważony

Komorniki wysoko 
w rankingu  

o gminach Dopiewo i komorniki
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest  w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie 
i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W Urzędzie Gminy Komorniki 4 maja odbyło się podpisanie umowy.

Gmina Komorniki 
od kilku lat znajduje 
się w ścisłej czołówce
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23 kwietnia w rabowicach został 
otwarty nowy ekologiczny obiekt 
edukacyjny -  ogród Deszczowy. 
symboliczną wstęgę, w towarzy-
stwie najmłodszych mieszkańców 
rabowic przecięli: ii zastępca bur-
mistrza tomasz zwoliński, sołtys 
rabowic katarzyna szaferska oraz 
przedstawicielka rady sołeckiej – 
eleonora Niechciałkowska.

ogród deszczowy to ciekawe 
i inspirujące miejsce, wspierają-
ce kształtowanie postaw proeko-
logicznych wśród najmłodszych 
mieszkańców gminy swarzędz. Na 
jego terenie znajdują się m.in. takie 
urządzenia, jak: zestaw „zabawa 
z wodą”, kuchnia błotna, wierzbo-
wy szałas, stacja meteorologiczna 
czy sensoryczna ścieżka wykonana 
z naturalnych materiałów. Na reali-
zację tego przedsięwzięcia gmina 
swarzędz otrzymała prawie 110 tys. 
zł z funduszy unii europejskiej. 

w dzień otwarcia dla najmłod-

szych przygotowano warsztaty eko-
logiczne, podczas których dzieci 
poznały czym jest bioróżnorodność, 
wysłuchały opowieści o ptakach 
i owadach i ich roli w przyrodzie. 
pod okiem instruktorów uczyły się 
jak wykonać kule nasienne i sadzić 
roślinki. Ciekawym doświadcze-
niem było dla nich poznawanie 
świata za pomocą zmysłów: dotyku, 
węchu, wzroku i słuchu. spacerowa-
ły boso po ścieżce o zróżnicowanym 
podłożu, patrzyły na świat oczami 
pszczoły i jaszczurki, czy wąchały 
naturalne olejki aromatyczne.

wszyscy uczestnicy otrzymali 
także broszurkę edukacyjną, z któ-
rej mogą samodzielnie skorzystać, 
czy zagrać z rodzicami w grę edu-
kacyjną. 

warsztaty promowały projekt 
„rozwój innowacyjnej zielonej in-
frastruktury w kształtowaniu pro-
ekologicznych postaw mieszkań-
ców obszaru gminy swarzędz, LGD 
„trakt piastów”. IP

29 kwietnia, na swarzędzkim ryn-
ku przed pomnikiem Bohaterów 
poległych za wolność i ojczyznę, 
zgromadzili się uczniowie miej-
scowych szkół, mieszkańcy miasta, 
reprezentanci różnych organizacji, 
stowarzyszeń, służb publicznych, 
przedstawiciele swarzędzkiego 
samorządu: burmistrz Marian 
szkudlarek, zastępca burmistrza 
Grzegorz taterka, przewodnicząca 
rady Miejskiej Barbara Czachura, 
radni. 

wspólnie uczczono trzy majowe 
święta państwowe: Międzynaro-

dowe Święto pracy - przypadające  
1 maja, Dzień Flagi Narodowej 
przypadający 2 maja oraz Święto 
konstytucji 3 Maja obchodzone 3 
maja. Historię i rangę majowych 
świąt przybliżyła agata kosmow-
ska, nauczycielka historii ze szkoły 
podstawowej nr 2 w zalasewie. 

Całą uroczystość prowadził ko-
mendant ochotniczej straży pożar-
nej sławomir kaźmierczak. wartę 
honorową pod pomnikiem pełnili 
swarzędzcy harcerze. złożono wią-
zanki kwiatów, przemaszerowały 
poczty sztandarowe. 

występy Chóru Męskiego 
„akord” oraz sekcji wokalnej 
ośrodka kultury  uświetniły uroczy-
ste spotkanie. 

Burmistrz swarzędza, dziękując 
wszystkim za udział w uroczystości, 
po czym zaproszono zgromadzo-
nych do wspólnego zdjęcia z wielką, 
biało-czerwoną flagą... 

a po zmroku, z okazji majowych 
świąt, swarzędzki ratusz podświe-
tlony został barwami narodowej fla-
gi. iluminację było można zobaczyć 
do nocy z 3 na 4 maja. 
MW

Swarzędz

Już ósmy rok w ramach Budże-
tu obywatelskiego swarzędzanie 
mogą zdecydować, na realizację 
jakich projektów zostanie przezna-
czona kwota 1.500.000 zł. podobnie 
jak w latach poprzednich Budżet 
obywatelski został podzielony na 
trzy części. Głosy oddać można 
na projekt główny, na który zosta-
nie przeznaczony 1 mln zł oraz na 
projekty lokalne, których suma nie 
przekroczy 300.000 zł, a wartość 

jednostkowa 100.000 zł i projekty 
dodatkowe, których suma nie prze-
kroczy 200.000 zł, a wartość jed-
nostkowa 50.000 zł. 

Najważniejszymi dla mieszkań-
ców datami są: 

od 01-31.05.2022 r. - zgłaszanie 
propozycji projektów wnioskowa-
nych do zrealizowania w  ramach 
Budżetu obywatelskiego Gminy 
swarzędz, 

od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 

r. - weryfikacja złożonych propozy-
cji przez komisję odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konsultacji, 

od 20.07.2022 r. do 07.09.2022 
r. – głosowanie, 

do 28.09.2022 r. - ogłoszenie wy-
ników.  

Możliwość łatwego zgłaszania 
projektów, a następnie głosowania 
zapewnia strona: 

https://swarzedz.budzet-obywa-
telski.org/ . MW 
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Jest to ogromne, skomplikowane 
i drogie przedsięwzięcie. w ramach 
inwestycji nastąpi rozdzielenie 
kanalizacji ogólnospławnej na ka-
nalizację deszczową i kanalizację 
sanitarną. 

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 
liczba 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. prosimy 
wszystkich o wyrozumiałość. 

wykonawcą jest firma stra-
BaG, która podjęła się wykonać za-
danie za 33.917.212,19 zł. 

Gmina swarzędz jako inwestor 
zastępczy spółki aquanet realizuje 
prace związane z budową sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacyjnej. 
spółka aquanet przeznaczyła na re-
alizację tego zadania odpowiednio: 

sieć wodociągowa - 3.203.757,81 zł 
i sieć kanalizacyjna - 5.956.327,53 
zł. roboty związane z usunięciem 
kolizji z gazociągiem, których koszt 
oszacowano na 3.514.611,49 zł, sfi-
nansuje firma psG sp. z o.o. (poro-
zumienie w tej sprawie jest w trakcie 
przygotowania).

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

zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja jednej z 
największych swarzędzkich inwestycji - budowy ulicy zamkowej, 
placu powstańców wielkopolskich, adama Mickiewicza, Nowy 
Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i krótkiej wraz z siecią 
wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową

Przebudowa centrum

Swarzędzki Budżet Obywatelski

Ogród Deszczowy

o gminie swarzędz czytaj także na  
naszglospoznanski.pl
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Obchody świąt majowych w gminie Swarzędz
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– samochód ma napęd terenowy, 
w zbiorniku mieści się 5 tysięcy 
litrów wody. pojazd może być wy-
korzystywany do gaszenia dużych 
pożarów – mówi obecny na uro-
czystości przekazania auta st. bryg. 
mgr inż. Jacek Michalak, komen-
dant Miejski państwowej straży po-
żarnej w poznaniu. 
Całkowity koszt pojazdu: 
  1 148. 999, 89 zł
Dotacja z Msw: 519. 000,00 zł
Dotacja z gminy: 580. 000,00 zł
Środki własne: 49 999,89 zł

– w tak trudnych czasach to 
duży wydatek, ale życie pokazuje, 
że umiejętności strażaków i odpo-
wiedniej klasy sprzęt ratują życie. 
Cieszymy się więc jako mieszkań-
cy gminy pobiedziska, że strażacy 
z Latalic, wśród których są kierowcy 
z uprawnieniami odpowiednimi do 
prowadzenia tego auta, mają nowy 
samochód gaśniczy – mówi irene-
usz antkowiak, burmistrz miasta 
i gminy pobiedziska. 

w latach 2018 i 2020 osp po-
biedziska otrzymała wóz do dzia-
łań rozpoznawczych i ratownictwa 
wodnego – Ford ranger oraz ciężki 
wóz gaśniczy MaN. pieniądze na 
zakup pojazdów pochodzą z wie-
lu źródeł: m.in. z budżetu gminy, 
wFoŚ w poznaniu, z krajowego 
systemu ratownictwa Gaśniczego  
oraz środków własnych osp. 

w uroczystości przekazania 
pojazdu uczestniczyli też: Bartło-
miej wróblewski, poseł rp, który 
wspiera gminę pobiedziska w sta-
raniach o nowoczesny sprzęt ra-
towniczy, Józef Czerniawski, prze-
wodniczący rady Miejskiej Gminy 
pobiedziska, radni i mieszkańcy 
Latalic. 

Rozmowa z Komen-
dantem Miejskim 
PSP w Poznaniu, 
st. brygadierem, 
mgr inż. Jackiem 
Michalakiem 

Czy można powiedzieć, że ostat-
nie lata, mimo epidemii Covid 
19, były dla jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej z terenu 
gminy Pobiedziska dobrym 
czasem? 

– powiedziałbym, że był to bardzo 
dobry czas. poszczególne osp 
wzbogaciły się o pojazdy, narzędzia 

czy odzież. strażacy doskonalą też 
swoje umiejętności. w ostatnią so-
botę kwietnia w osp pobiedziska 
odbyły się ćwiczenia w ratownic-
twie wysokościowym. prowadził 
je kapitan rafał kominowski 
z komendy Miejskiej państwowej 
straży pożarnej w poznaniu. 

Czy w gminie Pobiedziska widać 
kolejne pokolenie ratowników 
ochotników?

– przy osp pobiedziska działa 
Młodzieżowa Drużyna pożarnicza. 
Można do niej wstąpić, mając 12 
lat. Nastolatek uczy się poży-

tecznych umiejętności i poznaje 
obowiązki strażaka. Może też 
liczyć na to, że wyjedzie na obóz 
strażacki. w ostatnich miesiącach 
parlamentarzyści uchwalili, że 
na rządowy program wsparcia 
Młodzieżowych Drużyn pożar-
niczych „Bezpieczeństwo mojej 
gminy – historia, teraźniejszość, 
przyszłość” przeznaczonych zo-
stanie 400 mln zł. z tej kwoty będą 
pieniądze na organizację obozów 
szkoleniowo-wypoczynkowych. 
każda Młodzieżowa Drużyna 
pożarnicza może pozyskać do  
54 000 zł.  
Rozmawiał: Robert Domżał

Dobry klimat dla ratowników 

poBiedziSKa

Nowoczesny samochód gaśniczy otrzymali ratownicy z ochotniczej straży pożarnej 
w Latalicach – gmina pobiedziska. To pierwszy nowy wóz, jaki trafił do tej jednostki

Nowy wóz gaśniczy dla OSP
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w Baborówku, w pierwszych 
dniach maja, odbywały się elimina-
cje do ogólnopolskiej olimpiady 
Młodzieży w skokach przez prze-
szkody. pierwsze miejsce i pewny 
start w olimpiadzie wywalczyła za-
wodniczka kJ ranczo kołata – olga 
patecka. 

w ubiegłym miesiącu olga zdo-
była też złoty medal Halowego pu-
charu polski w sopocie, jest srebrną 
medalistką ubiegłorocznego Halo-
wego pucharu polski z Leszna oraz 
złotą medalistką letniego pucharu 
polski z Jakubowic. w eliminacjach 
startowała również aleksandra 
kępka, zajmując miejsce siódme. 
Jej udział w ogólnopolskiej olim-
piadzie Młodzieży zależy od wy-
ników zawodników z pozostałych 
województw. zawodnicy kJ ran-
czo kołata uczestniczą w zajęciach 
współfinansowanych przez gminę 
pobiedziska. PM

słoneczna, choć wietrzna pogoda, 
ponad 50. zawodników, dyplomy 
i puchary tak wyglądały ii zawody 
łucznicze o puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy pobiedziska. 

Na torze łuczniczym umiejsco-
wionym w sąsiedztwie skansenu 
Miniatur i Grodu pobiedziska spo-
tkali się łucznicy z poznania, kór-
nika, Bukowca oraz pobiedzisk. po 
serii próbnej, zawodniczki i zawod-
nicy wykonali po dwie serie strze-
lań, w każdej trafiając do tarcz po 
12 razy.

– Dzisiejsze zawody są pierw-
szymi w tym roku na otwartym te-
renie. w hali łucznicy strzelają do 
tarcz z odległości 16 metrów. tutaj 
w pobiedziskach strzelamy z 30 
metrów – wyjaśnia Leszek walko-
wiak, trener ks Leśnik, a zarazem 
wiceprezes okręgowego związku 
łuczniczego. 

porywy wiatru były na tyle moc-
ne, że nagłe podmuchy mogły 
wytrącić łuczników z równowagi, 
a nawet „przestawić” zawodnika. 
Mimo to uczestnicy turnieju chwa-

lili sobie warunki pogodowe. 
– wiatr jest wyzwaniem i spra-

wia, że zawody są ciekawsze – 
mówi Jeremi kwiecień z surmy 
poznań. 

trener Leszek walkowiak uważa, 
że dla łucznika nie ma złej pogody. 

– zawodnika można nauczyć 
odpowiedniego zachowania i dosto-
sowania się do warunków atmosfe-

rycznych – opowiada doświadczony 
trener. 

pobiedziska sekcja łucznicza 
rozwija się od trzech lat. w gminie 
jest coraz więcej osób interesują-

cych się tą dyscypliną sportu. 
– Dobrze, że tak jest, ponieważ 

łucznictwo rozwija umiejętność 
koncentracji, skupienia się na celu, 
a to we współczesnym świecie prze-
syconym mediami społecznościo-
wymi jest cenne – mówi ireneusz 
antkowiak, burmistrz miasta i gmi-
ny pobiedziska. 

o dobrą atmosferę zawodów za-
dbał nie tylko organizator, ośrodek 
sportu i rekreacji w pobiedziskach 
i ks Leśnik sekcja pobiedziska, 
zapewniając namiot, nagłośnienie, 
specjalny zegar, podium i nagrody 
dla najlepszych łuczniczek i łucz-
ników. postarali się o to również 
rodzice młodych zawodników sek-
cji pobiedziska, uczestników rywa-
lizacji. w trakcie przerwy między 
strzelaniami łucznicy mogli skosz-
tować domowych wypieków i roz-
grzać się ciepłą herbatą. trwające 5 
godzin zawody zwieńczone zostały 
wręczeniem pucharów i dyplomów 
przez dyr. Jakuba waligórę i bur-
mistrza ireneusza antkowiaka. 
RD

Sukcesy 
Olgi Pateckiej 

Łucznicy rozpoczęli sezon w Pobiedziskach
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o gminie pobiedziska 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl
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25 kwietnia nastąpiła wizyta posła 
Franciszka sterczewskiego w gmi-
nie kostrzyn. swoje odwiedziny 
rozpoczął on od szkoły podstawo-
wej im. wincentego witosa w Czer-
lejnie, gdzie pojawił się w ramach 
projektu „praca to moja pasja”. 
Następnie przyjechał do kostrzy-
na, gdzie odwiedził m.in. kostrzyń-
ski rynek, park Miejski ze stacją 
książki, zintegrowany węzeł prze-
siadkowy, a także znajdujące się w 
Bibliotece publicznej - kostrzyńskie 
kino za rogiem oraz izbę Muzeal-
ną ziemi kostrzyńskiej.

Następnie w sali „kostrzynian-
ka” w Miejsko-Gminnym ośrodku 
kultury odbyła się debata, w której 
na zaproszenie Młodzieżowej rady 
Miejskiej uczestniczył poznański 
polityk. 

Była szansa do rozmowy na temat 
angażowania się młodzieży w życie 
samorządu, podejmowania nowych 
inicjatyw i działań obywatelskich. 

w spotkaniu uczestniczyły również 
samorządy uczniowskie z szkół pod-
stawowych gminy kostrzyn wraz z 
opiekunami. ŁS

w 231. rocznicę uchwalenia konsty-
tucji mieszkańcy kostrzyna od mszy 
św. w intencji ojczyzny w kościele 
pw. św. piotra i pawła rozpoczęli 
swoje świętowanie. Następnie po-
chód z kościoła udekorowany w bia-
ło-czerwone barwy narodowe prze-
szedł na kostrzyński rynek, gdzie 
uroczystości były kontynuowane. 
obchody rozpoczęto odśpiewaniem 
hymnu państwowego, a następnie 
przywitano zgromadzonych gości. 
w kolejnym punkcie głos zabrał 
burmistrz gminy kostrzyn szymon 

Matysek, wspominając jak waż-
nym dokumentem była konstytucja  
3 Maja 1791 r., a także jak waż-
nym dla nas dzisiejszych obywateli 
rzeczypospolitej jest obecnie obo-
wiązująca konstytucja uchwalona 
w 1997 r. Burmistrz podziękował 
także wszystkim mieszkańcom za-
angażowanym w pomoc uchodź-
com z ukrainy. Następnie delegacje 
złożyły kwiaty, pod pomnikiem po-
chyliły się poczty sztandarowe, a na 
zakończenie uroczystości odśpie-
wano rotę. ŁS

w gminie kostrzyn z okazji Dnia 
strażaka 4 maja odbyła się msza 
św. w kościele pw. św. piotra i pawła 
oraz przemarsz ulicami kostrzyna 
na plac przy budynku przy osp ko-
strzyn, gdzie Młodzieżowa Drużyna 
pożarnicza osp złożyła ślubowa-
nie. Dzięki staraniom kostrzyńskich 
strażaków otwarto izbę pamięci z 
unikatowymi zbiorami 117-letniej 
historii jednostki. Józef Graczyk 

jako fundator i pomysłodawca od-
restaurowania prawie stuletniej 
sikawki konnej przekazał ją jedno-
stce osp kostrzyn, by ta ustawiona 
przed remizą przypominała historię 
tej jednostki oraz zdobiła teren jej 
przynależny. podczas uroczystości 
można było zwiedzić cały obiekt, 
uprzednio przygotowany przez dru-
hów ochotniczej straży pożarnej z 
kostrzyna. AB

wielkimi krokami zbliża się dzie-
siąta edycja biegu kurdeszowa (za)
Dyszka w kostrzynie, który w tym 
roku nie tylko wraca na ulice miasta 
kostrzyna, ale także odbędzie się 
w nowej formule i o nowej godzinie! 
Na uczestników czekają trzy trasy: 
tytułowa dziesiątka, a także piątka 
i trzy kilometry dla miłośników nor-
dic-walking. 

wśród wszystkich uczestników 
odbędzie się losowanie atrakcyjnej 
nagrody rzeczowej. uczestnicy będą 
walczyć o nagrody w kategoriach 

open kobiet i mężczyzn, mieszkań-
ców gminy kostrzyn oraz katego-
riach wiekowych. przewidziano 
także bieg dla dzieci o nazwie Mi-
ni-kurdeszowa (za)Dyszka, który 
odbędzie się o 14:00. 

Na wszystkich biegaczy w pakie-
cie startowym czeka piękny kubek 
oraz medal, do tego zapewniony bę-
dzie posiłek, woda i coś słodkiego. 
start X kurdeszowej (za)Dyszki 
zaplanowano na godz. 18 29 maja. 
więcej informacji na www.kurde-
szowazadyszka.pl. ŁS  

KoStrzyn
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w urzędzie Miejskim w kostrzynie 
została podpisana umowa pomię-
dzy gminą kostrzyn, a firmą JG-uD 
Jan Grzybowski, która zwyciężyła 
w postępowaniu przetargowym na 
przebudowę budynku zlokalizowa-
nego przy ul. szymańskiego 1 w ko-
strzynie.

koszt inwestycji to 1 230 000 
zł. Gmina kostrzyn otrzymała na 
to zadanie 800 000 zł w ramach 
rządowego Funduszu inwestycji 
Lokalnych. Środki te przeznaczone 
zostaną na całkowity remont bu-
dynku byłej szkoły zawodowej przy 
ulicy szymańskiego w kostrzynie. 
w budynku tym powstanie Mię-
dzypokoleniowe Centrum inicjatyw 
Lokalnych.

Dzięki temu wsparciu w końcu 
budynek znajdujący się w centrum 
miasta nabierze nowego oblicza 
i nowej funkcji. 

Celem inwestycji jest utworzenie 
Międzypokoleniowego Centrum 
inicjatyw Lokalnych poprzez gene-
ralny remont nieużytkowanego bu-
dynku gminnego i wykorzystanie go 
na cele społeczne.

w podpisaniu umowy uczest-
niczyli przedstawiciele gminy ko-
strzyn: burmistrz szymon Matysek, 
zastępca burmistrza waldemar 
Biskupski, zastępca skarbnika 

Magdalena rakszawska, inspektor 
ds. inwestycji Dariusz kędziora, 
przedstawiciel wykonawcy JG-BuD 
adam Mądrecki. ŁS

podpisano umowę na przebudowę budynku dawnej szkoły 
zawodowej!  

Nowe oblicze

w kostrzynie trwają prace związa-
ne z wyczyszczeniem zabagnionych 
terenów, dzięki czemu zapewnione 
zostanie bezpieczne odwadnianie 
ulic na terenie miasta (w tym szcze-
gólnie w okolicach nowo powstałe-
go układu drogowego przy tunelu). 
Nie bez znaczenia jest także fakt po-
wstania kolejnego zbiornika reten-
cyjnego, który poprawi mikroklimat 
miasta oraz powoduje powstanie 
nowego pięknego terenu wypoczyn-
ku i rekreacji. ŁS 

Święto Konstytucji 

Dzień Strażaka 

X Kurdeszowa (Za)Dyszka

Prace przy cieku Strumień

Wizyta posła Franciszka Sterczewskiego

o gminie kostrzyn
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Fo
t.

 p
. B

a
N

k
ie

w
iC

z
 

Fo
t.

 a
. B

iL
sk

a

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

 



nr 227 / 9 maja 2022

10 KórniK

uhonorowano pary, których jubi-
leusze 50-lecia ślubu przypadały w 
2021 roku lub wcześniej. Medale, 
w imieniu prezydenta rp wręczył 
burmistrz przemysław pacholski w 
asyście wiceprzewodniczącej rMiG 
kórnik anny Marii andrzejewskiej i 
kierownik urzędu stanu Cywilnego 
katarzyny obiegałki. 
 
Medale przyznano:
• Teresie i Mieczysławowi Cackom,
• Teresie i Janowi Grześkowiakom,
• Barbarze i Andrzejowi 
   Hajdrychom,
• Irenie i Marianowi Klakom,
• Karolinie i Romanowi Koślom,
• Benignie i Henrykowi Kujawom,
• Stefanii i Leszkowi Leśków,
• Aleksandrze i Bogdanowi 
   rybakom,
• Danucie i Tadeuwszowi Siwkom,
• Grażynie i Stanisławowi 
   szelejewskim,
• Elżbiecie i Andrzejowi 
   knaflewskim,
• Barbarze i Jerzemu Witczakom,
• Krystynie i Andrzejowi Karasiom,
• Urszuli i Zygmuntowi Adamskim,
• Barbarze i Edwardowi 
   Markiewiczom,
• Ewie i Witoldowi Łysakowskim,
• Marii i Romanowi Pawlaczykom,
• Elżbiecie i Mirosławowi 
   Mielcarzewiczom,
• Marii i Wojciechowi Pawlickim,
• Reginie i Tadeuszowi Siczkom,
• Władysławie i Henrykowi Ziętom,
• Alicji i Henrykowi Piekutom,
• Wandzie i Zdzisławowi Zimnym,
• Irenie i Henrykowi Płóciniakom,
• Łucji i Kazimierzowi 
   rozmiarkom,
• Longinie i Andrzejowi 
   rembowskim,
• Czesławie i Andrzejowi 
   sosnowskim,
• Alinie Stanieckiej-Wilczak 
   i Jerzemu wilczakowi,
• Barbarze i Romanowi 
   Jankowskim. 
Red

25 kwietnia w zamku kórnickim odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

50 lat razem
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zakończono inwestycję przy uli-
cy stokrotkowej w  kamionkach 
(gm. kórnik). zrealizowano tam 
na długości niemal 230 metrów 
nawierzchnię asfaltową grubości 
5 cm, z  częściowym zamknięciem 
krawężnikami oraz z  umocnieniem 
poboczy kruszywem tłuczniowym. 
wykonano odwodnienie w  postaci 
kanalizacji deszczowej z  ośmioma 
wpustami. zamontowano ozna-
kowanie. inwestycja kosztowała 
559.581,69 zł brutto. 
Red

trwają prace przy budowie nowe-
go skrzydła szkoły podstawowej 
w robakowie (gm. kórnik). przed-
sięwzięcie jest współfinansowane 
ze środków rządowego Fundu-
szu inwestycji lokalnych w kwocie 
6.000.000,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji to 10.214.446,91 zł. 
wykonawcą rozbudowy jest firma 
spochacz sp. z o.o. sp. k. ze  Środy 
wielkopolskiej.

w ścianę nowej budowli wmuro-
wano „akt erekcyjny” - metalową 
tubę zawierającą pismo z informa-
cjami na temat inwestycji. uroczy-
stość wmurowania odbyła się 27 
kwietnia. Najpierw przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego przed-
stawili krótko historię placówki 
a dyrektor Bożena Czerniak podzię-
kowała za realizowana rozbudowę. 

proboszcz przemysław Danielczak 
poświęcił mury. Burmistrz przemy-
sław pacholski złożył ostatni podpis 
na dokumencie, obok sygnatur dy-
rekcji, wiceburmistrzów i radnych, 
a potem wmurował pierwszą cegłę. 
po nim za kielnię chwycili ucznio-

wie oraz kolejni goście, wśród któ-
rych byli: przewodniczący rMiG 
adam Lewandowski wraz z radnymi 
Magdalena pawlaczyk i andrzejem 
surdykiem, sołtysi, wiceburmi-
strzowie, urzędnicy i przedstawicie-
le wykonawcy. Red

urząd Miasta i  Gminy kórnik wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i  przygotował akcję 
„Mobilny urząd”. 

Kto może skorzystać z usługi 
Mobilnego Urzędu?
Mobilny urząd to akcja, w  ra-

mach której urzędnicy przyjadą, 
udzielą niezbędnych informacji,  
pomogą wypełnić dokumenty i  za-
wiozą je do urzędu. osoby zaintere-
sowane usługą Mobilnego urzędu 
mogą liczyć na załatwienie części 
spraw realizowanych przez urząd 
Miasta i  Gminy w  swojej miejsco-
wości.

Jak skorzystać z usługi  
Mobilnego Urzędu?
wystarczy zgłosić się do punktu 

Mobilnego urzędu w  godzinach 
jego funkcjonowania w  danej miej-
scowości.

punkt będzie funkcjonował w po-
szczególnych miejscowościach we 
wskazanych godzinach:
• Biernatki, 9.05.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Błażejewko, 9.05.2022, godz. 
13:00-15:00, plac zabaw,
• Błażejewo, 10.05.2022, godz. 
10:00-12:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Borówiec, 10.05.2022, godz. 
13:00-15:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Czmoniec, 16.05.2022, godz. 
10:00-12:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Czmoń, 16.05.2022, godz. 13:00-
15:00, przy budynku osp,
• Czołowo, 17.05.2022, godz. 
10:00-12:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Dachowa, 17.05.2022, godz. 
13:00-15:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Dębiec, 24.05.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Dziećmierowo, 23.05.2022, godz. 
13:00-15:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Gądki, 23.05.2022, godz. 10:00-
12:00, plac zabaw,
• Kamionki, 23.05.2022, godz. 
13:00-15:00, przy budynku osp,
• Konarskie, 30.05.2022, godz. 
10:00-12:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Koninko, 30.05.2022, godz. 
13:00-15:00, boisko - ul. Niebieska,
• Kromolice, 31.05.2022, godz. 
10:00-12:00, na posesji sołtysa,

• Mościenica, 31.05.2022, godz. 
13:00-15:00, przy wiacie pikniko-
wej,
• Pierzchno, 6.06.2022, godz. 
10:00-12:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Prusinowo, 6.06.2022, godz. 
13:00-15:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Radzewo, 7.06.2022, godz. 10:00-
12:00, przy budynku osp,
• Robakowo, 7.06.2022, godz. 
13:00-15:00, przy świetlicy wiej-
skiej,
• Runowo, 13.06.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Skrzynki, 13.06.2022, godz. 
13:00-15:00, na placu sołeckim,
• Szczodrzykowo, 14.06.2022, 
godz. 10:00-12:00, przy świetlicy 
wiejskiej,
• Szczytniki, 14.06.2022, godz. 
13:00-15:00, przy budynku osp,
• Żerniki, 20.06.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Bnin,  20.06.2022, godz.13:00-
15:00, przy ratuszu – ul. rynek 1.

W czym pomoże Mobilny Urząd?
w  ramach usług Mobilnego 

urzędu staraliśmy się uwzględnić 
najważniejsze zagadnienia, które 
realizowane są w urzędzie. 
zakres spraw, jakie można zała-
twić w ramach działania Mobilnego 
urzędu:
• umówienie terminu wizyty w USC 
oraz w  wydziale spraw obywatel-
skich,
• pomoc w  wypełnieniu wszelkiego 
rodzaju wniosków, 
• pomoc w  wypełnieniu „deklaracji 
piecowej”,
• uzyskanie „Karty Seniora”.

wszystkie prawidłowo wypełnione 
wnioski zostaną zarejestrowane 
i  dostarczone do urzędu Miasta 
i Gminy przez urzędników obsługu-
jących punkt. Dodatkowo na miej-
scu będzie można porozmawiać, 
dopytać o sprawy bieżące w zakresie 
rozwoju i  funkcjonowania gminy. 
Red

Asfalt na Stokrotkowej

Nowe skrzydło podstawówki

Mobilny Urząd

o gminie kórnik czytaj także na  
naszglospoznanski.pl
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dopiewo

35 żeńskich załóg samochodowych 
wystartowało w Xii edycji rajdu 
„Motobabki”, którego organizato-
rem jest stowarzyszenie Miłośni-
ków starych samochodów i Moto-
cykli „Mikrus”, a pomysłodawcą 
i komandorem zbigniew kopras 
z Fiałkowa. tym razem motywem 
przewodnim wydarzenia były bajki 
królujące na ekranach telewizorów 
w czasach prL-u. Można więc było 

spotkać na ulicach gminy Dopiewo 
uczestniczki ucharakteryzowane 
na bohaterów takich kreskówek jak 
„Bolek i Lolek”, „pszczółka Maja”, 
„sąsiedzi”, „smerfy”, „załoga G” 
czy „Myszka Miki”.

zadaniem postawionym przed 
każdą załogą, która stanęła w szran-
ki rywalizacji, było jak najszybsze 
pokonanie wyznaczonej trasy, z jak 
najniższym dorobkiem punktów 

karnych. uczestniczki po drodze 
wzięły udział w kilku testach spraw-
nościowych i zręcznościowych - 
m.in. latały na miotle, rzucały do 
celu, jeździły w alkogoglach. Naj-
lepsza okazała się załoga nr 1230 
w składzie Monika szwarc (kie-
rowca) i karolina owczarek (pilot). 
wszystkim motobabkom gratuluje-
my! 
AM

Gmina Dopiewo zajęła drugie miej-
sce w województwie wielkopolskim 
w konkursie prezesa Głównego 
urzędu statystycznego na „Naj-
bardziej cyfrową gminę Narodowe-
go spisu powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021”. tylko jedna trze-
cia polskich samorządów włączyła 
się w rywalizację, której istotą było 
rozpropagowanie wśród mieszkań-
ców idei samospisu internetowego. 
Gminne Biuro spisowe w Dopiewie 
wykazało się dużą skutecznością. 
Nie byłoby miejsca na podium dla 
gminy Dopiewo, bez zaangażo-
wania mieszkańców. Narodowy 

spis powszechny prowadzony był 
w całej polsce od kwietnia do koń-
ca września 2021 r. w  konkursie 
wzięło udział 700 z 2477 polskich 
gmin. warto dostrzec wysokie lo-
katy samorządów aglomeracji po-
znańskiej, które podzieliły między 
sobą miejsca w pierwszej piątce 
premiowane nagrodami. przed Do-
piewem uplasowały się komorniki, 
na miejscu 3 – poznań, a miejsca 4 
i 5 przypadły odpowiednio – Mosi-
nie i rokietnicy. Do triumfatorów 
wojewódzkich rankingów, w tym do 
Dopiewa, trafią z Gus laptopy. 
AM

znajdujące się na terenie gminy Do-
piewo trzcielińskie Bagno jest  sie-
dliskiem kilkudziesięciu gatunków 
ptaków i częścią wielkopolskiego 
parku Narodowego. Na terenach 
podmokłych spotkać tam można 
m.in. żurawie, a wśród gałęzi drzew, 
sąsiadujących z terenem bagiennym 
- wilgi. Żuraw o imieniu DOP i wil-
ga o imieniu ewo są od ponad 10 
lat maskotkami gminy Dopiewo.

zachęcamy ekologicznie „zakrę-
conych” przedsiębiorców do wspar-
cia programu monitoringu sateli-
tarnego żurawi z wielkopolskiego 
parku Narodowego, realizowanego 
przez polską Grupę Badań nad 
Żurawiem (Polish Crane Research 
Group). urządzenie do monitorin-
gu satelitarnego przekazuje infor-
macje on-line o wyposażonym w nie 

osobniku, w przeciwieństwie do ob-
rączki, którą trzeba odczytać w tere-
nie „z ptaka”. Jest zawsze zakładane 
zdrowemu, młodemu osobnikowi.

urządzenie z łącznością sateli-
tarną jest drogie. wraz z rocznym 
abonamentem i ubezpieczeniem 
kosztuje kilka tysięcy złotych. Dla-
tego poszukiwani są przez badaczy 
fundatorzy takich urządzeń. wspie-

rając projekt, firma może pochwalić 
się faktem uczestnictwa w proeko-
logicznym przedsięwzięciu. Może 
mieć dostęp do bieżących informa-
cji o „swoim podopiecznym”. Może 
informować na swojej stronie inter-
netowej o jego losach. 

- zebrane w ten sposób i przeka-
zane satelitarnie informacje zwięk-
szają wiedzę na temat gatunków, 
pozwalając ustalić nieznane nauce 
fakty z ich życia poprawić ich ochro-
nę. Nawet co kilka minut mogą być 
przekazywane prosto „z żurawia” 
takie dane jak: współrzędne geogra-
ficzne, wysokość, prędkość, tempe-
ratura - mówi Błażej Nowak z polish 
Crane research Group. Jeśli chciał-
byś zostać fundatorem lub masz 
pytania związane z uczestnictwem 
w programie monitoringu żurawi, 
napisz bezpośrednio do badaczy: 
blazej.nowak11@gmail.com.
Adam Mendrala
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pozyskała ona na ten cel 110 tys. 
zł  dotacji z powiatu poznańskiego. 
remont obejmuje wymianę dachu 
i instalacji odgromowej oraz izola-
cję fundamentów. to pierwszy, wart 
450 tys. zł etap modernizacji.

zabytkowy pałac w Dąbrówce po-
chodzi z drugiej połowy XiX w. i zo-
stał zbudowany przez zasłużoną dla 
lokalnej społeczności rodzinę von 
tempelhof. znajduje się on w parku 
krajobrazowym z XViii w. zarówno 
pałac, jak i park wpisane są do re-
jestru zabytków. po ii wojnie świa-
towej przejęło go państwo. od tego 
czasu pełni funkcje oświatowe. Do 
2003 r. mieściła się w nim publicz-
na szkoła podstawowa, a następ-
nie szkoła społeczna, prowadzona 
przez „stowarzyszenie dla przyszło-
ści”. kilka lat temu nadano jej imię 
podróżnika kazimierza Nowaka. 

Dzięki uprzejmości obecnego 
właściciela parku, którym jest rsp 
Dąbrówka i współpracy z samorzą-
dem, park jest dostępny dla miesz-

kańców i podobnie jak tworzone 
w jego okolicy przez gminę obiek-
ty służy rekreacji. w sąsiedztwie  
powstał plac zabaw, mini boisko 
i pumptruck. Gmina Dopiewo od 
kilku lat pozyskuje również dotacje 
z innych źródeł na pielęgnację znaj-
dujących się niedaleko pałacu drzew 
pomnikowych.
Michał Juskowiak

Prawie pół miliona kosztować będzie gminę Dopiewo remont 
zabytkowego pałacu w Dąbrówce

Remont pałacu z dotacją Leć z żurawiem

Motobabki
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Spisali się na medal!

Poszukiwani funda-
torzy urządzeń do 
satelitarnego moni-
toringu

Pałac w Dąbrówce dzisiaj. 

Tak będzie wyglądał pałac po remoncie. Jak widać, docelowo zmieni się fasada i  wyrosną kominy.

Dotacja w ramach naboru powiatu poznańskiego w 2022 
r. na dofinansowanie   prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.
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PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ
Dym z komina zawiera pył i inne 

zanieczyszczenia, w tym substancje 
rakotwórcze! w polsce z powodu 
chorób wywołanych zanieczyszczo-
nym powietrzem rocznie umiera 
ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7 razy 
więcej niż w wyniku biernego pa-
lenia. zanieczyszczenia powietrza 
mają negatywny wpływ na nasz or-
ganizm. Mogą powodować alergie, 
niedokrwienie serca, zaburzenia 
pracy wątroby, choroby płuc, bóle 
głowy.

TO MY TWORZYMY  
ATMOSFERĘ
ogrzewaj mądrze
• Podłącz budynek do sieci cie-

płowniczej lub gazowej, zainwestuj 
w kocioł nowej generacji i opał wy-
sokiej jakości lub inne, nowoczesne 
źródło ciepła.

Dbaj o okoliczną zieleń
• Drzewa i krzewy produkują tlen 

i pochłaniają część zanieczyszczeń.
• Dawaj dobry przykład.
• Edukuj najmłodszych. Pozy-

tywne nawyki u dzieci zaowocują 
czystszym powietrzem w przyszło-
ści. rozmawiaj na temat ochrony 
powietrza z rodziną.

reaguj na zachowania sąsiadów
• Osoby, które palą odpady, 

szkodzą również tobie. Może twój 
sąsiad nie zna jeszcze miejscowej 
uchwały antysmogowej, która ma 
zapewnić poprawę jakości powie-
trza w twoim regionie? powiedz 
mu, że to akt prawny, który nakłada 
ograniczenia w zakresie użytkowa-
nia kotłów na paliwa stałe.

PROGRAM  
„CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste powietrze” to komplek-

sowy program, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności ener-
getycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Narzędziem 
w osiągnięciu celu jest dofinanso-
wanie przedsięwzięć realizowanych 
przez beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego, podwyższone-
go i najwyższego poziomu dofi-
nansowania.

program skierowany jest do osób 
fizycznych, które są właściciela-
mi/współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lo-
kalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

w ramach programu „Czyste 
powietrze” przewiduje się dofinan-
sowanie w formie dotacji lub po-
życzki, m.in. na: wymianę starych 
źródeł ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła spełniają-
cych wymagania programu, docie-
plenie budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, montaż lub 

modernizację instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, instalacje odnawial-
nych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowolta-
icznej), montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła.

CO NOWEGO WPROWADZO-
NO W  PROGRAMIE CZYSTE 
POWIETRZE W 2022 r.
Od 1 styczna 2022 r. nie można 

składać wniosków o dofinansowa-
ne zakupu kotła na węgiel.

Do 25 stycznia 2022 r. w „Czy-
stym powietrzu” obowiązywały 
dwie części programu. pierwsza – 
czyli podstawowy poziom dofi-
nansowania do 30 tys. zł – dla osób 
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, 
oraz druga – podwyższony poziom 
dofinansowania do 37 tys. zł – li-
cząc przeciętny miesięczny dochód 
na osobę do 1564 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym i do 2189 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym.

aktualnie obowiązuje również 
nowa (trzecia) cześć programu 

„Czyste powietrze”, która została 
podzielono na dwa etapy. w pierw-
szej kolejności – od 25 stycznia 
2022 r. – rozpoczął się nabór wnio-
sków na najwyższy poziom dofinan-
sowania, gdzie przewidziano nawet 
69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 
90% kosztów kwalifikowanych. 
przeciętny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego 
w tym przypadku wynosi do 900 zł 
(gospodarstwa wieloosobowe) lub 
do 1260 zł (gospodarstwa jedno-
osobowe). alternatywą do docho-
dowego kryterium kwalifikowal-
ności jest też ustalone prawo do 
otrzymywania przez wnioskodawcę 
zasiłku stałego, zasiłku okresowe-
go, zasiłku rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego. Liczbę 
transz rozliczeń i wypłat dotacji dla 
najwyższego poziomu dofinasowa-
nia zwiększono do pięciu (z trzech 
obowiązujących w pozostałych czę-
ściach). Najwyższy poziom dofinan-
sowania nie jest dostępny w ścieżce 
bankowej, czyli kredycie Czyste 
powietrze dostępnym w przypadku 

pierwszej i drugiej części programu.
Jeśli chodzi o drugi etap trzeciej 

części programu „Czyste powie-
trze”, to trwają prace nad rozwią-
zaniami przewidzianymi na 2022 r. 
dla osób o najniższych dochodach 
m.in. prefinansowanie wydatków, 
a także pomoc wnioskodawcom 
w przygotowaniu, realizacji i rozli-
czeniu inwestycji. 

osoba fizyczna, która zamierza 
złożyć wniosek do właściwego tery-
torialnie wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej (dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego jest to wFoŚiGw 
w poznaniu) o przyznanie podwyż-
szonego lub najwyższego pozio-
mu dofinansowania, powinna do 
dnia złożenia wniosku uzyskać za-
świadczenie o wysokości przecięt-
nego miesięcznego dochodu przy-
padającego na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego. przed-
miotowe zaświadczenia wydawane 
są dla mieszkańców Gminy stęszew 
za pośrednictwem ośrodków po-
mocy społecznej (ul. poznańska 11 
stęszew).

więcej informacji można uzyskać 
w Gminnym Punkcie Konsultacyj-
no – Informacyjnym programu 
„Czyste Powietrze” ul. Poznań-
ska 11 Stęszew, tel: 61 8197-125 
lub na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/
czyste-powietrze/

https://www.wfosgw.poznan.pl/
czyste-powietrze/informacje-o-pro-
gramie/ 

informacje udzielane są również 
poprzez infolinie: ogólnokrajowa 
infolinia programu Czyste Powie-
trze: 22 340 40 80. Numery info-
linii WFOŚiGW w Poznaniu dla 
Programu Priorytetowego Czy-
ste Powietrze: 61 4499 254 lub  
61 4499 255. Red

StęSzew

po dwóch latach przerwy spowo-
dowanej sytuacją epidemiczną po-
wraca jedna z największych imprez 
plenerowych w gminie stęszew - 
Święto stęszewa. odbędzie się ono 
25 - 26 czerwca. 

w sobotę i niedzielę władze stę-
szewskiej gminy zapraszają miesz-
kańców oraz przyjezdnych gości do 
wspólnej zabawy na stadionie ks 
Lipno w stęszewie. Nie zabraknie 
bogatej oferty gastronomicznej (Fe-
stiwal Food truck) oraz rozrywko-
wej. 

Na stęszewskiej scenie wystąpią 
zarówno lokalni artyści jaki i zapro-
szone gwiazdy, m.in. Grzegorz Hyży 
i zespół pectus! 

organizatorzy pamiętają także 
o najmłodszych mieszkańcach. z 
myślą o nich przygotowują szereg 
atrakcji, jak np. spotkanie z bajko-
wymi postaciami, show clownów, 
mini disco z piana party.

więcej informacji wkrótce na fb 
gminy stęszew. Red

Grzegorz Hyży i zespół pectus to największe gwiazdy tegorocznego 
Święta stęszewa, które odbędzie się 25 i 26 czerwca

Dni Stęszewa

Zacznij oddychać czystym powietrzem

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  
i wydzierżawienia  stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 348 Burmistrza 
Gminy Stęszew z 5 maja 2022 r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowy na rzecz użytkownika wieczystego stanowiący  
załącznik do Zarządzenia Nr 345 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 kwietnia 
2022 r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl. 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszone zostały w 
siedzibie Urzędu wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 
i oddania w użyczenie, stanowiące załączniki do Zarządzeń Nr 343 i 344 
Burmistrza Gminy Stęszew z 26 kwietnia 2022 r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,
e-mail: geodeta@steszew.pl.
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Dom kultury w stęszewie przygoto-
wał w maju dwa wydarzenia w hali 
widowiskowo-sportowej. pierwsze 
z nich to koncert zespołu Bacia-
ry (sobota, 14 maja godz. 18:00), 
a drugie to występ igora kwiatkow-
skiego pt. „tylko śmiech nas ocali” 
(sobota, 28 maja, godz. 19:00). 
trwa sprzedaż biletów.  

zespół Baciary powstał w 2002 
roku na podhalu. założony został 
przez andrzeja i Janusza Body. Na-
tychmiast zyskał sławę, dzięki swo-
jemu nowoczesnemu podejściu do 
grania, czasami już zapomnianych, 
melodii śpiewanych dawno temu 
przez naszych dziadków czy ro-
dziców. skład zespołu zmieniał się 
na przestrzeni lat. Do najbardziej 
znanych i lubianych utworów nale-
żą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, 
„Nic do stracenia”, „Jak się bawią 
ludzie”. trochę popa, rocka, biesia-
dy, trochę disco, trochę muzycki na 
góralską nutę z charakterystycznym 
góralskim dialektem, hej! Ciekawe 
połączenia i właśnie to oryginalne 
podejście do muzyki tanecznej, to 
jeden z czynników, które sprawiły, 
że Baciary osiągnęli sukces.

z kolei igor kwiatkowski to 
artysta niezrównany w swej wy-
obraźni i umiejętnościach paro-
dystycznych, od lat zaskakujący 
nowymi kreacjami, które bawią 
i zjednują sobie sympatię tysięcy 
widzów.

Dzięki wyjątkowemu tempera-
mentowi oraz umiejętności wni-
kliwej obserwacji otaczającego go 
świata igor kwiatkowski z powo-
dzeniem powoływał do życia orygi-
nalne i niezatarte postacie, takie jak 
Mariolka, kryspin czy Jacek Balce-
rzak, których perypetie z zapartym 
tchem i śmiechem do łez śledziła 
cała polska!

program który zaprezentuje 
w stęszewie wyróżnia się błyskotli-
wym humorem, żartami z najwyż-
szej półki, aktualnością i niemal 
namacalnym kontaktem z publicz-
nością. Całość, jak zawsze utrzyma-
na w dobrym tonie, daleka jest od 
satyry politycznej i tematów religij-
nych

Bilety na oba wydarzenia można 
nabyć w sekretariacie Domu kul-
tury w stęszewie lub na bilety24.pl. 
Red

StęSzew

Baciary i Igor Kwiatkowski wystąpią w Stęszewie

Mamy bilety | Dla naszych Czytelników mamy po jednym dwuosobowym zaproszeniu na każde z tych wydarzeń. Jak je zdobyć? szczegóły na naszglospoznanski.pl.

władze gminy stęszew dziękują 
mieszkańcom za odzew i włączenie 
się w  tegoroczną akcję wielkiego 
sprzątania Świata. Niestety, ilość 

zebranych śmieci   pokazuje, że 
świadomość części społeczeństwa 
nie jest na zadowalającym pozio-
mie…

Mimo to, budujący jest fakt, że 
mieszkańcy miasta, wszystkich so-
łectw stęszewskiej gminy oraz węd-
karze koła pzw stęszew chętnie 

zaangażowali się w pomoc na rzecz 
swojej małej ojczyzny czyniąc ją es-
tetyczną i przyjazną.

Mamy nadzieję, że posprzątana 

gmina stęszew na długo pozostanie 
zieloną oraz czystą wizytówką naj-
bliższego otoczenia. 
Red

Wielkie Sprzątanie Świata
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Mieszkańcy gminy stęszew chętnie zaangażowali się 23 kwietnia w sprzątanie okolicznych terenów 

informacji z gminy stęszew 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl



nr 227 / 9 maja 2022

14 tarnowo podgórne

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 5 maja 2022 roku zostały 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 Przeźmierowie i tarnowie Podgórnym, które zostały 
przeznaczone do zbycia w trybie zamiany oraz darowizny na cel publiczny.

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. 

po kilkumiesięcznej przerwie 
w kościele w Lusowie (gm. tarno-
wo podgórne) ponownie będzie 
można wspólnie rozkoszować się 
dźwiękami muzyki wykonywanej 
na żywo. tegoroczną, XXi edycję 
Lusowskich spotkań Muzycznych, 
rozpocznie duet ewy Guzowskiej 
(altówka) i tomasza kandulskie-
go (gitara). koncert odbędzie się 5 
czerwca o godz. 13. wstęp wolny.  

ewa Guzowska jest altowiolistką, 
pedagogiem, doktorem habilitowa-
nym i profesorem nadzwyczajnym 
akademii Muzycznej im. i. J. pade-
rewskiego w poznaniu. ukończyła 
z wyróżnieniem universität der 
künste w Berlinie oraz wyróżnie-
niem summa Cum Laude (studia 
podyplomowe). Jest również absol-
wentką z wyróżnieniem akademii 
Muzycznej im. i. J. paderewskiego 
w poznaniu. współpracowała z licz-
nymi orkiestrami i koncertowała na 
terenie całej europy. Jest laureatką 
licznych nagród i wyróżnień. 

ewa Guzowska nagrała 5 płyt 
z muzyką kompozytorów polskich 
oraz z sonatami na altówkę. w Lu-
sowie zagra wraz z tomaszem kan-

dulskim – gitarzystą, pedagogiem, 
doktorem sztuki, wicedyrektorem 
zespołu szkół Muzycznych w po-
znaniu. Jako gitarzysta doskonalił 
on swoje umiejętności pod okiem 
mistrzów, a wyrazem ich uznania 
były zaproszenia na liczne festiwale 
w polsce i poza jej granicami. wraz 
z skrzypaczką sandrą Haniszewską 
w latach 2008-2015 współtworzył 
zespół Haniszewska-kandulski 
Duo, który zaznaczył swoją obec-
ność w świecie muzycznym licznymi 
koncertami i zdobyczami konkurso-
wymi. Dzięki Duo ma także na swo-
im koncie płytę, szeroko chwaloną 
przez krytykę. MW 

po wymagającym czasie pandemii, 
pełni energii i kreatywności zapra-
szamy 14 i 15 maja na wyjątkowe 
wydarzenia, którymi uczczone zo-
staną iV urodziny pałacu Jankowi-
ce. 

w sobotni wieczór na pałacowej 
scenie wystąpi jedyna i niepowta-
rzalna edyta Geppert, a chwilę 
później w parku zaprezentuje się 
poznański teatr Biuro podróży 
w spektaklu plenerowym „silence”. 
Nikt bardziej nie czeka na urodziny 
jak dzieci, właśnie dlatego następ-
nego dnia, w niedzielę zapraszamy 
najmłodszych na warsztaty teatral-
no-plastyczne „trzecia strona kija” 
i plenerowy spektakl „księżycowe 
opowieści” teatru Małe Mi.

Najważniejsze urodzinowe wyda-
rzenia:
14 maja, sobota:
18.00 – recital edyty Geppert, 
21.30 – plenerowy spektakl „silen-
ce” teatru Biuro podróży;

15 maja, niedziela:
14.00 – warsztaty teatralno-pla-
styczne „trzecia strona kija” teatru 
Małe Mi,
15.00 – spektakl plenerowy „księ-
życowe opowieści” teatru Małe Mi.

przyjdź do pałacu Jankowice i prze-
żyj niepowtarzalną muzyczno-te-
atralną przygodę. Gwarantujemy 
wspaniały wieczór pełen emocji, 
uroczystych toastów i urodzinowe-

go tortu. rezerwacja telefoniczna 
bezpłatnych wejściówek na kon-
cert i warsztaty dla dzieci 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 wyda-
rzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.pala-
cjankowice.pl.
Monika Rutkowska
dyrektor Pałacu Jankowice

w Liceum ogólnokształcącym 
im. powstańców wielkopolskich 
w tarnowie podgórnym  7 kwiet-
nia odbyły się Drzwi otwarte. Dla 
ósmoklasistów była to doskonała 
okazja, aby na własne oczy obejrzeć 
szkołę, w której wielu z nich planuje 
kontynuować naukę po szkole pod-
stawowej. 

Liczba osób chętnych zwiedzić 
tarnowskie Liceum ogólnokształ-
cące trochę zaskoczyła – samych 
zainteresowanych kandydatów było 
przeszło 130, którzy przyszli do 
w towarzystwie rodziców, kolegów 
i koleżanek. Goście mogli zwiedzać 
szkołę prowadzani przez uczniów, 
a także uczestniczyć w wielu przy-
gotowanych na tę okazję atrakcjach 
– jak zwykle wielką uwagę zwrócił 
„wybuchowy” pokaz możliwości 
w pracowni chemicznej, ale ogrom-
ną popularnością cieszyły się rów-
nież propozycje dla miłośników bio-
logii, matematyki, języka polskiego 
czy historii.

przypominamy: w roku szkolnym 
2022/2023 Liceum ogólnokształ-
cące  w tarnowie podgórnym pro-
ponuje naukę w trzech klasach:

1 a – profil językowo-prawniczy 
(przedmioty rozszerzone: język pol-
ski, język angielski, historia),

1B – profil politechniczny (przed-
mioty rozszerzone: matematyka, in-
formatyka, język angielski),

1C – profil medyczno-przyrod-
niczy (przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia, język angielski). 
zapraszamy!
Hanka Piotrowska
Zespół ds. promocji

tworzysz albo robisz coś ciekawe-
go i chciałbyś pokazać swoją pasję 
i talent? – zapraszamy do udziału 
w trzeciej już edycji konkursu Festi-
wal talentów i pasji, organizowane-
go przez gminę tarnowo podgórne 
oraz pałac Jankowice.

to wyjątkowy konkurs, bez ogra-
niczeń, w którym pasja i talent od-
grywa główną rolę! skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców gminy 
tarnowo podgórne, bez względu na 
wiek. 

– z każdym rokiem przekonu-
jemy się jak różnorodne i ciekawe 
są pasje i talenty mieszkańców na-
szej gminy – mówi wójt tarnowa 
podgórnego tadeusz Czajka. – Nie 
chcemy narzucać kategorii ani grup 
wiekowych. Jesteśmy otwarci na 
propozycje mieszkańców. 

w każdym z nas tkwi ta tajem-
nicza cząstka, która wyróżnia każ-
dego z osobna na tle ogółu. ważne 
jest, by ją odkryć, przyswoić, pielę-
gnować, rozwijać i cieszyć się z owo-
ców, które wydaje. Mamy zatem 
– jako mieszkańcy – różne talenty: 
do śpiewania, malowania, grania 
czy rysowania… są wśród nas tacy, 
którzy wiedzą, jak dbać o zieleń wo-
kół domu, inni mają rękę do robótek 
ręcznych. są tacy, którzy potrafią 
pięknie rzeźbić i tacy, którzy potra-

fią robić przecudne zdjęcia. paleta 
różnych pasji jest z pewnością nie-
samowita! pokażmy jak ciekawe 
i wyjątkowe są nasze talenty!

zgłoszenia można przesyłać 
do 30 maja przez formularz elek-
troniczny dostępny na www.tar-
nowo-podgorne.pl. po tym etapie 
wszystkie przesłane prace zostaną 
opublikowane na facebookowej 
stronie Festiwalu talentów i pasji, 

gdzie do 8 czerwca odbywać się bę-
dzie głosowanie internatów.

prezentacja wyłonionych laure-
atów oraz wręczenie nagród odbę-
dzie się 12 czerwca podczas gali 
finałowej w pałacu Jankowice. ARz

rozpoczyna się kolejna edycja Festiwalu talentów i pasji. 
Zgłoszenia można przesyłać do 30 maja

Talent i pasja

Lusowskie Spotkania 
Muzyczne

Czwarte urodziny Pałacu Jankowice

To dopiero się działo…

informacji z gminy tarnowo 
podgórne szukaj także na

naszglospoznanski.pl
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Laureaci ubiegłorocznego Festiwalu Talentów i Pasji w towarzystwie 
wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki  i dyrektor Pałacu Janko-
wice Moniki Rutkowskiej (z lewej).
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Teatr Biuro Podróży. 

Teatr Małe Mi. 
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oGłoszeNie
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Sport

Do Biegu Lwa, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos poznański”, 
pozostało niewiele czasu! Mimo 
tego na listach startowych wciąż są 
wolne miejsca. i to nie tylko do pół-
maratonu, który jest daniem głów-
nym imprezy. Fani sportowych zma-
gań biegowych mogą wziąć udział w 
biegu na 10 kilometrów, sztafetach, 
a dla najmłodszych przygotowa-
no Bieg Lwiątek. Dla osób, które 
chciałyby czynnie uczestniczyć w 
wydarzeniu organizatorzy przygo-
towali szereg możliwości, nie tylko 
biegowych. 

Centrum wydarzeń będzie sku-
pione przy stadionie Gks tarnovii. 
Jesteśmy jednak przekonani, że cała 
miejscowość będzie żyła Biegiem 
Lwa. za sprawą biegaczy pokonują-
cych kolejne kilometry będzie emo-
cjonująco. za sprawą mieszkańców 
– najlepszej publiczności w polsce 
– będzie głośno, empatycznie i we-
soło! 

Organizatorzy stawiają  
na sportową świadomość
obecnie bieganie to już coś wię-

cej niż moda. kiedyś było tylko przy-
jemnością, a stało się sposobem na 
kulturowy obowiązek dbania o swo-
je ciało, zdrowie i ducha. razem z 
kimball electronics poland, Funda-

cja Bieg Lwa przychodzi biegaczom 
z pomocą i daje możliwość ponow-
nego zwrócenia się w kierunku wła-
snego zdrowia. Mowa o komplecie 
badań profilaktycznych, które przed 
biegiem dostępne są dla wszystkich 
zawodników. 

Atrakcje dla każdego
Bieg Lwa 2022 to między innymi 

bogate strefy przygotowane przez 
partnerów sportowej imprezy w 
tarnowie podgórnym. Dziś eXpo 
Lwa to prawie 50 firm i instytucji 
zgromadzonych w prawie 40 stre-
fach aktywności. to wielkie, świa-
towe koncerny i małe, rodzinne 
firmy. wszyscy w jednym miejscu 
zapraszają do swoich stref oferując 
zawsze darmowe atrakcje, które 
przyciągają dzieci, młodzież i do-
rosłych swoimi pomysłami. eXpo 
Lwa to bogata strefa, którą będzie 
można odwiedzić na stadionie Gks 
tarnovia. 

Nie tylko sport
Bieg Lwa to również koncert! 

w tym roku na scenie zagra kul-
towa formacja łącząca punk-rock 
z elementami raggae i rocka alter-
natywnego zamkniętego w dwóch 
słowach – Farben Lehre. koncert 
jest wydarzeniem dostępnym dla 
każdego! wstęp bezpłatny. koncert 
odbędzie się w dwóch częściach – o 

godz. 18:40 oraz 21:15.

Kibicuj i zdobądź nagrody
zapewne wiecie, że kibice Biegu 

Lwa są najlepsi w polsce. 
– Na trasę biegów zapraszamy 

całe rodziny – od dzieci przez doro-
słych po seniorów. właśnie między 
innymi dzięki dzieciakom łatwiej za-

wodnikom będzie pokonać słabości 
na trasie półmaratonu i pogoni za 
Lwem – komentują organizatorzy.

Doping doda sił i napełni energią 
na kolejne kilometry! z pewnością 
sportowcy zapamiętają kolorowe 
grupy mieszkańców i podziękują 
im niejednokrotnie uśmiechem czy 
przybiciem piątki. organizatorzy 

zachęcają również do polewania tra-
sy i zawodników wodą, śpiewania, 
klaskania, a nawet i kawa na trasie 
będzie miłą niespodzianką. zapro-
szenie kierowane jest także do grup 
– przedszkoli, szkół, organizacji po-
zarządowych, klubów sportowych i 
zespołów muzycznych. 
Jakub Zachciał 

po dwóch latach przerwy największe wydarzenie w tarnowie podgórnym wraca 21 maja! Bieg Lwa, który 10 
lat temu stał się przebojem na biegowym, po raz dziewiąty przyjmie na swoje trasy uczestników 
w każdym wieku i różnym stopniu zaawansowania 

Wielkie odliczanie do Biegu Lwa
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Mieszkanki gminy Dopiewo – ro-
werzystka paulina Frelich w parze 
z psem Majką, zostały wicemi-
strzyniami świata w bikejoringu 
podczas tegorocznych mistrzostw 
świata we francuskim pledran 
28.04.-1.05.2022 r. Bikejoring 
to wyścigi rowerowe w terenie,  
w których pies zaprzęgowy biegnie 
przed jednośladem na lince.

Niewiele dzieliło paulinę i Maj-
kę od złota. w przejeździe pierw-

szego dnia były w swojej katego-
rii bezkonkurencyjne, uzyskując  
4 sekundy przewagi. podczas prze-
jazdu następnego dnia wywrotka 
„zabrała” nieco czasu i jedną trze-
cią rowerowej kierownicy duetowi 
z Dopiewca, który przekroczył linię 
mety jako drugi. 

paulina i Majka obroniły tytuł 
wicemistrzyń świata, ustępując 
jedynie polce szwedzkiego pocho-
dzenia silvii strandberg z psem 

Giro, której zwycięstwo również 
nie przyszło gładko, bo po drodze 
straciła łańcuch. polki mimo per-
turbacji były szybsze od kilkudzie-
sięciu zespołów walczących w kate-
gorii „kobieta – senior”. 

w mistrzostwach wzięło udział 
800 zawodników i 1000 psów z ca-
łego świata. oprócz rowerzystów z 
psami na linkach startowali rów-
nież biegacze.

paulina kilka razy zdobyła pu-

char polski. Ma na swoim koncie 
wiele tytułów mistrzowskich. Jest 
wielokrotną medalistką mistrzostw 
polski, aktualną wicemistrzynią 
polski, mistrzynią Czech, Niemiec, 
słowacji. Należy do klubu psich 
sportów zaprzęgowych „wata-
ha północy”. oprócz bikejoringu 
laury zdobywa startując w psich 
zaprzęgach z saniami. trenuje psy 
zaprzęgowe od 12 lat. z mężem ma 
ich 9. zajmuje się też psią fizjote-

rapią i prowadzi sklep zoologicz-
ny (happy-fizjo.pl, happy-zoo.pl). 
Gmina Dopiewo wsparła wyjazd 
pauliny i Majki na mistrzostwa 
świata w pledran.

Wicemistrzynie świata z gminy Dopiewo
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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