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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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Kurdesz 
Kasztelański

28 i 29 maja w Kostrzynie odbędzie się 42. Kurdesz Kasztelański. Przewidziano 
wiele atrakcji, m.in. występ zespołu Happysad (na zdjęciu). STR. 8

Janowicz wraca na Poznań Open! STR. 15
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2 KrótKo z powiatu

Realizatorem programu jest przy-
chodnia edictum Plus w Poznaniu 
przy ul. Mickiewicza 31. Decyduje 
kolejność zapisów. należy się po-
spieszyć, bo w niektórych gminach 
nie ma już miejsc. Dotychczas 
z akcji skorzystało ponad 10 tysięcy 
dzieci. Wydaliśmy na ten cel blisko 
5 mln zł.

– W tym roku planujemy prze-
znaczyć na szczepienia przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego 
650 tys. zł. Polityka prozdrowotna 
jest dla samorządu powiatowego 
bardzo ważna. o programach profi-
laktycznych i działaniach edukacyj-
nych związanych z zapobieganiem 
nowotworom powinniśmy mówić 
dużo i głośno. to szczytny cel słu-
żący zdrowiu przyszłych pokoleń 
– powiedział Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. – Dodam, że dzieci 
otrzymują szczepionkę 9-walentną, 
dającą obecnie największą ochronę.

zapisywać się można pod nu-

merami telefonów 573  149 181 
i 789  901  542 lub na adres email: 
powiathpvzapisy@gmail.com. Pla-
nuje się, że pierwsza dawka szcze-
pionki będzie podawana w maju 
i czerwcu, natomiast druga w paź-
dzierniku i listopadzie. szczegóło-
wy harmonogram opublikowano 
na stronach www.powiat.poznan.pl 
i www.edictum.pl. 

osoby, które przyjęły tylko jedną 
dawkę w ramach programu reali-
zowanego przez samorząd w roku 
ubiegłym, mają możliwość otrzy-
mania kolejnej, uzupełniającej. Wa-
runkiem jest zachowanie odstępu 
od 5 do 13 miesięcy od pierwszego 
nakłucia. na szczepienie kończące 
cykl można zgłaszać się w edic-
tum bez wcześniejszej rejestracji 
we wtorki (godz. 16.00 – 18.00) 
oraz czwartki (godz.14.00 – 16.00)  
od 17 maja br.

– edukacja dotycząca szczepień 
profilaktycznych jest niezwykle 

ważna. Dlatego powiat poznański 
każdego roku podejmuje działania 
informacyjne dotyczące zapobie-
gania nowotworom szyjki macicy 
i innym chorobom wywołanym 
przez wirus brodawczaka ludzkie-
go – mówiła elżbeta tonder, dyrek-
tor Wydziału spraw społecznych 
i zdrowia starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. 

Warto przypomnieć, że na po-
czątku roku powiat poznański zo-
stał uhonorowany tytułem „zdrowy 
samorząd” za akcję profilaktycz-
nych szczepień przeciwko hPV. to 
już trzecia nagroda z tego tytułu. 
Ponadto w ramach konkursu „sa-
morządowy lider” uzyskał wyróż-
nienia: „honorowy ekspert w za-
kresie profilaktyki grypy” i „lider 
w innowacjach w zakresie profilak-
tyki grypy”. Więcej informacji na 
stronie: https://powiat.poznan.pl/
program-polityki-zdrowotnej-wi-
rus-hvp/. JF

HPV - zapisz dziecko na szczepienie
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Rozpoczął się finansowany przez powiat poznański bezpłatny 
program szczepień przeciwko hPV dla młodzieży z rocznika 
2008. W przypadku braku zgłoszeń ze strony dziewcząt 
możliwe będzie objęcie nimi chłopców
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ski. Jest też 30 przepisów kuchni 
ukraińskiej. Udało mi się to wszyst-
ko połączyć i opatrzeć zdjęciami – 
powiedziała autorka.

– Moim zamiarem jest też przy-
gotowanie książki o Polsce dla 
Ukraińców. Gdybym mogła się roz-
dwoić, to bym się wzięła za jej pisa-
nie. Byłaby ona inna od tej, o któ-
rej myślałam. z pewnością byłaby 
przydatna dla Ukraińców, których 
tylu znalazło się w Polsce. sprawa 
jest aktualna, tylko czasu na razie 
brakuje – dodała. 
Adam Mendrala

Dopiewo

ReKlaMa

obydwoje zostali przy okazji ude-
korowani medalami „labor omnia 
Vinci” przez przedstawicieli towa-
rzystwa hipolita cegielskiego w Po-
znaniu – prezydenta dra Mariana 
Króla i sekretarza Dominika Górne-
go. W spotkaniu uczestniczył Paweł 
Jazy – zastępca wójta gminy Dopie-
wo, który pogratulował wyróżnienia 
społecznikom. Wielokrotnie przy-
czynili się oni swoją działalnością 
do krzewienia idei pracy organicz-
nej, dając przykład innym jak „zwy-
ciężać - pracując”. 

– Kapituła podjęła decyzję o uho-
norowaniu „hipolitami” dwóch 
wspaniałych osób w uznaniu dla ich 
działalności społecznej, charytatyw-
nej i obywatelskiej. nie ma bardziej 
symbolicznego momentu na deko-
rację niż przekazanie karetki – po-
wiedział Dominik Górny.

– ten medal jest wyrazem podzię-
kowania za Wasze serce i stosunek 
do innych ludzi. niech hipolit Wam 
szczęści! – dodał Marian Król, który 
przedstawił sylwetkę patrona meda-
lu i towarzystwa – hipolita cegiel-
skiego, będącego dla Wielkopolan 
człowiekiem czynu i symbolem pra-
cowitości. 

– Jeśli ta nasza karetka uratu-
je choć jedno ludzkie życie, speł-
ni swoje zadanie. Jestem arabem 
i w dzieciństwie czułem bliskość 
wojny. Pamiętam pomoc europej-
ską dla państw arabskich. Mimo 
różnic kulturowych potrzeby ludz-
kie podczas wojen są podobne. 
Wszyscy potrzebujemy bezpieczeń-
stwa. Jestem lekarzem, więc w moją 
zawodową aktywność jest wpisane 
pomaganie drugiemu człowiekowi 
– wytłumaczył ahmad Faza. 

zanim karetka opuściła gminę 
Dopiewo, podjechała pod Gminny 
Magazyn Pomocy humanitarnej, 
gdzie samorządowi wolontariusze 
wypełnili ją materiałami higienicz-
nymi i żywnością. zostaną one prze-
kazane na Ukrainę – bo szkoda by 
było wolnego kursu. Karetka, już na 
terenie Ukrainy, za lwowem, zosta-
ła odebrana przez 76. Brygadę Pie-
choty Morskiej i odjechała w stronę 
frontu, zgodnie z dyspozycją ukra-
ińskiego Ministerstwa zdrowia.

ahmad Faza pochodzi z Jordanii 
i mieszka w Polsce od 50 lat, jest 
dermatologiem i przedsiębiorcą, 
prezesem stowarzyszenia Kultury 
arabskiej „arabia” w Poznaniu. 
Jest człowiekiem skromnym. Mało 
osób wie, że we lwowskim Muzeum 
Jana Pawła ii znajduje się figura 
Matki Boskiej z drewna drzewka 
oliwkowego, które rosło w Palesty-
nie, którą podarował dopiewianin 
ahmed Faza, co miało miejsce w 
ubiegłym roku.

towarzystwo Przyjaciół Ukrainy 
przekazało wcześniej, za wschod-
nią granicę Polski, 4 karetki i 15 
innych samochodów dla służb me-
dycznych. Jej prezes – Weronika 
Marczuk jest Ukrainką mieszkającą 
w Polsce od ponad 30 lat, jednocze-
śnie pełni funkcję wiceprezes Pol-
sko-Ukraińskiej izby Gospodarczej.

– staramy się pomagać. Dostar-
czamy samochody i inne dary, ale 
opiekujemy się też dziećmi, które 
przyjechały do Polski z 5 domów 
dziecka, w sumie 300 dzieci. sy-
tuacja nie jest łatwa, bo potrzebna 
jest pomoc psychologiczna. Rzeczy-
wistość jest bardziej przejmująca 
od tego, co widać w telewizji – po-
wiedziała prezes Marczuk. Mamy 
w stowarzyszeniu wywieszone dwie 
flagi ukraińską i polską. Jedna moja 
noga, ta mocniejsza, jest tutaj, 
w Polsce, ale druga jest w Ukrainie, 
mimo że większość życia mieszkam 
w Polsce. Łatwiej mi zrozumieć, co 
czują moi rodacy, ich ból. 

W zeszłym roku Weronika Mar-
czuk wydała książkę „o!Ukraina”, 
w której przybliża swoją ojczyznę 
Polakom. Ma zamiar opracować po-
dobne wydawnictwo przybliżające 
Ukraińcom Polskę. 

– album „o!Ukraina” był moim 
marzeniem od dawna. zawiera 30 
tematów, które zawsze interesowa-
ły Polaków. to podsumowanie 30 
lat stosunków polsko – ukraińskich 
i moich 30 lat w Polsce. ciekawost-
ki, fakty, rzeczy nieznane. nie jest to 
wyłącznie moje dzieło. 10 tematów 
powierzyłam rozmówcom. o dy-
plomacji opowiada ambasador Jan 
Piekło, o kulturze czesław Śpiewa, 
o piłce nożnej Mariusz lewandow-

Pod linię ukraińsko – rosyjskiego frontu wyjechała 11 maja z Dopiewa karetka pogotowia. samochód, 
który kilka lat służył dopiewskiej Przychodni nzoz „Prima – Med” został przekazany do Ukrainy przez 
jej właściciela i lekarza – Ahmada Fazę na ręce Weroniki Marczuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ukrainy

Karetka odjechała na front
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o gminie Dopiewo czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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znakomita muzyka, świetne aran-
że, gwarancja wysokiego poziomu 
wykonawczego – zarówno muzyki 
klasycznej, jak i standardów muzyki 
rozrywkowej. to wszystko zapewni 
Kwartet aulos, który z okazji Dnia 
Wolności, 4 czerwca, da koncert 
przy Dworku w sierosławiu (gm. 
tarnowo Podgórne). Początek o 19, 
wtęp wolny.

zespół aulos istnieje od 1997 
r., tworzą go absolwenci akademii 
Muzycznej – obecnie soliści orkie-
stry teatru Wielkiego w Pozna-
niu: Karolina Modzelewska (flet), 
Mariusz Dziedziniewicz (obój), 
Krzysztof Mayer (klarnet), Dariusz 
Rybacki (fagot). Przez wiele lat ze-
spół występował jako Poznańskie 
trio stroikowe.

od jesieni 2004 r. po nawiązaniu 
współpracy z flecistką Karoliną Mo-
dzelewską – nie rezygnując z grania 
w trio – zespół występuje głównie 
w kwartecie jako Kwartet aulos. Po-
łączenie długoletniego doświadcze-
nia w kameralistyce Poznańskiego 
tria stroikowego z możliwościami 
brzmieniowymi fletu, poszerzyło 
środki wyrazu artystycznego zespo-
łu, oraz pozwoliło jeszcze bardziej 
wzbogacić repertuar. Poza koncer-
tami w rodzinnym Poznaniu, zespół 
koncertuje na terenie całej Polski 
oraz za granicą. Był wielokrotnie 

gościem Festiwalu Moniuszkow-
skiego w Kudowie zdroju, Festi-
walu Mozartowskiego w Poznaniu, 
Festiwalu Muzyki Kameralnej i or-
ganowej w Wolsztynie, brał udział 
w koncertach Festiwalu ave Maria 
w czeladzi, wielkopolskiego festi-
walu Musica sacra – Musica Pro-
fana.

Muzycy zespołu sami opracowują 
aranżacje swoich utworów, co obok 
radości grania, daje im też satys-
fakcję tworzenia, układania mate-
rii dźwiękowej zgodnie z własnym 
poczuciem estetyki. Precyzyjnie 

wypełniają przestrzeń dźwiękową, 
każąc słuchaczom zapomnieć, że 
grają tylko cztery instrumenty. Po-
trafią w czterech głosach zawrzeć 
zarówno muzykę oper Mozarta, 
symfonicznych „tańców Węgier-
skich” Brahmsa, jak i big-bando-
wych kompozycji Glenna Millera.

Podczas czerwcowego koncertu 
będzie można usłyszeć m.in. Badi-
nerie J. s. Bacha, Mazurek B-dur              
F. chopina, ale także takie utwory 
jak love and marriage J. Van  hau-
sena, Gabriel’s oboeb e. Morricone 
czy też Vabank h. Kuźniaka. MW

tarnowo poDgórne

Dni Gminy tarnowo Podgórne 
rozpoczną się 27 maja Świętem 
samorządu terytorialnego połą-
czonym z otwarciem centrum inte-
gracji obywatelskiej Przeźmierowo. 
Przypomnijmy: to miejsce spotkań 
dla społeczności gminy tarnowo 
Podgórne, w szczególności miesz-
kańców Przeźmierowa, m.in. dla 
rady sołeckiej, koła seniora, lokal-
nych grup i organizacji pozarządo-
wych. została tu także przeniesiona 
filia Urzędu Gminy tarnowo Pod-
górne oraz posterunek policji.

sobotnia impreza (28 maja) 
zainaugurowana zostanie wspól-
ną Radosną Paradą Mieszkańców 
„Gmina to My”. Poprowadzi ją 
Młodzieżowa orkiestra Dęta Gminy 
tarnowo Podgórne z Mażoretkami. 
o 15.30 wyruszy z parkingu przy 
osP tarnowo Podgórne i ul. Pocz-
tową pójdzie do Parku 700-lecia. od 
godz. 16 wystąpią seniorzy z Fun-
dacji „nigdy nie jest za późno”, 
a później – zespół Pieśni i tańca 
„lusowiacy”. następnie zaprezen-
tuje się studio Piosenki – młodzież, 
pod kierownictwem ady Mańczak-
-Rogoży i Pawła Rogoży, zaśpiewa 
znane utwory w nowych aranża-
cjach. Wieczorną muzyczną ucztę 
zapoczątkuje zespół tUGa. chwilę 
później, na scenie pojawią się sio-
stry Melosik – Dagmara i Martyna. 
Bliźniaczki zaprezentują swój au-
torski materiał utrzymany w stylu 
pop/country. ich melodyjne i kobie-
ce piosenki wyróżniają się zarówno 

naturalnie spójnymi głosami, prze-
nikliwymi tekstami jak i rdzennym, 
gitarowym brzmieniem. 

Gwiazdą wieczoru będzie Grze-
gorz hyży. Premiera jego debiu-
tanckiego albumu „z całych sił”  
odbyła się w 2014 r. od tamtego 
momentu światło dzienne ujrzało 
5 singli, wszystkie okazały się wiel-
kimi przebojami: wydany w 2016 r. 
singiel „Pod Wiatr” osiągnął status 
Potrójnej Platyny, a „o Pani” stała 
się najczęściej graną polską piosen-
ką w polskich rozgłośniach radio-
wych w 2017 r. Po występie hyżego, 
publiczność będzie miała okazję 
obejrzeć spektakularny pokaz lase-
rowy, a na koniec: zabawa w rytm 

muzyki, którą zaproponuje DJ Jere-
mi – zawodowy muzyk, saksofoni-
sta, aranżer oraz akustyk w jednym. 

Po intensywnej sobocie, w nie-
dzielę, 29 maja, przyjdzie czas na 
typowo rodzinną integrację – dla 
młodszych, starszych i najstarszych. 
Będzie można pobawić się w strefie 
Dziecięcej, a także zjeść wspólny 
posiłek w strefie Gastronomicznej. 
o wszystkie te atrakcje zadba m.in. 
Urząd Gminy tarnowo Podgórne, 
GoK sezaM, osiR oraz Fundacja 
Mój Mount everest. ciekawe zapo-
wiada się także oferta kulturalna. 
specjalnie na Dni Gminy, uczest-
nicy projektu teatr w Każdej Wio-
sce zaprezentują wspólny spektakl 

„Planeta ziemia” nawiązujący do 
przyrody i stworzenia świata.  

Jak rodzinne, międzypokole-
niowe świętowanie, to musi na 
nim wystąpić Dziecięcy zespół 
Pieśni i tańca ludowego Modra-
ki. oprócz tradycyjnego śpiewu 
i tańca, część dzieci wraz z innymi 
podopiecznymi GoK sezaM, za-
prezentuje się także na… wybiegu, 
pokazując stroje ludowe. Publicz-
ność będzie miała też okazję obej-
rzeć nietuzinkowy pokaz mody 
autorstwa lokalnej projektantki 
elżbiety Mazurek, laureatki głów-
nej nagrody w 44. edycji Konkursu 
o srebrną Pętelkę. zaprezentuje 
ona kolekcję „sheRlocKeD” 

inspirowaną słynnym detektywem.
o godzinie 16.30 rozpocznie się 

koncert Roksany „Roxie” Węgiel. 
Piosenkarka zyskała popularność 
dzięki zwycięstwu w pierwszej edy-
cji programu the Voice Kids w 2018 
r. tego samego roku, reprezentując 
Polskę, wygrała w 16. Konkur-
sie Piosenki eurowizji dla Dzieci 
w Mińsku. 

Pozostając w muzycznym klima-
cie, po koncercie Roksany na sce-
nę wkroczy zespół Uqsquad, który 
reprezentuje międzypokoleniowa 
formacja zintegrowana osobliwych 
miłośników ukulele. Kto miał okazję 
posłuchać ich, choćby w czasie fina-
łu Wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy, ten przyzna nam rację, że 
takiej grupy nie sposób zapomnieć!

z głośnym przytupem mieszkań-
cy zakończą wspólne świętowanie. 
Puzony, waltornie, saksofony, klar-
nety, flety, perkusje i wiele innych 
instrumentów będzie można po-
słuchać podczas koncertu orkiestr, 
gdzie gościnnie zaprezentują się 
opalenicka orkiestra Dęta i orkie-
stra ze Środy Wielkopolskiej. oczy-
wiście nie zabraknie też Młodzieżo-
wej orkiestry Dętej Gminy tarnowo 
Podgórne pod dyrekcją Pawła Jok-
sa, która stała się wizytówką gminy. 
towarzyszyć jej będą Mażoretki. 
Magdalena Woźniak

Grzegorz hyży, Roksana Węgiel i siostry Melosik wystąpią podczas tegorocznego święta mieszkańców 
gminy tarnowo Podgórne. Na uczestników czeka jednak o wiele więcej niespodzianek

Dni Gminy Tarnowo Podgórne 2022
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21 czerwca gmina tarnowo Podgór-
ne organizuje wyjazd na cmentarz-
-Mauzoleum w Palmirach, by uczcić 
pamięć agnieszki Dowbor Muśnic-
kiej, córki gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego. tradycyjnie delegacji 
towarzyszyć będzie eskorta moto-
cyklowa. 

Jak co roku prowadzi ją wójt tar-
nowa Podgórnego tadeusz czajka. 
Jeżeli chcesz się przyłączyć do tej 
wyprawy, to zgłoś się na promocja@
tarnowo-podgorne.pl – zachęcamy 
do udziału wszystkich, którzy chcą 
w ten sposób oddać hołd poległym 
w obronie ojczyzny. ARz

Do Palmir! Muzycznie w Sierosławiu

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 29 kwietnia 2022 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne,  

ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

oGŁoszenie

Fo
t.

 M
at

e
R

ia
Ły

 P
R

a
so

W
e

 

Fo
t.

 t
o

M
a

sz
 K

o
R

y
l



5
nr 228 / 23 maja 2022

pobieDzisKa 

– Usłyszałam: „o mój Boże, on nie 
oddycha”. Wbiegłam do mieszka-
nia, z którego dobiegał krzyk i zo-
baczyłam kobietę z dzieckiem na 
ręku – mówi agata szczepaniak, 
druhna z ochotniczej straży Po-
żarnej w Kociałkowej Górce (gm. 
Pobiedziska), laureatka konkursu 
strażak Roku Powiatu Poznańskie-
go za rok 2021. 

Kiedy ratowniczka zaczynała ak-
cję, dziecko było już sine, nie oddy-
chało. 

– Wykonałam szybką kontrolę 
aBc, czyli udrożniłam drogi odde-
chowe, sprawdziłam oddech oraz 

oznaki krążenia i przystąpiłam do 
wykonania pięciu oddechów ratow-
niczych. Po tej czynności chłopiec, 
odzyskał przytomność – wspomina 
agata szczepaniak. Do zdarze-
nia doszło latem ubiegłego roku, 
w Kociałkowej Górce. Dziecko mia-
ło niecały roczek.

14 maja, w Jednostce Ratow-
niczo Gaśniczej nr 4 w Poznaniu, 
w trakcie obchodów Dnia strażaka, 
druhna agata szczepaniak oraz st. 
ogniomistrz Krzysztof Kaniewski 
z JRG nr 8 w Poznaniu nagrodzeni 
zostali przez Jana Grabkowskiego, 
starostę powiatu poznańskiego. 16 

maja ratowniczka wraz z Komen-
dantem Gminnym osP Krzysz-
tofem słupskim i wiceprezesem 
zarządu oddziału Miejsko-Gmin-
nego osP, radnym Piotrem Racz-
kiem spotkali się z burmistrzem 
miasta i gminy Pobiedziska. Były 
gratulacje i kwiaty. 

– cieszę się, że małe dziecko 
zostało uratowane, że zrobiła to 
druhna z naszej ochotniczej straży 
Pożarnej w czasie, kiedy wcale nie 
była na dyżurze. to pokazuje, że 
finansowanie osP, wysyłanie dru-
hów na szkolenia ma sens – mówi 
burmistrz ireneusz antkowiak. 

zdaniem druhny, ktoś kto chce 
być strażakiem, musi kochać 
to co robi i stale się doskona-
lić. Druhna pochodzi z rodziny, 
w której strażackie tradycje są 
silne. strażakiem był jej dziadek 
i ojciec. strażakiem nadal jest 
brat laureatki. 

W roku ubiegłym w konkursie 
strażak Roku 2020 ii nagrodę 
otrzymał Karol Świątek z osP Po-
biedziska. na wyróżnienie zasłużył 
między innymi tym, że zatrzymał 
i przekazał policji… nożownika, 
który zaatakował kobietę. 
RD 

Jak długo przygotowywała się 
Pani do tego startu? 

- Przyglądałam się tej imprezie 
od lat. Jednak startu nie planowa-
łam. W maju tego roku miałam 
wystartować w maratonie. tak 
się nie stało. Kiedy postanowiłam 
spróbować sił w Wings for life, 
zapisy były już zakończone. na dwa 
dni przed biegiem, znajomi z firmy 
Blum team z okolic swarzędza, 
która wykupiła pakiety startowe, 
zaproponowali mi udział w ich 
drużynie. Była jeszcze kwestia tego, 
czy zdążymy przepisać pakiet. o 
tym, że wystartuję, wiedziałam więc 
dopiero w czwartkowy wieczór. 
skontaktowałam się z moim trene-
rem, który wyraził zgodę na  start. 
Później nastawiałam się na bieg, 
sądząc, że dam radę przebiec około 
48 kilometrów. Przebiegłam 53,5 
kilometra w 3 godziny 37 minut. 
Do tej pory biegałam dystanse 
dużo krótsze 5 i 10 kilometrów. 
trudno było mi oszacować, ile 
mój organizm będzie w stanie 
wytrzymać. Pokonanie tak długiego 
dystansu to coś innego niż to, co 
robiłam wcześniej. znaczną część 
biegu pokonywałam w tempie dużo 
niższym od mojej granicy szybko-
ści, to jest kilometr w 3 minuty 30 
sekund. obawiałam się „ściany” 
po przebiegnięciu trzydziestego 
kilometra. Biegłam więc z dużym 
zapasem i dopiero po 30 kilometrze 
poczułam się rozgrzana. zaczę-
łam przyspieszać. na ostatnim 

kilometrze byłam jednak zmęczona. 
zaczęłam myśleć, niech mnie to 
auto już dogoni. Kiedy to się stało i 
dowiedziałam się, że jestem drugą 
na świecie, wybuchła wielka radość. 

Od jak dawna Pani biega? 

- Biegam od kilkunastu lat, ale 
trenuję od 6 lat. Miałam przerwę 
spowodowaną epidemią covid. im-
prezy sportowe były odwoływane, 
ograniczono możliwość wychodze-
nia z domu, więc nie trenowałam. 
Wznowiłam zajęcia w czerwcu 
ubiegłego roku. 

Co oprócz sportowego aspektu 
skłoniło Panią do startu? 

- Ważne było przesłanie biegu, 
czyli to, że uczestnicy biegną dla 
osób, które z powodu urazu rdzenia 
kręgowego nie mogą biegać. na 
ostatnich kilometrach szukając 
rezerw, myślałam o tym, żeby dać 
tym ludziom jak najwięcej.

Rozmawiał: Robert Domżał 
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antoni Palluth urodził się 11 maja 
1900 r. W piątek, 13 maja w Pobie-
dziskim ośrodku Kultury autorka 
książki „Więcej niż enigma. histo-
ria antoniego Pallutha” opowiadała 
o tym, w jak niezwykłych okoliczno-
ściach usłyszała o tej postaci. 

– nie byłoby tej książki, gdyby nie 
mój syn i piłka nożna – wspominała 
Beata Majchrowska. zdradziła też 
niektóre tajemnice swojego warsz-
tatu pracy. Publiczność zobaczyła 
zdjęcia z miejsc, które autorka od-
wiedziła, by zdobyć informacje do 
opowieści o Pallucie. zaprezento-
wała też fotografie konstruktora re-
pliki enigmy, jego bliskich i współ-
pracowników, które nie znalazły się 
w publikacji. 

Urodzinowe spotkanie stało się 
okazją do wyróżnienia Mieczysława 
Kędziory. Mimo że Pan Mieczysław 
od lat mieszka w Poznaniu, bardzo 
skutecznie zabiegał o to, by pamięć 
o antonim Pallucie była w Pobiedzi-
skach żywa. opowieści gości wie-
czoru wspaniale dopełnił piosenka-
mi z lat 1914-1939 chór „Melodia” 
prowadzony przez stanisława hor-
bika.

W sobotę na trasę gry miejskiej 
„ludzie stąd. Pobiedziska cena wol-
ności” wyruszyły zespoły składające 
się z młodzieży i dorosłych miesz-
kańców gminy. Poszukiwali miejsc 
związanych z pogromcą enigmy 
i pobiedziskimi oficerami, zamor-
dowanymi w Katyniu. organizato-
rami obchodów był Urząd Miasta 
i Gminy Pobiedziska, Pobiedziski 

Klub Rowerowy, członkowie towa-
rzystwa Miłośników Pobiedzisk, Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Pobiedziska, Pobiedziski ośrodek 
Kultury, ośrodek sportu i Rekreacji 
oraz centrum szyfrów enigma. RD

Pierwszy w Pobiedziskach wieczór z Beatą Majchrowską autorką 
książki „Więcej niż enigma. historia antoniego Pallutha” i pierwsza 
edycja gry miejskiej złożyły się na obchody 122 rocznicy urodzin 
pobiedziszczanina, który przyczynił się do rozszyfrowania 
niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma

Rozmowa z Patrycją talar, zwyciężczynią polskiej edycji 
biegu Wings for life, zawodniczką olimpii Poznań, 
która uzyskała drugi wynik na świecie, mieszkanką 
Pobiedzisk, reprezentującą w biegu Blum team

W rocznicę urodzin 
Antoniego Pallutha

Druhna z Kociałkowej Górki Strażakiem Roku

o gminie Pobiedziska 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Biegła jak na skrzydłach

Burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak wraz z mieszkańcami 
miasta i Mieczysławem Kędziorą złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą Antoniego Pallutha.

Uczestnicy gry miejskiej „Pobiedziska cena wolności” z Beatą Majchrowską. 

W tegorocznej edycji Wings 
for life World Run w 165 
krajach udział wzięło 161 892 
osób reprezentujących 192 
narodowości. zebrano 4,7 mln 
euro na badania nad rdzeniem 
kręgowym. 

Wings for Life 
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zgodnie z ustaleniami z przed-
stawicielami sołectw owińska 
i Bolechówko/Potasze najbardziej 
pożądanym przeznaczeniem po-
mieszczeń na parterze jest przy-
chodnia lekarza rodzinnego. Pa-
miętajmy jednak, że tego typu 
działalność podlega ścisłym ry-
gorom. te zostały uwzględnione 
przez projektanta przy zmianach 
w dokumentacji dostosowujących 
budynek do tego typu działalności. 
na parterze znalazłby się też jeden 
lokal użytkowy.  

Pierwsze piętro i poddasze ze 
względu na ograniczoną dostępność 
(lokale użyteczności publicznej mu-
szą być obowiązkowo dostępne dla 
osób z niepełnosprawnością) będą 
najprawdopodobniej przeznaczone 
na komercyjną działalność usługo-
wą i biurową.

Wykonawcą zostało przedsię-

biorstwo Weno sp. z o.o. sp. k. 
z chodzieży. inwestycja ma koszto-
wać prawie 4,5 mln zł, z czego kwo-

ta 3.761.674,50 zł stanowi dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład - Programu inwestycji 

strategicznych. zakończenie prac 
planowane jest w iV kwartał 2023 
r. Red

czas, by ostatni zaniedbany budynek dworca w gminie czerwonak zmienił się nie do poznania. 9 maja 
podpisana została umowa z wykonawcą modernizacji zabytkowego obiektu w Owińskach

Podpisano umowę na modernizację 
zabytkowego dworca w Owińskach
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W ramach poprawy dostępności 
usług publicznych dla mieszkańców 
o szczególnych potrzebach urucho-
miona została dla Państwa usługa 
Mobilny Urzędnik, polegająca na 
realizacji spraw urzędowych przez 
pracowników urzędu w miejscu 
Państwa zamieszkania na terenie 
gminy czerwonak.

Kto może skorzystać z usługi  
Mobilnego Urzędnika?
Uprawnionymi do skorzystania 

z usługi Mobilnego Urzędnika są 
mieszkańcy Gminy czerwonak, 
którzy spełniają jedno z poniższych 
kryteriów:

1. osoby, które posiadają orzecze-
nie o  niepełnosprawności w  umiar-
kowanym lub   znacznym stopniu, 
albo posiadają orzeczenie o  nie-
pełnosprawności, wydanym przed 
ukończeniem 16 roku życia;

2. osoby w wieku 65+;
3. osoby osłabione chorobami, 

z  czasowym lub trwałym ograni-
czeniem możliwości poruszania się 
i  dotarcia do miejsca świadczenia 
usług;

4. osoby zależne 15+;

5. opiekunowie faktyczni osób 
zależnych lub opiekunowie z pieczy 
zastępczej.

Jak skorzystać z usługi Mobilnego 
Urzędnika?
osoby zainteresowane skorzysta-

niem z usługi Mobilnego Urzędnika 
dokonują zgłoszenia:

• telefonicznego na numer: 61 65 
44  205; zgłoszenia są przyjmowa-
ne codziennie w godzinach pracy 
Urzędu Gminy czerwonak tj. ponie-
działek 9.00-17.00, wtorek-piątek 
7.30-15.00

lub
• pocztą elektroniczną – wysyła-

jąc wiadomość/ email ze zgłosze-
niem sprawy na adres: 

monika.pludra@czerwonak.pl.
Usługi Mobilnego Urzędnika 

realizowane są od poniedziałku do 
piątku w  godzinach: 10.00-14.00, 
w  najbliższym dniu, w  którym do-
stępny jest wolny termin. zgłosze-
nia są realizowane w kolejności ich 
przyjęcia.

W zgłoszeniu należy krótko wy-
jaśnić:

• czego dotyczy sprawa;
• podać imię i nazwisko;
• adres zamieszkania;
• numer telefonu do kontaktu.

Zakres usług świadczonych  
w ramach Mobilnego Urzędnika:
• złożenie wniosku o Czerwonac-

ką Kartę seniora;
• złożenie wniosku o Czerwonac-

ką Kartę Dużej Rodziny;
• zgłoszenie zamiaru usunięcia 

drzew, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele nie-
związane z prowadzenie działalno-
ści gospodarczej.

Usługa Mobilny Urzędnik jest 
bezpłatna!

zakres usług świadczonych przez 
Urząd Gminy czerwonak w formie 
mobilnej będzie stopniowo zwięk-
szany. Red 

Mobilny Urzędnik w gminie Czerwonak

o gminie czerwonak czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

załatw urzędową 
sprawę bez wycho-
dzenia z domu

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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W sali Miejskiej w Buku gościła 
Weronika Marczuk – producentka 
filmowa, z wykształcenia praw-
nik, urodzona w Kijowie, od 30 
lat mieszkająca w Polsce, preze-
ska  towarzystwa Przyjaciół Ukra-
iny w Polsce, autorka książki „o! 
UkraÏna”, która była inspiracją do 
rozmowy o Ukrainie. 

spotkanie poprowadziła liliana 
skibińska-szłapka, dziennikarka 
telewizyjna, która dopytywała au-
torkę między innymi, czy więcej po-
dobieństw, a może różnic pomiędzy 
Polakami a Ukraińcami? – Duch 
wolności, potrzeba niepodległości 
zawsze łączyły oba narody, a dzielą 
z pewnością różnice kulturowe. ale 
co tu dużo mówić o różnicach, skoro 
pomimo ich, a może wręcz na prze-
kór, Polacy przez cały czas okazują 
tak wielkie serce dla uchodźców z 
Ukrainy – mówiła Weronika Mar-
czuk.

agnieszka słaby, kierownik 
ośrodka Pomocy społecznej 
w Buku i koordynator pomocy 
uchodźcom z Ukrainy w gminie, 
zapytała autorkę książki, jak ocenia 

reakcję Polaków na tak duży napływ 
uchodźców z Ukrainy. 

– obywatele Ukrainy zostali przy-
jęci w Polsce nadspodziewanie do-
brze i ma to ogromne znaczenie, też 
w kontekście historycznym. Polacy 
okazali się niesamowicie miłosierni, 
co pokazuje, ile w nich ogromnych 
pokładów dobroci. Każdy uchodźca 
z Ukrainy to widzi, docenia i dzię-
kuje. Jednak oczywiście naturalne 
jest to, że osoby pomagające chcą 
w końcu wrócić do swoich obowiąz-
ków, rodzin i po prostu odpocząć. 
socjolodzy przewidują odwrócenia, 
niechęć, a nawet agresję w stosun-
ku do Ukraińców i nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Dlatego zadaniem 
rządu Polski jest zapewnić pomoc 
systemową i tym celu powinna być 
armia specjalistów, którzy będzie 
pomagać zawodowo, a nie jako wo-
lontariusze – odpowiedziała.

Po spotkaniu w sali Miejskiej 
burmistrz Paweł adam zaprosił We-
ronikę Marczuk na spotkanie z pra-
cownikami Biblioteki Publicznej w 
Buku w ramach tygodnia Bibliotek.
Edyta Wasielewska

Burmistrz Paweł adam oraz skarb-
nik MiG Buk aleksandra szajek 
podpisali umowę na dofinansowa-
nie inwestycji „Przebudowa i budo-
wa drogi gminnej szewce Dobieżyn 
– etap ii” w wysokości ponad 3 mln 
zł.

W ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rozwój infrastruk-
tury wielkopolskich samorządów 
zostało przeznaczonych łącznie po-
nad 30 mln zł. 16 maja wojewoda 
Michał zieliński zawarł 24 umowy 
z 20 samorządami z 16 powiatów z 
Wielkopolski. W tej grupie znalazła 
się też gmina Buk, która skutecznie 
ubiega się o środki zewnętrzne i tym 
razem otrzymała dofinansowanie 
na „Przebudowę i budowę drogi 
gminnej szewce Dobieżyn – etap 
ii” w wysokości 3.154.335 zł, co sta-
nowi 50% wartości całej inwestycji 

wynoszącej 6.308.671 zł. zadanie 
jest na etapie postępowania prze-
targowego, w wyniku którego wy-
konawca przeprowadzi prace zwią-
zane między innymi z przebudową 
nawierzchni, odtworzeniem rowów. 

W 2019 r., też z RFRD gmina 
Buk pozyskała dofinansowania w 
wys. 808.231 zł na pierwszy etap tej 
inwestycji. W ramach tego zadania 
przebudowano 509 metrów drogi. 
Wybudowana droga posiada na-
wierzchnię bitumiczną, wykonane 
zostały także zjazdy do posesji oraz 
odtworzony został rów usytuowany 
wzdłuż drogi.

W chwili obecnej na ukończeniu 
jest ul. Górczaka w Buku, na budo-
wę której gmina również pozyskała 
dofinansowanie RFRD w wysokości 
1.644.995 zł. 
EWA

buK

Ponieważ, jak co roku, ma to być 
święto całej wielopokoleniowej 
społeczności, organizatorzy przy-
gotowali program, który wszystkich 
powinien zachęcić do udziału.

W piątek na bukowskim sta-
dionie zagrają Kapela zza Winkla, 
Mezo, agata sobocińska oraz Grze-
gorz chyży. artyści wykonują różne 
rodzaje muzyki - każdy z mieszkań-
ców usłyszy ze sceny coś dla siebie. 
całość poprowadzi prezenter Radia 
eska – Rafał adamczak. 

Piątek już od godzin popołudnio-
wych będzie także dniem atrakcji 
dla dzieci. najmłodsi zabrani zo-
staną w świat nauki i fantazji. W 
programie między innymi: interak-
tywny program pod tytułem „Ko-
smiczni odkrywcy”, kraina animacji 

(malowanie buziek, puszczanie me-
gabaniek mydlanych, skręcanie ba-
lonów) oraz park dmuchańców. Kto 
zaś w piątkowe popołudnie będzie 
spragniony malarskich doznań, 
może zajrzeć na wystawę obrazów 
Romana czeskiego z kościołem Św. 
Krzyża w Buku. 

sportowa sobota to z kolei węd-
karskie zmagania najmłodszych na 
stawie Baszta, miejskie wędkowanie 
z przymrużeniem oka, XXii sparta-
kus cup, turniej piłkarski skrzatów 
i żaków oraz prawdziwa gratka dla 
kibiców: mecz MKs Patria Buk – 
Pelikan niechanowo. tego dnia 
obchodzony będzie także 40. Jubi-
leusz biegowy mieszkańca Buku – 
Mariana szymańskiego. zarówno 
piątkowy, jak i sobotni wieczór za-

kończą kolejno zabawa przy muzyce 
z udziałem DJ-a (piątek) oraz dys-
koteka przy klasycznych rytmach 
disco (sobota). Wydarzeniom kul-
turalnym towarzyszył będzie kuli-
narny foodtrackowy Festiwal sma-
ków Świata, zatem będzie coś dla 
ducha i dla ciała. 

z kolei w niedzielę zapraszamy 
na Memoriał hieronima Łubińskie-
go na stawie Baszta oraz do sali 
Miejskiej na konsultacje społeczne 
w sprawie bukowskiego rynku. 

szczegóły na plakacie. zaprasza-
my serdecznie!
Izabela Dachtera-Walędziak

               3, 4 i 5 czerwca zapraszamy na stadion 
Miejski przy ulicy sportowej na Dni Gminy Buk 2022

Dni Gminy Buk

informacji z gminy Buk 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Ukraina jakiej nie znacie

Kolejne dofinansowanie

Autorka książki Weronika Marczuk z prowadzącą spotkanie Lilianą 
Skibińską-Szłapką.

Podpisanie umowy przez wojewodę Michała Zielińskiego i burmistrza 
Pawła Adama.

 NASZ PATRONAT
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14 i 15 maja w hali sportowej przy 
szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
strzynie zebrało się 6 najlepszych 
ekip z Polski, które po 2 turniejach 
eliminacyjnych, turniejach kwali-
fikacyjnych i w końcu turniejach 
półfinałowych uzyskały prawo do 

udziału w finale a MP w unihokeju 
w tej kategorii. 

Ostateczna kolejność:
i miejsce - UKs Bankówka zielon-
ka,
ii miejsce - sKs olimpia Łochów,

iii miejsce - UKs Victoria Gułtowy/
chrobry Brójce,
iV miejsce - Ks Gorący Potok sza-
rotka nowy targ,
V miejsce - UlKs Józefina,
Vi miejsce - UKs Fenomen Babi-
most. AB

Kostrzyn

Świeżo odebrany pojazd w asyście 
wozów z osP z Brzeźna, Kostrzyna 
oraz JRG3 przejechał pod nowo wy-
budowanym tunelem w Kostrzynie, 
by swoją podróż zakończyć w Guł-
towach, gdzie został godnie przy-
witany.

Gratulujemy wszystkim zebra-

nym na uroczystości, a druhom 
i druhnom osP Gułtowy życzymy, 
by pojazd służył jak najdłużej i jak 
najlepiej! 

Pozyskanie wozu zostało dofi-
nansowane przez MsWia kwotą 
400 tysięcy złotych, a resztę kwoty 
dołożyła gmina Kostrzyn. AB

Prezentujemy medal, jaki otrzyma 
każdy biegacz, który przebiegnie X 
Kurdeszową (za)Dyszkę. na awer-
sie znajduje się napis X Kurdeszowa 
(za)Dyszka oraz obrysy budynków 
z kostrzyńskiego Rynku.

na rewersie znajdziecie logo KKs 
1922 lechia Kostrzyn, która obcho-
dzi w tym roku swoje stulecie. 

zachęcamy do zapisów na stronie 
www.kurdeszowazadyszka.pl. 
ŁS

14 maja ochotnicza straż Pożarna 
w Gułtowach (gmina Kostrzyn) 
otrzymała nowy wóz strażacki

Nowy wóz strażacki

Medal na X Kurdeszową 
(Za)Dyszkę
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III miejsce drużyny z gminy Kostrzyn
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 informacji z gminy Kostrzyn 

szukaj także na   
naszglospoznanski.pl
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ośrodek Pomocy społecznej w tar-
nowie Podgórnym poszukuje osób, 
które chciałyby opiekować się oso-
bami starszymi, chorymi i niesamo-
dzielnymi, w ich mieszkaniach na 
terenie gminy tarnowo Podgórne. 

Proponujemy pracę w ramach 
umowy zlecenia. Wynagrodzenie 
w wysokości 19,70 zł brutto na 
godzinę oraz w wysokości 29,55 
zł brutto na godzinę za pracę wy-
konaną w niedziele i święta u osób 
samotnych w rozumieniu ustawy 
o pomocy społecznej.

organizując pracę, staramy się 
zapewniać usługi opiekuńcze „po 
sąsiedzku”, w taki sposób, aby oso-
ba zapewniająca opiekę zamiesz-
kiwała w najbliższym sąsiedztwie 
podopiecznego.

Możliwe jest zawarcie umowy zle-
cenia w wymiarze 2-3 godzin dzien-
nie, wg. możliwości czasowych oso-
by podejmującej się zapewnienia 

usług opiekuńczych. 
zakres usług opiekuńczo-pie-

lęgnacyjnych dostosowany jest do 
potrzeb podopiecznego i obejmuje:

- mycie, kąpanie, czesanie i ubie-
ranie chorego,

- pomoc przy załatwianiu potrzeb 
fizjologicznych,

- zapobieganie powstawaniu od-
leżyn i odparzeń,

- pielęgnacja zlecona przez leka-
rza,

- układanie chorego w łóżku i po-
maganie przy zmianie pozycji,

- posłanie łóżka, zmiana bielizny 
pościelowej i osobistej,

- karmienie chorego, o ile jego 
stan zdrowia wymaga tej czynności.

zainteresowanych podjęciem 
pracy prosimy o kontakt telefonicz-
ny z ośrodkiem, tel. 61 8959 340 lub 
61 8959 341.
Dariusz Nowakowski
Kierownik OPS Tarnowo Podgórne

V Grand Prix Gminy tarnowo Pod-
górne w siatkówce Plażowej o Pu-
char Wójta, wzorem lat poprzed-
nich, będzie obejmowało dwa 
turnieje eliminacyjne. 5 czerwca 
odbędzie się i turniej eliminacyjny 
na terenie tarnowskich term pod 
patronatem prezes anity stellma-
szyk. tu na dwóch boiskach zmie-
rzą się 24 pary, z których do finału 
awansuje pierwszych 8.

ii turniej eliminacyjny odbędzie 
się 12 czerwca na ul. ogrodowej 
4 w tarnowie Podgórnym pod pa-
tronatem sołtysa tej miejscowości 
Piotra owczarza – na boisku zmie-
rzy się 16 par, z których awans uzy-
ska jedynie 6 najlepszych. 

Regulamin przewiduje możli-
wość udziału tylko w jednym tur-
nieju eliminacyjnym.

Wielki Finał odbędzie się 19 
czerwca na plaży w lusowie i po-
przedzony będzie dzień wcześniej 
turniejem par damsko-męskich, 
czyli tak zwanej kategorii mikst. 

zapraszamy wszystkich spra-
gnionych siatkarskich emocji na 
piasku.
Błażej Szubstarski

Kostrzyn, tarnowo poDgórne
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14 maja w szkole Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie odbyły się X 
Mistrzostwa szachowe o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn. organizatorem 
turnieju była gmina Kostrzyn wraz 
z Uczniowskim Klubem sportowym 
„Goniec” Kostrzyn. 

Wśród gości honorowych zna-
leźli się: członek zarządu powiatu 
poznańskiego Piotr zalewski, bur-
mistrz Kostrzyna szymon Matysek, 
zastępca burmistrza Waldemar 
Biskupski, przewodniczący Rady 
Miejskiej  Gminy Kostrzyn Grze-
gorz Banaszak, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej  Gminy Kostrzyn 
Przemysław Kubiak, zastępca kie-
rownika Wydziału oświaty, Pro-
mocji i sportu Łukasz szał oraz 
dyrektor szkoły Podstawowej nr 1 
w Kostrzynie adam Grzelak.

Do rywalizacji przystąpiło 70 za-
wodników podzielonych na trzy ka-
tegorie: do lat 10, do lat 16 i open. 
turniej rozegrany został systemem 
szwajcarskim siedmiorundowym 
z tempem gry 15 minut na partię dla 
zawodnika. 

najlepsi zawodnicy otrzymali pu-
chary, medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe, a pozostali - nagrody po-
cieszenia.  tegoroczny turniej zbiegł 
się z jubileuszem XXV-lecia istnie-
nia UKs Goniec. z tej okazji klub 
otrzymał list gratulacyjny od  za-
przyjaźnionej szkoły w Marzeninie 
oraz Uczniowskiego Klubu sporto-
wego „Victoria” Gułtowy, a także  od 
władz samorządowych wraz z talo-

nem na 5000 zł do wykorzystania na 
działalność sekcji. 

Wszyscy zawodnicy zostali po-
częstowani pączkami, a po trzeciej 
rundzie turnieju  na zawodników, 
opiekunów, gości  i kibiców czekała 
niespodzianka w postaci  wspania-

łego tortu okolicznościowego.  
Wyniki mistrzostw przedstawiają 

się następująco:
- grupa do lat 10 (20 zawodni-

ków)
i m. Mikołaj Majdecki (M-GoK 

„Gambit” Ślesin),

ii m. antoni Rojek  (UKs „Go-
niec” Kostrzyn),

iii m. Jakub szczepaniak (lKs 
„Piast” Śrem).

najlepszą zawodniczką  (Viii 
miejsce) została Maja Płóciennik 
(UKs „Goniec” Kostrzyn);

- grupa do lat 16 (26 zawodni-
ków)

i m. tymoteusz Łachacz (M-GoK 
„Gambit” Ślesin),

ii m. Mikołaj Świderski (Rogoź-
no),

iii m. igor Wardęski (UKs „Wrze-
sińska akademia szachowa”).

najlepszą zawodniczką została 
Wiktoria albrecht (lUKs „iskra” 
Marzenin), która zajęła Xi miej-
sce. najlepszym zawodnikiem 
z Kostrzyna został Jakub Pieczeniak 
(UKs „Goniec” Kostrzyn), który za-
jął Viii miejsce. 

- grupa open  (24 zawodników)
i m. Marcin Woźniak (Ks „sza-

chownica” Rzeszów),
ii m. sławomir stachowiak 

(assz lipno stęszew),
iii m. Dominik Melerowicz (M-

-GoK „Gambit” Ślesin).
najlepszą zawodniczką została 

Magdalena Plucinska-stachowiak 
(KKs 1922 „lechia” Kostrzyn), 
która zajęła Vi miejsce. najlepszym 
zawodnikiem z Kostrzyna został 
sebastian Prządak (KKs 1922 „le-
chia” Kostrzyn), który zajął V miej-
sce. 
PS

X Mistrzostwa szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Mistrzostwa Szachowe

Zostań opiekunem! V Grand 
Prix 
w siatkówce

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIESZ...

Najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, 
medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe
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zamknięcie ulicy Kolejowej w Ple-
wiskach (gm. Komorniki) będzie 
się wiązało z bardzo dużą niedo-
godnością, mamy jednak nadzieję, 
że wykonawca robót budowlanych 
mając do dyspozycji wolny od ruchu 
teren budowy będzie miał możli-
wość szybszej i sprawniejszej pracy 
co może się przyczynić do szybszej 
przejezdności wiaduktu, a tym sa-
mym szybszego przywrócenia ru-
chu na ul. Kolejowej.

W marcu 2022 roku rozpoczęła 
się budowa wiaduktu drogowego na 
ul. Kolejowej w Plewiskach. Jest ona 
wynikiem współpracy gminy Ko-
morniki ze spółką PKP Polskie li-
nie Kolejowe s.a. oraz pozyskania 
dla ww. inwestycji dofinansowania 
z Unii europejskiej w ramach pro-
jektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami – etap iii”.

5 czerwca 2019 r. gmina Komor-
niki podpisała z PKP Polskie linie 
Kolejowe s.a. stosowną umowę  
precyzującą warunki współpracy, 
a także określająca kwotę dofi-
nansowania zadania ze środków 
Unii europejskiej w wysokości 
7.201.026,88 zł. na podstawie za-
pisów umowy resztę sfinansować 
miała gmina Komorniki. 

W przetargu ogłoszonym w 2020 
roku najniższą ofertę na wykonanie 
wiaduktu w formule zaprojektuj 
i wybuduj złożyła firma Polwar s.a., 
a kwota ze złożonej oferty wynosiła 
18.589.741,00 zł. Wartość oferty ze 

względu na dynamiczny wzrost cen 
usług i materiałów budowlanych 
znacznie przekraczała wartość sza-
cunkową obiektu jednak ze względu 
na wagę projektu oraz uzyskane już 
dofinansowanie podjęto decyzję 
o zwiększeniu budżetu i podpisaniu 
umowy z Polwar s.a.  

ze względu na fakt, że wiadukt 
na ul. Kolejowej będzie służył nie 
tylko mieszkańcom gminy Ko-
morniki, ale również w bardzo 
dużej mierze mieszkańcom gminy 
Dopiewo, ówczesny wójt gminy 
Dopiewo adrian napierała zaak-
ceptował prośbę wójta Jana Brody 
o dofinansowanie zadania. obecny 
wójt gminy Dopiewo Paweł Prze-
pióra dotrzymał złożonego przez 
poprzednika słowa co znalazło 
wyraz w stosownej uchwale budże-
towej podjętej przez Radę Gminy 
Dopiewo oraz porozumieniu pod-
pisanym przez gminę Dopiewo 
oraz gminę Komorniki w 14 kwiet-
nia 2022 r. Kwota dotacji celowej 
wynosi 4.300.000,00 zł.

Jak wspomniano na wstępie 
wszystkie powyższe wydarzenia 

pośrednio lub bezpośrednio dopro-
wadziły do rozpoczęcia trwającej 
obecnie budowy za co władze gminy 
Komorniki są wdzięczne zarówno 
PKP Polskie linie Kolejowe s.a. jak 
i gminie Dopiewo.

Budowa wiaduktu mimo bardzo 
dużego spodziewanego efektu in-
westycji polegającego na likwidacji 
przejazdu i doprowadzeniu do bez-
piecznego, nie wymagającego ocze-
kiwania na rogatkach, przejazdu 
nad linią kolejową, pociąga za sobą 
również pewne niedogodności zwią-
zane z samą budową. ze względu na 
trwający równolegle na linii kolejo-
wej e20 projekt związany z zabu-
dową systemów sterowania ruchem 
kolejowym gmina Komorniki zosta-
ła w pewnym momencie uzgodnień 

pomiędzy PKP PlK s.a. a gminą 
Komorniki postawiona przed wy-
borem całkowitego zamknięcia ul. 
Kolejowej na przełomie i i ii kwar-
tału 2022r. lub utrzymania jego 
przejezdności w zamian za pokrycie 
zmiany aplikacji zabudowywanych 
systemów sterowania ruchem ko-
lejowym co zostało wycenione na 
kwotę ok. 5 mln zł. Decyzja nie była 
łatwa jednak ze względu na aspekt 
ekonomiczny nie pozostawiała wąt-
pliwości o konieczności zamknięcia 
przejazdu zgodnie z wymogami 
PKP PlK s.a. W związku z powyż-
szym ostateczna data zamknięcia 
przejazdu to 31. 05. 2022 r. Red

31 maja nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego 
na ul. Kolejowej w Plewiskach

Zamknięcie Kolejowej

o gminie Komorniki czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

W sobotę, 14 maja, mieszkańcy 
gminy Komorniki mogli po raz ko-
lejny skorzystać z bezpłatnych ba-
dań profilaktycznych podczas tzw. 
„Białej soboty”, której organizato-
rem był Urząd Gminy Komorniki. 
Było to już drugie takie wydarzenie, 
wspólnie organizowane z centrum 
Medycznym Komorniki, które od 
roku przyjmuje pacjentów w ośrod-
ku zdrowia przy ul. stawnej (drugie 
piętro) w Komornikach.

na pacjentów czekali m.in. do-
świadczeni lekarze z centrum Me-
dycznego Komorniki. W tym dniu 
można było skorzystać, bez skiero-
wania, z bezpłatnych badań m.in. 
dermatologa, ginekologa, laryngo-

loga, reumalotoga, pulmonologa, 
kardiologa, a w mobilnym osteobu-
sie można było wykonać badanie 
gęstości kości. przychodnia przy-
gotowała też dla pacjentów pakiety 
medyczne, by mogli kompleksowo 
skorzystać z usług specjalistów, do 
których się zapisali, dokonać badań, 
pomiarów glukozy i ciśnienia.

Ponadto dla wszystkich zain-
teresowanych była też możliwość 
zaszczepienia się przeciwko co-
ViD-19. nie wymagana była wcze-
śniejsza rejestracja.

Dziękujemy wszystkim lekarzom 
za umożliwienie mieszkańcom wy-
konania badań a pacjentom za sko-
rzystanie z takiej możliwości. Red

W pierwszy weekend czerwca 
na terenie Muzeum Rolnictwa w 
szreniawie odbędą się XXViii Dni 
Gminy Komorniki. Jak co roku na 
mieszkańców i gości czekać będzie 
wiele atrakcji, m. in.: koncerty lo-
kalnych zespołów, Mała lady Pank, 

a wieczorem sceną zawładną Piękni 
i Młodzi. Podczas dwudniowego 
festynu wystąpią również artyści 
gminy Komorniki, a także dzieci ze 
szkół i przedszkoli, a na najmłod-
szych będzie czekało wiele niespo-
dzianek. Red 

Biała sobota

Dni Komornik
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Trwa budowa wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej w Plewiskach

Tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała od 31 
maja. 

Ostateczna data 
zamknięcia 
przejazdu 
to 31. 05. 2022 r.
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KórniK

8 maja wyruszył do humania na 
Ukrainie kolejny transport pomocy 
humanitarnej - po odprawie doko-
nanej przez burmistrza Przemysła-
wa Pacholskiego. W partnerskiej 
miejscowości gminy Kórnik  prze-
bywa obecnie bardzo wielu uchodź-
ców z regionów bezpośrednio ogar-
niętych działaniami zbrojnymi.

Do potrzebujących wyruszyły 
produkty zakupione za środki prze-
kazane podczas ostatniej sesji przez 
samorząd z budżetu gminy (50 
tys. zł.), ale także dary przekazane 
przez Kórnicko-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe, Koło Łowieckie „Kogut” 
z Kórnika, hurtownię Kosmetyków 
Powąska, caritas parafii w Kórni-

ku i zhP Kórnik, a także materiały 
(m.in. środki opatrunkowe) przeka-
zane przez prywatnych darczyńców, 
które docelowo mają trafić na front.

Pomoc w organizacji zbiórki za-
pewniły firmy tomasza Małeckiego, 
Pawła Walerczyka oraz hurtownia 
Wader Marka nowickiego, oddział 
w Biernatkach.

transport zapewniła firma Raben 
we współpracy z wiceburmistrzem 
sebastianem Wlazłym. Wsparcie 
finansowe przekazali także miesz-
kańcy niemieckiej gminy partner-
skiej gminy Kórnik Koenigstein im 
taunus. organizacją całości zajęli 
się niezastąpieni: strażacy osP Kór-
nik i bracia z K-BBK. Red

Wolontariusze i  pracownicy schro-
niska dla zwierząt w skałowie wraz 
z  dyrektorem Pawłem Kubiakiem 
przyjechali 8 maja do Kórnika. Ra-
zem z nimi przybyły psy ze schroni-
ska. Goście wspólnie z liczną grupą 
radnych, wiceburmistrzem seba-
stianem Wlazłym i  mieszkańcami 
kórnickiej gminy odbyli spacer pro-
menadą do zamku i  na rynek, po-
znając turystyczne walory Kórnika 
oraz rozdając ulotki promujące ad-
opcję piesków i usługi proponowane 
przez schronisko w skałowie. 
Red
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na zaproszenie burmistrza König-
stein lenharda helma i zarządu 
stowarzyszenia do współpracy 
partnerskiej „Königstein-Kórnik” 
do niemieckiej gminy Königstein 
w niemczech udała się kilkuosobo-
wa delegacja z gminy Kórnik (6-8 
maja). 

Kórnicką gminę reprezentowali: 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Kórnik andrzej surdyk, 
kierownik Wydziału Promocji Gmi-
ny, Kultury i sportu Magdalena 
Matelska-Bogajczyk oraz przedsta-
wiciele Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego na czele z prezesem 
Markiem Baranowskim. 

celem wizyty był udział w uro-
czystościach „Dnia europy”, który 
obchodzony jest 9 maja, co roku 

w innej gminie powiatu hochtau-
nus w hesji. tegoroczne święto po 
dwóch latach przerwy spowodowa-
nej pandemią koronawirusa zorga-
nizowane zostały w gminie Weilrod, 
niedaleko Königstein. 

„Dzień europy” to święto poko-
ju i jedności w europie. z tej oka-
zji władze hesji i starosta powiatu 
hochtaunus Ulrich Krebs zapro-
sili przedstawicieli gmin powiatu 
hochtaunus i ich gmin partnerskich 
oraz liczne lokalne organizacje, klu-
by do wzięcia udziału w obchodach 
„Dnia europy” i udzielania infor-
macji o różnorodnych działaniach 
i inicjatywach mających na celu pro-
mowanie i umacnianie europejskiej 
współpracy. tegoroczne obchody 
„Dnia europy” w Weilrod odbyły 

się w cieniu wojny w Ukrainie i były 
wyrazem solidarności z tymi, którzy 
walczą w obronie wolności i demo-
kracji.

oprócz udziału w obchodach 
„Dnia europy” nasza delegacja 
spotkała się z przedstawicielami 
gminy partnerskiej i członkami sto-
warzyszenia „Königstein-Kórnik” 
i omówiła plany dalszej współpracy. 
spotkanie było okazją do podzię-
kowania naszym niemieckim part-
nerom za pomoc, jaką udzielają od 
początku najazdu Rosji na Ukrainę 
mieszkańcom naszej gminy part-
nerskiej w humaniu na Ukrainie. 
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Wizyta delegacji z Kórnika w partnerskiej gminie Königstein 
w niemczech

Dzień Europy Z pomocą z Kórnika 
do Humania  
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Promowali adopcję psów

BUrmiStrz miaSta i Gminy W rydzynie 

informuje, iż w dniu 25 maja 2022 r. w Urzędzie miasta i Gminy w rydzynie  
na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w formie 
bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela -udział 1/2 działka nr 293/2  

oraz udział 1/28 działka nr 286 położone w miejscowości Sady w gminie 
tarnowo Podgórne, wykaz został opublikowany także na stronie 

internetowej UmiG w rydzynie www.rydzyna.pl oraz BiP.

           

   /- / Burmistrz

   mgr Kornel malcherek

oGŁoszenie

o gminie Kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Podpisanie umowy na budowę 
zbiorników retencyjnych na terenie 
stacji uzdatniania wody w miejsco-
wości Witobel oraz stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości  Będlewo 
(gmina stęszew) 

16 maja w Urzędzie Miejskim 
Gminy stęszew odbyło się podpisa-
nie umowy na budowę zbiorników 

retencyjnych na terenie stacji uzdat-
niania wody w miejscowości Wito-
bel oraz stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Będlewo. zadanie to 
będzie realizowane jeszcze w tym 
roku. Planowany koszt inwestycji 
wynosi 910 914,63 zł.

Wykonawcą budowy jest enviro-
tech sp. z o.o. z Poznania. Red

stęszew

Po dwóch latach przerwy spowo-
dowanej sytuacją epidemiczną po-
wraca jedna z największych imprez 
plenerowych w gminie stęszew - 
Święto stęszewa. odbędzie się ona 
25 i 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 tak-
że 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 na fb gminy 
stęszew. Red

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

Święto Stęszewa 
z gwiazdami 

Gminny Dzień Strażaka 2022

Podpisanie umowy
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W sobotnie popołudnie, 7 maja, jednostki osP z terenu gminy stęszew świętowały swój dzień. z tej okazji w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w strykowie została odprawiona msza 
św. a następnie  druhny, druhowie, poczty sztandarowe oraz inni uczestniczy uroczystości przemaszerowali na plażę jeziora strykowskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Red

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIESZ...

O GMINIE StęSZEW cZytAj tAKżE NA 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL. 
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Dopiewo

Każdego roku w ostatnią niedzielę 
maja w Dąbrówce przy ul. Parkowej, 
na skraju lasu zakrzewsko - Pa-
lędzkiego, wszyscy chętni mogą sta-
nąć na linii startu biegu lub marszu 
nordic walking „o Koronę Księżnej 
Dąbrówki”. Patronat nad wydarze-
niem od pierwszej jego edycji spra-
wuje „nasz Głos Poznański”. 

Bieg główny, na dystansie 10 km, 
w całości przebiega leśnymi duk-
tami w otoczeniu zieleni. stał się 
tradycją dla aktywnej części spo-
łeczności gminy Dopiewo. na dy-
stansie 7,5 km startują zawodnicy 
i zawodniczki nordic walking. Dla 
najmłodszych biegaczy organizato-
rzy przygotowują trasy biegowe od 
200 do 1000 metrów. zapraszamy 
do aktywności fizycznej, przecież 
ruch to zdrowie, a bieganie „po 
miękkim” w otoczeniu zieleni to 
sama przyjemność!

Xi edycja „Biegu o Koronę Księż-
nej Dąbrówki” odbędzie się 29 maja 
2022 r. w godz. 10:00-14:00. z każ-
dym rokiem przybywa chętnych, 
więc nie przegapcie zapisów, które 
prowadzone są za pośrednictwem 

strony www.koronadabrowki.pl. 
Dla dorosłych ustalony został limit 
500 biegaczy i 150 chodziarzy nor-
dic walking. 

opłata startowa wynosi 80 
zł - dla zapisujących się do 24 

maja 2022 r., a dla zameldowa-
nych mieszkańców gminy Dopie-
wo w tym terminie wynosi 60 zł. 
Udział dzieci jest bezpłatny i nie 
ma żadnych limitów. 
Mariusz Frąckowiak

Xi edycja „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki” odbędzie się 
29 maja w godzinach 10:00-14:00

Pobiegnij o Koronę Dąbrówki
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 NASZ PATRONAT

Ponad 5,2 mln zł kosztować będzie 
gminę Dopiewo modernizacja ul. 
nowej w Palędziu. Prace zostały 
rozpoczęte na początku maja. na 
odcinku od istniejącej nawierzchni 
bitumicznej do ul. ojca M. żelazka 
wykonana zostanie jezdnia o szer. 
5m i chodnik o szer.2m z betonowej 
kostki brukowej oraz kanalizacja 
deszczowa. Usunięte zostaną po-

nadto kolizje energetyczne, teleko-
munikacyjne, gazowe i wodociągo-
we. zakończenie zaplanowano na 
czerwiec 2023 r.  

inwestycja została dofinansowa-
na z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład. Wykonawcą robót jest 
firma iVeston  z siedzibą w obor-
nikach. 
Aleksandra Rutyna

Po raz trzeci samorząd gminy Do-
piewo zorganizował nabór wnio-
sków na dofinansowanie do budowy 
systemów deszczowych do zatrzy-
mywania i  wykorzystywania desz-
czówki. Przyjmowanie wniosków 
rozpocznie się w 31 maja. samorząd 
zachęca mieszkańców do wykorzy-
stania tej szansy.

Pula środków przeznaczonych 
przez gminę Dopiewo do rozdyspo-
nowania wśród mieszkańców wyno-

si w tym naborze 200 tys. zł. Gminna 
dotacja do systemu może wynieść 
aż 80%  kosztów, ale nie więcej niż 
4 tys. zł. Może być przeznaczona na 
budowę zbiornika podziemnego lub 
naziemnego, studni chłonnej oraz 
elementów do połączenia dachu 
rurą z  systemem deszczowym.

Wnioski można składać w formie 
elektronicznej poprzez platformę 
ePUaP i tradycyjnie - w urzędzie.

nabór „elektroniczny” startu-

je o  północy z 30 na 31 maja 2022 
r., nabór „papierowy” - ostatniego 
dnia maja o godz. 7.30 - w  Biu-
rze obsługi Klienta Urzędu Gmi-
ny  Dopiewo. zakończenie naboru 
przewidziano na 14 czerwca 2022 
r. o przyznaniu dotacji decydować 
będzie, oprócz spełnienia innych 
kryteriów, kolejność wpływu.

Dokumenty dostępne są na stro-
nie gminnej: dopiewo.pl.
Zbigniew Kobiela

Już po raz siódmy samorząd gminy 
Dopiewo zorganizował „Dopiewski 
Budżet obywatelski”. to konsulta-
cje społeczne, służące aktywizacji 
mieszkańców.  

od połowy maja do 30 czerwca 
pełnoletni mieszkańcy mogą zgła-
szać projekty, które - w przypadku 
pomyślnej weryfikacji i dobrego 
wyniku w głosowaniu, trafią jesie-
nią na listę zadań budżetowych do 
realizacji w następnym roku. Pre-
zentację ostatecznej listy projektów, 
która będzie miała miejsce w sierp-
niu, poprzedzi ich weryfikacja i opi-
niowanie. Głosowanie odbędzie się 
między 15 a 30 września.

Pula środków DBo „do podzia-
łu” wynosi 300 tys. zł. Wyrównaniu 
szans na realizację projektów służy 
od kilku edycji podział sołectw na 3 
grupy, wyodrębnione ze względu na 
liczbę mieszkańców, a także przeli-
czenie głosów przez współczynniki 
korygujące. z każdej grupy wyła-
niany jest, w drodze głosowania, co 
najmniej jeden zwycięski projekt. 
oznacza to, że laureatów będzie 
przynajmniej trzech. Każdemu 
mieszkańcowi gminy, bez względu 
na wiek, przysługuje jeden głos. 
W ostatnich edycjach DBo udział 
w głosowaniu wziął co trzeci miesz-
kaniec gminy Dopiewo. szczegóły 
i harmonogram dostępne są na stro-
nie: dopiewo.konsultacje.pl. AM

Nowa będzie jak nowaDotacje na systemy deszczowe

Wystartował 
Dopiewski 
Budżet 
Obywatelski
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Każdy zawodnik, który przekroczy linię mety 
otrzyma medal w kształcie tarczy z koroną 
i w tym roku z hasłem „Nigdy więcej wojny.” 
Premiera tego trofeum miała miejsce 20 maja. 
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W Polsce wraz z końcem ii woj-
ny światowej ostatecznie odszedł 
w niebyt barwny świat szlachty i ary-
stokracji. Pamiątką, która pozostała 
po wyższych warstwach społecz-
nych, są ich rodowe siedziby. choć 
czas nie zawsze był dla nich łaska-
wy, to szczęśliwie część dworów, pa-
łaców i zamków przetrwało do dziś, 
nierzadko zyskując zupełnie nowe 
funkcje.

Pałace – muzea
Dawne siedziby arystokracji 

czy szlachty często zyskują dru-
gie życie jako muzea. tak stało się 
w przypadku jedynych dwóch po-
mników historii na terenie powiatu 
poznańskiego. założenie parkowo-
-pałacowe Raczyńskich w Rogali-
nie funkcjonuje obecnie jako jedna 
z placówek Muzeum narodowego 
w Poznaniu, a zamek w Kórniku 
– historyczna rezydencja Górków 
i Działyńskich – jest dziś muzeum 
i siedzibą Biblioteki Kórnickiej. 
W pałacu żychlińskich w Uzarze-
wie można oglądać zbiory Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego, a pałac 
Greisera w Jeziorach odwiedzają 
dziś goście Muzeum Przyrodni-
czego Wielkopolskiego Parku na-
rodowego. na wyspie pobliskiego 
Jeziora Góreckiego zobaczyć można 
zachowany w formie trwałej ruiny 

zameczek Klaudyny Potockiej. listę 
zamków okolic Poznania zamyka 
betonowy obiekt na poligonie Bie-
drusko, zbudowany jako scenogra-
fia filmu „Kazimierz Wielki”.

Nowe funkcje
Właściciele zabytkowych pała-

ców i dworów szukają nowych spo-
sobów na ich wykorzystanie. W ten 
sposób pałac larsa von engeströma 
w Jankowicach stał się popularnym 
miejscem wydarzeń kulturalnych – 
od spotkań poetyckich po ogólno-
polski festiwal piosenki. Dwór w po-
bliskim sierosławiu pełni funkcję 
świetlicy wiejskiej. Gospodarzem 
pałacu Bnińskich w Gułtowach jest 
obecnie UaM w Poznaniu, a pałac 
Mielżyńskich w iwnie jest użytko-

wany przez tamtejszą stadninę koni. 
oba obiekty są dostępne do zwie-
dzania po wcześniejszym umówie-
niu. Wnętrza efektownego pałacu 
szołdrskich w Psarskim koło Śremu 
służą obecnie podopiecznym Domu 
Pomocy społecznej. objezierski 
pałac turnów zasłynął jako jeden 
z najznakomitszych salonów lite-
rackich Wielkopolski, a dziś służy 
uczniom tamtejszej szkoły, podob-
nie jak pałac tempelhoffów w Dą-
brówce (o dawnych właścicielach 
przypomina tablica przy ruinach 
parkowej kaplicy). Dwory hoffmey-
erów w swarzędzu oraz carla von 
Winterfelda w Przebędowie zaadap-
towano na przedszkola. ciekawa 
jest historia pałacu w chludowie, 
który został zbudowany dla rodziny 

von treskov, później należał do Ro-
mana Dmowskiego, a obecnie służy 
jako dom misyjny księży werbistów. 
tuż obok powstała nowa siedziba 
Muzeum im. ojca Mariana żelaz-
ka. Podobną rolę spełnia okazały 
pałac Dobrzyckich w Bąblinie – dziś 
znany ośrodek rekolekcyjny Misjo-
narzy Świętej Rodziny. Kościelną 
własnością był dawniej również pa-
łac biskupów poznańskich w Buku, 
obecnie budynek mieszkalny. 

Dobre miejsce odpoczynku
zabytkowe rezydencje często 

służą jako hotele i restauracje. tak 
funkcjonuje Pałac Biedrusko, zbu-
dowany dla rodziny von tresko-
vów. Dodatkową atrakcją dla gości 
obiektu jest  Panteon Powstania 
Wielkopolskiego i zbiory Mu-
zeum Wojskowego i architektury 
Wnętrz. W trzaskowie w dworze 
szułdrzyńskich działa restauracja, 
stanowiąca część kompleksu rekre-
acyjnego oskoma trzaskowo Golf. 
Jako obiekty noclegowo-gastrono-
miczne funkcjonują też dwór augu-
sta cieszkowskiego w Wierzenicy, 
pałac Plucińskich w swadzimiu, 
Pałacyk pod lipami w swarzędzu 
i Dworek Katarzynki, a w dworze 
w niemieczkowie zorganizowano 
agroturystykę. W tym roku nową 
funkcję zyska też dwór infflandów 

w skrzynkach, przyszła siedziba 
szlaku kulinarnego smaki Powiatu 
Poznańskiego. niekiedy również 
współcześnie powstają obiekty wzo-
rowane na tradycyjnych formach 
architektonicznych jak Pałac Ja-
śminowy w Batorowie z jedną z naj-
większych sal balowych w regionie. 

W rękach prywatnych
część pałaców i dworów stanowi 

własność prywatną, co często sprzy-
ja ich sukcesywnemu remontowi, 
ale jednocześnie niekiedy utrudnia 
lub uniemożliwia ich zwiedzanie. 
Wśród obiektów należących do tej 
grupy na uwagę zasługują pałace 
Radomickich w Konarzewie, Fre-
dericiego w czerlejnie, Krzyckich 
w siedlcu, Kęszyckich w Błocisze-
wie, von Reussów w niepruszewie, 
książąt von sachsen-altenburg 
w Boduszewie oraz pałac w lusowie, 
dawna własność generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego. Do listy trzeba 
dodać dwory: Gronowskich w ocie-
szynie, Broel-Platerów w Górze oraz 
dwór Bielińskich w Więckowicach. 
o czasach dawnej świetności przy-
pominają postaci w historycznych 
strojach, namalowane w oknach pa-
łacu von treskovów w owińskach.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

rozmaitośCi

„irena” to historia o kobiecie, która 
zdecydowała się walczyć i odwadze, 
która może zwyciężyć najstraszliw-
sze zło. to opowieść ukazująca, ile 
warte jest ludzkie życie.  

Przygotowywany przez poznań-
ski teatr dramat muzyczny opowia-
da o bohaterstwie kobiety, która 
umożliwiała żydom ucieczkę z 
warszawskiego getta. Wraz z grupą 
innych bohaterek i bohaterów ura-
towała kilkaset dzieci. organizowa-
ła im fałszywe metryki, umieszczała 
w zaufanych rodzinach, a potem 
dbała o pomoc materialną i lekar-
ską. stawiając na szali swoje ma-
rzenia, każdego dnia narażała się na 
śmierć, wybierając to, co uważała, 
że musi zrobić – ratować ludzkie ży-
cie. została za to odznaczona tytu-
łem sprawiedliwej Wśród narodów 
Świata. W głównej roli zobaczymy 
oksanę hamerską i Judytę Wendę.

ale nie tylko losy ireny sendlero-
wej zostaną przedstawione w tym 

spektaklu. Widzowie poznają Panią 
Grinberg (anna lasota, agnieszka 
Wawrzyniak), mamę icka, która 
podejmuje najtrudniejszą decyzję, 
jaką może podjąć matka. Główną 
rolę dziecięcą zagrają Piotr hamer-
ski i olaf nowak. nie zabraknie 
wątku miłosnego – w roli adama, 
narzeczonego ireny, wystąpią Rado-
sław elis i Marcin Wortman. są też 
przyjaciółki ireny – pewna siebie, 
ale wyjątkowo dojrzała nastolatka, 
łączniczka – Magda (Joanna Ryb-
ka-sołtysiak, Urszula laudańska) 
i uwodzicielska Jaga (Denisa Jar-
czak-Kaczmarska i Katarzyna ta-
pek). Wśród postaci wzorowanych 
na autentycznych postaciach jest 
też Jan - szef ireny i Jagi (Łukasz 
Brzeziński, tobiasz szafraniak). 

Przygotowania do sierpniowej 
premiery idą pełną parą. Gotowe 
są projekty scenografii autorstwa 
Damiana styrny, który zrealizo-
wał m.in. scenografię Kombinatu 

i kostiumów, które przygotowała 
anna chadaj. W połowie czerwca 
przylatują realizatorzy ze stanów 
zjednoczonych – reżyser Brian Kite 
i choreografka Dana solimando i 
rozpoczną intensywne próby.

libretto ireny napisali Piotr 
Piwowarczyk i Mary skinner. za 
aranżacje i przygotowanie bandu 
odpowiada Łukasz Pawlik, a za 
przygotowanie wokalne artystów 
Katarzyna Rościńska. Światła re-
żyseruje tadeusz trylski, projekcje 
eliasz styrna, a reżyserią dźwięku 
zajmie się tomasz zajma. asysten-
tem reżysera jest Łukasz Brzeziński, 
asystentem choreografa tomasz 
Manowski, asystentem kierownika 
muzycznego Grzegorz tomkowski, 
asystentem kostiumografki Kata-
rzyna zawal, a asystentem sceno-
grafa Mateusz Janas.

Poznańska premiera „ireny” ire-
ny zaplanowana jest na 27 sierpnia 
2022 roku. Red

teatr Muzyczny w Poznaniu przygotowuje premierę 
dramatu muzycznego „irena” o sendlerowej. Reżyserem jest 
amerykanin Brian Kite, muzykę skomponował jedyny polski 
laureat Grammy Włodek Pawlik, a piosenki napisał Mark 
campbell, laureat Pulitzera i Grammy

Irena w Teatrze 
Muzycznym
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Turystyczne PLOTki: Rezydencje

Romantyczny zameczek na wyspie Jeziora Góreckiego.
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turniej główny startuje 30 maja i za-
kończy się wielkim finałem w nie-
dzielę - 5 czerwca. W poprzednim 
roku zmagania odbyły się na przeło-
mie lipca i sierpnia, a było to spowo-
dowane pandemią koronawirusa. 

- Walczyliśmy długo, aby znów 
otrzymać właśnie ten termin. to 
jeszcze przed wakacjami, wszyscy 
są w domu i dzięki temu jest lepsza 
frekwencja na trybunach - powie-
dział dyrektor turnieju, Krzysztof 
Jordan w trakcie konferencji pra-
sowej na tarasie Parku tenisowego 
olimpia. - Mamy wyjątkowo mocną 
listę zawodników i jest się z czego 
cieszyć.

Faktycznie lista zgłoszeń do te-
gorocznego wygląda imponująco. 
na jej czele znajdują się tenisiści 
rodem z Francji. numerem jeden 
jest arthur Rinderknech (atP 65), 
a „dwójką” Benoit Paire (atP 67), 
którego nie trzeba przedstawiać ki-
bicom tenisa. 

- Rinderknech to wspaniały 
i wszechstronny tenisista. Ma po-
tencjał na światową dwudziestkę. 
tak wysoko sklasyfikowany gracz 
nie był tutaj od lat - mówiła legenda 
polskiego tenisa, Wojciech Fibak. 
Były poznański tenisista ocenił tak-
że turniejową „dwójkę” i wyraził na-
dzieję, że przyjedzie ostatecznie do 
Poznania. Paire z pewnością będzie 
grał w Roland Garros i jeśli dojdzie 
do czwartej rundy w Paryżu to ki-
bice w Poznaniu go nie zobaczą. - 
Paire to charyzmatyczna i ciekawa 
postać. Gra nieszablonowy tenis. 
Ma potężny bekhend oburęczny. 
Forehand jest archaiczny. oby tu 

dojechał, bo chcielibyśmy go zoba-
czyć - dodawał Fibak.

Wielkie emocje zawsze wzbudza-
ją „dzikie karty” od organizatorów. 
Jedna z nich została przyznana Je-
rzemu Janowiczowi, który wraca na 
korty Parku tenisowego olimpia po 
pięciu latach. Jerzyk to triumfator 
poznańskiej imprezy z 2012 roku 
i pewnie wiele osób życzyłoby sobie, 
aby powtórzył ten sukces po deka-
dzie. - Długo nie grał, ale dobrym 
zwyczajem jest to, aby zwycięzcy 
z poprzednich lat dać specjalną 
przepustkę. niezależnie od wszyst-
kiego zrobi on wielki show - oznaj-

mił dyrektor Jordan. Dwie pozostałe 
„dzikie karty” trafiły w ręce 19-let-
niego leo Borga - syna tenisowej 
legendy Bjoerna oraz 34-letniego 
Bośniaka - aldina setkicia.  to za-
wodnicy, którzy na co dzień repre-
zentować będą zespół Parku teniso-

wego olimpia w lotto superlidze, 
która startuje 28 maja.

W konferencji prasowej uczest-
niczył także zastępca prezydenta 
Poznania, Jędrzej solarski, który 
jest wielkim fanem tenisa. - ten 
turniej to wielki prestiż dla miasta 
Poznania. na przepiękne korty lu-
dzie tłumnie przychodzą. zachęcam 
mieszkańców, żeby od początku im-
prezy pojawiali się na meczach, bo 
to miejsce, w którym narodziło się 
wiele tenisowych gwiazd - mówił 
solarski, który przypomniał, że na 
kortach Parku tenisowego olim-
pia grali m.in. tacy gracze, jak Juan 

Martin Del Potro, Marat safin, Jew-
gienij Kafielnikow, Juan carlos Fer-
rero, nicolas Massu, David Goffin 
czy Pablo carreno Busta.

Podsumowując, tenisowe emo-
cje w Parku tenisowym olimpia 
rozpoczną się 28 maja i potrwają 
dziewięć dni. na rozgrzewkę fanów 
tenisa czeka mecz lotto superligi, 
a już w niedzielę (29 maja) rozpocz-
ną się eliminacje do turnieju Po-
znań open. nie jest jeszcze znana 
lista startowa eliminacji, ale wiele 
wskazuje na to, że pojawi się dwóch 
Polaków: Kacper żuk i Daniel Mi-
chalski. Red

atP challenger Poznań open 2022 startuje lada dzień. W środę (18 maja) poznaliśmy szczegóły dotyczące 
tegorocznego turnieju. Na liście startowej znalazły się znane nazwiska, takie jak Francuz Benoit Paire 
oraz… Jerzy Janowicz, który otrzymał od organizatorów „dziką kartę”

Janowicz wraca na Poznań Open
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Dzień przed rozpoczęciem turnie-
jowych zmagań Poznań open zo-
staną rozegrane mecze pierwszej 
kolejki lotto superligi - nowych 
rozgrywek, które mają wyłonić 
Drużynowego Mistrza Polski. to 
jedno z największych przedsięwzięć 
w całej historii białego sportu w 
Polsce, a dodatkowego smaczku 
temu wydarzeniu dodaje fakt, że 
wśród ośmiu zespołów, które we-
zmą udział w lidze są dwie poznań-
skie ekipy – azs oraz Park teniso-
wy  olimpia.

- Kiedy w mojej głowie pojawił 
się pomysł na taką formułę roz-
grywek, początkowo zakładałem, 
że zamienienie go w gotową rzecz 
to będzie bardzo długi proces. 
okazało się jednak, że wokół jest 
mnóstwo osób pozytywnie nasta-
wionych do tej idei, a co za tym 
idzie: szybko przeszliśmy od słów 
do czynów - tak wielomiesięczne 
starania nad wcieleniem lotto 
superligi w życie podsumował jej 

wiceprezes artur Bochenek. 
Prezesem zarządu superligi zo-

stała była minister sportu Danuta 
Dmowska-andrzejuk, z kolei wice-
prezes artur Bochenek - szef agen-
cji menedżerskiej Warsaw sports 
Group. Dużą rolę w organizacji 
całego przedsięwzięcia odegrał 
również Polski związek tenisowy 
na czele z prezesem Mirosławem 
skrzypczyńskim. efekty ich sta-
rań kibice „białego sportu” w Pol-
sce zobaczyli 10 marca podczas 
ceremonii losowania terminarza 
pierwszego, historycznego sezonu 
superligi. Wydarzenie transmi-
towane było przez telewizję Pol-
sat sport, nie zabrakło również 
niespodzianek - w rolę „sierotek” 
losujących wcielili się agnieszka 
Radwańska i Jerzy Janowicz, co 
nie było przypadkiem, ponieważ 
oboje będą brać udział w tych 
rozgrywkach (Radwańska będzie 
reprezentowała barwy WKt Mera 
Warszawa, zaś Janowicz rozpocz-

nie zmagania w drużynie cKt Gro-
dzisk Mazowieck 

organizatorzy w procesie selek-
cji drużyn szczegółowo dopilno-
wali, żeby każda z drużyn spełniła 
wyraźnie określone wymagania i 
prezentowała wysoki poziom. W 
efekcie wyselekcjonowano osiem 
ekip i w każdej z nich możemy zna-
leźć nazwiska kojarzone nie tylko 
przez fanów tenisa w Polsce, ale 
także i na całym świecie. Kibiców 
z Poznania mocno ucieszy zapew-
ne fakt, że spośród wybranych ze-
społów dwa mają swoją siedzibę w 
stolicy Wielkopolski. oprócz nich 
w pierwszym sezonie lotto su-
perligi zobaczymy również BKt 
advantage Bielsko-Biała, cKt 
Grodzisk Mazowiecki, Ks Górnik 
Bytom, Kt Kubala Ustroń, osavi 
tennis team Kalisz i WKt Mera 
Warszawa. oprócz tego wyselek-
cjonowano również osiem drużyn 
biorących udział na drugim pozio-
mie rozgrywek -forBet 1. lidze, 

wśród których znalazła się także 
ekipa WKs-u Grunwaldu Poznań.

cały sezon składać się będzie z 
siedmiu kolejek ligowych oraz roz-
grywanego w hali w zielonej Górze 
turnieju finałowego, do którego 
awansują cztery najlepsze drużyny. 
W każdej kolejce rozegrane zostaną 
cztery spotkania, wszystkie odby-
wać się będą w niedzielę o godzinie 
10. spotkanie będzie się składało z 
6 lub 7 meczów, z czego gra będzie 
się toczyła bezpośrednio na dwóch 
kortach. na początku rozgrywane 
będą dwa mecze gry pojedynczej 
kobiet, następnie dwa mecze gry 
pojedynczej mężczyzn, a na końcu 
będą gry podwójne kobiet i męż-
czyzn. Jeżeli wynik rozstrzygnie się 
w sześciu meczach, spotkanie jest 
uznawane za zakończone, a zwy-
cięski zespół zdobywa trzy punkty. 
W przypadku, gdy po sześciu grach 
jest remis, rozgrywany zostaje do-
datkowy mecz miksta, który zde-
cyduje o wyniku, zaś triumfująca w 

ostatecznym rozrachunku drużyna 
zdobywa dwa punkty. Pokonany 
zespół niezależnie od rozmiaru 
przegranej zdobywa punkt, z kolei 
walkower skutkuje odjęciem jedne-
go punktu.

organizatorzy lotto super-
ligi przygotowali dla uczestników 
ogromne nagrody pieniężne. Mistrz 
Polski zgarnie bowiem 700 tysięcy 
złotych, wicemistrz otrzyma 500 
tys., brązowy medalista 300 tys., 
zaś czwarta drużyna może liczyć na 
250 tys. nawet dwie najgorsze dru-
żyny mogą liczyć na sporą nagrodę 
pieniężną, bowiem przypadnie im 
w udziale po 120 tysięcy złotych. 
Dodatkowego prestiżu rozgryw-
kom dodaje fakt, że najciekawsze 
mecze, wraz z magazynem pod-
sumowującym kolejkę, transmito-
wane będą na kanale Polsat sport. 
Pozostałe spotkania będzie można 
obejrzeć na specjalnie przygotowa-
nej do tego platformie streamingo-
wej. Red

Inauguracja tenisowej LOTTO Superligi

Tenisowe emocje 
w Parku Tenisowym 
Olimpia rozpoczną 
się 28 maja
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