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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

Święto Stęszewa z gwiazdami. STR. 6
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Enea AZS Politechnika 
Poznań podwójnym 

mistrzem Polski!

Koszykarki Enea AZS Politechnika Poznań zostały najlepszym zespołem w Polsce w kategorii kadetek, 
czyli do lat 15. Akademiczki powtórzyły sukces swoich koleżanek z U19K. STR. 16
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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.

Dzięki obywatelskiej postawie 
i  społecznemu zaangażowaniu 
mieszkańców gminie Komorniki 
udało się uzyskać najwyższy wskaź-
nik samospisu nie tylko w  woje-
wództwie wielkopolskim, ale też 

w  skali całego kraju i  stać się tym 
samym najbardziej cyfrową gminą 
w polsce.

władze gminy dziękują miesz-
kańcom za dopełnienie obowiązku 
spisowego i aktywny udział w bada-
niu. Dziękują też wszystkim, którzy 
aktywnie wzięli udział w promowa-
niu idei samospisu w tym niełatwym 
czasie pandemii.

Lista wszystkich laureatów kon-
kursu dostępna jest na stronie 
https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-
-nsp-2021/. red

KoMoRniKi

reKLaMa

31 maja w  siedzibie Urzędu staty-
stycznego w  poznaniu odbyło się 
wręczenie nagród laureatom kon-
kursu prezesa GUs na najbardziej 
cyfrową gminę Narodowego spisu 
powszechnego Ludności i  Miesz-
kań 2021. pierwsze miejsce w pol-
sce zajęła gmina Komorniki i otrzy-
mała nagrodę główną prezesa GUs.

Nagrody i  gratulacje z  rąk wi-
cewojewody anety Niestrawskiej 
i  dyrektora Urzędu statystycznego 
w  poznaniu Jacka Kowalewskiego 
odebrała sekretarz Urzędu Gminy 
Komorniki olga Karłowska. Jako 
laureat gmina Komorniki otrzymała 
wartościowe nagrody: laptopy oraz 
urządzenie wielofunkcyjne.

w konkursie wzięło udział ponad 

Gmina Komorniki zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę 
Narodowego spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Najbardziej cyfrowa gmina
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o gminie Komorniki 
czytaj także na 

naszglospoznanski.plNagrodę odebrała sekretarz Urzędu Gminy Komorniki Olga 
Karłowska (z lewej).

Gmina Komorniki przystąpiła do 
stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Źródło”, które do tej 
pory swoim zasięgiem obejmowało 
obszar gmin Buk, Dopiewo i  stę-
szew. teraz dzięki staraniom wójta 
gminy Komorniki Jana Brody mo-
gło powiększyć obszar o  kolejną 
gminę powiatu poznańskiego. Nie-
dawno komorniccy radni podjęli 
stosowną uchwałę.

LGD pozyskuje środki na swoje 
działania między innymi z  progra-
mu rozwoju obszarów wiejskich. 
Dotychczas LGD zrealizowało per-
spektywę finansową prow 2007-
2013 oraz realizuje prow 2014-
2020 (która w  związku z  sytuacją 
epidemiczną trwa nadal). teraz 
stowarzyszenie ubiega się o  środki 
na kolejne lata. tym razem będą one 
mogły zostać rozdysponowane rów-
nież dla mieszkańców, instytucji czy 
organizacji pozarządowych z gminy 
Komorniki. 

pozyskane środki można pozy-
skać m.in. na rozwijanie działalno-
ści gospodarczej, podejmowanie 
działalności gospodarczej, zacho-
wanie Dziedzictwa Lokalnego, roz-
wój niekomercyjnej infrastruktury 
czy organizację wolnego czasu dla 

dzieci czy warsztatów dla miesz-
kańców. pracownicy biura LGD 
„Źródło” nieodpłatnie pomagają 
wnioskodawcom w  przygotowaniu 
dokumentacji aplikacyjnej.

Zanim jednak zostaną ogłoszone 
konkursy dla mieszkańców gminy 
Komorniki warto odwiedzać stronę 
stowarzyszenia www.lgdzrodlo.pl 
lub profil na portalu facebook.

LGD „Źródło” zaczyna przygo-
towania do pozyskania środków 
na kolejną perspektywę finansową. 
w związku z tym zaprasza miesz-
kańców gmin Buk, Dopiewo, stę-
szew i Komorniki do wspólnego bu-
dowania nowej strategii rozwoju. 
Na podstawie wypracowanego do-
kumentu LGD będzie mogło w  la-
tach 2024-2027 rozdawać środki 
dla mieszkańców, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych czy 
jednostek sektora finansów publicz-
nych. 

w związku z tym zapraszamy 
mieszkańców gminy Komorniki 
na spotkanie konsultacyjne, które 
odbędzie się 21 czerwca o godz. 16 
w Centrum tradycji i Kultury w Ko-
mornikach. Biorąc udział w konsul-
tacjach mamy realny wpływ na przy-
szłe inwestycje w gminie. Red 

Komorniki w LGD 
„Źródło” 

Udział wzięło 
ponad 700 gmin
z całej Polski 

Chcesz być dobrze poinformowany?  
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
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4 KRótKo z powiAtu

XiX edycja konkursu, którego or-
ganizatorem jest powiat poznański 
pokazała, że mimo trudnego roku 
dla przedsiębiorców wielu mogło 
pochwalić się sukcesami i dalszym 
rozwojem. statuetki Lidera trafiły: 
w kategorii mikroprzedsiębiorca do 
pracowni Ferment Kolektiv rado-
sław tomasik, taxCoach zwyciężył 
wśród małych przedsiębiorców, 
a z kolei steeLpress był najlep-
szy w kategorii średnich przedsię-
biorstw. 

– wzrastająca inflacja, wojna 
w Ukrainie, pandemia koronawi-
rusa niewątpliwie miały wpływ na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej. ale liczne pytania o inaugu-
rację kolejnej edycji przekonały nas, 
że konkurs cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem i na stałe wpisał się 
już w kalendarz imprez gospodar-
czych w naszym regionie. Firmy 
chętnie zgłaszają się do udziału 
w „Liderze”, który ma już ustaloną 
„markę” – podkreślał podczas uro-
czystej gali Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. 

Do udziału zaproszone zosta-
ły średnie, małe i mikroprzedsię-
biorstwa oraz start-upy z terenu 
Metropolii poznań (miasta pozna-
nia, powiatu poznańskiego oraz 
gmin oborniki, skoki, szamotuły 
i Śrem). 

pracownia Ferment Kolektiv ra-
dosław tomasik, zwycięzca wśród 
mikroprzedsiębiorstw, na co dzień 
organizuje pokazy plenerowe. Jej 
działalność opiera się na szeroko 
pojętym wykorzystaniu sztuki fil-
mowej, a szczególną troską otacza 
małe wiejskie szkoły, 
gdzie prezentuje filmy,  
wyrównując w ten spo-
sób szanse edukacyjne 
dzieci i młodzieży.

 – Kino zmienia ży-
cie na dobre – trwale i na 
lepsze, to jest nasze motto. 
Każdy ma jakąś historię fil-
mową, która jest dla niego 
lub dla niej inspiracją. a że 
najlepsza edukacja to taka 

przez całe życie, więc chcieliśmy lu-
dziom w różnym wieku pokazywać 
filmy, które właśnie zmieniają życie 
– mówił radosław tomasik, odbie-
rając statuetkę.

Z kolei liderem wśród małych 
przedsiębiorstw został taxCoach 

– biuro rachunko-
we, które oprócz 
p r o f e s j o n a l n e j 

obsługi w zakre-
sie księgowości, 

jest partnerem 
w projekcie honotu 

dla Ukrainy, wspierającym 
uchodźców. Najlepsza w kate-

gorii średni przedsiębiorca oka-
zała się firma z aż 55-letnią tra-

dycją – steeLpress – producent 
części i akcesoriów do przyczep. to 
tutaj idee zmieniają się w projekty, 
a na drukarkach 3D powstają proto-
typy produktów. spółka bardzo dba 
o środowisko, nieustannie pracując 
nad ulepszaniem i wydłużaniem 
trwałości artykułów. Na terenie za-
kładu działa też oczyszczalnia ście-
ków, co pozwala na znaczną reduk-
cję zużycia wody.

– obecna sytuacja wymusza na 
nas wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań, by nadal funkcjono-
wać i rozwijać się. to tym bardziej 
przekonuje nas, że konkursy wspie-
rające przedsiębiorców mają sens 
i warto brać w nich udział – pod-

kreślali zgodnie laureaci XiX edycji 
poznańskiego Lidera przedsiębior-
czości.  

Udział w konkursie jest całkowi-
cie bezpłatny, a na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody. startują-
cych ocenia partner merytoryczny, 
spółka Grant thornton Frąckowiak.

– ocenialiśmy firmy, które notują 
sukcesy na rynku, cechuje je przed-

siębiorczość, działalność społeczna, 
innowacyjność, a także posiadają 
ciekawą ofertę oraz rzetelnie wy-
wiązują się ze swoich zobowiązań 
– powiedział Mariusz Maik z Grant 
thornton Frąckowiak. – Zwracamy 
też uwagę na aspekty ekologicznie, 
które dziś są bardzo mocno promo-
wane. 

Zwycięzcy poza tytułem otrzyma-
li atrakcyjne nagrody ufundowane 
m.in. przez politechnikę poznań-
ską, Uniwersytet ekonomiczny, 
poznański Bank spółdzielczy, Mię-
dzynarodowe targi poznańskie, czy 
firmę Grant thornton Frąckowiak. 
KG

Kino plenerowe, biuro rachunkowe wspierające Ukraińców, czy producent części do naczep z ponad 
półwieczną tradycją na rynku. Najlepsze firmy w regionie zdobyły prestiżowy tytuł „Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości”

Znamy Liderów Przedsiębiorczości
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Jan Grabkowski:  
– Firmy chętnie 
zgłaszają się do
udziału w „Liderze”
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StęSzEw

reKLaMa

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 Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony, 
informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 353 Burmistrza Gminy Stęszew z  2 
czerwca 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149, 
e-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 wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 351 Burmistrza Gminy Stęszew z  26 
maja 2022 r. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,  
e-mail: geodeta@steszew.pl.

oGłosZeNia
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Daria zaśpiewa z  orkiestrą przebój 
„Bella ciao” (ukraińskie słowa jej 
wersji tej powstańczej, włoskiej 
piosenki, znanej z filmu „Dom z pa-
pieru” - napisała jej mama), Młoda 
ukraińska artystka pojawi się póź-
niej na scenie trzykrotnie, między 
koncertami   innych wykonawców 
(18:15, 19:30, 21:00).

podczas pierwszego z  tych spo-
tkań popis możliwości wokalnych, 
które część z nas zna z telewizyjnego 
show, dadzą: Barbara parzęczew-
ska i ewa olszewska – uczestniczki 
drugiej edycji „the Voice of senior” 

(18:30). Barbara tę edycję wygra-
ła, ewa doszła do półfinału. panie 
doskonale się rozumieją i  dobrze 
współbrzmią w przebojowym reper-
tuarze, który przygotowały. Śpie-
wają polskie i światowe evergreeny. 
warto wspomnieć, że zwyciężczyni 
muzycznego show była podopiecz-
ną andrzeja piasecznego -  gwiazdy 
finałowego wieczoru „Dni Gminy 
Dopiewo”. Czy to może oznaczać 
coś więcej niż tylko ich minięcie się 
na schodach i rozmowę przy scenie? 
Zobaczymy, a może i usłyszymy.

Kolejną muzyczną odsłoną wyda-

rzenia będzie koncert Marty podul-
ki w wyjątkowym programie „tribu-
te to adele”, zawierającym znane 
piosenki charyzmatycznej Brytyjki, 
ale i  z  pewnością podkreślającym 
siłę głosu Marty (19:45). Ma ona 
na swoim koncie ponad dekadę do-
świadczeń, a w kapeluszu także kil-
ka własnych szlagierów. Dwa z nich 
doskonale ujmują to, co nas czeka 
2 lipca – wielu odkryje „Nieodkry-
ty ląd” i  pomyśli „Jest pięknie!”. 
Nie jest tajemnicą, że z  Martą od 
lat współpracuje wyjątkowo kultu-
ralny dopiewianin – Jan sawiński. 
to klawiszowiec i aranżer w zespo-
le Marty.

solidnej porcji popu, wirującego 
w okolicach soulu i  funky, możemy 
spodziewać się po mistrzu nastro-
ju i  piosenki z  sensem – andrzeju 
piasecznym (21:30). Ma on w  do-
robku kilkanaście albumów – 11 
solowych, ale także powstałych we 
współpracy z  takimi artystami, jak: 
robert Chojnacki, seweryn Krajew-
ski, stanisław sojka i z zespół „Ma-
fia”, z którym debiutował w 1992 r. 
Jego koncerty są jak orzeźwiająca 
fontanna przebojów, a  wyśpie-
wał ich podczas niemal 30-letniej 
kariery mnóstwo. Kojarzycie? - 
„Chodź, przytul, przebacz”, „Śnia-
danie do łóżka”, „Z głębi duszy”, 
„i jeszcze…”, „rysowane tobie” 
i  „wszystko dobrze”, „prawie do 
nieba” i  „Budzikom śmierć” czy 
„imię deszczu”. piosenki na jubi-
leuszową płytę   „50/50”, wydaną 
przed rokiem z  okazji 50 urodzin, 
sprezentowali andrzejowi:   Kay-
ah, Mrozu, adam sztaba, Jarecki, 
Kuba Badach, paulina przybysz, 
Michał Fox Król, Majka Jeżowska 
i  tomasz organek. w  ten sposób 
repertuar wokalisty poszerzył się 
o  nowe brzmienia, z  których prze-
nikają osobowości zaproszonych 
do współpracy muzyków. Gdy niebo 
nad Dopiewem rozświetlą gwiazdy, 
publiczność na placu rozgrzeje „te-
atr ognia” (ok.  22:45), a po spek-
taklu, aż do 2:00, potrwa zabawa 
z DJ’em Maco er. 

warto zarezerwować sobie pierw-
szą lipcową sobotę w  tym roku, by 
koncertowo rozpocząć wakacje. 
oczywiście z Dopiewem i w Dopie-
wie.

Jest kilka powodów, by 2 lipca być 
w Dopiewie na placu gminnym i ba-
wić się na festynie. Bramy dla pu-
bliczności zostaną otwarte o  godz. 
15. przy placu zlokalizowana będzie 
strefa gastronomiczno - handlowa. 
a na placu?

przez kilka godzin dzieci będą 
mogły korzystać z  bezpłatnych 
dmuchańców. równolegle odbywać 
się będą różnego rodzaju pokazy 
i  animacje. pierwsze zaplanowano 
już na 15:30. Będzie można zoba-
czyć w  akcji wicemistrzynię świata 
w  bikejoringu, z  jej mistrzowskimi 
psami  i dowiedzieć się więcej na te-
mat tego, jak rozpocząć aktywność 
sportową z  czworonogiem i  jak ro-
bić to mądrze (15:45). Następnie do 
strzelania z  łuku zaprosi nas Klub 
łuczniczy „Grot” (16:30). anasta-
zja - instruktorka fitness, zachęcać 
będzie do ćwiczeń tych, którzy wy-
znają maksymę „w zdrowym cie-
le zdrowy duch”– (16:00-19.00). 
Z kolei Klub Karate „empi” zaprosi 
mieszkańców na pokazy walki i  sa-
moobrony (17:30).

Jako pierwsi na scenie zaprezen-
tują się tancerze Klubu taneczno 
– sportowego „activus” (16:45 
i  18:00). Między ich występy wple-
ciony został koncert światowych 
hitów w wykonaniu orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo. podczas 9 lat ist-
nienia uzbierało się w  jej repertu-
arze kilkadziesiąt utworów, wśród 
których nie brakuje tych z list prze-
bojów (17:15-18:00). towarzyszyć 
jej będzie nowa Grupa Mażoretek, 
nabierająca doświadczeń pod skrzy-
dłami Klubu „activus”.

Już podczas występu dęciaków 
będzie można usłyszeć 17-letnią 
Darię Udovichenko. ta wokalistka 
i saksofonistka pochodzi z Krzywe-
go rogu. Jest laureatką i  finalistką 
wielu krajowych i  międzynaro-
dowych konkursów na Ukrainie. 

DopiEwo

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, 
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. smugi 84 wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia polskapresse w poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 poznań/skórzewo  
• redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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Gwiazdą „Dni Gminy Dopiewo 2022” będzie w tym roku Andrzej Piaseczny, jeden 
z najpopularniejszych polskich wokalistów. Na scenie pojawią się wcześniej: Marta podulka, Barbara 
parzęczewska z ewą olszewską, Daria Udovichenko, a także orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, Klub 
taneczno – sportowy „activus”. Będzie też zabawa taneczna z DJ’em Maco er

Atrakcyjne Dni Gminy Dopiewo

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Andrzej Piaseczny. Daria Udovichenko.

Marta Podulka.Barbara Parzęczewska i Ewa Olszewska.
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reprezentowali parlament, samo-
rząd wojewódzki i powiatowy, sa-
morządy sąsiednich gmin. obecni 
byli gminni radni, kierownictwo 
gminnych instytucji, działających 
tu stowarzyszeń. spotkanie brawu-
rowo prowadzili olga Karłowska, 
sekretarz gminy i tomasz stellma-
szyk, zastępca wójta.

wójt mówił o sytuacji gminy Ko-
morniki, o niezłym, w porównaniu 
do innych gmin, stanie finansów, 
o ponad 60 milionach zł, które moż-
na przeznaczyć na inwestycje. wójt 
wspomniał o trudnościach w pro-
wadzeniu inwestycji, wynikających 
z inflacji. 

potem wręczono doroczne nagro-
dy wójta Komorniki - statuetki Bene 
Meritus. Do tej pory, od 2004 roku, 
w ten sposób wyróżnione zostały 82 
zasłużone dla gminy osoby. w tym 
roku wójt nagrodę wręczył kolejnym 
pięciu. to profesor Bogusław Czer-
ny, wicedyrektor instytutu włókien 
Naturalnych i roślin Zielarskich, 
dzięki któremu park w plewiskach 
został udostępniony mieszkańcom, 
otoczony stylowym ogrodzeniem.

Vadym Lysov jest lekarzem pra-
cującym w Kielcach, ale urodził się 
w ukraińskiej winnicy, partnerskim 
dla gminy Komorniki mieście. Zor-
ganizował wiele transportów z po-
mocą dla Ukrainy, podróżował tam 
wspólnie z robertem Kuraszem, 
naczelnikiem osp plewiska, który 
pięciokrotnie odwiedził ogarnięty 
wojną kraj przywożąc dary, głównie 

środki medyczne dla tamtejszych 
szpitali. opiekuje się rodakami bę-
dącymi wskutek wojny w potrzebie, 
jest częstym gościem w Komor-
nikach. Dwie statuetki trafiły do 
gminnych radnych, osób szczegól-
nie zasłużonych dla mieszkańców. 
wojciech pietrzak przez wiele lat 
był sołtysem w plewiskach, a Do-
rota trocha jest aktualnie sołtyską 

w Chomęcicach. oboje są znani 
z aktywności w działaniach na rzecz 
swoich społeczności.

Jedyną osobą, która nie mogła 
statuetki odebrać osobiście, był 
ksiądz adam skrzypczak, pro-
boszcz parafii św. andrzeja aposto-
ła w Komornikach. Upiększa zabyt-
kową świątynię, otacza go szacunek 
wiernych. 

potem Marian adamski, prze-
wodniczący rady Gminy Komor-
niki, wygłosił tradycyjny toast za 
pomyślność gminy, życząc powo-
dzenia osobom działającym na jej 
rzecz, wszystkim instytucjom, klu-
bom, stowarzyszeniom, a przede 
wszystkim mieszkańcom.

w artystycznej części wieczoru 
wystąpiła Glam orchestra kierowa-
na przez Dariusza tarczewskiego. 
solistką, która porwała publiczność 
śpiewając w trzech językach przebo-
je i standardy ze znanych musicali, 
była Ksenia shaushyshvili. Na-
mówiła ona do występu dyrektora 
Gminnego ośrodka Kultury i w jed-
nej osobie artystę teatru wielkie-
go. oklaskiwany przez publiczność 
Damian Konieczek zaśpiewał jeden 
z przebojów Zbigniewa wodeckie-
go.

w sobotę i niedzielę w szrenia-
wie, po uroczystej sesji rady Gminy, 
odbyły się obchody Dni Gminy Ko-
morniki. organizatorzy przygoto-
wali wiele atrakcji dla najmłodszych 
i dla dorosłych. w sobotni wieczór 
wystąpili „piękni i młodzi”. JD

KoMoRniKi 

Do Centrum tradycji i Kultury w Komornikach wójt Jan Broda zaprosił 3 czerwca osoby, które można 
nazwać przyjaciółmi gminy Komorniki

Przyjaciele gminy Komorniki
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Laureaci statuetek Bene Meritus z wójtem Janem Brodą. 
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8 BuK

„spacer z kulturą” rozpoczął wy-
stęp zespołu „Złote Kłosy” – tan-
cerze zaprezentowali kalejdoskop 
tańców polskich, wirując w barw-
nych strojach, zachwycając chore-
ografią… i kondycją. Na zakończe-
nie występu wicestarosta poznański 
tomasz łubiński wręczył na ręce 
założyciela zespołu stanisława Kró-
liczaka pamiątkowy czek  – główną 
Nagrodę powiatu poznańskiego 
za osiągnięcia artystyczne w 2021 
roku.

to był dopiero początek arty-
stycznych uniesień i oficjalnych 
gratulacji. Burmistrz miasta i gmi-
ny Buk paweł adam podziękował 
za zaangażowanie w prowadzoną 
działalność kulturalną agnieszce 
skałeckiej, dyrektor MGoK oraz 
wręczył nagrody „Bukowskie talen-
ty” osobom, które w minionym roku 
w sposób szczególny przyczyniły 
się do upowszechniania, rozwoju 
oraz ochrony kultury oraz promocji 
naszej gminy. Nagrody otrzymali: 

stanisław Króliczak (założyciel i li-
der „Złotych Kłosów”), Karol Hołod 
(kapelmistrz Bukowskiej orkiestry 
Dętej), Zespół Kameralny „amici 
Canti” oraz indywidulanie Leszek 
Górka (założyciel i dyrygent „amici 
Canti”), a także wokaliści – eweli-
na Króliczak, Katarzyna starosta, 
Joanna szynkaruk oraz piotr woj-
tyniak. 

o tym, że nagrody były w pełni za-
służone, można było się przekonać, 
słuchając minirecitali w wykonaniu 

każdego z artystów oraz zespołu 
„amici Canti”. a że nie tylko mu-
zyką rozrywkową publiczność żyje, 
tak i w programie dwukrotnie zna-
lazły się rytmy biesiadne i podwór-
kowe w wykonaniu panów z „ostat-
nie takie trio” i „Junki z Buku”. Na 
zakończenie na scenie pojawiło się 
pianino, a przy nim Dariusz sta-
rosta, który zabrał publiczność w 
jeszcze inną muzyczną podróż, bez 
słów, a wyrażającą całych wachlarz 
emocji. 

Nagrodzonym – gratulujemy, 
publiczności – dziękujemy. Do zo-
baczenia/usłyszenia za rok w parku 
sokoła, który uchwałą rady Miasta 
i Gminy Buk przyjął imię towa-
rzystwa Gimnastycznego „sokół”, 
nawiązując do wybitnej przeszłości 
tego miejsca.   
Izabela Dachtera-Walędziak
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wręczenie głównej Nagrody powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury zespołowi folklorystycznemu 
„Złote Kłosy”, nagród „Bukowskie talenty” od burmistrza pawła adama, występy wyróżnionych artystów 
oraz oficjalne nadanie imienia parkowi sokoła – to najważniejsze punkty „Spaceru z kulturą”, 
wydarzenia, na które 29 maja, zaprosił mieszkańców Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

„Bukowskie Talenty” rozdane

informacji z gminy Buk 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

Indywidualną nagrodę „Bukowskie Talenty” otrzymał między innymi Leszek Górka.

Wicestarosta poznański Tomasz Łubiński wręczył na ręce założyciela zespołu „Złote 
Kłosy” Stanisława Króliczaka główną Nagrodę Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia 
artystyczne w 2021 roku.

31 maja z mieszkańcami gminy Buk 
w sali Miejskiej spotkał się poseł 
waldy Dzikowski – dobrze znany 
nie tylko jako polityk, ale także jako 
samorządowiec. przez 11 lat pełnił 
funkcję wójta tarnowa podgórnego 
i o tym ważnym okresie swojej dzia-
łalność opowiadał z ogromnym za-
pałem. Buk to kolejne miasto w po-
wiecie poznańskim, po rokietnicy, 
Komornikach, i swarzędzu, do któ-
rego waldy Dzikowski przyjechał z 
wizytą, na zaproszenie wicestarosty 
poznańskiego tomasza łubińskie-
go oraz burmistrza miasta i gminy 
Buk pawła adama. 

Była okazja porozmawiać o spra-
wach europejskich, krajowych i 
lokalnych. Dyskutowano m. in. o 
galopującej inflacji, wyborach par-
lamentarnych, „polskim ładzie”, 
szkolnictwie i służbie zdrowia, po-
mocy dla uchodźców z Ukrainy i 
ogromnej solidarności polaków w 
tym zakresie. przechodząc do tema-
tów lokalnych, mieszkańcy i radni 
podzielili się sprawami, którymi 
na bieżąco zajmuje się gmina i na 
które o środki zewnętrzne zabiega. 

Kanalizacja w gminie to aktualnie 
temat numer jeden, którego reali-
zacja nie może już dłużej czekać, a 
działania w tym zakresie wymagają 
ogromnych nakładów finansowych. 
wspomniano też o niskiej subwen-

cji oświatowej, która powoduje, że 
w znacznym stopniu na barkach 
gminy pozostaje utrzymanie placó-
wek oświatowych. i komunikacja, 
o tym mówi się już od dłuższego 
czasu, a nowatorskie inicjatywy w 

tym zakresie połączenia części połu-
dniowej z północną gminy, wymają 
wsparcia między innymi ze strony 
pKp i też środków zewnętrznych. 

Burmistrz paweł adam mówiąc 
o finasowaniu inwestycji zwrócił 

też uwagę, że inwestorzy, którzy są 
zainteresowani prowadzeniem firm 
w gminie, na przykład dewelope-
rzy muszą wziąć na siebie koszty, 
na przykład budowy dróg czy ka-
nalizacji. – Nie może być tak, że 
mieszkańcy, czyli gmina w jakim-
kolwiek stopniu ma ponosić koszty 
w tym zakresie, czyli dokładać do 
zysku i interesu inwestora. ten, któ-
rzy chce zarabiać musi się dzielić ze 
społeczeństwem – mówił burmistrz. 
Gość zdecydowanie zgodził się w tej 
kwestii. 

poseł waldy Dzikowski został za-
proszony do udziału w posiedzeniu 
sesji rady Miasta i Gminy Buk. pro-
pozycja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem ze strony posła, który 
zdeklarował, że jest to jego pierwsza 
tego typu wizyta w Buku, ale z pew-
nością nie ostatnia. Burmistrz pa-
weł adam wyszedł też z inicjatywą, 
aby w Buku spotkali się politycy róż-
nych opcji politycznych, bo warto 
przy wspólnym stole porozmawiać 
na tematy samorządowe, których 
jest długa lista.
Edyta Wasielewska

Waldy Dzikowski z wizytą w bukowskiej gminie
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w 3. edycji konkursu „innowacyjny 
samorząd” zgłoszono niemal 240 
projektów, z których jury nagro-
dziło 18 i dodatkowo przyznało 49 
wyróżnień. wśród laureatów znala-
zła się gmina Czerwonak ze swoim 
projektem „e-odpady – system Go-
spodarki odpadami Komunalnymi 
w Gminie Czerwonak”.

w marcu 2021 roku uchwałą 
rady Gminy Czerwonak, gmina 
wystąpiła ze Związku Międzyg-
minnego „Gospodarka odpadami 
aglomeracji poznańskiej” (Goap), 
realizującego zadanie gospodarki 
odpadami komunalnymi. tym sa-
mym konieczne stało się przygoto-
wanie systemu, który umożliwiłby 
samodzielne zarządzanie wszystki-
mi aspektami związanymi z kom-
pleksową obsługą gospodarki od-
padami komunalnymi przez urząd 
gminy Czerwonak od 1 stycznia 
2022 roku.

Narzędziem, które umożliwiło 
sprostanie temu zadaniu stał się 
zintegrowany system informatycz-
ny e-odpady składający się z aplika-
cji „odpady”, „odpady Księgowość 
oraz „C.Deklaracje”. innowacyjne 
podejście spowodowało, że w okre-
sie od listopada do grudnia zareje-
strowano w systemie blisko 4.000 
deklaracji na odbiór odpadów 
komunalnych, co stanowiło 91% 
wszystkich złożonych w tamtym 
okresie deklaracji. elektroniczna 
komunikacja na linii urząd – miesz-
kaniec została pozytywnie odebrana 
w społeczności gminy Czerwonak.

Kreatywne podejście gminy zo-
stało docenione przez jury konkur-
su. Nagrodę z rąk Mateusza Kicka 

p.o;. redaktora prowadzącego ser-
wisu samorządowego pap odebrał 
wójt gminy Czerwonak Marcin 
wojtkowiak. „istotą samorządu 
jest to, że potrafimy szybko i traf-
nie odpowiadać na potrzeby na-
szych mieszkańców” – podkreślił 
wójt, dodając, że istotą innowacji 
w samorządzie jest skuteczna od-
powiedź na te potrzeby i ułatwia-
nie życia mieszkańcom. włodarz 
gminy Czerwonak podziękował 
kapitule konkursu za to wyjątko-
we wyróżnienie, a także wszystkim 
współpracownikom – za wykazanie 

się inicjatywą i zaangażowaniem 
przy tworzeniu i wdrażaniu syste-
mu e-odpady.

prezes rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki w swoim liście do sa-
morządowców zgromadzonych na 
gali finałowej konkursu innowa-
cyjny samorząd 2022 podkreślił, 
że samorządy „realizują potrzeby 
wspólnoty, wychodzą naprzeciw 
codziennym potrzebom mieszkań-
ców i rozwiązują ich bieżące proble-
my”. „to właśnie one (samorządy), 
dążąc do usprawnienia organizacji 
wewnętrznej, ulepszenia jakości 

usług publicznych oraz poprawy 
warunków życia mieszkańców 
w różnych jego obszarach, znalazły 
skuteczną odpowiedź na wyzwania 
lokalnych społeczności” – dodał 
w swoim liście premier. Z kolei  mi-
nister rozwoju i technologii walde-
mar Buda powiedział: „warto jest 
co jakiś czas zastanowić się jak się 
wyróżnić, w tym pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Na tym mogłaby 
polegać ta innowacyjność, żeby do 
jakiegoś zadania samorządu, przy-
pisanego w ustawie, podejść w spo-
sób nietypowy, nowoczesny, inny. 

Myślę, że to jest gwarancją dobrej 
oceny mieszkańców”.

Należy dodać, że gmina Czerwo-
nak brała udział w konkursie inno-
wacyjny samorząd również w ubie-
głym roku. Za zgłoszony wtedy 
projekt „(e)Urząd Gminy Czerwo-
nak – pakiet innowacyjnych rozwią-
zań wspierających pracę w systemie 
zdalnym” otrzymała wyróżnienie. 
Red

CzERwonAK
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Gmina Czerwonak zajęła 1. miejsce w konkursie organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej, w kategorii gminy wiejskie

Czerwonak najbardziej innowacyjną 
gminą wiejską w Polsce!

o gminie Czerwonak
czytaj także na

naszglospoznanski.pl
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przekłada się to na frekwencję, któ-
ra w gorące, letnie weekendy bywa 
naprawdę wysoka.

Dbając o bezpieczeństwo osób 
wypoczywających na terenie ką-
pieliska w nadchodzącym sezonie 
zwiększono kadrę ratowników. 
Została również zakupiona moto-
rówka celem usprawnienia akcji ra-
tunkowych, które oczywiście mamy 
nadzieję nie nastąpią.  

Jak zwykle w ciągu wakacji oprócz 
kąpieli w jeziorze będzie można 
skorzystać z wielu atrakcji i usług 
takich jak animacje dla dzieci, mu-
zyka na żywo, wieczorki taneczne, 
wake park, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego czy strefa food trucków. 

organizatorzy szykują również coś 
nowego co pozwoli urozmaicić czas 
spędzony na świeżym powietrzu. 

start kąpieliska 15 czerwca o go-
dzinie 10:00. 
Red

KóRniK, StęSzEw

Kąpielisko oaza Błonie już od wielu lat cieszy się 
zainteresowaniem mieszkańców Kórnika i okolic, a także 
osób spoza gminy

w ramach programu profilaktyki, 
ostrzegającej przed uzależnieniami, 
a także by w pełni świętować Dzień 
Dziecka, przedszkolaki i uczniowie 
z gminy stęszew otrzymali upomin-

ki. w przygotowanych paczkach 
znaleźli gry planszowe oraz słody-
cze wraz z życzeniami od burmi-
strza gminy stęszew włodzimierza 
pinczaka. Red

Z okazji Dnia Dziecka Start kąpieliska
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Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 10 czerwca 2022 roku zostaną podane do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne przy ul. 

Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 
w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości gminnych 
położonych w tarnowie Podgórnym oraz w jankowicach, które zostały 

przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz wniesienia w drodze 
aportu do mienia spółki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami pok. nr 6, tel. (61) 8959 261  

oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

oGłosZeNie
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BuK, tARnowo poDgóRnE 
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przypomnijmy: o wyjątkowy kon-
kurs bez ograniczeń, w którym pa-
sja i talent odgrywa główną rolę! 
skierowany jest do wszystkich 
mieszkańców gminy tarnowo pod-
górne, bez względu na wiek. 

– Z każdym rokiem przekonuje-
my się jak różnorodne i ciekawe są 
pasje i talenty mieszkańców naszej 
gminy – podkreślają organizatorzy. 
– Nie narzucamy kategorii ani grup 
wiekowych. Festiwal jest wydarze-
niem otwartym dla wszystkich, a 
szeroka paleta zgłaszanych pasji 
jest naprawdę niesamowita!

wszystkie talenty są opublikowa-
ne na facebookowej stronie Festiwal 
talentów i pasji, gdzie do 8 czerwca 
odbywać się będzie głosowanie in-
ternatów. 

prezentacja  wyłonionych lau-
reatów oraz wręczenie nagród 
odbędzie się 12 czerwca podczas 
Gali finałowej w pałacu Jankowice. 
Zachęcamy do udziału – wstęp jest 
wolny. – Mamy nadzieję, że zapre-

zentowane podczas festiwalowej 
gali talenty zachęcą innych do zgło-
szenia się w kolejnych edycjach – 
zapraszają organizatorzy. ARz

Do 8 czerwca można głosować na propozycje własnej 
twórczości, jakimi pochwalili się mieszkańcy gminy tarnowo 
podgórne w trzeciej edycji Festiwalu talentów i pasji, 
organizowanego przez gminę Tarnowo Podgórne i Pałac 
Jankowice

Pasje i talenty
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3, 4 i 5 czerwca odbyły się Dni 
Gminy Buk. program zachęcił do 
udziału zarówno młodych i jak i 
starszych. piątkowy dzień otworzyły 
koncerty Kapeli zza winkla, Mezo, 
agaty sobicińskiej oraz Grzegorza 
Hyżego. to cały przekrój gatunków 
muzycznych, więc każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Całość poprowa-
dził znany prezenter radiowy - rafał 
adamczak. 

Z kolei w kościele pw. Św. Krzyża 
odbył się wernisaż prac malarskich 
romana Czeskiego. sobota mi-
nęła pod znakiem sportu. Można 
było wziąć udział w wędkowaniu, 

biegach lub obejrzeć turniej XXii 
turniej spartakus Cup. tego dnia 
świętowano również 40. Jubileusz 
biegowy bukowianina Mariana szy-
mańskiego. piątkowy i sobotni wie-
czór zakończyły DJ-skie sety i rytmy 
disco. 

Dwóm dniom wydarzeń towarzy-
szyły także foodtrucki, które przy-
ciągały tłumy spragnionych sma-
ków kulinarnych świata. Niedzielne 
obchody zakończyły Memoriał Hie-
ronima łubińskiego oraz drugi etap 
konsultacji społecznych w sprawie 
bukowskiego rynku.  
Zuzanna Skibińska

Gmina tarnowo podgórne rozpo-
częła pracę nad planem rozwoju 
Lokalnego na lata 2023 – 2028. – 
ten dokument to taka nasza lokalna 
konstytucja inwestycyjna, określa-
jąca zadania inwestycyjne w każdej 
z 16 miejscowości – wyjaśnia wójta 
tarnowa podgórnego tadeusz Czaj-
ka. – w drodze partycypacji spo-
łecznej chcemy określić kolejność 
realizacji poszczególnych zadań. 

wójt zaprasza mieszkańców do 
wspólnej pracy na każdym etapie 
budowania tego planu, podkreśla-

jąc, że taka szeroka partycypacja 
społeczna jest gwarancją optymal-
nego zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców. Bo to mieszkańcy najlepiej 
wiedzą, jakie działania są dla nich 
najważniejsze i jakie inwestycje 
powinny być realizowane w ich bez-
pośrednim sąsiedztwie i – szerzej – 
w gminie. 

swoje propozycje może zgłosić 
każdy – przekazując je sołtysom lub 
korzystając z elektronicznego for-
mularza na gminnej stronie inter-
netowej tarnowo-podgorne.pl. Na 

tej podstawie powstanie zbiorcze 
zestawienie inwestycji do realizacji 
w latach 2023 – 2028. Nowością jest 
to, że o ostatecznym kształcie planu 
mieszkańcy zadecydują w głosowa-
niu. Każdy będzie mógł wskazać 
dwie – najbardziej potrzebne jego 
zdaniem – inwestycje w swojej 
miejscowości i jedną o znaczeniu 
gminnym. Każdy zatem będzie mieć 
wpływ na to jak będzie się zmieniać 
gmina w najbliższych latach. 

Na propozycje mieszkańców gmi-
na czeka do 30 czerwca.ARz

wniosek „Budowa Biblioteki pu-
blicznej w Buku” znalazł się na trze-
cim miejscu ogólnokrajowej listy 
rankingowej, projektów przewidzia-
nych do dofinansowania. 

23 maja instytut Książki poin-
formował o rozstrzygnięciu drugie-
go naboru wniosków do konkursu 
w ramach Narodowego programu 
rozwoju Czytelnictwa 2.0, priorytet 
2 Kierunek interwencji 2.1 „infra-
struktura bibliotek 2021-2025”. po 
ocenie merytorycznej i strategicznej 
bukowski projekt uzyskał łączną 
sumę 96 punktów na 100 możli-
wych. w ramach naboru złożono 
110 wniosków, z czego do dofinan-
sowania przewidziano 47. Buk ma 
otrzymać maksymalną możliwą 
kwotę tj. 2.250.000 zł. Całość in-
westycji powinna być zrealizowana 
w latach 2022-2024.

architektura nowej biblioteki 

wpasowana we wschodnią część 
placu, otwarta na zewnętrze i dająca 
odpowiednie dla instytucji światło 
i przestrzeń, podkreśli znaczenie 
tego miejsca na kulturalnej mapie 
miasta. wraz z planowaną termo-
modernizacją już istniejącego bu-
dynku biblioteki i kina stanowić 
będzie spójną całość. 

– Bardzo dziękujemy panu bur-
mistrzowi oraz radnym MiG Buk za 
możliwość aplikowania o środki do-
tacyjne. Liczymy na dalszą pomoc 
i współdziałanie dla dobra sprawy 
– mówi Hubert wejmann, dyrektor 
Biblioteki i Kina Miasta i Gminy 
w Buku. 
EWA

Tarnowska konstytucja inwestycyjna

Dotacja dla bukowskiej biblioteki

Udane Dni Gminy Buk 

W ubiegłorocznej edycji festiwalu najwięcej głosów zyskała Karolina 
Jurgowiak, której pasją jest układanie kostki Rubika.

Projekt i wizualizacja Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp. P.

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl
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w siekierkach przy ul. szkolnej 
ruszyły prace związane z budową 
siedmiooddziałowego przedszko-
la publicznego. inwestorem jest 
p.p.H.U. „Mateo” Krzysztof Ma-
tuszak z siedzibą w swarzędzu. Fir-

ma jest m.in. operatorem w nowym 
publicznym przedszkolu „Bajkowa 
Kraina” w Kostrzynie. Nowe przed-
szkole zgodnie z założeniami ma 
rozpocząć działalność 1 września 
2023 r. SM

Zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn z 5 maja wóz bojo-
wy star 1142, który służył jednostce 
osp Gułtowy, został przekazany 
w formie darowizny na rzecz gmi-
ny Dolsk i oddany w użytkowanie 
jednostce osp Lubiatowo. Umowę 
w tej sprawie podpisali burmistrz 
gminy Dolsk Barbara wierzbińska 
i burmistrz gminy Kostrzyn szy-

mon Matysek. to kolejne auto, któ-
re trafiło z gminy Kostrzyn do osp 
Lubiatowo. Jesienią 2020 r. ponad 
40-letni star 244 został przekaza-
ny z osp Brzeźno. auto to będzie 
służyło kolejnej jednostce – decyzją 
radnych gminy Dolsk został prze-
kazany dla osp łęgowo w gminie 
stare Kurowo w województwie lu-
buskim. SM

28 maja na scenie gościła Średzka 
orkiestra Dęta, Zespół wokalny 
akord, Zespół pieśni i tańca siekie-
racy, a także MiG, Czerwone Gitary 
oraz Happysad. Całość zwieńczyła 
wspólna zabawa. 29 maja z okazji 
nadchodzącego Dnia Dziecka na 

najmłodszych czekały atrakcje w 
postaci Mini Kurdeszowej Zadyszki 
oraz występów Duoperfomance i 
tulinki. o godz. 18 wystartowała X 
Kurdeszowa ZaDyszka, a Kurdesz 
zakończył się występem smolaste-
go. ŁS

Kostrzyn buduje współczesną le-
gendę o rycerzu Kostro, który 1 
czerwca rozpoczął podróż po mie-
ście i po gminie. przez najbliższe 
miesiące i lata odwiedzać będzie 
instytucje i miejsca, które często są 
odwiedzane przez mieszkańców. 
Będzie uprawiał sport, korzystał 
z gminnej infrastruktury, odwiedzał 
instytucje. Zapozna się z historią 
gminy i podziwiać będzie zabytkowe 
budynki i miejsca. Jego podróż, za 
parę lat stworzy piękną i współcze-
sną legendę. swoją przygodę Kostro 
rozpoczął przy Urzędzie Miejskim 
w Kostrzynie wcielając się w Kostro 
Urzędnika mając przy sobie ważne 
atrybuty - pióro i teczkę. SM

29 maja od biegów dzieci o godz. 14 
rozpoczęła się X Kurdeszowa (Za)
Dyszka, a konkretnie - Mini Kurde-
szowa (Za)Dyszka, podczas której 
odbyło się 7 biegów dzieci. Uczest-
nicy rywalizowali w kategoriach 
wiekowych (osobno dziewczynki 
i chłopcy): 2006-2007 na 1200 me-
trów, 2008-2009 i 2010-2011 na 
800m, 2012-2013 oraz 2014 i młod-
si na 400m. 

trójka najlepszych uczestników 
otrzymała bony do sklepu sportowe-
go ufundowane przez kostrzyńską 
firmę Kopex, a dodatkowo najlepsi 
zawodnicy dostali zaproszenia do 
Kostrzyńskiego Kina Za rogiem. 
Dekoracja odbyła się na scenie 42. 
Kurdesza Kasztelańskiego.

Natomiast po raz pierwszy w hi-
storii biegu, zawodnicy mogli po-
znać uroki nowej kostrzyńskiej 
trasy wieczorową porą, a dlatego, 
że bieg X Kurdeszowa (Za)Dyszka 
wystartował o godz.18. prawie 300 
biegaczy na trzech dystansach 3 
kilometry (nordic walking), 5 oraz 
10 kilometrów rozgrzała do startu 
Gosia Hofman z Lokomotive Fit-
ness Club. Następnie głos zabrał 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
Matysek witając na starcie jubile-
uszowego biegu. potem  zawodnicy 
ruszyli przemierzając ulice miasta 
od powstańców wielkopolskich 
przez rynek, budynki Biblioteki 
publicznej, Miejsko-Gminnego 
ośrodka Kultury, strażnicę osp, 
park Miejski, nowy tunel kolejowy 
oraz skatepark, orlik oraz szkołę 
podstawową nr 2.  

Nad bezpieczeństwem zawod-
ników oraz organizacją biegu 
czuwało ponad 80 osób z osp 
w Brzeźnie, Gułtowach i Kostrzy-
nie, Komisariatu policji w Kostrzy-

po raz pierwszy w historii biegu zawodnicy mogli poznać 
uroki nowej kostrzyńskiej trasy wieczorową porą

X Kurdeszowa (Za)Dyszka

premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił listę zadań, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach rządowego 
Funduszu polski ład – program in-
westycji strategicznych. pięć tysię-
cy inwestycji, z czego ponad połowa 
w małych ośrodkach. trzy i pół ty-
siąca kilometrów dróg, pięć tysięcy 
kilometrów chodników, inwestycje 
w 700 szkołach i 20 budynkach in-
frastruktury osp – zostanie zreali-
zowane przez samorządy w ramach 
drugiego naboru do rządowego 
Funduszu polski ład: program in-
westycji strategicznych.

Gmina Kostrzyn otrzymała 
kwotę w wysokości 9.662.400,00 
złotych na realizację zadania „po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Kostrzyn wraz z budową 
niskoemisyjnego, wielofunkcyjne-
go obiektu sportowego”. w jego 
zakres wchodzi budowa lodowiska 
i poprawa efektywności energetycz-
nej następujących budynków: 

- dawnego „Domu Katolickiego” 
– kompleksowa termomodernizacja 

budynku, ocieplenie dachu, ścian 
i fundamentów, wymiana okien, 
montaż nowej instalacji elektrycz-
nej i grzewczej - w budynku w przy-
szłości powstanie sala sesyjna rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn;

- szkoły podstawowej nr 1 w Ko-
strzynie – termomodernizacja da-
chu, ocieplenie fundamentów, 
wymiana ogrzewania, wymiana 
opierzenia, nowa elewacja szkoły, 
remont wejścia do szkoły, wymiana 
nawierzchni parkingu przed szkołą 
i „tarasu” przy salach dla klas 1-3;

- szkoła podstawowa nr 2 w Ko-
strzynie – montaż instalacji foto-
woltaicznej, remont elewacji szkoły, 
remont wejść do szkoły; budowa 
wielofunkcyjnego zadaszonego bo-
iska sportowego z funkcją lodowi-
ska;

- szkoła podstawowa w Brzeźnie 
– termomodernizacja fundamen-
tów, ścian i dachu, wymiana okien, 
montaż pompy ciepła wraz z insta-
lacją fotowoltaiczną oraz oświetle-
niem LeD;

- Świetlica wiejska w sokolni-

kach Klonowskich – termomoder-
nizacja budynku – ocieplenie ścian 
i dachu, wymiana okien i drzwi, 
nowa instalacja elektryczna, insta-
lacja fotowoltaiczna;

- budynek ośrodka Zdrowia 
w Gułtowach – termomoderniza-
cja ścian budynku, wymiana drzwi 
i okien, modernizacja źródeł ciepła, 
remont wejścia dla osób niepełno-
sprawnych, oświetlenie LeD;

- budynek osp Gułtowy – termo-
modernizacja dachu, nowe opierze-
nie i remont elewacji.

Całkowita wartość tych inwestycji 
zgodnie ze złożonym wnioskiem ma 
wynieść 10.736.000 zł. Gmina Ko-
strzyn zrealizuje te zadania w cią-
gu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia 
przetargu nieograniczonego na ich 
wykonanie. 

to kolejne dofinansowanie dla 
gminy Kostrzyn w ramach progra-
mu inwestycji strategicznych – pol-
ski ład. Zadanie wspierali: poseł na 
sejm rp Jadwiga emilewicz i poseł 
na sejm rp Bartłomiej wróblewski. 
SM

Prawie 10 mln zł dla Kostrzyna

o gminie Kostrzyn
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Open kobiet - 10 km
1. Monika Brzozowska 35:31
2. Karolina Bielecka 39:26
3. Joanna wasielak 41:33
Open mężczyzn - 10 km
1. paweł tarasiuk 33:01
2. Filip Jańczak 34:23
3. Dawid Jagła 34:52
Open kobiet - 5 km
1. patrycja Bielecka 18:47
2. Dominika Kłoda 18:56
3. ania Nowak 19:55

Open mężczyzn - 5 km
1. Bartosz Feifer 15:17
2. radosław pluciński 16:49
3. Jakub wiśniewski 17:33
Open kobiet NW - 3 km
1. agnieszka Mielecka 17:11
2. eliza Kamyszek 21:41
3. agnieszka piechnik 21:47
Open mężczyzn NW - 3 km 
1. piotr reszke 16:59
2. Hieronim winiarski 17:14
3. robert Kowalak 17:32
3. robert Filipczuk 25:57

Klasyfikacje

nie, stowarzyszenia atV Kostrzyn, 
rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 
Młodzieżowej rady Miejskiej Gmi-
ny Kostrzyn oraz Urzędu Miejskie-
go w Kostrzynie. podziękowania 
także dla radnych przemysława 
Kubiaka, ryszarda Kubiaka oraz 
romana Malczewskiego za obsłu-
gę techniczną imprezy, a także dla 
zastępcy burmistrza waldemara 
Biskupskiego, radnych arkadiusza 
Bilskiego i Mikołaja stasińskiego 

za wręczanie medali! organizato-
rzy dziękują także sponsorom. Do 
zobaczenia na kolejnych biegach! 
Najbliższa okazja już 23 lipca w iw-
nie na Dzikim Biegu w polu! więcej 
informacji na temat biegów w gmi-
nie Kostrzyn na www.kurdeszowa-
zadyszka.pl. ŁS

42. Kurdesz Kasztelański

Przedszkole w Siekierkach 

Podróż Rycerza Kostro

Z Gułtów 
do Lubiatowa
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Jako pierwszy taśmę, wyznaczającą 
linię mety, zerwał Marcin Fehlau, 
uzyskując czas 33 min. i 39 s. Naj-
szybszą w tym roku biegaczką była 
agata Świątek, z czasem 42:44. 
w biegu głównym wystartowało o 
godz. 12:00, w ostatnią niedzielę 
maja, 342 zawodników. Dwie mi-
nuty po starcie biegaczy do lasu we-
szli nordicwalkingowcy. Najlepsi w 
chodzie z kijkami byli: wśród panów 
- Jacek witucki, z czasem 45:18, 
wśród pań - agnieszka Mielecka, 
z czasem 46:52. Zwycięzcy klasy-
fikacji indywidualnych tradycyjnie 
posadzili wspólnie drzewko.

Najlepszą drużyną biegową „Ko-
rony Dąbrówki” był „team 3:33” 
(z czasem 3:41:38), a kijkową - 
„Nordic walking Kiekrz poland” 
(4:23:41). o miejscu w rywalizacji 
zespołowej, zarówno wśród biega-
czy, jak i chodziarzy, decydowała 
suma czasów 5 najszybszych za-
wodników, w tym co najmniej jednej 
kobiety. im ten czas był krótszy, tym 
wyższa była pozycja drużyny.  

Historyczny sukces odnotowała 
w tym roku drużyna samorządowa 
„Urząd Biega”. w biegu zajęła ona 
drugie miejsce, a w chodzie – miej-
sce trzecie. Ustanowiła ona również 
swój rekord liczebności. Zielone 

barwy reprezentowało 12 biegaczy 
i 11 kijkarzy. Jeszcze tak licznie 
„Urząd Biega” nie stawał w szran-
kach rywalizacji. 

pamiątkowe medale, wręczane 
finiszerom, były opatrzone w tym 
roku hasłem antywojennym „Nigdy 
więcej wojny”. to wyraz solidarno-
ści z Ukrainą, walczącej bohatersko 
z rosyjskim agresorem od ponad 
100 dni.

Zanim na trasę wybiegli i wy-

maszerowali dorośli, na różnych 
dystansach, w ramach sportowego 
święta, pobiegły dzieci. 

wszystkim zawodnikom – i tym 
małym, i dużym – dopingowała 
Księżna Dąbrówka oraz maskotki 
gminy Dopiewo – żuraw Dop i wil-
ga ewo. organizatorzy zaprosili 
uczestników na kolejną 12. edycję, 
która odbędzie się za rok  – jak za-
wsze, w ostatnią niedzielę maja.
Adam Mendrala

                      podczas 11 edycji „Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki” padł rekord leśnej 10-kilometrowej trasy 

Zielona i rekordowa 
„Korona Dąbrówki”
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9,8 mln zł dofinansowania pozyskał 
Urząd Gminy Dopiewo z rządowe-
go Funduszu polski ład - programu 
inwestycji strategicznych, w dru-
gim naborze. Środki te przeznaczo-
ne zostaną na realizację 2 dużych 
inwestycji w Dąbrowie – na budowę 
ulicy Leśnej (etap i) i świetlicy wiej-
skiej z zagospodarowaniem terenu. 

Droga zostanie zmodernizowana 
na odcinku od ul. wiejskiej do ul. 
rolnej. wykonana zostanie jezdnia 
bitumiczna o  szer. 6m na długości 
ok. 760 m, z  chodnikami po obu 
stronach o  szer. 2m. przebudowa-
ne zostaną skrzyżowania, pojawi 
się oświetlenie uliczne, powstanie 

kanał deszczowy oraz elementy sys-
temu organizacji  i bezpieczeństwa 
ruchu. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniesie 10,8 mln  zł. Dro-
ga zapewni połączenia z   osiedlami 
mieszkaniowymi. Będzie elemen-
tem planowanego układu komuni-
kacyjnego, łączącego  Dąbrowę ze 
skórzewem  i drogą wojewódzką 
nr 307.

Z kolei 980 tys.  zł pozwoli sfi-
nansować połowę kosztów budowy 
świetlicy, która ma być miejscem 
aktywności mieszkańców. powsta-
nie nowy budynek parterowy o pow. 
użytkowej 201 m² z:   salą spotkań, 
szatniami, toaletami, holem, kuch-

nią, zmywalnią, magazynem, po-
mieszczeniem gospodarczym oraz 
kotłownią. Zagospodarowany zo-
stanie również teren obok świetlicy. 
przewidywana wartość inwestycji 
to  1,92 mln zł. 

w  województwie wielkopolskim 
dofinansowanie otrzymały 504  in-
westycje. samorządy złożyły 7899 
wniosków w tym naborze w ramach 
rządowego Funduszu polski ład: 
program inwestycji strategicznych. 
Zaakceptowanych zostało 4989 
wniosków, z czego 2850 to wnioski 
złożone przez gminy wiejskie. 
Maria Bąk

Nagrodę Lidera Gospodarki regio-
nalnej wręczył 2 czerwca wójtowi 
pawłowi przepiórze prezes europej-
skiego ośrodka rozwoju Gospodar-
ki Michał pomarański. Uroczystość 
odbyła się podczas gali, która  koń-
czyła Międzynarodowe Forum Go-
spodarcze w piekarach Śląskich.

Kapituła programowa napisała, 
że gmina Dopiewo otrzymała no-
minację „za istotny wkład w  roz-
wój społeczno-gospodarczy swoje-
go regionu poprzez wprowadzanie 
pozytywnych zmian ilościowych, ja-
kościowych i  strukturalnych, które 
zaowocowały   powstaniem nowych 
wartości gospodarczych i intelektu-
alnych, a także wpłynęły na zmianę 
poziomu życia mieszkańców”. Na-
grody podczas gali odbierali m.in. 
twórcy innowacyjnych rozwiązań 
w  biznesie, wynalazcy unikalnych 
technologii oraz skuteczni samo-
rządowcy z całego kraju.

wcześniej odbyło się dziewięć 
paneli, w  których dyskutowa-
li naukowcy z  różnych dziedzin 
i  specjalności (od medycyny po 
cyfryzację), przedsiębiorcy repre-
zentujący wielkie korporacje i małe 
biznesy rodzinne, a  także samorzą-
dowcy – wójtowie, burmistrzowie 
i  prezydenci. Dyskutowano m.in. 
o  inwestycjach w dobie niestabilnej 
gospodarki, o synergii nauki i bizne-

su, o  tym co blokuje, a  co napędza 
rozwój innowacyjności. Był też pa-
nel, w którym zasiadały same panie, 
dyskutując o  tym jak kobieta może 
sobie pomóc, żeby osiągnąć suk-
ces. w  sumie w  konferencji wzięło 
udział ponad 150 osób.

wójt paweł przepióra wziął 
udział w  dyskusji na temat regio-
nalnej strategii rozwoju i  jej wpły-
wu na gospodarkę. samorządow-
cy poruszali w  niej m.in. problem 
trudnego gospodarowania coraz 
bardziej   ograniczanym budżetem. 
poszukiwali też odpowiedzi na py-
tanie jak zwiększyć atrakcyjność 
inwestycyjną samorządów. wójt 
Dopiewa zwracał uwagę m.in. na to, 
że w  czasach permanentnego bra-
ku funduszy na inwestycje będzie 
trzeba coraz częściej uruchamiać 
projekty w  partnerstwie  publiczno-
-prywatnym.
Zbigniew Mamys

„tajemnice” to wydarzenie patrio-
tyczne, które odbędzie się 14 czerw-
ca w  miejscu zwanym Kwaterą   
siedmiu Grobów w Lesie Zakrzew-
sko – palędzkim, z  udziałem: woj-
ska polskiego (kompania honorowa 
i orkiestra) , przedstawicieli instytu-
tu pamięci Narodowej i Kuratorium, 
młodzieży szkolnej i  nauczycieli ze 
wszystkich szkół w gminie, pocztów 
sztandarowych i  władz samorządo-
wych. Zachęcamy do uczestnictwa 
w  wydarzeniu. początek: godz. 11.   
po apelu poległych, przemówie-
niach, salwie honorowej i  występie 
orkiestry wojsk powietrznych z po-
znania, uroczystość w  części mniej 
oficjalnej kontynuowana będzie na 
leśnej polanie, gdzie szkolny zespół 
muzyczny z Zsp Dopiewo pod kie-
runkiem Marcina Mańki da koncert 
pieśni patriotycznych. Na miejscu 
będzie można również zobaczyć 
wozy i  mundury z  tamtego  okresu. 
Dodatkowe atrakcje zapowiedziało 
także wojsko polskie.

Dlaczego 14 czerwca? tego dnia 
obchodzimy w  polsce „Narodowy 
Dzień pamięci ofiar Niemieckich 
Nazistowskich obozów Koncentra-
cyjnych i obozów Zagłady”.

w  kompleksie leśnym na tere-
nie gminy Dopiewo, dziś zwanym 
Lasami Zakrzewsko – palędzkimi 
przez jednych, a  Lasami palędz-
ko – Zakrzewskimi przez drugich, 
w okresie ii wojny światowej zostało 
zamordowanych przez Niemców, 
w  masowych egzekucjach, do kil-
kunastu tysięcy polaków. Byli to 
głównie więźniowie poznańskiego 

Fortu Vii: powstańcy wielkopol-
scy, naukowcy, studenci, harcerze, 
nauczyciele, duchowni, ziemianie, 
urzędnicy, działacze społeczni i po-
lityczni. Ginęli od strzałów w  tył 
głowy. Ciała zakopywano w  dołach 
śmierci. w 1944 r. Niemcy, opusz-
czając teren, próbowali zatrzeć śla-
dy zbrodni – wykopywali szczątki 
ofiar, palili i  ponownie zakopywali, 
a  teren obsadzali drzewami. po 
wojnie część miejsc udało się ziden-
tyfikować. Zacieranie śladów przez 
Niemców uniemożliwiło ustalenie 
dokładnej liczby zamordowanych, 
których mogło być od kilku do kil-
kunastu tysięcy. Las stał się dla nich 
zbiorową mogiłą. oznaczone w nim 
4 miejsca pamięci tworzące „szlak 
pamięci” – są to: Kwatera siedmiu 
Grobów, Kwatera Duchowieństwa, 
Kwatera studentów i Kwatera Zapo-
mniana.  w 2018 r. rondo na drodze 
wojewódzkiej 307 – Buk – poznań 
zostało nazwane rondem ofiar po-
mordowanych w  Lasach Zakrzew-
sko – palędzkich. wcześniej rada 
Gminy Dopiewo przyjęła uchwałę 
w  tej sprawie. Z  tego ronda można 
dojechać do „Gajówki”, gdzie roz-
poczyna się „szlak pamięci”.
Adam Mendrala

Lider Gospodarki 
Regionalnej

Tajemnice lasów 

10 mln dotacji na inwestycje

 NASZ PATRONAT

Drużyna samorządowa „Urząd Biega”.

Zwycięzcy posadzili wspólnie drzewko. 
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14 KuLtuRA

od 9 do 12 września zobaczyć bę-
dzie można tytuły teatrów z pozna-
nia, Gdyni, wrocławia i warszawy, 
które cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem publiczności w całym 
kraju. oprócz siedziby teatru Mu-
zycznego przy Niezłomnych (or-
ganizatora wydarzenia), spektakle 
grane będą także w auli artis przy 
ulicy Kutrzeby.

przegląd otworzy 9 września „Ce-
sarz” w reżyserii Ceziego studniaka 
(teatr Muzyczny Capitol). to spek-
takl oparty na fabularyzowanym 
reportażu ryszarda Kapuścińskie-
go o dworze cesarza Hajle sellasje 
w etiopii. Drugiego dnia przeglądu 
teatr Muzyczny w poznaniu zapre-
zentuje na swojej scenie tegoroczną 
premierę – „irenę” o sendlerowej. 
11 września w auli artis widzowie 
zobaczą mrożący krew w żyłach 
musical „thrill me. Historia Le-
opolda i Loeba” (Mazowiecki teatr 
Muzyczny) opowiadający o studen-
tach z Chicago, którzy popełnili jed-
ną z najgłośniejszych zbrodni XX 

wieku. przegląd zamknie autorski 
spektakl wojciecha Kościelniaka 
„Mury Jerycha” (teatr Muzyczny 
w Gdyni), adaptacja biblijnej histo-
rii o zdobyciu przez izraelitów mia-
sta Jerycho.  

„Czas na teatr” to wydarzenie, 
które odbędzie się po raz pierwszy. 
Jego celem jest zaprezentowanie 
w jednym miejscu spektakli granych 
na co dzień w teatrach muzycznych 
zlokalizowanych w odległych zakąt-
kach kraju oraz zwiększenie zainte-
resowania nowej publiczności mu-
sicalami i spektaklami muzycznymi.

Nowy sezon artystyczny  otworzy 
w teatrze Muzycznym w poznaniu 
premiera „ireny”. Na scenie przy ul. 
Niezłomnych jeszcze we wrześniu 
zobaczyć będzie można także „Za-
konnicę w przebraniu”, uwielbiany 
przez publiczność musical na pod-
stawie filmu z 1992 roku z whoopi 
Goldberg w roli głównej. Następnie 
powróci „Kombinat” z muzyką re-
publiki i Grzegorza Ciechowskiego, 
a po nim „Jekyll & Hyde”, musical, 
który teatr wznowił w kwietniu po 
trzech latach przerwy.

w okolicy Święta Niepodległości 
teatr Muzyczny w poznaniu zagra 
„Virtuoso” – amerykański musi-
cal o ignacym Janie paderewskim 
– showmanie, który wykorzystał 
swój talent i charyzmę by przeko-
nać najważniejszych decydentów 
swoich czasów o konieczności przy-
wrócenia polski na mapę świata. 
pod koniec listopada powróci ma-
giczny i niezwykle mądry spektakl 
„pippin”. a w grudniu – dawno 
niewidziany klasyk – „skrzypek na 
dachu”.

w repertuarze znalazły się także 
tytuły adresowane do najmłodszych 
widzów i całych rodzin: jesienią 
będzie można zobaczyć „pchłę 
szachrajkę”, „Koziołka Matołka” 
i zagadkę ratuszowej wieży, a na 
Mikołajki „Madagaskar” – musica-
lową przygodę, na podstawie prze-
boju wytwórni Dreamworks.

pojedyncze bilety na każdy z czte-
rech spektakli oraz 3-dniowe karne-
ty na spektakle w auli artis dostęp-
ne są w kasie teatru oraz online na 
www.teatr-muzyczny.pl. 
Red

Szykuje się prawdziwe święto pasjonatów spektakli 
muzycznych. w poznaniu odbędzie się czterodniowy przegląd 
„Czas na teatr”

„Czas na Teatr” i nowy sezon 
w Muzycznym

18 maja w CtiK w Komornikach 
świętowała muzyka. organizatorem 
była miejscowa szkoła podstawowa 
nr 1, a udział wzięły również szkoły 
z plewisk, wir, poznania i Lubonia. 
patronat nad konkursem „Moja 
ulubiona piosenka” objął starosta 
Jan Grabkowski,  a realizowany był 
on dzięki współpracy z Urzędem 
Gminy Komorniki oraz Gminnym 
ośrodkiem Kultury w Komorni-
kach.

Na scenie wystąpiło 24 solistów. 
podziwialiśmy ich nieprzeciętne 
uzdolnienia wokalne w interpretacji 
znanych polskich piosenek. Była to 
prawdziwa uczta muzyczna dla licz-
nie zgromadzonej widowni. przy-
pomnieliśmy sobie przeboje sprzed 
lat, takie jak: „pod papugami”, 
„Lubię wracać tam, gdzie byłem”, 
czy „Bursztynek”. spośród pre-
mierowych utworów, które słuchają  
i śpiewają także uczniowie szkoły 
podstawowej zaprezentowano m.in. 
„ale jestem”,  „ostatnia nadzieja”, 
„Mamo, tyś płakała”.

występy solistów oceniali: Da-
mian Konieczek, solista teatru 
wielkiego w poznaniu, dyrektor 
GoK, izabela Frąckowiak, solistka 
zespołu muzycznego, pracownik 
Gminnego Domu Kultury w Ko-
mornikach, agnieszka Kurek, wi-
cedyrektor szkoły podstawowej 
nr 1 w Komornikach, prowadząca 

i solistka zespołów muzycznych 
oraz radosław Lubkowski, na-
uczyciel muzyki, solista w zespole 
muzycznym. oceniało: umiejętności 
wokalne, dykcję, intonację, oddanie 
klimatu piosenki. w przerwach, 
podczas obrad jury, występowały 
utalentowane uczennice z naszej 
szkoły, prezentując swoje umiejęt-
ności taneczne.

A oto nagrodzeni:
Kategoria I (klasy I-II)
i miejsce: Kornelia Mańczak, 

szkoła podstawowa nr1 w Komor-
nikach.

i miejsce: Barbara przylepa, 
szkoła podstawowa nr 2 w plewi-
skach

iii miejsce: Julia iwachów, szkoła 
podstawowa nr 2 w Komornikach

Kategoria II (klasy III-IV)
i miejsce: Leon Mitschke, szkoła 

podstawowa nr 2 w plewiskach
ii miejsce: ignacy Mrówczyński, 

szkoła podstawowa w wirach
iii miejsce: wojciech Nawrocki, 

Zespół szkół nr 3 w Luboniu
wyróżnienie: Krystyna Kasprzak, 

szkoła podstawowa nr 52 w pozna-
niu

Kategoria III ( klasy V-VI)
i miejsce: Liliana Świątkowiak, 

szkoła podstawowa nr 1 w plewi-
skach

ii miejsce: iga Fabrykiewicz, 
szkoła podstawowa w wirach

iii miejsce: Zofia Nowaczyk, 

szkoła podstawowa nr 2 w plewi-
skach

wyróżnienie: Zuzanna Ksobiech, 
szkoła podstawowa nr 52 w pozna-
niu

Kategoria IV (klasy VII-VIII)
i miejsce: olimpia Świątkowiak, 

szkoła podstawowa nr 2 w Komor-
nikach

ii miejsce: Jagoda Mrowczyńska, 
szkoła podstawowa w wirach

iii miejsce: amelia Bogowska, 
szkoła podstawowa nr 52 w pozna-
niu

wyróżnienie: tymon piosik, 
szkoła podstawowa nr 1 w plewi-
skach

Grand prix konkursu otrzymał 
Leon Mitschke za niezwykłą oso-

bowość sceniczną, talent wokalny 
i interpretację piosenki „ostatnia 
nadzieja”.

Konkurs piosenki był kolejną 
okazją rozpoznania w młodym czło-
wieku zdolności muzycznych.

Życzymy wszystkim dalszego 
rozwijania skrzydeł i życia pasją, 
a w przyszłości życia z pasji.

organizatorzy - Dorota Błasz-
czyk, iwona Chruściel, radosław 
Lubkowski, Katarzyna proch – dzię-
kują  radzie rodziców przy szko-
le podstawowej w Komornikach, 
Urzędowi Gminy w Komornikach 
oraz starostwu powiatu poznań-
skiego za sfinansowanie nagród 
w konkursie. 
Red

Moja ulubiona piosenka

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

 

 NASZ PATRONAT



15
nr 229 / 6 czerwca 2022

tARnowo poDgóRnE

impreza wyczekiwana była zarów-
no przez zawodników jak i organi-
zatorów, którzy dołożyli wszelkich 
starań, aby po trzyletniej przerwie 
wszystko wróciło do normy. a po-
przeczka od pierwszej edycji impre-
zy 10 lat temu zawieszona była wy-
soko. 

Bieg Lwa, który jest wielowy-
miarową imprezą łączącą sport, 
rozrywkę i kulturę po raz pierwszy 
zorganizowano w 2012 r. od tego 
momentu stał się wizytówką tarno-
wa podgórnego. Zasłynął z gościn-
ności, gorącego dopingu mieszkań-
ców, rywalizacji czołowych polskich 
zawodników, ale i towarzyszących 
atrakcji. przebogate expo z liczny-
mi atrakcjami i koncert muzycz-
ny ściągały na kompleks stadionu 
tarnovii nie tylko biegaczy. Kiedy 
w 2020 roku rynek biegowy został 
zamknięty, a rok później sytuacja 
była wciąż niepewna, organizatorzy 
zapowiedzieli – jeśli wrócą to musi 
być to powrót pełnowartościowy, 
do formy którą biegacze poznali 
w poprzednich edycjach. Żadnych 
półśrodków, okrojonego programu, 
czy przenoszenia biegu z ulic tarno-
wa na leśne ścieżki.

21 maja uczestnicy otrzymali to 
do czego tarnowo podgórne przy-
zwyczaiło ich w poprzednich latach. 
Jakość, doskonałą zabawę i możli-
wość realizacji sportowych celów. 
w godzinach porannych do boju 
ruszyły dzieci i młodzież. w sześciu 
kategoriach wiekowych, na dystan-
sach od 100 do 1500m, rywalizo-
wało ponad 800 adeptów biegania! 
wszystko to przy gorącym dopin-
gu zapełnionej po brzegi trybuny 
głównej stadionu tarnovii. Młodzi 
biegacze otrzymywali medale za-
projektowane przez jedną z uczest-
niczek. tradycją stało się wręczanie 
trofeów, których grafika tworzona 
jest wcześniej przez dzieci. 

Kolejnych, sportowych emocji 
dostarczyła część lekkoatletyczna, 
w ramach której rozgrywano sztafe-
ty! w biegach rozstawnych 4x400m 
ścigali się dorośli amatorzy i ucznio-
wie okolicznych szkół. tradycyjnie 
walkę w trzyosobowych składach 

toczyli uczestnicy sztafety pokoleń. 
pałeczkę w rodzinnych zespołach 
podawali sobie członkowie trzech 
kolejnych pokoleń, od najstarszych 
do najmłodszych. w międzyczasie 
na bieżni zaprezentowali się rów-
nież podopieczni fundacji tarnow-
skiego stowarzyszenia osób Nie-
pełnosprawnych „tarson” walczący 
nie tylko z czasem i dystansem…

emocje rosły, a kulminacja mia-
ła nastąpić o 20:00. Dwie godziny 
wcześniej na starcie ustawiło się 
840 zawodników do biegu pogoń za 
Lwem, liczącego 10km. Mimo, że 
w tym roku organizatorzy nie kom-
pletowali elity biegu, w czołówce 
ścigało się wielu zawodników zna-
nych z obecności na podium wielu 
imprez krajowych. od początku na 
prowadzeniu znalazła się dwójka – 
Ukrainiec Dmytro Didovodyuk i po-
lak sebastian Nowicki, mistrz pol-
ski U23 w biegu na 10000m sprzed 
6 lat. Żaden z nich nie odpuszczał, 
dopiero na końcówce lepszym oka-
zał się Dmytro przecinając taśmę 
w 30:54. Dziewięć sekund później 
metę minął sebastian (31:03), 
a miejsce na najniższym stopniu 
podium przypadło Marcinowi Kęse-
mu (32:01). wśród pań z trasą naj-
szybciej uporała się żona zwycięz-
cy, olesja Didovodyuk triumfując 
w 36:54. Niespełna pół minuty po 
niej wbiegała aleksandra andrusz-
ków (37:18), a trzecia finiszowała 
agata Kaczmarek (38:56).

w trakcie biegu na scenie głów-
nej tuż przy finiszowej prostej 
prowadzącej do mety pojawili się 
członkowie zespołu Farben Lehre! 
supergrupa muzyczna dała potężną 
dawkę energii w rytmie punk rocka 
z elementami reggae. 

tuż przed godziną 20 głos zabrał 
wójt gminy tarnowo podgórne ta-
deusz Czajka. Ubrany w strój spor-
towy sam chwilę później stanął na 
starcie w gronie 820 biegaczy. punk-

tualnie o 20:00 rozległ się huk z ar-
maty będący sygnałem do 9. Biegu 
Lwa! tłum zawodników ruszył na 
trasę przy aplauzie publiczności. od 
początku ton rywalizacji nadawał 
Kenijczyk Boniface  Nduva. 38-la-
tek od 2008 roku startuje w polsce 
i deklaruje duże przywiązanie do 
naszego kraju. w ubiegłych latach 
trzykrotnie startował w Biegu Lwa 
zajmując 3, 5 i 7 miejsce. tym razem 
okazał się najlepszy. w wieczornej 
aurze, blasku kolorowych reflekto-
rów i gorącym dopingu publiczno-
ści finiszował na stadionie osiągając 
metę w 1:10:34. Drugie miejsce 
zajął Filip Jańczak (1:11:54), a trze-
cie Bartosz romaniuk (1:15:13). 
wśród pań najszybciej do mety do-
tarła Monika Brzozowska (1:18:39) 
z dużą przewagą nad drugą Dorotą 
Lutomską (1:18:09) i trzecią sonią 
rozumkiewicz (1:29:15).

w trakcie rywalizacji energię ze 
sceny wysyłali biegaczom po raz ko-
lejny Farben Lere.

– Jesteśmy 36 lat na scenie dla-
tego, że niesie nas pasja i miłość do 
muzyki. tak jak organizatorów Bie-
gu Lwa, bo nie mam wątpliwości, że 
jest to wydarzenie robione właśnie 
z pasją – powiedział wokalista woj-
tek wojda.

Każdy kto był tego dnia na sta-
dionie w tarnowie podgórnym nie 
ma na pewno wątpliwości co do po-
wyższych słów. Lew wrócił w swoim 
najlepszym wcieleniu! Uzasadnio-
ne obawy o frekwencję okazały się 
niepotrzebne. porównując liczbę 
biegaczy na linii mety ze średnią 
z ostatnich trzech rozegranych edy-
cji trzeba przyznać, że odrodzenie 
po 3 latach przerwy wypadło bar-
dzo dobrze. wspomniana średnia 
w półmaratonie to 1089 zawodni-
ków, a tym razem było ich na me-
cie 822. Natomiast doskonale było 
w biegu na 10km, gdzie średnia to 
709 biegaczy, a w tym roku meta 
przyjęła aż 839! wynik biegu pogoń 
za Lwem jest drugim w dziesięcio-
letniej historii Biegu Lwa!

Z niecierpliwością czekamy na 
dziesiąty, jubileuszowy Bieg Lwa 
w przyszłym roku! JZ

                                          przy bardzo chimerycznych warunkach 
pogodowych, ale w doskonałej atmosferze, 21 maja odbył się 
Bieg Lwa, czyli półmaraton w Tarnowie Podgórnym

9. Bieg Lwa
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podpoznańskie Lusowo (gmina 
tarnowo podgórne) zaprasza tria-
thlonistów i fanów aktywności w 
naturze! Już 11-12 czerwca 2022 
odbędzie się triathlon i swimrun 
Lwa. impreza triathlonowa gości 
w kalendarzach już od wielu lat. 
Natomiast swimrun odbędzie się 
dopiero po raz drugi. po przerwie 
spowodowanej pandemią wraca 
także rywalizacja dzieci i młodzieży 
w aquathlonie. rejestracja trwa.

Triathlon Lwa  
– emocje, jakich mało!
podczas triathlonu Lwa 2022 

do wyboru są dystanse 1/8 (475 m 
pływania, 22,5  km jazdy na rowe-
rze i 5,2 km biegu) oraz 1/4 (950 m 
pływania, 45 km jazdy na rowerze 
i 10,5 km biegu). impreza jest bar-
dzo ważnym wydarzeniem w gminie 
tarnowo podgórne i co roku przy-
ciąga niezwykle zaangażowanych 
kibiców. podobnie zresztą, jak Bieg 
Lwa.

- Lusowo kojarzy mi się z moimi 
pierwszymi startami w triathlonie. 
wspomnienia te są bardzo emo-
cjonalne, ponieważ fajnie wracać 
do miejsc, gdzie jako junior zdo-
bywałem doświadczenie. Zawody 
zawsze kojarzyły mi się z kameral-
ną, miłą atmosferą, z kibicami, wo-
lontariuszami którzy dają z siebie 
wszystko i dopingują żywiołowo 
zawodników! to z pewnością im-
preza, która dla wielkopolan (choć 
nie tylko!) powinna zostać zapisa-
na w kalendarzu! – mówi robert 
Czysz, który zna smak zwycięstwa 
– także w triathlonie Lwa i zapew-
ne 11 czerwca powalczy o kolejną 
wygraną.

w poprzedniej edycji zawody na 
dystansie 1/8 wygrał pochodzący z 
warszawy tomasz słupik, z czasem 
1:01:26. wśród kobiet najlepszą 
okazała się Karolina Głuszkowska z 
sierosławia – 1:16:29. Na dystansie 
1/4 jako pierwszy na metę dotarł 
igor siódmiak ze szczecinka. Jego 
czas to 1:56:41. rywalizacja kobiet 
przyniosła zwycięstwo zawodnicz-

ki z zagranicy – jako pierwsza linię 
mety minęła pochodząca z Niemiec 
saskia Käs. Jej wynik to 2:18:30. 

Swimrun Lwa  
– przygoda blisko natury
Dzień po triathlonie Lwa – w nie-

dzielę – 12 czerwca - organizatorzy 
zapraszają na drugą edycję swim-
run Lwa, czyli przełajowe bieganie 
połączone z pływaniem w Jeziorze 
Lusowskim na łącznym dystansie 
niespełna 10 km.

idea swimrun jest taka, że poko-
nując trasę z punktu a do B, zawod-
nicy mają być jak najbliżej natury. 
odcinki pływackie są przeplatane 
biegowymi. w przypadku swimrun 
Lwa fragmenty pływackie liczą 2 
km, natomiast biegowe - 7,9 km. 

Zapisy trwają
rejestracja do triathlonu Lwa, 

swimrun Lwa oraz aquathlonu 
trwa. szczegóły są dostępne na 
www.triathlonlwa.pl. Zawody od-
bywają się ze wsparciem gminy tar-
nowo podgórne. Zawody są orga-
nizowane we współpracy z polskim 
Związkiem triathlonu. red

Plan minutowy 
11 czerwca – Triathlon Lwa:
08:00 - otwarcie biura zawodów, 

rozpoczęcie wydawania pakietów 
startowych;

09:00 – start aquathlonu mło-
dzieży;

10:00 - start dystansu 1/8 iM;
12:10 - dekoracja najlepszych za-

wodników z dystansu 1/8 iM i aqu-
athlonu młodzieży;

12:30 – start aquathlonu dzieci;
13:30 - start dystansu 1/4 iM;
17:30 - dekoracja najlepszych 

zawodników dystansu 1/4 iM i aqu-
athlonu dzieci.

12 czerwca – Swimrun Lwa:
08:00 – otwarcie biura zawodów, 

rozpoczęcie wydawania pakietów 
startowych;

10:00 – start swimrun Lwa;
12:30 – dekoracja zwycięzców.

Justyna Grzywaczewska

Triathlon 
i Swimrun Lwa 
już 11-12 czerwca!

Bieg Lwa 
to wizytówka 
tarnowskiej gminy

 NASZ PATRONAT

V Grand prix Gminy tarnowo pod-
górne w siatkówce plażowej o pu-
char wójta w tym roku, wzorem lat 
poprzednich, będzie obejmowało 
dwa turnieje eliminacyjne. pierwszy 
z nich odbył się 5 czerwca na terenie 
tarnowskich term, a patronat nad 
nim sprawowała prezes anita stel-
lmaszyk. Na dwóch boiskach zmie-
rzyły się 24 pary, z których do finału 
awansowało pierwszych 8. 

Drugi turniej eliminacyjny odbę-
dzie się 12 czerwca na ul. ogrodo-
wej 4 w tarnowie podgórnym pod 
patronatem sołtysa piotra owcza-
rza – wówczas na boisku zmierzy 
się 16 par, z których awans uzyska  

jedynie 6 najlepszych. regulamin 
przewiduje możliwość udziału tylko 
w jednym turnieju 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. Za-
praszamy wszystkich spragnionych 
siatkarskich emocji na piasku.
Błażej Szubstarski

V Grand Prix
Wielki finał  
odbędzie się 
19 czerwca
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turniej finałowy mistrzostw polski 
kadetek w koszykówce odbył się 
od 11 do 15 maja w Gdańsku. Do 
rywalizacji przystąpiło osiem naj-
lepszych zespołów. wielkopolskę 
w trzecim kolejnym turnieju mi-
strzowskim reprezentowały dwie 
drużyny, które spotkały się w gru-
pie B. Były to MUKs poznań oraz 
eNea aZs poznań. w efekcie 
doszło do analogicznej sytuacji jak 
w mistrzostwach polski juniorek 
starszych (U19K). Dwa poznańskie 
zespoły zagrały ze sobą już pierw-
szego dnia. Było to już ich trzecie 
spotkanie i trzeci raz górą były aka-
demiczki, które zwyciężyły wysoko, 
bo 55:26. aż 19 punktów zdobyła 
Lena Brzustowska. 

Drugiego dnia MUKs doznał 
drugiej porażki 33:77 z gospodynia-
mi turnieju - drużyną UKs Fred po-
litechnika Gdańsk. aZs natomiast 
pokonał MKs truso elbląg 84:57. 
Double-double zaliczyły Zuzanna 
Nowak 18 punktów i 12 zbiórek 
oraz wiktoria Haegenbarth 17 
punktów i 14 zbiórek. Zwycięstwo 
to zapewniło koszykarkom enei 
aZs grę o medale.

trzeciego dnia enea aZs w me-
czu o pierwsze miejsce w grupie B 
pokonała UKs Fred politechnikę 
Gdańsk 60:52. Kolejne double-
-double zaliczyła wiktoria Ha-
egenbarth 23 punkty i 10 zbiórek. 
MUKs uległ zespołowi MKs truso 
elbląg 50:66 i niestety zajął iV miej-
sce w grupie, co dało możliwość 
grania o miejsce 7. 19 punktów 
w tym meczu zdobyła Maja Dresz-
czyk. w meczu o 7 miejsce MUKs 
uległ po bardzo zaciętym spotkaniu 
drużynie enea aZs aJp Górzów 
wlkp. 53:56 i ostatecznie drużyna 
trenerów iwony Jabłońskiej i Danie-
la Ciejki zajęła miejsce ósme.  

w meczu półfinałowym enea aZs 
poznań prowadzona przez trener 
Małgorzatę łabędzką i asystenta 

Grzegorza Zielińskiego pokonała 
Zagłębie sosnowiec 75:60. 19 punk-
tów rzuciła iga woźna, 15 Zuzanna 
Nowak + 13 zbiórek, 15 wiktoria 
Haegenbarth i 12 Zuzanna Bręk. 

w wielkim finale akademiczki 
zmierzyły się z MKs polkowice. Co 
interesujące, było to starcie dwóch 
niepokonanych do tej pory zespo-
łów. Nic dziwnego, że do przerwy 
na tablicy widniał remis - po 34, ale 
drugą połowę, a przede wszystkim 
końcówkę,  lepiej rozegrały aka-

demiczki, które zwyciężyły 74:59 
(23:14, 11:20, 23:18, 17:7) i zostały 
mistrzyniami polski do lat 15! Do 
zwycięstwa poznanianki poprowa-
dziło trio: Haegenbarth 18 punktów 
i 12 zbiórek, Nowak 17 punktów 14 
zbiórek i Brzustowska 17 punktów 
12 zbiórek. 

MVp turnieju została iga woźna, 
do najlepszej piątki wybrano wik-
torię Haegenbarth, a Lenę Brzu-
stowską - najlepszą zawodniczką 
zespołu.  

Drużyna enea aZs poznań grała 
w składzie: Kinga Kin, iga woźna, 
Zuzanna Nowak, oksana Cebulska, 
Lena Brzustowska, wiktoria Brzo-
stowicz, Julia sierżant, Nadia ra-
gaman, oliwia Janicka, Liliana Ma-
ciejewska, Zuzanna Bręk, patrycja 
Majchrzak, wiktoria Haegenbarth.

przypomnijmy, akademiczki po-
wtórzyły sukces swoich koleżanek 
z U19K, które triumfowały w mi-
strzostwach polski do lat 19.

Bardzo miłe chwile czekały na 

złote medalistki już po powrocie do 
poznania. Kolejnego dnia dyrekcja 
szkoły podstawowej nr 35 w pozna-
niu zorganizowała  uroczystą galę, 
na której pogratulowano uczenni-
com szkoły oraz trenerce Małgo-
rzacie łabędzkiej. Kilka dni później 
cztery złote medalistki (Kinga Kin, 
iga woźna, Zuzanna Nowak, Lilia-
na Maciejewska), które rozpoczyna-
ły swoją karierę w Nowym tomyślu, 
zostały zaproszone na uroczysty 
obiad przez burmistrza włodzimie-
rza Hibnera i zostały obdarowane 
miłymi upominkami. podobnie po-
stąpił burmistrz opalenicy tomasz 
szulc, który uhonorował dwie za-
wodniczki (wiktoria Haegenbart, 
Zuzanna Bręk), które reprezento-
wały MKs opalenica.

 - Jest to ogromny sukces wielko-
polskiej koszykówki. Zdobyliśmy 
łącznie sześć medali, w tym aż trzy 
złote. ten sezon dla enea aZs jest 
także bardzo dobry, dwa mistrzo-
stwa polski to znakomite osiągnię-
cie. Dodatkowo do turniejów fina-
łowych Młodzieżowych Mistrzostw 
polski wprowadziliśmy 15 drużyn. 
Mam nadzieję, że za tymi medalami 
stać będą kolejne wielkopolskie ta-
lenty, które zasilą w przyszłości klu-
by seniorskie, a także skład repre-
zentacji polski - powiedział łukasz 
Zarzycki, prezes wielkopolskiego 
Związku Koszykówki, wiceprezes 
enea aZs politechnika poznań. 
Red

Klasyfikacja końcowa Mp U15K
1. enea aZs poznań
2. MKs polkowice
3. UKs Fred politechnika Gdańsk
4. Zagłębie sosnowiec
5. 1Ks Ślęza roof renovation 
     wrocław sa
6. MKs truso elbląg
7. enea aZs aJp Gorzów 
     wielkopolski
8. MUKs poznań

Koszykarki enea aZs politechnika poznań zostały najlepszym zespołem w polsce w kategorii kadetek, czyli 
do lat 15. Akademiczki powtórzyły sukces swoich koleżanek z U19K

Enea AZS Politechnika Poznań 
podwójnym mistrzem Polski
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Koszykarki Enea AZS Politechnika Poznań – mistrzynie Polski kadetek. 

Złote medalistki U15 Kinga Kin, Zuzanna Nowak, Iga Woźna i Liliana Maciejewska oraz trener Grzegorz 
Zieliński i prezes WZKosz Łukasz Zarzycki na spotkaniu u burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza 
Hibnera.

Z zawodniczkami MKS w Opalenicy Zuzanną Bręk i Wiktorią Haegenbarth spotkał się burmistrz Tomasz 
Szulc - w obecności ich pierwszego trenera Krzysztofa Mądrego, I trenera AZS Poznań Małgorzaty Łabędz-
kiej, prezesa WZKosz Łukasza Zarzyckiego i dyrektor Szkoły Podstawowej w Opalenicy Grażyny Szulc. 


