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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

Szczypta adrenaliny. STR. 3
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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!

Przestałem 
odkładać 
życie 
na później

Andrzej Piaseczny zaśpiewa swoje największe przeboje 2 lipca w Dopiewie. 
Przed nim wystąpią m.in.: Marta Podulka, Barbara Parzęczewska 

i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. STR. 9
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„u mnie i u ciebie. Poznajmy się” 
to nowy projekt realizowany przez 
powiat poznański i region hano-
wer. uczestniczą w nim uczniowie 
z hannah arendt schule w hano-
werze oraz z zespołu szkół nr 1 
w swarzędzu. w czasie pandemii 
odbywał się w formie on-line, a od 
19 do 24 czerwca młodzi ludzie 
spotkali się już na żywo w powiecie 
poznańskim. 

w ramach programu młodzież 
ma szansę dowiedzieć nieco wię-
cej o perspektywach rozwoju ryn-
ku pracy w Polsce i niemczech, 
a także poznać kulturę oraz trady-
cję obu regionów czy obserwować 
zwyczaje. istotne dla uczestników 
jest również odkrywanie, jak funk-
cjonuje się w codziennym życiu, 
szkole i pracy oraz jak mieszkańcy 
powiatu poznańskiego oraz regio-
nu hanower radzą sobie z aktu-
alnymi wyzwaniami dotyczącymi 

choćby wsparcia dla ukraińskich 
uchodźców. 

Podczas spotkania w starostwie 
Powiatowym w Poznaniu tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański 
podkreślił, że nasz samorząd od 
początku funkcjonowania stawia 
na młodzież. „inwestujemy w roz-
budowę szkół i dostosowanie ich 
zaplecza technicznego tak, by ab-
solwenci od razu mogli rozpocząć 
karierę na rynku pracy. uczniowie 
mają dostęp zarówno do bardzo 
dobrego sprzętu, jak i możliwość 
odbycia praktyk w najlepszych 
firmach w regionie” – powiedział 
wicestarosta.

Projekt jest realizowany 
w ramach prowadzonej od 22 lat 
współpracy partnerskiej między 
powiatem poznańskim a regionem 
hanower. we wrześniu planowana 
jest rewizyta w niemczech. 
HKP

rada Powiatu w Poznaniu zdecydo-
wała o nawiązaniu formalnej współ-
pracy pomiędzy powiatem poznań-
skim a rejonem obuchowskim 
w ukrainie. obejmie ona gospodar-
kę, kulturę i działalność naukowo-
-techniczną.

– rejon obuchowski zajmuje 
część dawnego rejonu kijowsko-
-Światoszyńskiego, z którym przez 
lata prowadziliśmy współpracę 
partnerską. zakończyła się ona 
wraz z reformą administracyjną 
w ukrainie. 

ze względu na dotychczasowe 
kontakty międzyregionalne posta-
nowiliśmy podjąć ją także z nowym 
samorządem. niedawno podpisa-
liśmy ze stroną ukraińską list in-
tencyjny w tej sprawie – mówi Jan 
grabkowski, starosta poznański. 
– w efekcie w okolice kijowa po-
jechało 12 ton pomocy humanitar-
nej. obecna decyzja rady Powiatu 
stwarza perspektywę wieloletniego 
współdziałania, którego szczegóły 
zostaną określone w porozumieniu 
między naszym powiatem a rejo-
nem obuchowskim – podkreśla 
starosta.

radni wyrazili też jednogłośnie 
zgodę na nieodpłatne przekazanie 
wschodnim sąsiadom samocho-
du marki dacia duster wcześniej 
wykorzystywanego przez wydział 
bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego starostwa Powia-
towego w Poznaniu. z uwagi na 
konieczność użytkowania przez 
powiat samochodów niskoemisyj-
nych może on zostać oddany ukra-
ińcom.

– na tym nasza pomoc się oczy-
wiście nie kończy. w porozumieniu 
z gminą kostrzyn planujemy też 
wyremontować i doposażyć pojazd 
ratowniczo-gaśniczy, który bę-
dzie umożliwiał prowadzenie akcji 
w trudno dostępnym terenie – mówi 
Jan grabkowski. KK

KrótKo z powiatu

– ceną demokracji jest podejmo-
wanie odważnych decyzji. a w 2021 
roku stanęliśmy przed wieloma wy-
zwaniami i wyszliśmy z nich zwycię-
sko – podkreślał podczas sesji abso-
lutoryjnej Jan grabkowski. 

Jak przyznawali samorządow-
cy, kolejny rok pokazał, że mimo 
pandemii, rosnącego  podatku „ja-
nosikowego” (44,6 mln zł) i niewy-
starczającej subwencji oświatowej 
– kondycja finansowa powiatu ma 
się dobrze. dochody wyniosły pra-
wie 456,5 mln zł, a wydatki ponad 
457,5 mln zł.

Najwięcej na drogi
blisko 120 mln zł wydano na 

zarządzanie drogami. dzięki tym 
środkom m.in. zakończono trwają-
ce kilka lat przebudowy dróg: iwno 
– Pobiedziska i gądki – szczo-
drzykowo. Powstała obwodnica 
głuchowa. Przebudowano drogi 
buk – szewce i Latalice – granica 
powiatu. wiele inwestycji prowa-
dzonych przez zarząd dróg Powia-
towych w Poznaniu to zadania dłu-
goletnie. w zeszłym roku trwały 
prace projektowe i przygotowania 
do budowy tunelu pod torami kole-
jowymi w kobylnicy, budowy drogi 
borówiec – krzesiny, a także budo-
wy mostu na warcie i nowej drogi 
Luboń – czapury. rozpoczęła się 
też przebudowa drogi rokietnica 
– napachanie. na realizację inwe-
stycji i przygotowania do kolejnych 
powiat poznański wydał w 2021 
roku ponad 66 mln zł. 

na lokalny transport zbiorowy 
przeznaczono prawie 2,9 mln zł. 
Pieniądze wsparły m.in. przewozy 

autobusowe w ramach Pks-u. na-
tomiast Poznańską kolej metropo-
litalną dofinansowano kwotą ponad 
1,6 mln zł. 

Koszty edukacji znowu zaniżone
Podobnie jak w minionych, tak 

i w ubiegłym roku trzeba było do-
łożyć do oświaty. w sumie wydano 
ponad 103 mln zł, przy subwencji 
oświatowej na poziomie 63 mln zł. 

– różnica pokryta została 
z własnych środków – tłumaczy Jan 
grabkowski, starosta poznański. – 
od lat  koszty te nie są doszacowa-
ne. na szczęście nie oszczędzamy 
na edukacji i dlatego sukcesywnie 
prowadzimy remonty, organizuje-
my kursy i szkolenia, nagradzamy 
stypendiami najwybitniejszych 
uczniów czy doposażamy specjali-
styczne pracownie.  

Jednym z większych wydatków 
było zagospodarowanie terenu wo-
kół zs w bolechowie (2,27 mln zł). 

z kolei 2 mln zł wyniosła dotacja 
dla Poznania w ramach szkolnictwa 
specjalnego. 

Nie tylko „twarde” inwestycje
Ponad 62 mln zł stanowiły wy-

datki na politykę społeczną, która 
obejmuje m.in. prowadzenie domu 
Pomocy społecznej oraz domu dla 
rodziców wychowujących samotnie 
dzieci i kobiet w ciąży w Lisówkach 
(łącznie ponad 6,5 mln zł). Ponad 
3,8 mln zł przeznaczono na Powia-
towe centrum Pomocy rodzinie. 
rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych kosztowa-
ła ponad 2 mln zł. Przeszło 18 mln zł 
wydano na Powiatowy urząd Pracy 
w Poznaniu. niemal 22 mln zł prze-
znaczono na rodziny, w tym pieczę 
zastępczą (ponad 8,3 mln zł) oraz 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze (prawie 13,3 mln zł). w 2021 
roku ze środków powiatu finanso-
wano także szczepienia profilak-

tyczne. Przeciw grypie zaszczepio-
no 1095 seniorów, a przeciw hPV  
678 dzieci. 

nie brakowało też pieniędzy na 
poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców (blisko 3,3 mln zł). – dofi-
nansowaliśmy m.in. remonty komi-
sariatów, zakup specjalistycznego 
sprzętu, umundurowania. zarówno 
policjanci, jak i strażacy mogli liczyć 
na wsparcie szkoleń, zakup radio-
wozów, czy ufundowanie nagród dla 
najlepszych funkcjonariuszy – pod-
kreślił starosta. 

ochrona środowiska kosztowała 
powiat 2,8 mln zł. w tym m.in. za 
ponad 512 tys. zł likwidowano wy-
roby azbestowe. a blisko 2 mln zł 
przeznaczono na pozbycie się tzw. 
„kopciuchów” (udzielono 285 do-
tacji). 

na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego samorząd zaplanował 
ponad 5,2 mln zł. 
KG
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starosta poznański z zarządem Powiatu otrzymał zdecydowaną większością głosów 
wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Radni docenili stabilność 
i bezpieczeństwo

Nowa siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Zakończono m.in. przebudowę drogi 
Iwno – Pobiedziska.

Współpraca 
i pomoc 
Ukrainie

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
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turystyczne pLotki 

serów) – atrakcje dostępne w Fort 
knox war zone w mieczewie – 
dawnej bazie wojskowej w środku 
lasu. Podobne aktywności oferuje 
stowarzyszenie zawsze czujni – 

semper Vigilant, które za swą bazę 
obrało pole w szlachęcinie. Fani la-
serowego paintballa mogą też rywa-
lizować na arenie wielkiej spluwy 
w bogucinie, obiekcie dystrykt La-

ser tag w Śremie albo w leśnej bazie 
twój cel Laser tag w rogalinku.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

rekLama

na terenie powiatu poznańskiego 
i okolicznych gmin wachlarz miejsc 
oferujących emocjonujące atrakcje 
jest bardzo zróżnicowany. dobrą 
zabawę zapewniają obiekty od kow-
bojskiego miasteczka Luboń z pro-
pozycjami w stylu mechanicznego 
byka rodeo, przez park trampolin 
Jump space w Śremie, a kończąc 
na unikatowej kręgielni parkietowej 
w tym samym mieście.

Nie tylko na torze
cztery kilometry – taka trasa cze-

ka na torze Poznań – najdłuższym 
samochodowym torze wyścigowy 
w Polsce. obok działa również 
zewnętrzny tor kartingowy. Przy 
niekorzystnej pogodzie lepszym 
wyborem będzie e1 gokart w skó-
rzewie, czyli halowy, dwupozio-
mowy tor z możliwością wyjazdu 
na zewnątrz. miłośnicy sportów 
motorowych doskonale znają tor 
motocrossowy w obornikach, usy-
tuowany na krawędzi doliny warty. 
od czasu do czasu sprawdzają tam 
swe siły uczestnicy biegów Formo-
za challenge. odmiennych wrażeń 
dostarczają przejażdżki psimi za-
przęgami w traperskiej osadzie 
w bolechówku. na atrakcyjną eska-
padę mogą też liczyć pasażerowie 
mosińskiej kolei drezynowej, na-
pędzający siłą swych mięśni drezy-
ny ręczne i rowerowe.

ostatnio jak grzyby po deszczu 
wyrastają kolejne miejsca służące 
do wyczynowej jazdy na rowerach, 
hulajnogach czy rolkach. na skate-
parkach można pojeździć w buku, 
kostrzynie, koziegłowach, Lubo-
niu, murowanej goślinie, Przeźmie-
rowie, siekierkach, suchym Lesie, 
swarzędzu i tarnowie Podgórnym. 
Pumptracki, czyli tory w formie pę-
tli z licznymi wzniesieniami, funk-
cjonują w borówcu, dąbrówce, 
Promnicach, Puszczykowie, Śre-
mie, więckowicach i suchym Lesie 
(największy w regionie). z rowero-
wego toru crossowego w skałowie 
korzystają też uczestnicy dzikiego 
biegu w Lesie. gratką dla fanów 
terenowej jazdy rowerem jest trasa 
maximus singletrack w Puszczy 
zielonce między owińskami a uro-
czyskiem maruszka. 

W górę serca!
nad ziemię można się wznieść 

na różne sposoby, zależnie od wła-
snych upodobań i… lęku wysoko-
ści. tuż nad powierzchnią gruntu 

zamontowano urządzenia niskich 
parków linowych przy Pałacu Jan-
kowice i w skórzewie. nieco wy-
żej wspinają się goście mini parku 
linowego oraz Podniebnej eko 
wioski w deLi Parku. w niedaw-
no powstałej nadrzewnej osadzie 
w murowanej goślinie oraz w Parku 
Linowym adrenalina w obornikach 
bezpieczeństwo zapewnia stała 
(nieprzepinana) asekuracja. spra-
gnieni najmocniejszych wrażeń 
mogą wybrać spośród pięciu tras 
linowych w cascader Park kobylni-
ca z najtrudniejszą trasą everest na 
czele.

kto chciałby unieść się w prze-
stworza, może skorzystać z lotów, 
oferowanych przez airport biernat 
z gądek. na pasażerów czeka za-
równo zwykła cessna, jak i wod-
nosamolot. z Lądowiska słonawy 
prowadzonego przez obornickie 
stowarzyszenie Lotnicze startują 
małe samoloty i motolotnie, a sto-
warzyszenie sportów Lotniczych 
czerwonaki zrzesza miłośników 
paralotniarstwa. szybki powrót na 
ziemię to z kolei domena ekipy sky 
camp Poznań, która zapewnia sko-
ki spadochronowe: w tandemie, sa-
modzielne i sportowe. 

Rakietą i kijem
tenis ziemny i golf to sporty daw-

niej kojarzone z wyższymi sferami. 
dzisiaj każdy może poczuć emocje 
związane z taką grą. malowniczy 
oskoma trzaskowo golf club kusi 
jedną z najładniejszych przestrzeni 
do nauki gry w Polsce. od niedawna 
gracze mogą wybrać również black 
water Links tarnowo Podgórne 
dysponujące pełnowymiarowym po-
lem golfowym z największą w kraju 
strefą do treningu krótkiej gry.

miłośnicy gry na korcie powin-
ni zwrócić uwagę na hotel rodan 
w skrzynkach, całoroczne centrum 
tenisa ziemnego i badmintona. sil-
nym ośrodkiem tenisowym pozo-
staje też Puszczykowo. w mieście 
zlokalizowane są obiekty sportoteki 
oraz jedenaście kortów centrum te-
nisowego angie. w odwodzie pozo-
stają korty swarzędzkiego centrum 
sportu i rekreacji czy Park teniso-
wy tarnowo Podgórne.

Zespołowa rywalizacja
do aktywnej integracji świetnie 

nadaje się paintball, jak i asg (air 
soft gun, wykorzystujące repliki 
broni) czy laser tag (strzelanie z la-

wolny czas to okazja do odpoczynku, relaksu czy poznawania nowych miejsc. czasem jednak chodzi o coś 
zgoła przeciwnego: chęć fizycznego zmęczenia, potrzebę rywalizacji i poszukiwanie mocnych wrażeń. 
Rzecz jasna w atrakcyjnej formie i przestrzeni
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Sky Camp Poznań. Skate Park Swarzędz. 

Szczypta adrenaliny
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Jubileusz, początkowo zaplanowa-
ny na 2020 rok, z powodu pandemii 
nie mógł się odbyć. w trakcie uro-
czystości burmistrz miasta i gminy 
buk Paweł adam wręczył strażakom 
nowy sztandar. także poświęcono 
figurę św. Floriana przed budyn-
kiem remizy. Jubileusz był okazją 
do wręczenia odznaczeń i medali 

druhom osP dobieżyn, a także do 
podziękowań dla wszystkich sym-
patyków straży. za dzień powstania 
jednostki przyjmuje się 21 sierpnia 
1930 roku. straż Pożarna dyspono-
wała wtedy jedynie sikawkę konną 
poruszaną ręcznie. w 1932 roku 
we wsi wybuchł groźny pożar, spa-
liło się 7 stodół ze zbiorami. Jednak 

1939 rok przerwał działalność osP. 
w 1945 roku, z inicjatywy byłego 
sołtysa wojciecha króliczaka i by-
łego naczelnika sylwestra skorup-
skiego, został utworzy nowy zarząd. 
30 kwietnia 1961 roku powołano 
komitet budowy strażnicy, a budo-
wę zakończono w 1963 roku. 

Przez większość okresu PrL-u  

służba pożarnicza polegała na dy-
żurach prowadzonych przez dru-
hów-rolników własnymi traktorami 
i przyczepami. Jednostka posiadała 
motopompę Po3, a następnie Po5. 
4 maja 1997 roku jednostka otrzy-
mała samochód marki „Żuk”. był 
to prawdziwy przełom i wielkie wy-
darzenie dla całej społeczności do-

bieżyna. 29 października 2010 roku 
na wyposażenie jednostki trafił lekki 
samochód pożarniczy Ford transit. 
w 2015 roku przeprowadzono re-
mont i modernizację strażnicy.
Zuzanna Skibińska

11 czerwca strażacy z osP dobieżyn świętowali 90-lecie powstania jednostki 

90-lecie OSP Dobieżyn
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o gminie buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

sołectwa niepruszewo, kalwy oraz 
cieśle z gminy buk zainicjowały 
cykl wydarzeń na świeżym powie-
trzu dla miłośników czworonogów. 
dogtrekking na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez i przyciągnął 
wielu uczestników podczas pierw-
szych trzech edycji, które odbyły 
się 25 maja, 11 i 25 czerwca na te-
renach położonych przy Jeziorze 
niepruszewskim. wydarzenie orga-
nizacyjnie wspierał ośrodek sportu 
i rekreacji w buku oraz urząd mia-
sta i gminy w buku. 

dogtrekking to nic innego jak 
marsz lub bieg z psem po wyzna-
czonej trasie (w tym przypadku 5 
km), połączony z odnajdywaniem 
punktów kontrolnych. zwycię-

ża osoba, która pokona tę trasę 
z psem w najkrótszym czasie. 
w biegu mogą wziąć udział oso-
by nieposiadające psa. można go 
przygarnąć na czas wyścigu z bu-
kowskiego schroniska, łącząc w ten 
sposób przyjemne z pożytecznym. 
udział w wydarzeniu to okazja do 
wzmocnienia kondycji i nawiąza-
nia większej więzi z psem, a nad 
formą tych najmniejszych czuwa 
podczas każdej edycji opiekun we-
terynaryjny. 

kolejne edycje dogtrekkingu 
powrócą z pewnością w przyszłym 
roku, a informacje o nich będzie 
można znaleźć na stronie www.buk.
gmina.pl.
Zuzanna Skibińska

bez wolontariuszy nie byłoby punk-
tu zbiórki; nie byłoby pomocy, któ-
rą tak chętnie, z takim oddaniem 
udzielali uchodźcom zza wschod-
niej granicy. właśnie o tym mówił 
burmistrz gminy buk Paweł adam 
dziękując wszystkim ludziom do-
brej woli za bezinteresowne wspar-
cie; za okazaną dobroć i życzliwość, 
o które nikt nie musiał prosić. 

do strażnicy osP w buku zostali 
zaproszeni wolontariusze, którzy 
tym razem wystąpili w zupełnie in-
nej roli niż dotychczas. byli gośćmi 
i to oni byli bohaterami tego dnia, 
a dla na wszystkich bohaterami po-
zostaną na zawsze. spotkanie było 

też okazją, aby podsumować całą 
działalność gminy w tym zakresie. 

Przypomnijmy, że 26 lutego 
w strażnicy osP w buku odbyła się 
pierwsza zbiórka dla matek z dzieć-
mi przyjeżdżających z ukrainy. i tak 
ruszyła pomoc – na początku jej or-
ganizatorzy prosili, aby przynosić 
ubrania, artykuły dziecięce, środki 
czystości, zabawki, akcesoria do 
spania, żywność długoterminową. 
ogrom działań przerósł najśmielsze 
oczekiwania. Później zbierana była 
jedynie żywność długoterminową, 
środki czystości, koncentrowano się 
też na innych formach pomocy dla 
obywateli ukrainy. Punkt początko-

wo działał codziennie, później trzy, 
a następnie dwa razy w tygodniu. 
z 28 maja zawiesił swoją działal-
ność; jednak w razie konieczności ta 
forma wsparcia będzie wznowiona.  

długo by wymieniać nazwiska 
wolontariuszy zaangażowanych 
w pomoc. tych działań nie byłoby 
bez wsparcia firm, przedsiębiorców, 
ludzi prywatnych, którzy przekazy-
wali pieniądze, dary dla uchodźców 
z ukrainy, zapewnili im dach nad 
głową, zatrudnienie. 

niezawodnym wolontariuszkom 
i wolontariuszom jeszcze raz bardzo 
dziękujemy.
Edyta Wasielewska

Dla miłośników czworonogów Wolontariuszy prosić nie trzeba
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Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania z wolontariuszami.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIeSZ...



5
nr 230 / 27 czerwca 2022

tarnowo podgórne

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 25 maja 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. (61) 89-59-289.

4 czerwca odbył się bezpłatny rajd 
rowerowy promujący drogi i ścieżki 
rowerowe w gminie tarnowo Pod-
górne, w ramach realizacji projektu 
dofinansowanego z europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego 
(eFrr) „rozbudowa systemu tras 
rowerowych na terenie gminy tar-
nowo Podgórne”. rajd rozpoczął 
się spotkaniem całej grupy przy ska-
teparku w Parku 700-lecia w tarno-
wie Podgórnym. wszyscy przeszli 
szkolenie przewodnika, jak poru-
szać się rowerami na rajdzie. grupa 
liczyła kilkadziesiąt osób, w różnym 
wieku. wszyscy przyjechali swoimi 
rowerami, wyposażeni w kaski. nie-
które z dzieci jechały w przyczep-
kach rowerowych. 

z parku cykliści ruszyli bez-
piecznymi drogami rowerowymi 
do oczyszczalni ścieków tP-kom 
w tarnowie Podgórnym. 

– ten przystanek został specjal-
nie zaplanowany jako atrakcja rajdu 
– podkreślają organizatorzy rajdu. 
– cały projekt promujemy hasłem 
„Przesiądź się na rower, wybierz 
to co eko”. oczyszczalnia ścieków 

i generalna działalność tP-kom 
jest bardzo powiązana ze środo-
wiskiem, więc tematyka ścieków 
świetnie wpisała się w promocję pro 
ekologicznych zachowań. dyrektor 
oczyszczalni pokazała cały proces, 
który pozwala na to, by do domów 
zawsze wracała czysta woda. 

Potem drogami rowerowymi 
wzdłuż alei solidarności i drogi na 
Jankowice, w tempie przystępnym 
dla każdego, uczestnicy dotarli do 
parku przy Pałacu Jankowice. Po-
goda wciąż dopisywała, było ciepło, 
ale nie za gorąco. w sam raz, by 
zatrzymać się na jednej z urokli-
wych polan przy parkowym stawie. 
Żeby nikomu się nie nudziło zor-
ganizowano grę terenową po parku 
i pałacu. na koniec rajdu wszyscy 
otrzymali przewodniki po trasach 
rowerowych gminy tarnowo Pod-
górne i komplet gadżetów rekla-
mowych przekazanych przez gminę 
tarnowo Podgórne. ARz 

Rowerowo, eko i z unijnym wsparciem
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tytuł tego artykułu jest jednocze-
śnie hasłem przewodnim iii balu 
seniora, zaplanowanego na 9 lipca 
w Pałacu Jankowice. 

Pałac Jankowice wraz z radą 
seniorów gminy tarnowo Podgór-
ne oraz uniwersytetem trzeciego 
wieku ma zaszczyt już po raz trzeci 
zaprosić wszystkich chętnych se-
niorów z gminy tarnowo Podgórne 
na bal pod honorowym patrona-
tem wójta tadeusza czajki. wśród 
atrakcji nie zabraknie tradycyjnego 
już powitania i otwarcia balu polo-
nezem. w tym roku głównym tema-
tem imprezy, a zarazem konkursem, 
jest nakrycie głowy byle czym. Jak-
kolwiek brzmieć może to dziwnie, 
to już dziś wiemy, że kreatywność 
i pomysłowość naszych seniorów 

nie zna granic. na uczestników 
balu w jankowickim parku, czekać 
będą oczywiście konkursy, również 
taneczne, występy, pokazy i tańce 
przy muzyce granej przez dJ-a. Let-
nie wydarzenie umili występ chóru 
utw, a dawkę jeszcze większej roz-
rywki i humoru dostarczy uczestni-
kom występ kabaretu. impreza de-
dykowana starszym mieszkańcom 
ma na celu, przede wszystkim inte-
grację  różnych środowisk seniorów, 
a także promowanie dobrej zabawy 
wśród osób w kwiecie wieku.

– nasi seniorzy nieraz udowod-
nili, że potrafią bawić się lepiej niż 
młodzież! Że zabawa będzie dobra, 
nie mamy wątpliwości – podkreśla 
monika rutkowska dyrektor Pałacu 
Jankowice. – dość wspomnieć, że 

podczas poprzednich edycji balów 
seniorzy przebierali swoje głowy 
fantastycznymi wiankami oraz ka-
peluszami. i to właśnie dzięki zami-
łowaniu do tańca i dobrej zabawy 
rok rocznie z wielką niecierpliwo-
ścią wszyscy czekamy na każdy ko-
lejny bal! 

zapraszamy na to wydarzenie 
wszystkich seniorów, nie tylko tych, 
którzy uczestniczą na co dzień w 
zajęciach klubów i kół seniora. 
namawiamy do wzięcia udziału 
w balu również naszych starszych 
przyjaciół z ukrainy.  warto wyjść 
z domu i wykorzystać letni czas na 
dobrą zabawę. zapisy na bal oraz 
wszelkie dodatkowe informacje, 
uzyskać można pod numerem tel. 
500 620 980. A.S-F

znamy już wyniki głosowania na 
projekty w ramach ii edycji budżetu 
inicjatyw społecznych 2022 w gmi-
nie tarnowo Podgórne. oddano 
łącznie 1570 głosów (głosować 
można było online lub za pomocą 
formularzy papierowych).

najwięcej głosów – aż 660 – uzy-
skał projekt Łukasza dudy „dawne 
tarnowo Podgórne na fotogra-
fiach”, na który zagłosowało 466 
osób (stacjonarnie: 466, a 194 on-
-line). na drugiej pozycji jest pro-
jekt „ekologiczne Przeźmierowo – 
biesiada i piknik”, zgłoszony przez 
małgorzatę raciborską i michalinę 
raciborską (łącznie 368 głosów – 
stacjonarnie: 290, on-line: 78). na 
trzecim miejscu jest inicjatywa Ja-
kuba sęczkowskiego „dzień sąsia-
da w wysogotowie”, na który zagło-

sowało 321 osób (stacjonarnie: 66, 
on-line: 255). 

w ii edycji bis w budżecie gminy 
tarnowo Podgórne została zarezer-
wowana kwota 24 000 zł – oznacza 
to, że dofinansowane zostaną te trzy 
projekty. niestety, projekt „teni-
sowe orły” zgłoszony przez annę 
mikołajczak zebrał 217 głosów (sta-
cjonarnie 118, internetowo 99), jest 
na czwartym miejscu i nie otrzyma 
dofinansowania.

wójt tarnowa Podgórnego tade-
usz czajka spotkał się już z pomy-
słodawcami zwycięskich projektów. 
Pogratulował inicjatyw i zaanga-
żowania w akcję zbierania głosów 
wśród mieszkańców. spotkanie za-
kończyło podpisanie umów z pomy-
słodawcami. 
ARz

Nakryj głowę byle czym!

BIS 2022: oto zwycięzcy
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Autorzy zwycięskich projektów (od lewej): Jędrzej Sęczkowski, Małgo-
rzata Raciborska, Łukasz Duda.

najpierw ocenie został poddany 
raport o stanie gminy. omawiając 
ten dokument wójt tadeusz czajka 
podkreślał wpływ pandemii na wy-
niki realizację gminnych zamierzeń, 
na uzyskane wyniki ekonomiczne 
oraz na działalność gminnych in-
stytucji, spółek, organizacji. Potem 
odpowiadał na pytania radnych. 
ostatecznie wotum zaufania udzie-
liło 17 radnych, a 3 wstrzymało się 
od głosu (1 osoba była nieobecna).

głosowanie nad udzieleniem ab-
solutorium poprzedziło sprawozda-

nie z wykonania budżetu gminy za 
2020 rok, przedstawienie sprawoz-
dania finansowego oraz informacja 
o stanie mienia gminy. Przeczytane 
zostały kolejno: opinia regionalnej 
izby obrachunkowej w Poznaniu, 
opinia komisji rewizyjnej rady 
gminy oraz opinie komisji stałych 
rady gminy. 

uchwałę o udzieleniu absoluto-
rium wójtowi tadeuszowi czajce 
podjęto jednogłośnie.

wójt, dziękując radnym za tak 
mocne poparcie, podkreślił, że jest 

to wyraz uznania dla pracy jego, 
jego współpracowników, pracowni-
ków urzędu gminy oraz wszystkich 
osób realizujących zadania stawia-
ne przed gminnym samorządem. 
Podziękował również skarbnik ka-
tarzynie Jackowiak za skrupulatne 
pilnowanie stanu gminnych finan-
sów, co w czasie pandemii stanowiło 
nie lada wyzwanie. ARz

na czerwcowej sesji radni gminy tarnowo Podgórne udzielili 
wójtowi tadeuszowi czajce votum zaufania oraz absolutorium

Jednogłośne 
absolutorium!

o gminie tarnowo Podgórne
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

ogŁoszenie
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koszykarki uczniowskiego klubu 
sportowego „Victoria” Plewiska od 
17 do 19 czerwca roku wzięły udział 
w międzynarodowym turnieju ko-
szykówki w Pradze pod nazwą ba-
sketball  Prague games. 

w tym wielkim festiwalu koszy-
kówki rozgrywanym w kategoriach 
męskich i żeńskich od dorosłych 
po dzieci zawodniczki z Plewisk 
wywalczyły i miejsce w kategorii do 
lat 15 pokonując w finale po niezwy-
kle zaciętym meczu bk Lokomotiv 
karlove Vary 2 punktami. będzie to 
niezapomniany występ dla całego 
zespołu. takich momentów jak zwy-
cięski „złoty rzut” gabrysi stefano-

wicz w dogrywce półfinałowego me-
czu z usk Praga, polskiego hymnu 
przed finałem, atmosfery na repre-
zentacyjnej praskiej hali kralovka, 
rajdu przez całe boisko moniki 
stefanowicz w ostatniej akcji i rzutu 
Łucji rudomina na zwycięstwo w fi-
nale się nie zapomina.

zespół w Pradze wystąpił w skła-
dzie: dudova oleksandra, Fory-
siak melania, kempińska agata, 
kempińska Paulina, kiersk maria, 
kosmowska anna, krzywda Liwia, 
majcher klaudia, Popielas zuzan-
na, rudomina Łucja, stefanowicz 
gabriela, stefanowicz monika, 
strycharczyk aleksandra. Red

Po raz czwarty wójt gminy komor-
niki Jan broda przedstawił radnym 
raport o stanie gminy, od kiedy 
wymóg ten jest podyktowany prze-
pisami prawa samorządowego. 
i po raz czwarty otrzymał od rady 
gminy komorniki wotum zaufania. 
na sesji absolutoryjnej 13 czerwca 
przedstawiono też sprawozdanie 
finansowe za poprzedni rok, które 
zakończyło się udzieleniem wójtowi 
absolutorium. 

wójt Jan broda przedstawił ra-
port za 2021 rok podkreślając dobrą 
kondycję finansową i inwestycyjną 
gminy. komorniki nadal zajmują 
wysokie miejsca w najważniejszych 
rankingach gospodarczych, dobrze 
radzą sobie także w pozostałych 
sferach społecznych. bez większych 
zakłóceń kontynuowane były trwa-
jące inwestycje. zakończono naj-
większą z nich – szkołę w wirach. 
z uwagi na rekordowy wzrost de-
mograficzny wyzwaniem dla gminy 
jest zapewnienie komfortowych wa-
runków do nauki. dlatego w Plewi-
skach rozpoczęto rozbudowę szkoły 
nr 2. mimo niestabilnej sytuacji na 
rynku inwestycji zgodnie z planem 
postępują prace przy najbardziej 
strategicznych inwestycjach drogo-
wych w Plewiskach: wiaduktu dro-
gowego na ul. kolejowej, na granicy 
ze skórzewem, gdzie już trwają ro-
boty oraz „węzeł grunwaldzka” na 
granicy z  Poznaniem. 

Jan broda podziękował za dobre 
wyniki swojemu zespołowi, radnym 
i sołtysom oraz partnerom.  

nad raportem wywiązała się dys-
kusja, w której radni oceniali stan 
gminy, mówili o plusach, m.in. o do-
brej pracy urzędników, wysokim po-
ziomie edukacji gminnej i realizo-
wanych inwestycjach. artykułowali 
też swoje zastrzeżenia – spore kon-
trowersje wywołuje tryb pracy nad 
polityką przestrzenną i zwolnione 
tempo realizacji Programu budowy 
dróg gminnych.   uczestnicy deba-
ty w większości wykazywali zrozu-
mienie dla trudności i niesprzyjają-
cych okoliczności, z jakimi gmina 
zmagała się w ubiegłym roku, m.in. 
pandemia koronawirusa, nieko-
rzystne zmiany w systemie finanso-
wania samorządów czy niestabilna 
sytuacja na rynku inwestycji. mimo 
to, niektórzy z nich mieli większe 
oczekiwania.   

radni udzielili wójtowi wotum 
zaufania 12 głosami, 6 było prze-
ciwnych, a 2 wstrzymało się od gło-
su. 

Jednogłośnie pozytywnie oce-
niono natomiast sprawozdanie 
finansowe za 2021 rok. skarbnik 
magdalena surdyk przedstawiła 
szczegółowe podsumowanie reali-

zacji budżetu i pozytywne opinie 
regionalnej izby obrachunkowej 
oraz komisji rewizyjnej. 

budżet gminy komorniki na rok 
2021 kształtował się na poziomie: 
238.556.48,56 zł po stronie docho-
dów i 243.487.931,56 zł po stronie 
wydatków. radni zmieniali budżet 
12 razy. 

suma dochodów do budżetu gmi-
ny komorniki wyniosła w 2021 roku 
261.825.799,35 zł, (109,75% pla-
nu), co daje 8.700 zł w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. oznacza to 
wzrost dochodów o 16% w porów-
naniu do roku 2020. największa 
część dochodów pochodziła z po-
datku od osób prawnych, fizycznych 
i innych jednostek (54.1%). wpływy 
z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych wynosiły 2,3 tys. zł 
na mieszkańca, natomiast dochód 
z podatków dochodowych od osób 
prawnych wynosił 353 zł na miesz-
kańca.  

wpływy z podatku Pit wyniosły 
68.607.747,00 – o 9,5 mln zł wię-
cej niż w 2020r., a z podatku cit 
16.967.141,32 zł – o 5,8 mln zł wię-
cej niż w 2020 r. wpływy z podatku 
od nieruchomości w 2021 r. wynio-
sły:
• od osób fizycznych: 
 7.964.153,74 zł (  1,12%)
• od osób prawnych: 
 33.521.031,12 zł (  1,15%).

wydatki z budżetu gmi-
ny zrealizowano na poziomie 
224.390.104,34 zł, co daje 7.461 
zł na jednego mieszkańca (92,16% 
planu). 

największa część budżetu gminy 
komorniki - 41.8% została prze-
znaczona na oświatę i wychowanie 
– łącznie 98.607.617,66 zł, w tym:

• szkoły podstawowe (wy-
datki bieżące i inwestycyjne) – 
58.114.403,84 zł

• świetlice szkolne – 2.715.062,39 
zł – 2.883.922,01 zł

• przedszkola – 34.019.067,13 zł.   
na wydatki majątkowe w 2021 r. 

gmina przeznaczyła w ubiegłym 
roku 39.164.158,07, tj. 17,45% wy-
datków ogółem. wydatki majątko-
we wykonano na poziomie 83,32% 
planu rocznego.

zaległości podatkowe na 31 
grudnia 2021 roku wyniosły 
5.660.078,45 zł.

w porównaniu ze stawkami usta-
lonymi przez ministra finansów, 
skutki obniżenia górnych stawek 
podatków za 2021 r. w gminie ko-
morniki wynosiły 4.115.658,66 zł 
(to prawie o 50% więcej niż w 2020 
roku).

za udzieleniem wójtowi abso-
lutorium głosowało 13 radnych, 7 
wstrzymało się od głosu,  nikt nie 
był przeciw. wójt i przewodniczący 
rady gminy złożyli podziękowania 
małgorzacie Pinczak, skarbnikowi 
obecnie już na emeryturze, która 
opracowała ubiegłoroczny budżet 
i czuwała nad jego wykonaniem 
oraz obecnej skarbnik – magdalenie 
surdyk. Red 

wójt gminy komorniki Jan broda z wotum zaufania 
i absolutorium za 2021 rok 

Kolejny dobry rok 
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rusza budowa sali gimnastycznej 
przy szkole w chomęcicach w gmi-
nie komorniki. 21 czerwca podpisa-
no umowę z wykonawcą.

wyczekiwana przez uczniów 
i nauczycieli sala będzie spełnie-
niem długoletnich marzeń o takim 
obiekcie w chomęcicach. budowa 
ruszy lada dzień, na 27 czerwca 
zaplanowano przekazanie placu bu-
dowy.

umowę podpisali wójt komornik 
Jan broda i prezes spółki construc-
ta – wykonawcy inwestycji – tomasz 
kwiatkowski. Pełnowymiarowa sala 
ma powstać w 18 miesięcy, powinna 

więc być gotowa na styczeń 2024 r. 
Świadkiem tej ważnej chwili była 
dyrektor szkoły anna golczak, któ-
ra nie kryła satysfakcji. obecnie 
uczniowie z chomęcic dojeżdżają 
na zajęcia z wf-u do gosir’u w ko-
mornikach. na nowej sali zajęcia 
będą mogły odbywać jednocześnie 
3 klasy.

Przystąpienie do przedsięwzięcia 
jest możliwe dzięki dofinansowaniu 
w wysokości 7,8 mln zł otrzymane-
mu z rządowego Funduszu Polski 
Ład. wartość budowy została wyce-
niona na 18,1 mln zł, resztę sfinan-
suje budżet gminy. OK

o gminie komorniki 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Wygrały Basketball Prague 
Games

Sala w Chomęcicach
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KórniK, poznań

do głosowania zakwalifikowało się 
13 zadań - 10 dużych (do 400 tys. 
zł) i trzy małe (do 30 tys. zł). gło-
sować na jeden projekt duży i jeden 
mały może każdy mieszkaniec mia-
sta i gminy kórnik, tylko on-line na 
stronie https://kornik.budzet-oby-
watelski.org/.  konsultacje potrwają 
do 30 września 2022 roku.

Poniżej zadania w kolejności wy-
losowanej na kartę do głosowania 
oraz szacunkowa kwota realizacji. 

Zadania duże: 
1. bezpieczny i nowoczesny teren 
rekreacyjny w błażejewie - 250 000 
zł;
2. Polana Piknikowa z wigwamem 
w Żernikach - 400 000 zł;

3. miasteczko ruchu drogowego 
w mościenicy - 400 000 zł;
4. Śnieg co roku w robakowie! - 
400 000 zł;
5. kórnik - bnin - Park linowy nad 
promenadą dla małych i dużych. ni-
ski tor linowy. - 286 000 zł;
6. a my jeździmy, a my skaczemy!!! 
ten Pumptrack nie jest robiony dla 
ściemy!!! czmoń - 400 000 zł;
7. tężnia solankowa - zdrowie i eko-
logia w kórniku - 400 000 zł;
8. ogólnodostępne boisko wie-
lofunkcyjne w szczodrzykowie  
- 400 000 zł;
9. cba - centrum borówieckiej 
aktywności - sąsiedzka przystań 
relaksu (ścieżka edukacyjna, ogród 
deszczowy, siłownia plenerowa, 

łąka kwietna, szachy plenerowe)  
- 400 000 zł; 
10. wybieg dla psów – kamionki  
- 160 000 zł.

Zadania małe:
11. trochę radości w szarej rzeczy-
wistości- kreatywne warsztaty dla 
dzieci - 6 000 zł,
12. Śladem robaczka - bieg na 
orientację w robakowie - 29 000 zł;
13. cyfrowe archiwum społeczne 
- kamionki, koninko, szczytniki  
- 12 120 zł. 
Red 

można już głosować w budżecie obywatelskim Gminy Kórnik 
na 2023 rok!

13 zadań 
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24 czerwca obyło się uroczyste 
otwarcie świetlicy w szczodrzy-
kowie (gm. kórnik) i poświęcenie 
obiektu. w imieniu swoim i sołtysa 
wsi Jana tuczyńskiego burmistrz 
miasta i gminy kórnik Przemysław 
Pacholski podziękował za obecność 
na uroczystości: radnym umig 
kórnik z przewodniczącym na cze-
le,  sołtysom, dyrektorowi kcris 
oaza wojciechowi kiełbasiewi-
czowi, proboszczowi grzegorzowi 
zbączyniakowi oraz przedstawicie-

lom urzędu. w świetlicy znajdują 
się pomieszczenia takie jak: szatnia, 
pomieszczenie sali informatycznej, 
toaleta damska/dla niepełnospraw-
nych, toaleta męska, sala świetlicy 
wiejskiej, pomieszczenie rozdziału 
posiłków, zmywalnia, hol i kotłow-
nia. 

Powierzchnia użytkowa obiektu 
- 149,65 m². wykonawca - zakład 
ogólnobudowlany komPLeX zbi-
gniew wycisk. 

koszt całej inwestycji - 864 

964,73 zł. realizacja projektu 
„budowa centrum kulturalno-inte-
gracyjnego – świetlicy wiejskiej w 
szczodrzykowie”- dofinansowana 
została z europejskiego Funduszu 
rolnego na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich, w ramach Progra-
mu rozwoju obszarów wiejskich w 
kwocie ponad 285.000 zł. dofinan-
sowanie było możliwe dzięki przy-
należności miasta i gminy kórnik 
do stowarzyszenia Lider zielonej 
wielkopolski. Red

kąpielisko oaza błonie już od wie-
lu lat cieszy się zainteresowaniem 
mieszkańców kórnika i okolic, 
a także osób spoza gminy.

Przekłada się to na frekwencję, 
która w gorące, letnie weekendy 
bywa naprawdę wysoka. dbając 
o bezpieczeństwo osób wypoczy-
wających na terenie kąpieliska 
w nadchodzącym sezonie zwiększo-
no kadrę ratowników. została rów-
nież zakupiona motorówka celem 
usprawnienia akcji ratunkowych, 
które oczywiście mamy nadzieję nie 
będą miały miejsca. 

Ponadto, abyśmy mogli czuć się 
pewnie, przed otwarciem sezonu 
sprawdzone zostało dno jeziora.

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. 
szykujemy również coś nowego co 
pozwoli urozmaicić czas spędzony 
na świeżym powietrzu. kąpielisko 
jest czynne codziennie w godzinach 
10:00 -20:00. OAZA

Kąpielisko Oaza Błonie

Świetlica w Szczodrzykowie
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informacji z gminy kórnik
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

trwa realizacja projektu „zrówno-
ważony rozwój turystyki w obiek-
tach unesco w państwach gru-
py wyszehradzkiej” realizowanej 
wspólnie przez cztery uniwersytety 
z węgier, czech, słowacji i Polski. 
Polskę reprezentuje uniwersytet 
im. adama mickiewicza w Pozna-
niu, a liderem projektu jest prof. 
uam dr hab. alina zajadacz z kate-
dry turystyki i rekreacji wydziału 
nauk geograficznych i geologicz-
nych. w ramach projektu odbyły 
się już dwa warsztaty z przedstawi-
cielami obiektów unesco w Pol-
sce oraz regionalnych organizacji 

turystycznych, podczas których 
dyskutowano o problemach oraz 
dobrych praktykach w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, wypra-
cowano także kryteria dla obiektów.  

z kolei 2 czerwca o wynikach 
warsztatów oraz obiektach z listy 
unesco w krajach grupy wysze-
chradzkiej podczas w swojej prelek-
cji w ramach sesji komisji geogra-
ficzno-geologicznej Poznańskiego 
towarzystwa Przyjaciół nauk opo-
wiadali doktoranci współodpowie-
dzialni za realizację projektu - we-
ronika terlecka oraz Łukasz szał. 
ŁS

Zrównoważony 
rozwój turystyki 
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orkiestra dęta gminy dopiewo 
i dopiewskie mażoretki, prowadzo-
ne przez klub taneczno - sportowy 
„activus”, reprezentowały gminę 
dopiewo, ale i Polskę, na „57 kmo-
chův kolín”  - międzynarodowym 
Festiwalu w czeskim kolinie (10-12 
czerwca). były jedyną artystyczną 
delegacją pośród 15 orkiestr dętych, 
15 grup mażoretkowych i kilkuna-

stu innych zespołów muzykujących 
z wykorzystaniem instrumentów 
dętych. Jedną z gwiazd wydarzenia 
była dobrze znana w Polsce helena 
Vondráčková. ale dęciaki współ-
brzmiały także z rockiem, popem, 
elektroniką, muzyką ludową i hip-
-hopem. koncerty i pokazy - na du-
żych i mniejszych scenach, parada 
orkiestr i mażoretek ulicami miasta, 

wspólne granie przebojów świa-
towych przez kilkuset muzyków 
- wypełniły czas tego muzycznego 
święta. Jednym z trzech dyrygen-
tów, prowadzących w finale wyda-
rzenia wielką Festiwalową orkie-
strę, na którą złożyli się muzycy ze 
wszystkich orkiestr, był kapelmistrz 
orkiestry dętej gminy dopiewo 
- krzysztof zaremba. Podczas wła-

snych koncertów muzycy z dopiewa 
wykonywali przebojowy repertuar 
rozrywkowy, który od kilku miesię-
cy szlifują na jubileuszową płytę do-
piewskiej orkiestry. za rok przypada 
10-lecie jej istnienia.

dopiewskie mażoretki, mimo 
krótkiego stażu w tej roli, zachwy-
cały czeską publiczność – wszech-
stronnością, roztańczeniem i dys-

cypliną. stworzone zostały od nowa 
po covidzie, pod skrzydłami kingi 
Żelechowskiej – wiśniewskiej 
z kts „activus”. tańczące w grupie 
dziewczęta mają różnorodne do-
świadczenia taneczne, ale i sukcesy 
turniejowe np. w modern jazzie i hip 
hopie, co procentuje i pozwala opty-
mistycznie patrzeć w przyszłość.
Adam Mendrala

dopiewo

Ponad 500 osób wzięło udział w ob-
chodach narodowego dnia Pamię-
ci ofiar niemieckich nazistow-
skich obozów koncentracyjnych 
i  obozów zagłady (14 czerwca), 
zorganizowanych przez samorząd 
gminy dopiewo, we współpracy 
z wojskiem Polskim i instytutem 
Pamięci narodowej, w miejscu na-
zywanym „kwaterą siedmiu gro-
bów” – w Lasach zakrzewsko – Pa-
lędzkich, gdzie w okresie ii wojny 
światowej, w latach 1939 – 1942, 
zostało zabitych przez niemieckich 
okupantów nawet do kilkunastu ty-
sięcy Polaków.  

wydarzeniu nadano nazwę „ta-
jemnice”, odwołującą się do próby 
zatajenia faktu popełnienia mordów 
masowych przez niemców, któ-
rzy opuszczając okupowany teren, 
próbowali zacierać ślady zbrodni. 
wykopywali szczątki ofiar i je pali-
li, a następnie zakopywali prochy. 
z nazwą tą korespondował również 
nowatorski projekt edukacyjny, re-
alizowany na przestrzeni kilku mie-
sięcy we wszystkich szkołach gminy 
dopiewo, którego celem była popu-
laryzacja wiedzy o tragicznej histo-
rii, związanej z gminą dopiewo, 
ukrytej w lesie pod drzewami.

najliczniejszą grupą uczestników 
wydarzenia byli uczniowie ósmych 
klas szkół podstawowych, dla któ-
rych było ono podsumowaniem pro-
jektu historycznego. udział wzięli 
w nim przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy dopiewo, wojska 
Polskiego i instytutu Pamięci naro-
dowej. wojsko wystawiło kompanię 
honorową, orkiestrę i poprowadziło 
uroczystość. Pełniło wartę przy ta-
blicy pamiątkowej i 7 mogiłach oraz 
oddało salwę honorową podczas 
apelu pamięci. obecny był wielko-
polski kurator oświaty, przedstawi-

ciele muzeum martyrologicznego 
w Żabikowie, Powiatu Poznańskie-
go, nadleśnictwa konstantynowo, 
zhP i zhr oraz innych instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń. w szpa-
lerze obok krzyża stały liczne poczty 
sztandarowe: szkolne, strażackie, 
harcerskie, wędkarski i sołecki. 

wójt gminy dopiewo Paweł 
Przepióra nawiązał w przemówie-

niu do starań wszystkich swoich 
poprzedników o należyte upamięt-
nienie i zachowanie w świadomości 
społecznej tragicznej historii tych 
lasów. wyraził nadzieję na rozpo-
częcie w tym roku nowej, gminnej 
tradycji, związanej z czerwcowymi 
obchodami w kolejnych latach. 

tomasz cieślak z  biura edukacji 
iPn podkreślił wyjątkowość lasów 

gminy dopiewo, na mapie hitlerow-
skich zbrodni. Fort Vii, gdzie trafia-
li przedstawiciele polskich warstw 
przywódczych z całego regionu, był 
pierwszym obozem koncentracyj-
nym, a lasy miejscem ich śmierci 
i spoczynku. 

Przed przemówieniem wielko-
polskiego  kuratora oświaty – ro-
berta gawła, naczelnik biura edu-
kacji w poznańskim iPn marzena 
szczesiak – Ślusarek wywołała ko-
ordynatorkę projektu edukacyjnego 
„tajemnice Lasów…” małgorzatę 
rogal – dropińską, ogłaszając, że 
została ona laureatką tegorocznej 
edycji ogólnopolskiej nagrody im. 
g. Langowskiej, której fundatorem 
jest iPn. składane, przez oficjeli i re-
prezentacje szkół – pod tablicą pa-
miątkową, kwiaty i znicze, harcerze 
przenosili do każdego z 7 grobów, 
znajdujących się w tej kwaterze. 

Po części oficjalnej, uczestnicy 
przeszli 2 km na polanę koła Ło-
wieckiego „wilk, gdzie czekały na 
nich namioty informacyjne wojska 
Polskiego, samochody z epoki, kon-

certy i ciepła pomidorówka. Przed 
publicznością zaprezentowała się 
orkiestra reprezentacyjna wojsk 
Powietrznych oraz zespół muzyczny 
z zsP dopiewo marcina mańki. 

Przy okazji przygotowań do ob-
chodów w Lasach zakrzewsko 
- Palędzkich stanęło 5 nowych ta-
blic informacyjnych, które sfinan-
sowała gmina dopiewo. ułatwiają 
one przejście lub przejazd rowerem 
5-kilometrowym „szlakiem Pamię-
ci”, łączącym oznaczone miejsca 
egzekucji. 

Przed głównymi obchodami 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych odwiedzili także gołuski, 
gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz 
pod pomnikiem upamiętniającym 
jeńców wojennych i więźniów obozu 
pracy z tego samego okresu, pocho-
dzących z kilku państw.

…by przywrócić pamięć o tysiącach ofiar 

Odkryli „Tajemnice”  

z
d

Ję
c

ia
: m

ic
h

a
Ł 

Ju
sk

o
w

ia
k

 i 
a

d
a

m
 m

e
n

d
r

a
La

Reprezentowali Dopiewo i Polskę

o gminie dopiewo  
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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dopiewo

Co usłyszy publiczność na Pana 
koncercie w Dopiewie? 

- Publiczność usłyszy to na co 
czeka. z pewnością będzie przebo-
jowo. mam wrażenie, że przez 30 
lat udało mi się napisać kilkanaście 
takich piosenek, które cały czas po-
zostają w ludzkiej pamięci. Letnie 
koncerty to takie, podczas których 
gra się najbardziej rozpoznawalne 
utwory. w 90. procentach czas 
koncertów wypełnią piosenki 
dobrze publiczności znane - takie, 
które publiczność będzie mogła 
zaśpiewać z pamięci. 

Jakie będą koncerty jesienne , 
które przyjdą po letnich, w ra-
mach trasy związanej z nową 
płytą?

- rok po wydaniu płyty z nowym 
materiałem, jedziemy zwykle 
w trasę pod tym samym tytułem. 
taką mamy tradycję. tym razem, 
ze względu na pandemię, czekali-
śmy z tym dłużej. Jesienią zagramy 
wszystkie piosenki z nowej płyty 
plus te najbardziej znane przez 
moją publiczność. ostatnia płyta 
jest trochę bardziej energetyczna 
od wcześniejszych, więc z całą 
pewnością będą to quasi-taneczne 
koncerty. zaśpiewam piosenki 
nadające się do tańca i będę starał 
się namówić publiczność, żeby 
podczas koncertu tańczyła.

Czy doświadczenie lockdownu 
czegoś Pana nauczyło?

- myślę, że tak. niewielu z nas 
zadało sobie pytanie „co się u mnie 
zmieniło?”, a zmiany zaszły 
w każdym z nas. zdałem sobie 
sprawę z tego, że na polskiej scenie 
muzycznej dokonała się zmiana 
pokoleniowa. dzisiaj jestem już 
trochę w „lidze seniorskiej”. nie 
mówię tego z rozżaleniem, a raczej 
z dużym, ciepłym uśmiechem. ma 
to swoje plusy. uświadomiłem 
sobie, że nie ma na co czekać. 
Praca, nagrywanie i koncertowa-
nie wypełniają dużą częścią mojej 
rzeczywistości. zawsze lubiłem to 
robić, bo to moja pasja. Po chorobie 
przestałem odkładać życie na póź-
niej. dzisiaj oddaję się pracy i pasji 
w taki sposób, żeby mieć więcej 
czasu dla siebie. na podróże, dla 
rodziny, żeby po prostu pożyć. nasz 
czas jest ograniczony. nie wiemy, 
w jaki sposób. warto z niego do-
brze korzystać. staram się to robić.

Wśród artystów, którzy zapre-
zentują się na scenie Dni Gminy 
Dopiewo, przed Panem, wystąpi 
Barbara Parzęczewska, która wy-
grała II edycję „Voice of senior”. 
Była Pana podopieczną. Czy 
utrzymujecie kontakty?

- dzisiaj rozmawiałem z basią 
przez telefon. Jeśli wszystko pójdzie 
po myśli, to zaproszę ją na scenę 
w dopiewie. razem zaśpiewamy 

jedną z moich piosenek. „the Voice 
of senior” był dla mnie bardzo 
dobrym okresem, dla basi też. 
Lubimy się i przyjaźnimy. wiem, że 
basia sobie całkiem dobrze radzi - 
koncertuje samodzielnie i z przyja-
ciółmi z programu. Jest dziewczyną 
z wielkopolski, z charakterem. Ją 
się zapamiętuje. Jeśli ktoś oglądał 
program, to basię pamięta. z pew-
nością przyniesie ona publiczności 
w dopiewie dużo radości - i w czę-
ści solowej, do której wysłuchania 
i zobaczenia zachęcam, jak i wtedy, 
kiedy zaśpiewamy razem.

Nie tylko Pani Barbarze, ale tak-
że wielu telewidzom przypadł Pan 
do gustu jako juror muzycznego 
show. Czy jest szansa, że znów 
zobaczą Pana na fotelu sędziow-
skim telewizyjnego programu?

- to jest pytanie natury politycz-
nej, a polityka jak nic innego, tak 
„pięknie” dzieli nasz naród. gdy 
zaczynamy o niej mówić, skaczemy 
sobie do oczu. dopóki telewizja 
Polska nie będzie telewizją apoli-
tyczną, to dla mnie miejsca w tej 
chwili tam nie ma. mam ogromny 
sentyment do „seniora”, ale nie 
ma ludzi niezastąpionych. nie 
chciałbym sprawiać wrażenia, że 
skoro mnie w programie nie ma, to 
go nie lubię. Program jest dalej fan-
tastyczny. sięga do ludzi starszych, 
którzy często wmawiają sobie, że na 
pewne rzeczy jest dla nich za póź-
no. ale pojawia się impuls, który 
powoduje, że się ujawniają. „the 

Voice of senior” to inny program 
niż „the Voice of Poland”. czasem 
chodzi o pokazanie ludziom 
starszym, że warto mieć pasje czy 
marzenia i je realizować. czasem są 
to powroty na scenę, w „senio-
rze” nikt nie liczy na ogromne 
przedsięwzięcia fonograficzne. 
Poznałem w tym programie wielu 
fantastycznych ludzi, którzy mają 
ogromny dystans do siebie. tego 
nie ma młodzież. kiedy dziś mówię, 
że chcę zostawiać sobie dużo czasu 
na życie, to może dlatego, że pozna-
łem wiele historii seniorów, którzy 
coś odkładali na potem. nie warto 
czekać z pewnymi decyzjami zbyt 
długo. 

W zeszłym roku ukazał się Pana 
ostatni album, na którym znala-
zły się piosenki napisane - w czę-
ści lub całości - przez 10 znanych 
artystów. Jak Pan wpadł na ten 
oryginalny pomysł uczczenia 
swoich 50. urodzin? 

- taki pomysł długo chodził mi po 
głowie. być może wcześniej bra-
kowało mi czasu. okazało się, że 
pandemia ma i dobre strony. gdyby 
nie było przymusowego przystan-
ku w naszym życiu, to może nie 
znaleźlibyśmy się w studio, by urze-
czywistnić ten projekt, zatytułowa-
ny „50/50”. zafundowałem sobie 
wyjątkowy prezent, urodzinowy, 
w postaci współpracy z wybrany-
mi przeze mnie artystami. Jego 
realizacja sprawiła mi dużo radości, 
wyszło coś fajnego.

Dlaczego napisanie piosenek 
na tę płytę powierzył Pan innym 
artystom?

- nie do końca jest to prawdą. 
muzyka jest prezentem. napisali ją 
dla mnie muzycy, których bardzo 
szanuję. napisałem większą część 
tekstów piosenek, tylko 4 teksty 
z 10 nie są moje, też zostały poda-
rowane. Jeśli ktoś napisał tekst, to 
go przyjąłem z otwartymi rękami. 
tak było m.in. w przypadku kayah 
czy Pauliny Przybysz. tekst tytu-
łowej piosenki „50/50” napisałem 
samodzielnie.

Zaśpiewał Pan ją z Kubą Bada-
chem, z którym całkiem niedaw-
no nagrał Pan utwór „That’s 
Life” na płytę Matta Duska,  
z przebojami Franka Sinatry. Czy 
nagra Pan coś swingowego?

- myślę, że z kubą  jeszcze niejed-
nokrotnie dane mi będzie współ-
pracować, bo jest to fantastyczny 
człowiek.  Jeżeli chodzi o klimaty 
swingowe, to jestem większym 
fanem tonny bennett’a niż Franka 
sinatry, chociaż go również cenię. 
mam nadzieję, że tego rodzaju 
wycieczki będę kontynuował, bo 
bardzo lubię swing. czy potrafię 
tak śpiewać? nie do końca. ale 
nie musi to być przeszkodą dla 
udanych projektów. rod steward 
kiedyś nagrał „the great american 
songbook”, który odniósł wielki 
sukces fonograficzny. on nie 
śpiewa swingowo, a brzmi w tych 
piosenkach świetnie.  nie ścigam 
się z młodszymi. mogę sobie 
pozwolić na realizację fantazji. kto 
wie, może swing zaistnieje w moim 
życiu w przyszłości.

Ma Pan na koncie kilkanaście 
płyt, w tym kilka stworzonych 
we współpracy z innymi artysta-
mi - z Sewerynem Krajewskim 
(„Na przekór nowym czasom”, 
„Zimowe piosenki”), Anią 
Dąbrowską („O mnie, o Tobie, 
o nas”), Stanisławem Sojką 
(„W blasku światła”). Czy to były 
Pana pomysły? 

- bardzo różnie z tym bywało. kie-
dy spotykają się dwie osoby, które 
się lubią i chcą ze sobą popracować, 
to mogą zrobić „rzecz do kwadra-
tu”. moje życie artystyczne polega 
trochę na tym, że spotykam właści-
wych ludzi we właściwym momen-
cie. zawsze, czy to w przypadku 
seweryna, stanisława, czy roberta 
chojnackiego - były to fajne przy-
gody. Jeśli przy okazji zrobiło się 
coś, co zapadło ludziom w pamięci, 
to w dwójnasób się z tego cieszę. 

Wróćmy do Pana ostatniej płyty. 
Wspólnym mianownikiem utwo-
rów, które się na niej znalazły, są 
taneczne rytmy. Czy to zmiana na 
stałe, czy chwilowe zauroczenie?

- Jesienna trasa koncertowa 

„50/50” będzie ukoronowaniem 
krótkiego, bardziej tanecznego 
etapu. moje koncerty są zazwyczaj 
bardzo żywiołowe. tak naprawdę, 
ostatnia płyta była dla mnie trochę 
powrotem do przeszłości. kiedy 
nagrywałem swoje pierwsze solowe 
płyty, to elementy taneczne też były 
mocno obecne. nie wiem co będzie 
w przyszłości. mam inne plany. 
będę o nich głośno mówił, jak 
zabiorę się do pracy.

Dlaczego zdecydował się Pan na 
coming out, mając 50 lat? 

– decyzja o tym, ile  życia prywat-
nego pokazać innym zawsze jest 
decyzją osobistą. Podejmuje ją każ-
dy artysta. taką reakcję wyzwoliło 
we mnie kilku niesympatycznych 
ludzi, którzy mają duży wpływ na 
to, co się dzieje w Polsce, a których 
niespecjalnie cenię. 

Czy zaskoczyły Pana reakcje 
ludzi? 

- większość ludzi zareagowa-
ła pozytywnie. znajomych nie 
zaskoczyłem, bo oni mnie znają. 
negatywnych reakcji było mało. 
nie podejmuję rozmowy z ludźmi, 
którzy bluzgają, ucinam takie 
rozmowy. to są rzeczy naturalne. 
nie lubię, gdy używa się słowa 
tolerancja, wolę słowo akceptacja, 
bo ono jednocześnie oznacza zrozu-
mienie. w kolejnych pokoleniach 
akceptacja będzie rzeczą absolutnie 
naturalną.

Z okazji 25-lecia na scenie, pra-
wie 5 lat temu, wydał Pan płytę. 
Czy 30-lecie zamierza Pan także 
szczególnie uczcić? 

- nie mam takich planów. na-
mówiono mnie na „25+” i to była 
bardzo dobra przygoda. Przegrze-
bałem się przez te wszystkie rzeczy, 
które napisałem i zrobiliśmy bardzo 
fajną trasę,  która trafiła na płytę.  
wszedłem do ligi seniorów, ale to 
nie znaczy, że zamierzam odcinać 
kupony. chcę nadal robić rzeczy 
nowe.

Popularność bardziej Panu po-
maga czy przeszkadza?

- Pomaga. Ludzie się do mnie 
uśmiechają. z życzliwością odwza-
jemniam takie reakcje. staram się 
żyć z uśmiechem na ustach i czer-
pać z życia przyjemność.  każdy 
musi od popularności odpocząć, 
nawet, gdy nie jest dla niego ona 
uciążliwa. Lubię na przykład pracę 
w ogrodzie - pogrzebać w ziemi, 
formować krzewy i drzewa, pobyć 
w swojej przystani.

Przestałem odkładać życie na później
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rozmowa z andrzejem Piasecznym – piosenkarzem, który 2 lipca wystąpi w dopiewie podczas dni gminy

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

gmina dopiewo zaprasza na „dni gminy dopiewo 2022”.  oprócz 
andrzeja Piasecznego na scenie - w sobotę 2 lipca - wystąpią: marta 
Podulka, barbara Parzęczewska z ewą olszewską, daria udovichenko, 
orkiestra dęta gminy dopiewo, klub taneczno – sportowy „activus”, 
dJ maco er. na plenerowym placu nie zabraknie animacji i pokazów: 
psów zaprzęgowych z Pauliną Frelich - wicemistrzynią świata, fitness 
anastaziją kulchak - z trenerem personalnym, samoobrony i sztuk wal-
ki z klubem karate „empi”, łucznictwa z klubem „grot” i teatu ognia. 
dla dzieci – zupełnie bezpłatnie – dostępne będą dmuchańce. AM

Nie tylko Andrzej
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10 swarzędz

30 maja burmistrz swarzędza ma-
rian szkudlarek gościł wojewodę 
wielkopolskiego, michała zieliń-
skiego, któremu podczas wizyty 
w swarzędzu towarzyszyli posłowie 
- wiceminister spraw zagranicznych 
szymon szynkowski vel sęk, Jadwi-
ga emilewicz, bartłomiej wróblew-
ski oraz zbigniew dolata. 

Podczas briefingu prasowego 
w swarzędzkim ratuszu goście 
przedstawili wyniki drugiej edycji 
rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program inwestycji strategicznych 
dla wielkopolski. z przekazanych 
informacji wynika, że do swarzędza 
trafi 30 mln złotych, z przeznacze-
niem na dofinansowanie budowy 
integracyjnego ośrodka rehabi-
litacji i terapii dla dzieci niepeł-
nosprawnych (12.500.000 zł) oraz 
na rozbudowę ul. z. grudzińskie-
go w swarzędzu i Jasinie oraz ul. 
Pszennej w Łowęcinie (17.500.000 
zł). 

w spotkaniu uczestniczyli rów-
nież samorządowcy - m.in. radni 

rady Powiatu Poznańskiego armin 
niewiadomski i Filip Żelazny, szy-
mon kurpisz - radny rady miejskiej 
w swarzędzu, goście z Poznania 
i murowanej gośliny. Po konferen-
cji burmistrz marian szkudlarek 
zaprezentował gościom najważ-
niejsze z trwających i planowanych 
swarzędzkich inwestycji. omawia-
no możliwości pozyskania dalszych 
środków zewnętrznych na ich sfi-

nansowanie. ostatnim punktem po-
bytu parlamentarzystów w naszym 
mieście była wizyta w siedzibie sto-
warzyszenia Przyjaciół dzieci spe-
cjalnej troski im. Leszka grajka na 
os. kościuszkowców. 

Przypomnijmy, że do tej pory 
swarzędzowi z rządowego Fun-
duszu Polski Ład przyznano już 
13.693.000 zł na rozbudowę ul. ka-
tarzyńskiej. MW

XVii agrobex memoriał arkadiu-
sza gołasia odbędzie się od 23 do 
25 września. Po raz czwarty gwiaz-
dy światowej siatkówki spotkają 
się w zalasewie pod swarzędzem, 
gdzie przygotowywać się będą do 
nowego sezonu. Poznaliśmy pierw-
szego uczestnika tej imprezy. 

wielkopolscy kibice siatkówki 
przyzwyczaili się do tego, że każ-
dego roku przed startem sezonu 

mogą podziwiać na żywo najwięk-
sze gwiazdy siatkówki w zalasewie. 

- to już czwarty memoriał, który 
odbędzie się na ziemi swarzędzkiej 
- mówi marian szkudlarek, bur-
mistrz miasta i gminy swarzędz. 
- bardzo cieszę się z tego, że ta im-
preza na dobre zadomowiła się u nas 
- dodaje. wydarzenie odbędzie się 
od 23 do 25.09, wezmą w niej udział 
cztery topowe drużyny. 22 czerwca 

poznaliśmy pierwszą z nich. to alu-
ron cmc warta zawiercie.

Pierwszy raz zagrali w XiV agro-
bex memoriale arkadiusza gołasia 
w 2018 roku. od tego czasu są sta-
łymi bywalcami tej imprezy i trud-
no sobie wyobrazić żeby mogło ich 
zabraknąć. słyną zarówno z kapi-
talnych ruchów transferowych jak 
i kibiców, którzy tłumnie i aktywnie 
wspierają swoją drużynę. aluron 

cmc warta zawiercie ma też za 
sobą rekordowy sezon pod wzglę-
dem sportowym. brązowy medal 
PlusLigi i awans do Ligi mistrzów 
to osiągnięcia, które zapiszą się zło-
tymi zgłoskami w historii klubu. 

- dziękuję prezesowi kryspino-
wi baranowi za ponowne przyjęcia 
naszego zaproszenia - mówi anna 
sumelka, organizatorka memoria-
łu. - gratuluję znakomitego sezo-

nu. mam nadzieję, że udział w XVii 
agrobex memoriale arkadiusza 
gołasia będzie początkiem sukce-
sów Jurajskiej armii w europie - 
dodaje. 

w XVii agrobex memoriale 
arkadiusza gołasia udział wezmą 
cztery zespoły. tradycyjnie impreza 
rozpocznie się od warsztatów siat-
karskich dla dzieci z miasta i gminy 
swarzędz. JK

Szanowni Państwo, Drodzy Miesz-
kańcy! Z dużą radością informujemy, 
że tegoroczne Dni Swarzędza odbę-
dą się podczas drugiego weekendu 
lipca, 9-10.07.2022 r.,  na Polanie 
przy ul. Strzeleckiej. Będziemy świę-
tować przez dwa dni! 

Dni Swarzędza – największe 
święto naszej gminy. To tradycyjnie 
dwa dni muzyki i rozrywki. Mnóstwo 
atrakcji dla dzieci, ciekawa oferta 
gastronomiczna, a przede wszyst-
kim występy gwiazd zachęcają do 

wspólnego, rodzinnego świętowania. 
Polana przy ul. Strzeleckiej w dniach 
9 – 10 lipca  stanie się miejscem ra-
dości i dobrej zabawy. Poza występa-
mi znanych i lubianych gwiazd oraz 
lokalnych artystów, przygotowaliśmy 
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych 
uczestników Dni Swarzędza. 

Zapraszam serdecznie! Do zoba-
czenia na Polanie nad Jeziorem!
Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek
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sesja absolutoryjna rozpoczęła się 
od przedstawienia przez burmi-
strza, wymaganego przez ustawę 
o samorządzie terytorialnym, ra-
portu o stanie miasta i gminy swa-
rzędz. 

Po debacie nad tym dokumentem 
radni w głosowaniu udzielili burmi-
strzowi marianowi szkudlarkowi 
wotum zaufania. następne głoso-
wanie - nad absolutorium - poprze-
dzone zostało przedstawieniem 
sprawozdań dotyczących zeszło-
rocznego budżetu i odczytaniem 
pozytywnych opinii regionalnej 
izby obrachunkowej oraz poszcze-
gólnych komisji rady miejskiej. Po 
dyskusji za przyjęciem uchwały ab-
solutoryjnej głosowało 17 radnych 
spośród 19 obecnych na sesji.

Po głosowaniu przewodnicząca 
rady miejskiej barbara czachura 
w imieniu radnych pogratulowała 

burmistrzowi marianowi szku-
dlarkowi znakomitego wyniku gło-
sowania i podziękowała za dobrą 
współpracę. burmistrz podzięko-
wał z kolei radnym, sołtysom oraz 
wszystkim swoim współpracowni-
kom za pomoc, życzliwość i wysi-
łek wkładany w sprawne funkcjo-

nowanie samorządu naszej gminy 
oraz wspólną pracę dla dobra ogółu 
mieszkańców. MW

zasadniczym tematem Liii sesji rady miejskiej w swarzędzu, 
która odbyła się 31 maja, było udzielenie burmistrzowi miasta 
i gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Zdecydowane 
absolutorium 

Swarzędz ma otrzymać 30 mln zł

Uczestnik Ligi Mistrzów zagra w Memoriale Gołasia!

Dni Swarzędza

o gminie swarzędz 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl
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Kostrzyn

22 czerwca 40. najlepszych uczniów 
z gminy kostrzyn w ramach na-
grody za swoje wyniki w szkole 
pojechało na wycieczkę do Pozna-
nia. uczniowie wyruszyli w podróż 
pociągiem kolei wielkopolskich, 
którym dojechali do stacji Poznań 
garbary. następnie udali się na spa-
cer przez ulicę garbary, most chro-
brego oraz ostrów tumski (zatrzy-
mując się przy katedrze i słuchając 
krótkiego wprowadzenia w historię 
Polski), by ostatecznie dotrzeć do 
bramy Poznania. tam w nowocze-
sny sposób dowiedzieli się nie tylko 
o początkach polskiej państwo-
wości, ale także o dalszych losach 
naszego kraju i Poznania. całość 
zwiedzania zwieńczyła pamiątkowa 
fotografia na tarasie widokowym 

bramy Poznania. 
Po zwiedzeniu obiektu uczestnicy 

przespacerowali się na chwalisze-
wo, gdzie skosztowano pysznych 
domowych lodów. Po krótkiej de-

gustacji uczniowie udali się pocią-
giem do kostrzyna, skąd z przy-
stanku PkP pojechali autobusem 
kostrzyńskiej komunikacji Publicz-
nej linii 460. z ronda im. Józefa 

wadyńskiego uczniowie przeszli 
się do restauracji domowe Piele-
sze, gdzie czekał na nich nie tylko 
obiad i deser, ale przede wszystkim 
spotkanie z burmistrzem gminy 

kostrzyn szymonem matyskiem, 
który wraz z zastępcą waldemarem 
biskupskim pogratulował wyników 
w nauce, życząc kolejnych sukcesów 
oraz udanych wakacji. ŁS

na zaproszenie Lokalnej grupy 
działania „kanał augustowski” 
odpowiedziała  delegacja kostrzyń-
skiego samorządu w składzie: bur-
mistrz gminy kostrzyn szymon 
matysek, zastępca burmistrza wal-
demar biskupski, przewodniczący 
rady miejskiej gminy kostrzyn 
grzegorz banaszak, wiceprzewod-
niczący rady miejskiej szymon 
nadolny, zastępca kierownika wy-
działu oświaty Promocji i sportu 
Łukasz szał oraz specjalista ds. 
transportu publicznego marcin ma-
tuszewski. 

obchody rozpoczęła msza św. 
w bazylice pod wezwaniem naj-
świętszego serca Pana Jezusa 
w augustowie, a następnie delega-
cje wyruszyły na skrzyżowanie ulicy 

wojska Polskiego (dawniej krakow-
skiej) i wilczej, gdzie w miejscu, 

w którym niegdyś mieszkał ignacy 
Prądzyński odsłonięto pamiątkową 

tablicę. następnie goście przenie-
śli się do hotelu „warszawa”, gdzie 
odbyła się konferencja pt. „kanał 
augustowski - dzieło człowieka 
i przyrody”. Po wystąpieniach pre-
legentów, które dotyczyły historii, 
teraźniejszości oraz ścieżki jaką lo-
kalna społeczność i administracja 
musi przejść by dokonać wpisu ka-
nału augustowskiego na listę Świa-
towego dziedzictwa unesco. 
w dyskusji głos zabrał burmistrz 
gminy kostrzyn szymon matysek, 
który dziękował za zaproszenie, 
wspomniał o obchodach roku ge-
nerała ignacego Prądzyńskiego 
w gminie kostrzyn, których kulmi-
nacja nastąpi 20 lipca tego roku. 
konferencję zakończyło wręczenie 
pamiątkowych medali z wizerun-

kiem ignacego Prądzyńskiego.
na koniec zainteresowani goście 

udali się na rekonesans katama-
ranem po kanale augustowskim, 
podziwiając dzieło życia ignacego 
Prądzyńskiego - wybitnego inżynie-
ra urodzonego 20 lipca 1792 roku 
w sannikach. Podczas konferencji 
doszło również do spotkania delega-
cji samorządowych gmin kostrzyn 
i miasta augustów z burmistrzem 
mirosławem karolczukiem na cze-
le, na którym zobowiązano się do 
podjęcia współpracy kulturalnej, 
jak również wspólnego planowania 
wymian młodzieży z obu gmin. ŁS

15 czerwca w augustowie odbyły się obchody upamiętniające 230. rocznicę urodzin gen. dywizji 
Ignacego Prądzyńskiego oraz 15-lecie uznania Kanału Augustowskiego jako Pomnik Historii 

Delegacja w Augustowie
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Wycieczka dla najlepszych uczniów z gminy Kostrzyn
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informacji z gminy kostrzyn 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

gmina kostrzyn 1 i 2 czerwca pro-
wadziła badania natężenia ruchu 
w obszarze nowo wybudowanego 
tunelu wraz całym układem dro-
gowym. dziennie pod tunelem 
przejeżdża 2500-2800 pojazdów. 
oznacza to, że w ciągu roku z 
układu komunikacyjnego i tunelu 
skorzysta milion pojazdów!  dla-
tego to tak ważna i oczekiwana od 
dziesiątek lat inwestycja dla całej 
społeczności. 

gmina kostrzyn zrealizowała 
największą inwestycję w historii 
gminy pt.: „budowa układu drogo-
wego w rejonie ulic grunwaldzkiej, 
Średzkiej i Powstańców wlkp. w 
kostrzynie (drogi powiatowe w gra-
nicach miasta) wraz z tunelem pod 
torowiskiem linii kolejowej e20 re-
lacji Poznań – warszawa”. 

– spełniliśmy marzenie pokoleń 
– dodaje burmistrz gminy kostrzyn 
szymon matysek. ŁS

w urzędzie miejskim w kostrzynie 
podpisana została umowa na reali-
zację dwóch zadań dot. moderniza-
cji ul. słowackiego w kostrzynie. in-
westycja otrzymała dofinansowanie 
z rządowego Programu budowy 
dróg w wysokości 815.850,64 zł co 
stanowi maksymalne dofinansowa-
nie.

Pierwszą część „Przebudowa dro-
gi gminnej nr 328959P kostrzyn – 
glinka duchowna – buszkówiec, 
kostrzyn ul. słowackiego” zrealizu-
je zakład robót wielobranżowych 
kubiaczyk sp. komandytowa z sie-
dzibą w kokoszkach, gm. nekla a jej 
wartość to 1.737.720,39 zł. w ra-
mach prac przebudowana zostanie 
infrastruktura podziemna wraz 
z kanalizacją deszczową, powstaną 
nowego chodniki, azyl bezpieczeń-
stwa oraz nowa nawierzchnia. 

druga część zadania to „Prze-
budowa drogi gminnej nr 328959P 
kostrzyn – glinka duchowna 
– buszkówiec, glinka duchow-
na ul. słowackiego”. wartość to 
542.397,65 zł, a pracę wykona fir-
ma PerFecta robert gąsiorek 

z siedzibą w komornikach. inwesty-
cja to kontynuacja prac związanych 
z remontem tej ulicy w glince du-
chownej. zadanie obejmuje budo-
wę chodnika, do końca zabudowy 
mieszkaniowej jak również nową 
nawierzchnię drogi wraz z jej od-
wodnieniem.

Planowany czas zakończenia 
wszystkich prac to kwiecień 2023 
roku. 

w podpisaniu umowy wzięli 
udział: mikołaj kubiaczyk - właści-

ciel firmy zrw kubiaczyk sp. ko-
mandytowa, krzysztof gamalczyk 
- przedstawiciel firmy PerFecta, 
szymon matysek - burmistrz gminy 
kostrzyn, waldemar biskupski - za-
stępca burmistrza, radni arkadiusz 
bilski i szymon Frąckowiak, mag-
dalena rakszawska - z-ca skarbni-
ka gminy kostrzyn, daniel Lewic-
ki - kierownik wydziału rozwoju 
gminy, agata Łuciw - inspektor ds. 
zamówień publicznych. 
SM

Umowa na remont SłowackiegoMilion pojazdów pod tunelem
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12 stęszew

Nekrolog dla Pani Zofii Cegielskiej-Doerffer

Wycieczka rowerowa 
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Odbiór kanalizacji

„Noc Kupały” nad jeziorem Lipno

23 czerwca, nad jeziorem Lipno w stęszewie, świętowano „noc kupały”. 
wydarzenie to nawiązuje do tradycji puszczania wianków na wodę.  Red

burmistrz miasta i gminy stęszew włodzimierz Pinczak od lat zaprasza mieszkańców na wycieczki rowerowe. kolejna odbyła się 12 czerwca. Prowadziła nad brzeg Jeziora Łódzko- dymaczew-
skiego.  uczestnicy przy słonecznej pogodzie pokonali około 10 kilometrów. na mecie czekał na nich słodki poczęstunek i drobny upominek. na zakończenie wycieczki zrobiono pamiątkową 
wspólną fotografię. Red

13 czerwca odbył się odbiór zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości rybojedzko – i etap”. wykonawcą inwestycji jest firma 
koma mariusz kowalski z Poznania. całkowity koszt powyższego przed-
sięwzięcia wyniósł 1 210 503, 05 zł. Red
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tarnowo podgórne

w sobotę odbyła się ósma edycja 
triathlonu Lwa w Lusowie. na 
dwóch dystansach – 1/8 oraz 1/4  
rywalizowało łącznie prawie 400 
zawodników. swoje zawody mia-
ły także dzieciaki i młodzież oraz 
podopieczni stowarzyszenia tar-
son z tarnowa Podgórnego, dla 
których zorganizowano aquathlon. 
impreza odbyła się w dobrych wa-
runkach, choć zawodnicy podkre-
ślali, że temperatura dała im się we 
znaki. z kolei w niedzielę odbyła się 
druga edycja swimrun Lwa. do Lu-
sowa przyjechało kilkadziesiąt peł-
nych pasji osób, które pokonały ok. 
10-kilometrową biegowo-pływacką 
trasę.

Triathlon Lwa
czy w niewielkiej miejscowości 

można zorganizować ciekawe, sto-
jące na wysokim poziomie spor-
towym zawody? Lusowo po raz 
kolejny udowadnia, że tak. ta nie-
wielka podpoznańska miejscowość, 
oddalona od centrum stolicy wiel-
kopolski zaledwie o 20 km jest go-
spodarzem triathlonu Lwa od 2014 
roku. Po raz drugi w rywalizacji na 
dystansie 1/4 triathlonu Lwa (950 
m pływania, 45 km jazdy na rowerze 
i 10,5 km biegu) wziął udział znako-
mity triathlonista - igor siódmiak, 
który nie miał sobie równych. 

– co prawda nie poprawiłem 
wyniku sprzed roku, ale biorąc pod 
uwagę, że jestem po chorobie, to 
mogę być zadowolony. w wodzie 
płynąłem na drugim miejscu, z je-
ziora wyszedłem w zasadzie razem 
z moim największym rywalem dzi-
siejszego dnia, ale już na rowerze 
zostałem sam i z bezpieczną prze-
wagą dotarłem do strefy zmian, 
a następnie do mety. dzisiaj warun-
ki były szczególnie trudne na biega-
niu, bo temperatura doskwierała. 
Przed rokiem w trakcie zawodów 
była ulewa, ale już podczas etapu 
biegowego, warunki sprzyjały, co 
w moim przypadku oznaczało mój 
rekordowy czas na bieganiu. dzisiaj 
tak szybko nie było, ale też nie spo-
dziewałem się rekordów - mówił na 
mecie zwycięzca. 

wynik igora siódmiaka to 
1:57:54. drugie miejsce zajął wik-
tor eliasz – 2:04:08. trzeci był nor-
bert wojciechowski - 2:09:50. 

w rywalizacji kobiet zwyciężyła 
martyna witecka – 2:26:01. dru-
gą lokatę wywalczyła kinga zujko 
– 2:29:25. a jako trzecia do mety 
dotarła marta chojnacka – 2:37:24. 

zawody na dystansie 1/8 (475 m 
pływania, 22,5  km jazdy na rowerze 
i 5,2 km biegu) wygrał robert czysz 
z czasem 59:10, drugie miejsce zajął 
Filip glapa - 1:01:53, a trzeci był Ja-

kub Juskowiak - 1:02:32. 
najszybszą z kobiet okazała 

się natalia krawczyk, z czasem 
1:07:24. – był to mój debiut w tria-
thlonie Lwa. Podobało mi się, ale 
muszę przyznać, że zaskoczyła mnie 
pagórkowata trasa biegowa. spe-
cjalizuję się w krótkich dystansach, 
więc był to dla mnie istotny start, jak 
każdy inny. zawody to zawody – za-
wsze startuję na poważnie – zazna-
czyła zawodniczka z kalisza.

drugie miejsce zajęła aleksandra 
Ferchmin (1:08:21), a trzecia była 
Paula Janicka (1:12:22).

tegoroczna edycja triathlo-
nu Lwa po raz trzeci odbyła się 
w formule rolling-start (start ze 
stref czasowych, w kilkuosobowych 
grupach), co istotnie wpływa na 
komfort pierwszej triathlonowej 
konkurencji. natomiast na etapie 
rowerowym pilotem na motocyklu 
był wójt gminy tarnowo Podgórne – 
tadeusz czajka.

warto wspomnieć o dodatkowej 
inicjatywie – aquathlonie dla osób 
niepełnosprawnych, w którym star-
towali podopieczni stowarzyszenia 
tarson z tarnowa Podgórnego. 
sześciu wspaniałych sportowców 
pokazało, że chcieć to móc, a ogra-
niczenia są tylko w głowie! co wię-
cej – po raz pierwszy podopieczni 
stowarzyszenia wzięli udział także 
w rywalizacji triathlonowej!

Swimun Lwa
triathlonowe emocje nie były 

jedynym wydarzeniem weekendu 
w Lusowie. w niedzielę, 12 czerw-
ca odbyła się druga edycja swimrun 
Lwa. to konkurencja łącząca bieg 
przełajowy z pływaniem. Łączny 
dystans, jaki mieli do pokonania 
zawodnicy to blisko 10 km, z czego 
niespełna 8 km stanowiło bieganie, 
a 2 km – pływanie w Jeziorze Lu-
sowskim. 

Jako pierwszy do mety dotarł 
– podobnie, jak przed rokiem – 
grzegorz monczak (czas 1:06:46). 
drugie miejsce zajął maksym ru-
pieta (1:07:30), a trzeci był robert 
Filipiak (1:09:06).

w rywalizacji kobiet zwyciężyła 
agnieszka Lorenc (wynik 1:11:55). 
– startuję w swimrunie dopiero 
drugi sezon. trenuję tyle, na ile po-
zwalają mi obowiązki, m.in. opieka 
nad dwójką dzieci. swimrunem 
zainspirowałam się kilka lat temu 
dzięki mojej dzisiejszej rywalce i jej 
mężowi – agnieszce i olkowi sen-
kom, którzy propagują tę konkuren-
cję w Polsce – mówiła po zawodach 
najszybsza z kobiet.

drugą zawodniczką na mecie 
była agnieszka kruszewska-senk 
(1:14:50), a trzecie miejsce wywal-
czyła małgorzata bołtuć (1:22:56).

organizatorem imprezy jest Fun-
dacja bieg Lwa. wydarzenie współ-
finansuje gmina tarnowo Podgór-
ne, a patronat medialny sprawuje 
„nasz głos Poznański”. więcej in-
formacji oraz wyniki znajdują się na 
stronie www.triathlonlwa.pl.
Justyna Grzywaczewska

    11 czerwca w Lusowie (gmina tarnowo Podgórne) odbył się VIII Triathlon Lwa, 
a dzień później druga edycja zawodów Swimrun Lwa 

Triathlon i Swimrun Lwa 2022

Fo
t.

 m
at

e
r

ia
Ły

 P
r

a
so

w
e

 NASZ PATRONAT

Swoje zawody miały 
także dzieciaki i mło-
dzież oraz podopiecz-
ni Stowarzyszenia 
TARSON
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14 BuK, Kostrzyn

na początek w sobotę do zmagań 
o piękne trofea ufundowane przez 
urząd gminy przystąpili singliści. 
zagrało osiem kobiet oraz sześciu 
panów. wśród pań najlepsza okaza-
ła się Lidia ostrowska, przed nata-
lią kaczmarek i anną Falbgowską. 
Panowie podzieleni byli na dwie 
grupy wiekowe. wśród panów po-
wyżej 45. roku życia i miejsce zajął 
Jarosław stabno, ii miejsce Łukasz 
szafryna, a iii miejsce mirosław 
nosarzewski. w drugiej kategorii 
wiekowej poniżej 45. roku życia 
wygrał Jarosław tomkowiak, drugi 
był michał zimny, a trzeci Przemek 
igel.

drugiego dnia w glince szla-
checkiej zjawiło się 50 graczy, aby 
rywalizować o tytuły mistrzów ko-
strzyna w grach podwójnych. debli 
pań było siedem i zostały zdomi-
nowane przez mieszkanki Pozna-
nia – i miejsce - izabela gilewicz 
i małgorzata ostrowska, ii miejsce 
Jola Loga i katarzyna kempf, a iii 
miejsce – Lidia ostrowska i Żaneta 
Łukasiewicz (jako jedyna pocho-
dząca spoza Poznania - z gniezna). 

w rywalizacji panów znalazło się 
sześć par. najlepsi okazali się Jacek 

masiota z biskupic z andrea bocchi 
(mieszkaniec kostrzyna). drudzy 

byli panowie z gniezna – adam 
Śmielecki oraz Piotr domżalski, 

a trzeci mariusz mazela (siekierki) 
i sebastian gałązka (swarzędz).

najwięcej emocji sprawił naj-
większy turniej gier podwójnych 
– gry mieszane. do turnieju przy-
stąpiło 12 par – mieszkańców Po-
biedzisk, biskupic, gruszczyna, 
gniezna, swarzędza i Poznania. 
i miejsce zajęła para krystyna Lanc-
mańska i tomasz Peda, ii miejsce 
zajęła przedstawicielka klubu pań 
gospodarzy (klubu tenisowego 
rosita) wiola olejnik z Pobiedzisk 
w parze z rafałem Pyrzanowskim, 
a trzecie było małżeństwo z gniezna 
– bożena i krzysztof dzięcielscy.

wszystkim uczestnikom należą 
się duże gratulacje, bo warunki po-
godowe były bardzo wymagające. 
oprócz wysokich temperatur wiał 
silny wiatr zwiewający piłkę. orga-
nizatorzy dziękują przedstawicie-
lom urzędu gminy kostrzyn, bur-
mistrzowi szymonowi matyskowi 
oraz wiceprzewodniczącemu rady 
miejskiej Przemysławowi kubiako-
wi, za przybycie na korty i wręczenie 
trofeów zwycięzcom. 
AD-T

w letni upalny weekend, 18-19 czerwca, na kortach w glince szlacheckiej zostały rozegrane VI Otwarte 
Mistrzostwa Kostrzyna w tenisie ziemnym

Mistrzostwa Kostrzyna w tenisie
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sport

 NASZ PATRONAT

Jeżeli chcesz poprawić swoją kon-
dycję, wprowadzić inne akcenty 
sportowe do swojego treningu lub 
chcesz zacząć swoją przygodę ze 
sportem, to skontaktuj się z trene-
rem personalnym wojciechem na-
pierałą. 

- od wczesnych lat dziecięcych 
jestem związany z lekkoatlety-

ką – mówi wojciech napierała. 
–  zdobywałem medale na szcze-
blu wojewódzkim, makroregionu 
i ogólnopolskim. Przygodę ze spor-
tem zaczynałem w uks oLimP 
duszniki, następnie należałem do 
klubu olimpia Poznań. od kilku lat 
jestem szkoleniowcem w akademii 
Lekkoatletycznej marcina urba-

sia, w której trenuję dzieci w wie-
ku szkolnym. Prowadzę również 
treningi indywidualne młodzieży 
oraz dorosłych. Jeżeli chcesz po-
prawić swoją kondycję, wprowadzić 
inne akcenty sportowe do swojego 
treningu lub chcesz zacząć swoją 
przygodę ze sportem śmiało napisz. 
rozpiszę plan treningowy dostoso-
wany indywidualnie do twojej oso-
by. 

możliwość również treningów 
w okresie wakacyjnym.

trener wojciech napierała ofe-
ruje:

- treningi indywidualne (poprawa 
szybkości, sprawności i dynamiki),

- naukę poprawnej techniki bie-
gu,

- kompleksowe przygotowania do 
zawodów,

- trening funkcjonalny, interwało-
wy i siłowy.

chciałbyś treningi dostosowane 
do swojego celu? zapraszam na 
konsultacje! wojciech napierała: 
tel. 786-167-740. 

Trener personalny, treningi biegowe

Fo
t.

 a
r

c
h

. w
. n

a
Pi

e
r

a
Ła

 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...

dawid szajek, mieszkaniec dobie-
żyna, zdobył Puchar Polski wPc w 
wyciskaniu sztangi Leżąc w kate-
gorii Junior 20-23 lata. zawody od-
były się 18 czerwca w Pruszkowie. 
rekord pobity: 187,5 kg przy wadze 
105,3 kg. to już drugi złoty medal 
młodego sportowca. 

wcześniej, 21 maja we wrocławiu 
podczas V otwartych mistrzostw 

Polski w wyciskaniu sztangi Leżąc 
(w kategorii Junior 20-23 lata), uzy-
skał tytuł mistrza Polski. zaliczony 
ciężar to 182,5 kg przy wadze 103,5 
kg. 

ten rok jest bardzo intensywny 
dla dawida. w połowie maja, w sie-
mianowicach Śląskich brał udział w 
Polskiej Lidze trójboju, gdzie zdo-
był piąte miejsce. EWA

W lutym tego roku została Pani 
powołana do reprezentacji 
narodowej w rugby kobiet. Od 
pięciu lat gra pani w zespole 
Black Roses Posnania, z którym 
wielokrotnie wywalczyłyście 
wicemistrzostwo Polski. Jaka była 
droga do reprezentacji narodowej 
w rugby kobiet?

– będąc w gimnazjum trenowałam 
piłkę nożną w grodzisku wiel-
kopolskim, później przeszłam do 
poznańskiej Polonii. o tym, że 
black roses szuka zawodniczek 
przeczytałam na Fb, a było to pięć 
lat temu. wtedy jeszcze niewiele 
wiedziałam o tej dyscyplinie sportu. 
wybrałam się trochę z ciekawości, 
ale szybko połknęłam bakcyla i zo-
stałam. w marcu 2017 roku zosta-
łam powołana do polskiej, żeńskiej 
reprezentacji narodowej juniorów 
w rugby. w trakcie rozgrywek 
united world games w klagen-
furcie w 2017 roku wywalczyłyśmy 
drugie miejsce. też w tym samym 
roku pojechałyśmy do andory na 
mistrzostwa europy u18, gdzie 
było czwarte miejsce. we wrześniu 
2021 roku z black roses Posnania 
byłyśmy w Petersburgu na rugby 
europe club championships, gdzie 
zajęłyśmy czwarte miejsce. 

W lutym tego roku została Pani 

powołana do reprezentacji 
narodowej w rugby kobiet, a na 
początku czerwca wzięłyście 
udział w Amsterdam rugby 7s – z 
jakim rezultatem?

– Pierwszego dnia rozgrywek wy-
grałyśmy wszystkie mecze, dzięki 
czemu nasza reprezentacja wyszła 
z grupy. Jednak na drugi dzień 
przegrałyśmy z reprezentacją ka-
zachstanu, z którą dzień wcześniej 
wygrałyśmy i w rezultacie zajęliśmy 
ii miejsce.

Jakie ma Pani plany, marzenia na 
najbliższy czas? 

– marzenia nie spełniają się same, 

ale marzenia się spełnia. w ubie-
głym roku założyłam sobie, że do-
stanę się do reprezentacji narodo-
wej w rugby kobiet i się udało. zdaję 
sobie sprawę, że nie zagram w me-
czach na mistrzostwach europy, 
które odbędą się na początku lipca 
w krakowie i Lizbonie. za krótko 
jestem w reprezentacji, za mało 
grałam w drużynie, jeszcze trochę 
przede mną. ale w tym samym 
czasie zagram ze swoim rodzimym 
zespołem black roses Posnania, w 
dwóch turniejach Ligii europy: w 
Paryżu i brukseli. a potem planu-
ję jak najwięcej grać, brać udział w 
turniejach, w mistrzostwach eu-
ropy. i cel najważniejszy: igrzyska 
olimpijskie.  

Z Sandrą Beszterdą, mieszkanką Buku, rugbistką, grającą 
w zespole Black Roses Posnania, powołaną do reprezentacji 
narodowej w rugby kobiet, rozmawia edyta wasielewska

Marzenia się spełnia
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bartosz górczak, mieszkaniec 
szewc, zawodnik klubu „start” z 
gorzowa wielkopolskiego zdobył 
kolejny złoty medal, tym razem na 
50. Paralekkoatletycznych mistrzo-
stwach Polski, które odbyły się 19 
czerwca w szczecinie. Paraolimpij-
czyk z gminy buk w pchnięciu kulą 
uzyskał wynik 7,58 i, jak mówi, do-
piero rozgrzewa się przed kolejnymi 
sportowymi rozgrywkami, które 
odbędą się w sieradzu i gorzowie 
wielkopolskim. EWA Fo
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Amsterdam rugby 7s – finałowe mecze z Kazachstanem.

Podwójne złoto dla Dawida Szajka

Kolejne złoto dla Bartosza Górczaka
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