
NR 231 / 11 LIPCA 2022 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 p
r

a
so

w
e

BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
śL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 P

U
SZ

CZ
YK

O
W

O,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
Tę

SZ
EW

, 
SU

Ch
Y 

LA
S,

 S
W

AR
Zę

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

„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

Nowy Park Wodny w Opalenicy! STR. 2
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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!

Od sierpnia remont PST
Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju po ponad 25 latach intensywnej eksploatacji wymaga 

remontu, aby dalej mogła pełnić swoją niezwykle istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta. 
Prace rozpoczną się 1 sierpnia. STR. 3
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- Małe Garbary - solna - al. Niepod-
ległości - przepadek - Mieszka i - 
szeligowskiego - szymanowskiego 
- smoleńska - os. soBiesKieGo

powrót: os. soBiesKieGo 
- szeligowskiego - Mieszka i -... - 
Małe Garbary - Garbary - Krzywo-
ustego - roNDo rataJe

winogrady i piątkowo - warto 
rozważyć alternatywne trasy prze-
jazdu

Linia autobusowa „za tramwaj” 
nr t12 będzie musiała obsłużyć 
bardzo dużą liczbę pasażerów. 
warto w związku z tym rozważyć 
skorzystanie z alternatywnych tras 
przejazdu. Linie autobusowe ob-
sługujące obszar winograd i piąt-

kowa zapewnią dogodne połączenia 
z wieloma rejonami miasta:

• pasażerowie z Os. Sobieskie-
go, os. Chrobrego, os. Batorego 
czy os. Jagiełły będą mieli do dys-
pozycji linie nr 174, 185, 190, 191 
i 193 dojeżdżające do centrum, 
jak i we wschodnie i zachodnie re-
jony miasta oraz linie 146 i 169, 
które dodatkowo zapewnią dojazd 
do trasy tramwajowej na Naramo-
wice;

• pasażerowie z południowej czę-
ści piątkowa i z winiar będą mogli 
skorzystać z linii nr 174, 185, 190, 
191 i 193. Linie 168, 170, 178, 183, 
190, 191 i 193 dodatkowo zapewnią 
dojazd do trasy piątkowskiej, obsłu-

giwanej przez dwie linie tramwajo-
we nr 11 i 14;

• pasażerowie korzystający obec-
nie z pst na jego winogradzkim 
odcinku powinni rozważyć korzy-
stanie bezpośrednio z linii tram-
wajowych nr 4 i 15 z pętli połabska 
oraz z linii autobusowych nr 168, 
169, 171, 174, 182, 190, a także 
z dowożących do trasy Naramowic-
kiej linii nr 178, 183, 185 i 322.

przedstawiony powyżej układ li-
nii będzie miał charakter tymczaso-
wy z uwagi na zbliżające się kolejne 
prace inwestycyjne i remontowe, 
dotyczące następnego etapu projek-
tu Centrum. 
ZTM

reKLaMa

MpK poznań podpisało umowę 
z wykonawcą pierwszego etapu 
prac, które realizowane będą na 
odcinku pomiędzy ul. roosevelta 
a przystankiem słowiańska. Na-
tomiast Zarząd transportu Miej-
skiego rozstrzygnął  przetarg na 
remont trasy pst, obejmujący prace 
na odcinku pomiędzy przystanka-
mi słowiańska a szymanowskiego. 
wykonawcą tej części inwestycji zo-
stało konsorcjum firm konsorcjum 
firm NDi energy sp. z o. o.  i NDi 
sa. Dzięki temu w poniedziałek, 
1 sierpnia, możliwe będzie rozpo-
częcie remontu, na który miasto 
poznań uzyskało dofinansowanie 
w wysokości 25,5 mln zł ze środków 
rządowego Funduszu polski ład: 
program inwestycji strategicznych.

poza największą zmianą, którą 
bez wątpienia będzie zamknięcie 
dla ruchu trasy pst, nastąpi otwar-
cie przebudowanego torowiska na 
ul. 28 Czerwca 1956 r. tramwaje 
przestaną jeździć po tymczasowym 
łuku torowym na pl. wiosny Lu-
dów. Z tego względu zmiany obej-
mą w zasadzie całą sieć komunikacji 
tramwajowej i autobusowej.

prace remontowe na pst potrwa-
ją kilka miesięcy i będą podzielone 
na dwa zasadnicze etapy. w pierw-
szym, który potrwa maksymalnie 
6 miesięcy, zamknięta będzie cała 
trasa, a wzdłuż niej uruchomio-
na zostanie linia autobusowa „za 
tramwaj” t12. Linia t12 kursować 
będzie z os. sobieskiego do przy-
stanków tramwajowych Żniwna 
i armii poznań, gdzie będzie możli-
wa przesiadka na linie tramwajowe 
nr 4, 10, 15 i 96, jadące z połabskiej 
oraz z Błażeja.

tramwaje na przystankach Żniw-
na i armii poznań w sierpniu poja-
wiać się będą w godzinach szczytu 
komunikacyjnego co około 4 minu-
ty. podczas wyłączania trasy pst 
warto skorzystać również z pozosta-
łych linii autobusowych, dających 
możliwość dojazdu do tras tramwa-
jowych prowadzących do połabskiej 
i Błażeja, a także na piątkowską.

Zawieszone zostaną również noc-
ne linie tramwajowe nr 201 i 202. 
Komunikację nocną zapewnią linie 
autobusowe nr 231 i 232.
szczegółowy przebieg tras linii 
tramwajowych od 1 sierpnia:
• Linia nr 1: bez zmian
• Linia nr 2: DĘBIEC PKM - 28 
Czerwca 1956 - wierzbięcice - Ma-
tyi - roosevelta - Zwierzyniecka 
- Kraszewskiego - Dąbrowskiego - 
oGroDy
• Linia nr 3: zawieszona / zastąpio-
na na części trasy linią 96
• Linia nr 4: POŁABSKA -... - Staro-
łęcka - starołeKa Mała
• Linia nr 5: GÓRCZYN - Głogow-
ska - Matyi - Królowej Jadwigi - 
Krzywoustego - Jana pawła ii - po-
lanka - Chartowo - Żegrze - UNii 
LUBeLsKieJ
• Linie nr 6, 7, 8: bez zmian

• Linia nr 9: zawieszona / zastąpio-
na na części trasy linią 93
• Linia nr 10: DĘBIEC PKM - 28 
Czerwca 1956 - wierzbięcice - Ma-
tyi - roosevelta -... - BłaŻeJa
• Linia nr 11: bez zmian
• Linia nr 12: STAROŁĘKA PKM 
-... - Matyi - roosevelta - Grun-
waldzka - JUNiKowo
• Linia nr 13: zawieszona / zastąpio-
na na części trasy linią 12
• Linia nr 14: GÓRCZYN PKM 
- Głogowska - roosevelta - puła-
skiego - wielkopolska - Małopol-
ska - wołyńska - winiarska - piĄt-
KowsKa
• Linia nr 15: BUDZISZYŃSKA 
- Grunwaldzka - roosevelta - puła-
skiego - winogrady - Murawa - so-
lidarności - połaBsKa
• Linia nr 16: zawieszona / zastąpio-
na na części trasy linią 96
• Linia nr 17: bez zmian
• Linia nr 18: OGRODY -... - Matyi 
- Królowej Jadwigi -... - FraNowo
• Linia nr 93: DĘBIEC PKM - 28 
Czerwca 1956 - Górna wilda - Kró-
lowej Jadwigi - Krzywoustego - Za-
menhofa - Starołęcka - STAROŁĘ-
Ka pKM            
• Linia nr 95: KÓRNICKA - most 
Świętego rocha - Dowbora-Mu-
śnickiego - Lewandowskiej - wro-
CławsKa
• Linia nr 96: BŁAŻEJA - Praw Ko-
biet - Naramowicka - przełajowa 
- winogrady - pułaskiego - roose-
velta - Fredry - Mielżyńskiego - 23 
Lutego - Małe Garbary - estkow-
skiego - Jana pawła ii - trasa Kór-
nicka - szwajcarska - FraNowo
• Linia nr 99: AWF - Strzelecka - 
PLAC WIOSNY LUDÓW
• Linia autobusowa „za tramwaj”:
• Linia nr T12: OS. SOBIESKIEGO 
- szeligowskiego - Księcia Mieszka 
i - słowiańska - Zagonowa - wi-
nogrady - ŻNIWNA/ARMII PO-
ZNAŃ

w sierpniu częstotliwość kursów 
w dni robocze w godz. 6:00-20:00 
wynosić będzie 3 minuty, do godz. 
6:00 co 4 minuty, po godz. 20:00 
oraz w soboty i święta co 5 minut. 
autobusy zatrzymywać się będą na 
wszystkich przystankach na trasie.

Linie autobusowe nocne „za 
tramwaj” na trasie pst (linia nr 231 
zamiast linii nr 201 i linia nr 232 za-
miast linii nr 202):

• Linia nr 231: UNII LUBEL-
sKieJ - Unii Lubelskiej - Żegrze 
- Chartowo - piaśnicka - inflancka 
- Milczańska - Brneńska - Jantar - 
Krzywoustego - Jana pawła ii - wy-
szyńskiego - Małe Garbary - solna 
- al. Niepodległości - Fredry - ro-
osevelta - pułaskiego - Mieszka i - 
szeligowskiego - szymanowskiego 
- smoleńska - os. soBiesKieGo

powrót: os. soBiesKieGo 
- szeligowskiego - Mieszka i -... - 
UNii LUBeLsKieJ

• Linia nr 232: RONDO RATAJE 
- Krzywoustego - Garbary - Kazimie-
rza wielkiego - Mostowa - Garbary 

trasa poznańskiego szybkiego tramwaju po ponad 25 latach intensywnej eksploatacji wymaga 
remontu, aby dalej mogła pełnić swoją niezwykle istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta. Dzięki 
modernizacji poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Prace rozpoczną się 1 sierpnia

Od sierpnia remont PST
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- Budowa torowiska jest już bardzo 
zaawansowana, rozpoczął się także 
montaż sieci trakcyjnej zasilającej 
tramwaje. wykonawca prac pla-
nuje jeszcze w tym miesiącu prze-
prowadzić testy techniczne przebu-
dowanej trasy i zająć się wszelkimi 
formalnościami tak, by w sierpniu 
można było uruchomić kursy z pa-
sażerami na pokładzie - mówi to-
masz płóciniczak, dyrektor ds. 
przygotowania i realizacji inwesty-
cji w spółce poznańskie inwestycje 
Miejskie.

równolegle trwa budowa kon-
strukcji jezdni i chodników, powsta-
ją również perony przystankowe. 
Zrealizowano także większość prac 
związanych z infrastrukturą pod-
ziemną, taką jak m.in. sieć wodocią-
gowa, kanalizacyjna, energetyczna 
i telekomunikacyjna.

Dzięki zastąpieniu starego toro-
wiska zupełnie nowym, po zakoń-
czeniu prac poprawi się komfort 
pasażerów jadących tramwajami 
ulicą 28 Czerwca 1956 r. Zastoso-
wane rozwiązania ograniczą drga-
nia i hałas wywoływane przez po-
ruszające się pojazdy. Zmienią się 
również przystanki komunikacji 
miejskiej, które dostosowane będą 
do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. przy rynku wildeckim 
- w wyniku przeniesienia przystan-
ków z ul. wierzbięcice i Górna 
wilda - planowany jest węzeł prze-
siadkowy z przystankami w formie 
antyzatok. pojawi się tam również 
parking na rowery.

wszystkie odnowione przystanki 
na przebudowywanym odcinku zo-
staną wyposażone w tablice infor-
macji pasażerskiej. sprawniejszą 
jazdę tramwajów umożliwi odsepa-
rowanie ruchu samochodowego od 
torowiska (poza odcinkiem prze-
biegającym przez rynek wildec-
ki). Jezdnia, miejsca parkingowe 
i chodniki zyskają nową nawierzch-
nię. Całość uzupełni mała architek-
tura oraz zieleń, w tym kilkanaście 
drzew. Na odcinku między ul. sikor-
skiego a ul. Krzyżową i Kilińskiego 
(poza skrzyżowaniem z ul. św. Je-
rzego) torowisko będzie zielone 
tak, jak na ul. wierzbięcice, która 
została przebudowana w pierwszym 
etapie inwestycji.

w dalszym ciągu odcinek ul. 28 
Czerwca 1956 r. od ul. wierzbięcice 
do skrzyżowania z ul. Kilińskiego 
i Krzyżową jest zamknięty dla ruchu 
pojazdów. wzdłuż placu budowy 
wyznaczone są korytarze dla pie-
szych, których przebieg zmienia się 
dynamicznie wraz z postępem prac. 
w rejonie robót należy zachować 
ostrożność. 
PIM

prace na ul. 28 Czerwca 1956 r. na wildzie są coraz bardziej 
zaawansowane. pozwoli to na powrót tramwajów na tę ulicę 
w sierpniu. Jest ona gruntownie przebudowywana na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbięcice i Górna Wilda 
do ul. Kilińskiego i Krzyżowej

Tramwaje wracają na 
ul. 28 Czerwca 1956 r.
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inwestycja, której rozpoczęcie pla-
nowane jest na wrzesień, obejmuje 
południową nitkę placu wolności, 
całą ul. 27 Grudnia, część ul. ra-
tajczaka, ul. Kantaka i ul. Gwarną. 
Dodatkowo przebudowana zostanie 
wymagająca remontu trasa tramwa-
jowa w ul. Fredry i ul. Mielżyńskie-
go. Na ul. Mielżyńskiego wymie-
niona zostanie także infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna.

Najwięcej nowych drzew posa-
dzonych zostanie wzdłuż torowiska 
tramwajowego przy pl. wolności 
oraz w ul. 27 Grudnia. przy pl. wol-
ności przybędzie w sumie 30 drzew, 
przewidziane są tam dwa szpalery 
złożone z klonów polnych. obec-
nie na tej części ulicy jest niewie-
le zieleni, dlatego nowa znacząco 
uatrakcyjni okolicę. po południowej 
stronie pl. wolności od strony al. 
Marcinkowskiego, planowane jest 
dosadzenie wiązów szypułkowych, 
które mają tworzyć symetryczny 
układ z istniejącym drzewem rosną-
cym po północnej stronie placu.

Ze względu na kolizje z infrastruk-
turą podziemną i zmianą geometrii 
drogi, na ul. 27 Grudnia  przewi-
dziana jest wycinka 25 leszczyn tu-
reckich, które rosną po południowej 
stronie torowiska. oprócz nich trzy 
drzewa zostały zakwalifikowane 
do przesadzenia do parku rataje. 
pozostałe drzewa, w szczególności 
platany rosnące po stronie teatru 
polskiego, zostaną zachowane. Ko-
lizje są znaczące, dotyczą sieci wy-
sokiego napięcia, gazowej, sieci ka-

nalizacji ogólnospławnej, przyłączy 
kanalizacyjnych i telekomunikacji. 
Do przesadzenia zakwalifikowano 
egzemplarze, których odległość od 
sieci uzbrojenia wskazuje na moż-
liwość użycia przesadzarki oraz te, 
które mają szansę się przyjąć w no-
wym miejscu (o mniejszych obwo-
dach pni). analizy wskazywały też, 
że część drzew przeznaczonych do 
usunięcia znajduje się w średnim 
lub słabym stanie zdrowotnym.

w zamian na ul. 27 Grudnia poja-
wią się dwa szpalery drzew złożone 
z 30 platanów wschodnich. Dodat-
kowo po północnej stronie ulicy 
zaproponowano dosadzenie trzech 
sztuk platana klonolistnego do ist-
niejącego ciągu drzew.

przy gruntownej przebudowie 
trasy tramwajowej i infrastruktury 

podziemnej w ul. 27 Grudnia nie ma 
możliwości zachowania leszczyn 
w dotychczasowym miejscu. toro-
wisko wzdłuż pl. wolności i w ul. 
27 Grudnia zostanie przesunięte 
na północ, co pozwoli wprowadzić 
nowe relacje skrętne dla tramwa-
jów. Znacząco zmieni się geometria 
skrzyżowań z ul. ratajczaka i całego 
węzła przy okrąglaku. Układ zosta-
nie przebudowany, by możliwy był 
nowy skręt tramwajowy w prawo - 
z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego. 
Z kolei skrzyżowanie przy arkadii 
zmieni się tak, by docelowo tramwaj 
z planowanej trasy w ul. ratajczaka 
mógł skręcić w ul. 27 Grudnia. Do-
tychczasowy przystanek tramwajo-
wy przy arkadii będzie przeniesiony 
na zachodnią stronę skrzyżowania - 
przewidziany jest na ul. 27 Grudnia, 

na wysokości teatru polskiego.
pasy zieleni niskiej są przewidzia-

ne również pod drzewami wzdłuż 
ul. 27 Grudnia, będą tam m.in. 
brunnery, funkie, trzmieliny, ale też 
mieszanka cebul krokusów wiosen-
nych.

w skrzyżowaniu ulicy Gwarnej 
z ulicą 27 Grudnia przewidziano ob-
szar wypełniony matą rozchodniko-
wą wraz z zielenią niską, którą two-
rzyć mają m.in. irgi, róże, rozplenice 
japońskie i szałwie. oś widokową 
ul. Gwarnej od strony ul. Święty 
Marcin domknie dąb szypułkowy. 
Kolejne takie drzewo przewidziane 
jest również na wschodniej stronie 
ul. Gwarnej. Natomiast przy skrzy-
żowaniu ul. Gwarnej ze Św. Marci-
nem zaprojektowano pasy zieleni 
niskiej złożonej z róży, rozplenicy 

japońskiej oraz szałwii omszonej.
Naprzeciwko budynku arkadii, 

przy skrzyżowaniu ulic ratajcza-
ka i 27 Grudnia, zaprojektowano 
wysepkę zieleni złożoną z czterech 
ambrowców balsamicznych i zieleni 
niskiej.

Zupełnie nowe drzewa pojawią 
się w ul. Kantaka, gdzie obecnie 
brakuje roślin. po wschodniej stro-
nie ulicy przewidziano sześć grabów 
pospolitych. Na części ul. rataj-
czaka objętej zadaniem, czyli do ul. 
Św. Marcin, zaproponowano wpro-
wadzenie szpaleru  z lipy holender-
skiej. Korony tych drzew mają być 
formowane tak, by nawiązywały 
do drzew przy skrzyżowaniu ulicy 
Święty Marcin z ratajczaka. Na ul. 
ratajczaka planowany jest także 
pas zieleni niskiej.

wszystkie planowane rośliny 
wesprze system nawadniający za-
pewniający odpowiednią ilość wody 
niezbędną dla prawidłowego wzro-
stu i rozwoju w warunkach miej-
skich.   

w efekcie na przebudowywa-
nych ulicach będzie więcej zieleni. 
łącznie posadzone zostanie ponad 
80 drzew, do usunięcia przewidzia-
no 25, do przesadzenia - trzy sztu-
ki. ponadto przy granicy budowy 
zachowanych zostanie ponad 30 
drzew. obowiązkiem wykonawcy 
będzie zabezpieczenie istniejących 
drzew podczas robót budowlanych 
przed ewentualnymi uszkodzenia-
mi, zniszczeniami, pogorszeniem 
stanu zdrowotnego. PIM

Ponad 80 drzew zazieleni ulice w centrum Poznania
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Sprawniejszą jazdę 
tramwajów umoż-
liwi odseparowanie 
ruchu samochodo-
wego od torowiska
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PoznańWronki Szamotuły

BaborówkoPęckowo Rokietnica

Kiekrz

Poznań Wola

Pamiątkowo

kierunek Szczecin
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wóz strażacki marki tatra, który 
jeszcze do niedawna służył druhom 
z osp Kostrzyn, zostanie wyremon-
towany i przekazany strażakom 
z rejonu obuchowskiego w Ukra-
inie. Na ten cel powiat poznański 
przekazał gminie Kostrzyn 150 ty-
sięcy złotych. 

– Za te pieniądze wykupiliśmy 
samochód, który teraz zostanie 
przez gminę wyremontowany i od-
powiednio wyposażony. Dodatkowo 
oba samorządy z własnych środków 
dokupią specjalistyczny sprzęt oraz 
odzież – mówi paweł Kurosz, dyrek-
tor wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego starostwa 
powiatowego w poznaniu.

wyremontowana 33-letnia ta-
tra ma zostać przekazana za naszą 
wschodnią granicę w sierpniu. poza 
tym autem do Ukrainy trafi również 
terenowa dacia duster, którą do tej 
pory wykorzystywali pracownicy 
powiatu.

to wynik nawiązania formalnej 
współpracy pomiędzy powiatem 
poznańskim a rejonem obuchow-
skim, na którą na minionej sesji 
wyraziła zgodę rada powiatu w po-
znaniu, podobnie jak na przekaza-
nie wspomnianych pojazdów.

wcześniej powiat udzielił po-
mocy humanitarnej mieszkańcom 

rejonu obuchowskiego oraz oso-
bom wewnętrznie przesiedlonym, 
dotkniętym okupacją, które zna-
lazły schronienie we wspólnocie 
Feodosijiwskej. samorząd w ra-
mach wsparcia przekazał żywność 
długoterminową i środki czystości 
o łącznej wadze około 12 ton i war-
tości prawie 130 tysięcy złotych. ts, 
oprac. KK

krótko z Powiatu

Uruchomienie tych połączeń plano-
wane jest w 2023 roku. przedstawi-
ciele wszystkich zainteresowanych 
samorządów podpisali właśnie 
stosowne porozumienie w Urzędzie 
Marszałkowskim. 

od czerwca 2018 roku do sys-
temu połączeń poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej zostały włączone 
regionalne przewozy pasażerskie 
na ośmiu liniach w relacjach z po-
znania Głównego do Nowego to-
myśla, wągrowca, Środy wielko-
polskiej (do maja 2022 – Jarocina), 
Gniezna, rogoźna, wrześni, Ko-
ściana i Grodziska. od przyszłego 
roku pociągi kursować będą rów-
nież na trasie do szamotuł i dalej 
do wronek, na której do tej pory 
prowadzone były intensywne prace 
remontowe. to ostatnia, dziewiąta, 

linia poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej. porozumienia o wzajemnym 
współdziałaniu na rzecz jej uru-
chomienia oraz deklaracje udziału 
w jej współfinansowaniu zostały 
podpisane przez wszystkie jednost-
ki samorządu terytorialnego zloka-
lizowane wzdłuż tej trasy. 

– ten projekt to przykład naszej 
konsekwencji w działaniu. roz-
poczynając go zapowiadaliśmy, 
że chcemy, aby zostały nim objęte 
wszystkie linie kolejowe wychodzą-
ce z poznania. i to się właśnie dzieje 

– mówił wojciech Jankowiak, wice-
marszałek województwa wielkopol-
skiego.

– Jeszcze pięć, sześć lat temu nie 
do końca wierzyłem, że ten projekt, 
przy tak dużej liczbie zainteresowa-
nych podmiotów, uda się domknąć. 
pokazujemy, jak można i jak należy 
inwestować w transport publiczny, 
od którego w latach 90-tych nastą-
pił odwrót. Bez współpracy samo-
rządów to by się nie powiodło. po-
wstanie ostatniej linii to pierwszy 
etap poznańskiej Kolei Metropoli-

talnej. Drugim będzie wykorzysta-
nie obwodnicy towarowej. to, wraz 
z budową kolejnych węzłów prze-
siadkowych, pozwoli na stworzenie 
nowej jakości w mobilności trans-
portu – stwierdził Jacek Jaśkowiak.

prezydent poznania dziękował 
też staroście poznańskiemu, Jano-
wi Grabkowskiemu, nazywając go 
architektem projektu. – od zawsze 
powtarzałem, że działając wspólnie 
można osiągnąć więcej i taniej. i to 
było podstawą naszego myślenia. 
podpisanie tej umowy sprawia mi 
ogromną przyjemność, bo pokazu-
je, że potrafimy współpracować na 
poziomie gmina – powiat – miasto 
– województwo. wspólnie sporo 
już dokonaliśmy. przez ostatnie 
lata stworzyliśmy nie tylko po-
znańską Kolej Metropolitalną, ale 

także samą Metropolię poznań, 
jak i Związek powiatowo-Gminny 
„wielkopolski transport regional-
ny” – podsumował starosta. 
TS

pociągi poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą jeździć w kierunku szamotuł i wronek 

PKM-ka pojedzie jeszcze dalej
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powiat poznański, wspólnie 
z gminą suchy Las, jest partne-
rem miasta poznania w projekcie, 
który zakłada budowę ośmiu zinte-
growanych węzłów przesiadkowych 
wzdłuż północnej kolejowej i towa-
rowej obwodnicy poznania. projekt 
otrzymał niedawno dofinansowanie 
unijne na opracowanie dokumenta-
cji. – wcześniej podpisaliśmy poro-
zumienie z suchym Lasem dotyczą-
ce zaprojektowania wiaduktu nad 
torami na trasie z suchego Lasu do 
piły – mówi wicestarosta poznań-
ski, tomasz łubiński. 

w projekt tworzenia węzła prze-
siadkowego w suchym Lesie wpi-

suje się także rozpoczęta budowa 
ronda na ulicy sucholeskiej. – idea 
jest taka, że węzeł przesiadkowy po-
wstanie w strzeszynku. Natomiast 
w ramach projektu wiaduktu jed-
nym z jego elementów będzie nowy 
układ drogowy wraz z parkingiem – 
dodaje wicestarosta. wykorzystanie 
kolejowej obwodnicy i budowę wę-
złów, oprócz powiatu poznańskie-
go i suchego Lasu w partnerstwie 
z miastem poznań realizują także 
gminy swarzędz i Czerwonak. Dofi-
nansowanie unijne na opracowanie 
dokumentacji projektu wynosi po-
nad 6 milionów złotych. 
DK

Nie tylko tatra trafi do UkrainyPieniądze z UE na przystanki
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• Nowego Tomyśla,
• Wągrowca,
• Środy Wielkopolskiej,
• Gniezna, 
• Rogoźna, 
• Wrześni, 
• Kościana,
• Grodziska,
• Wronek (2023 r.)

PKM z Poznania 
Głównego  jeździ do:

– Dobrze funkcjonująca komunikacja jest 
niczym krwiobieg w zdrowym organizmie – 
mówił starosta poznański, Jan Grabkowski

Do Ukrainy trafi 
też terenowa dacia 
duster, którą do tej 
pory wykorzystywali 
pracownicy powiatu
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Czerwonak

14 czerwca, w nastrojowej scenerii 
murów specjalnego ośrodka szkol-
no-wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w owińskach, miesz-
kańcy gminy Czerwonak oraz zapro-
szeni goście podróżowali w czasie. 
a to wszystko za sprawą premiery 
książki: „owińska: krajobrazy, 
miejsca, ludzie. szlakiem ukrytych 
skarbów”. autorami publikacji są 
olga Krause-Matelska i wojciech 
Matelski z Fundacji Nasze podwór-
ko, a redaktorem naukowym zwią-
zany z owińskami profesor UaM dr 
hab. Krzysztof ratajczak. 

w uroczystości udział wzięli: 
wójt gminy Czerwonak Marcin 
wojtkowiak, starosta poznański 
Jan Grabkowski, dyrektor ośrodka 
dla Dzieci Niewidomych Bartłomiej 
Maternicki, senator rp Jadwiga 
rotnicka, dyrektor LGD trakt pia-
stów Małgorzata Blok, przedsta-
wiciele radnych i sołtysów gminy 
Czerwonak, przedstawiciele rady 
powiatu poznańskiego, ale przede 
wszystkim mieszkańcy gminy Czer-
wonak, którzy zaangażowali się 
w powstanie książki, przekazując 
rodzinne pamiątki, dokumenty 

i dzieląc się własnymi wspomnie-
niami. 

w podróży w czasie udział wzię-
ła ponad setka gości, którzy dzięki 
wieczorowi autorskiemu, snutym 
opowieściom oraz  wystawie foto-
graficznej i nastrojowej muzyce Julii 
rassek przez niemal dwie godziny 
poznawali historię miejsc i ludzi, 
związanych z owińskami.

Nie zabrakło wzruszeń oraz 
wspomnień.

Mamy niespodziankę dla naszych 
czytelników. wystarczy rozwiązać 
rebus i hasło – odpowiedź wysłać 
na adres: promocja@czerwonak.pl 
w terminie do 22 lipca. wśród po-
prawnych odpowiedzi rozlosujemy 
10 książek. Red

premiera książki „owińska: krajobrazy, miejsca, ludzie. Szlakiem ukrytych skarbów”

Owińska – miejscowość, 
która przenosi w czasie
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Na terenie cmentarza komunalne-
go w Czerwonaku, strażnicy gmin-
ni i urzędnicy gminy Czerwonak 
w ramach wolontariatu posadzili 
drzewa. Dlaczego? ponieważ ofer-
ty firm, zajmujących się zielenią 
znacznie przewyższały posiadany 
budżet. Urząd poniósł koszty za-
kupy drzew, ziemi i ich transportu, 
w ten sposób zaoszczędzając ok. 20 
tys. złotych. 

Jesienią w owińskach planowana 
jest kolejna taka akcja, tym razem 
wraz z mieszkańcami. 
Red

Urzędnicy posadzili drzewa
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o gminie Czerwonak czytaj także na  
naszglospoznanski.pl
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Gmina Dopiewo otrzymała od 
Urzędu Marszałkowskiego woje-
wództwa wielkopolskiego dotację 
w  wysokości 21,7 tys. zł w  ramach 
konkursu „wielkopolskie  Jadło-
dzielnie”.

Umowę w tej sprawie podpisał za-
stępca wójta Gminy Dopiewo - pa-
weł Jazy, przy kontrasygnacie skarb-
nik gminy Dopiewo - Małgorzaty 
Mazurek oraz w  imieniu zarządu 
województwa wielkopolskiego wi-
cemarszałek - Krzysztof Grabowski.

równocześnie umowy podpi-
sało 7 lipca 2022 r. 11 samorzą-
dów gminnych.

Utworzenie na terenie gminy 
Dopiewo „Dopiewskiej Jadłodziel-
ni” ma na celu wsparcie inicjatyw 
mieszkańców na rzecz ogranicza-
nia marnotrawstwa i strat żywności 
w gminie Dopiewo, realizacja przed-
sięwzięcia służy również, kreowa-

niu społeczeństwa, które w  sposób 
zrównoważony korzysta z  zasobów 
i  inspiracji do mądrego korzysta-
nia z  żywności. Dzięki utworzeniu 
„Jadłodzielni” zbudowana zostanie 
infrastruktura umożliwiająca wy-
mianę produktów spożywczych po-
między mieszkańcami. 

powyższy cel jest spójny z  celem 
konkursu, tj. wsparcie inicjatyw 
mieszkańców województwa wiel-
kopolskiego na rzecz ograniczania 
marnotrawstwa i  strat żywności 
w wielkopolsce.

„Dopiewska Jadłodzielnia” bę-
dzie utworzona przy budynku sie-
dziby ośrodka pomocy społecznej 
w Dopiewie oraz Gminnej Biblioteki 
publicznej i Centrum Kultury, w po-
bliżu znajduje się także budynek 
ośrodka Zdrowia, szkoła podsta-
wowa oraz zabudowa mieszkanio-
wa. OPS

wartość zadania to ponad   10 mln. 
zł.  inwestycja zostanie przekaza-
na do użytkowania na początku  
2023  r. w przyszłości możliwa jest 
dalsza rozbudowa obiektu.

w efekcie obecnie prowadzonej 
budowy powstanie dwukondygna-
cyjny obiekt o powierzchni 1270 m². 
Na każdej kondygnacji znajdzie się 
po 5 sal lekcyjnych, w tym na parte-
rze pracownia fizyczna i chemiczna, 
wyposażone w dygestorium z wycią-
giem. wszystkie sale lekcyjne będą 
posiadały pomieszczenia  pomocni-
cze. szkoła będzie w pełni dostępna 
dla osób niepełnosprawnych. parter 
i piętro połączą dwie klatki schodo-
we i winda.

Zostanie również zagospodaro-

wany teren wokół szkoły. powstanie 
m.in. droga pożarowa, dojścia i do-
jazdy, miejsca parkingowe, zbiornik 

magazynowo - rozsączający i stre-
fa „kiss & ride”.
Justyna Bartkowiak

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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Gmina Dopiewo wznosi nowe budynki szkoły im. Marii 
Konopnickiej w Dopiewcu, który ostatnio odnotowuje wysokie 
przyrosty liczby mieszkańców 

Rośnie szkoła 
w Dopiewcu

wójt gminy Dopiewo - paweł prze-
pióra i  zastępca wójta - paweł Jazy 
oddali hołd Bohaterom 1956 roku 
pod pomnikiem poznańskiego 
Czerwca, gdzie w  towarzystwie 
samorządowców złożyli kwiaty. 
obchody rocznicowe odbyły się 28 
czerwca 2022 r. - z udziałem przed-
stawicieli władz, służb munduro-
wych, organizacji i  stowarzyszeń, 
a  także mieszkańców poznania, 
w  tym uczestników „wypadków 
czerwcowych” i ich rodzin. 

poznańskie powstanie 1956 r. 
rozpoczął 66 lat temu strajk gene-
ralny w  Zakładach im. J. stalina 

w  poznaniu (hCp), który zmie-
nił się w  rewoltę przeciw władzy. 
w  krwawym stłumieniu buntu 
użyto 10 tys. żołnierzy i  400 czoł-
gów. Zginęło78 osób, a  600 zosta-
ło rannych. podczas uroczystości, 
oprócz prezydenta poznania Jac-
ka Jaśkowiaka, przemawiali Jerzy 
Majchrzak - prezes stowarzyszenia 
poznański Czerwiec’56 i  Jarosław 
Lange, przewodniczący NsZZ „so-
lidarność” region wielkopolska. 
w  części artystycznej zaśpiewała 
oksana hamerska z  teatru Nowe-
go w poznaniu. 
AM

Kolejny plac zabaw powstał w gmi-
nie Dopiewo. tym razem w Zakrze-
wie w miejscu znanym pod nazwą 
„Za bramką”. wartość inwestycji 
wyniosła 100 tys. zł.  plac składa 

się z zestawów zabawowych typu 
„szafirek” i „meduza” dla 2-latków 
i 3-latków. postawiono również ław-
ki i inne elementy tzw. małej archi-
tektury. JB

Ósmoklasiści gminy Dopiewo zdo-
byli najlepsze wyniki egzaminów 
na zakończenie szkoły podstawo-
wej w  całym powiecie poznańskim, 
sumując wyniki z  trzech przedmio-
tów – j. polskiego, matematyki i  j. 
angielskiego (jedynie w  j. polskim 
3 gminy: Kleszczewo, Komorniki 
i Kórnik uzyskały nieco lepszy rezul-
tat). tymi wynikami uczniowie koń-
czący naukę w podstawówkach gmi-
ny Dopiewo wyprzedzili 16 gmin!

to nie wszystko. Lepsze wyni-
ki z  matematyki i  j. angielskiego 
uczniowie gminy Dopiewo osiągnęli 
również w rywalizacji z poznaniem, 
nie mówiąc już o  porównaniu ze 
średnią dla województwa i  średnią 
krajową (patrz tabela).

Gratulacje do młodzieży, nauczy-
cieli i  wychowawców oraz oczywi-
ście rodziców. ZM

Poznański Czerwiec’56 

Plac zabaw w Zakrzewie
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Dopiewska Jadłodzielnia

Gmina - nazwa
Język
polski Matematyka

Język
angielski

Poznań 64 65 76

Dopiewo 61 69 81
Województwo
wielkopolskie 57 55 64

Polska 60 57 67
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8-klasiści z gminy 
Dopiewo najlepsi!
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Buk

„pokonajmy wojnę, pokonajmy nie-
nawiść, pokonajmy hejt – razem dla 
pokoju” – to hasło przewodnie tego-
rocznego tanecznego wyzwania.

w ubiegłym roku mieszkańcy 
gminy Buk tańczyli wspólnie dla 
szczepień. w tym roku wojna u na-
szych sąsiadów nie odpuszcza, ale 
też na naszym lokalnym podwórku 
można dostrzec mowę nienawi-
ści i fale hejtu. Nie raz słyszymy, 

że młodzież hejtuje w internecie, 
a co robimy my – dorośli? Niech 
to będzie przesłanie dla wszystkich 
– stańmy wspólnie obok siebie i za-
tańczmy razem dla pokoju. 

próby odbywają się w okresie wa-
kacyjnym (w lipcu i sierpniu) w każ-
dy wtorek o godz. 19:00 w parku 
sokoła w Buku. Finał 4 września 
2022 r. 
Red

tradycyjnie już lato w gminie Buk 
nie rozpoczęłoby się na dobre, 
gdyby nie coroczny festyn „wianki 
w Niepruszewie”. Najpierw w so-
botnie przedpołudnie spotkali się 
amatorzy spacerów z ukochanymi 
czworonogami, w ramach „Do-
gtrekkingu”, a na plaży swoje wędki 
zarzucili bukowscy wędkarze – do-
świadczeni pasjonaci oraz młody… 
narybek z Młodzieżowej szkółki 
wędkarskiej. 

a że nie samym wędkowaniem 
człowiek żyje, warsztaty kreatywne 
dla młodych wędkarzy zapropono-
wał Miejsko-Gminny ośrodek Kul-
tury. Bukowski MGoK przygotował 
na to popołudnie bogaty program 
animacyjny dla dzieci i młodzieży. 
Gry, zabawy, malowanie buziek, 
ale także przedstawienie teatralne 
„w krainie baśni”. Choć był to teatr 
jednego aktora, można było odnieść 
wrażenie, że po scenie biega tłum 
bajkowych bohaterów. Jednocze-
śnie cały czas trwała zbiórka pie-
niędzy na leczenie i operację małej 
Liliany z Daków Mokrych, która 
zmaga się z wrodzoną wadą serca. 

Było i coś dla starszych nastolat-

ków – zagrał zespół pesos Band, 
a po nim Marta podulka z zespołem, 
wykonując własny repertuar i cove-
rowe przeboje. ale główna atrakcja 
czekała na publiczność dopiero po 
zmroku. przedstawienie „Miłość, 
zdrada i cztery pory roku…” przygo-
towali uczniowie i absolwenci szko-
ły podstawowej w Granowie, przy 
zaangażowaniu olgi szulc, pomy-
słodawczyni przedsięwzięcia, grona 
pedagogicznego (w tym dr Leszka 
Górki – autora muzyki) i rodziców. 
to już dziesiąta edycja świętojań-

skich przedstawień granowskiej 
społeczności, ale pierwsza wyjazdo-
wa. stąd podziękowania dla dyrek-
tora Zespół szkolno-przedszkolny 
w Granowie – ryszarda Grajka, że 
przystał na pomysł MGoK-u i dał 
zielone światło na przeniesienie 
scenografii i przedstawienia na 
niepruszewską plażę. Magia działa 
się sama, a śpiew aktorów, łączący 
folkowe brzmienie i współczesne 
kompozycje, niósł się daleko po tafli 
jeziora. 
Izabela Dachtera-Walędziak

30 czerwca już po raz trzeci w sali 
Miejskiej odbyły się konsultacje 
społeczne związane z rewitalizacją 
bukowskiego rynku, które poprowa-
dzili specjaliści z Centrum otwarte-
go w poznaniu. Na spotkanie stawi-
ła się liczna reprezentacja radnych 
oraz mieszkańców, którym leży na 
sercu los bukowskiego rynku. 

przyszedł czas na przedstawienie 
wstępnych wniosków i zaproszenie 
mieszkańców do dyskusji. wszyscy 
byli zgodni co do tego, że na rynku 
brakuje ławek i stolików – miejsc 
też zacienionych, gdzie można by 
usiąść, odpocząć, porozmawiać. 
oczywiście w otoczeniu zieleni, 
której jest za mało – na razie mo-
głyby to być kwietniki, wiszące 
donice, kurtyny kwiatowe. temat 
bukowskiego rynku jako miejsca in-
tegracji społecznej ludzi w różnym 
wieku wielokrotnie wracał podczas 
spotkania, a z tym związane wyda-
rzenia integracyjne, artystyczne, 
kino plenerowe, festyny. Kolejnym 
bardzo ważnym punktem ujętym 
w zaprezentowanym opracowaniu 
jest „uspokojenie” przestrzeni ryn-
ku, czyli ograniczenie ruchu koło-
wego nie tylko na jego terenie, ale 
też w okolicach. postulaty miesz-
kańców w tym zakresie to między 
innymi ruch jednokierunkowy, 
ograniczenie parkowania poprzez 
zmniejszenie liczby miejsc parkin-
gowych, ograniczenie prędkości do 
20 km/godz. Pojawił się też postu-
lat, co do którego zdania były po-

dzielone, a mianowicie lokalizacji 
przystanku autobusowego na ryn-
ku: ma zostać tam gdzie jest, czy 
trzeba go przenieść? Jedni uważali, 
że to miejsce na stałe wpisało się 
w tę przestrzeń. oponenci stali na 
stanowisku, że przeniesienie przy-
stanku bliżej sali Miejskiej lub ulicy 
Dworcowej umożliwiłoby ograni-
czenie ruchu kołowego w okolicy 
rynku. 

Na rynku brakuje centralnego, 
charakterystycznego miejsca, które 
mieszkańcy traktowaliby jako miej-
sce spotkań, turyści by się przy nim 
fotografowali. Mógłby to być po-
mnik, czy przygotowanie i umiesz-
czenie na rynku figury Junka 
z Buku. wyeksponowany element 
wodny na rynku, na przykład fon-
tanna lub kurtyna wodna – pod tym 
wszyscy też się podpisują. Kolejne 
bardzo ważne wnioski dotyczyły 
oferty gastronomicznej i usługowej 
na rynku, która obecnie dostępna 
jest w bardzo ograniczonym zakre-
sie lub nawet wcale. 

to spotkanie nie kończy dysku-
sji, teraz specjaliści przygotowują 
opracowanie, w którym zostaną 
uwzględnione uwagi ze spotkań 
w ramach konsultacji społecznych. 
Następnie raport zostanie przeka-
zany burmistrzowi i radnym, będzie 
też upubliczniony, a kolejnym kro-
kiem – przygotowanie właściwego 
opracowania przez projektantów 
i architektów.
Edyta Wasielewska
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Najpierw burmistrz przedstawił ra-
port o stanie Miasta i Gminy Buk za 
2021 rok. omawiając to opracowa-
nie mówił: – rok 2021 był drugim 
rokiem, kiedy funkcjonowaliśmy 
w cieniu pandemii. pomimo licz-
nych ograniczeń w życiu społecz-
nym, gospodarczym, kulturalnym 
i sportowym udało się zrealizować 
większość zaplanowanych inwesty-
cji i przedsięwzięć. Mimo że te dzia-
łania były zrealizowane w trudnych 
warunkach ciągle trwającej pande-
mii, przy rosnącej inflacji i nieła-
twym rynku usług, możemy mówić 
o rozwoju gminy.

Głosowanie nad udzieleniem 
wotum zaufania i absolutorium po-
przedziło sprawozdanie burmistrza 
z wykonania budżetu za 2021 rok 
wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz przeczytanie 

pozytywnych opinii regionalnej 
izby obrachunkowej w poznaniu, 
Komisji rewizyjnej rady MiG Buk, 
stałych komisji rady MiG Buk.

wotum zaufania dla burmistrza 

pawła adama, na 13 obecnych rad-
nych udzieliło 10, 2 było przeciw, 
a 1 wstrzymał się od głosu. absolu-
torium burmistrzowi udzieliło – na 
13 obecnych radnych – 12 radnych 
było za, a 1 wstrzymał się od głosu. 

Burmistrz dziękując radnym za 
udzielenie wotum zaufania i abso-
lutorium podkreślił, że jest to wyraz 
poparcia dla pracy jego, ale także 
współpracowników – za ich ogrom-
ny wkład w wykonanie zadań. słowa 
podziękowania skierował między 
innymi do skarbnika MiG Buk alek-
sandry szajek, z-cy skarbnika MiG 
anny Lewińskiej oraz sekretarza 
MiG Buk aleksandry wawrzyniak.
Edyta Wasielewska

Na czerwcowej sesji radni miasta i gminy Buk udzielili 
burmistrzowi pawłowi adamowi wotum zaufania 
oraz absolutorium

Absolutorium 
dla burmistrza

Taneczne wyzwanie 2022!

Wianki w Niepruszewie

Rewitalizacja rynku
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o gminie Buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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w sali „Kostrzynianka”, w Miej-
sko-Gminnym ośrodku Kultury, 
odbyła się uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przyznane przez prezydenta 
rzeczypospolitej polskiej andrzeja 
Dudę dla par małżeńskich, które 
w roku ubiegłym świętowały 50. 
rocznicę ślubu.

Medale oraz dyplomy wręczali 
burmistrz gminy Kostrzyn szy-
mon Matysek, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski, sekretarz 
agnieszka piasecka oraz zastępca 
kierownika Urzędu stanu Cywilne-
go w Kostrzynie. Uroczystość była 
okazją do rozmów przy ciepłym po-
siłku oraz kawie i ciastku. spotkanie 
uświetniły występy młodych wokali-
stek z gminy Kostrzyn, które na co 
dzień ćwiczą w Grupie wokalnej 
akord - działającej przy Miejsko-
-Gminnym ośrodku Kultury w Ko-
strzynie, pod przewodnictwem ha-
liny Benedyk.

Jubileusz 50-lecia związku mał-
żeńskiego w gminie Kostrzyn ob-
chodzili:

Maria i eugeniusz Buchta, teo-
dora i adam Cichońscy, Barba-
ra i Jerzy Chudy, alicja i henryk 
Dolata, irena i Marian Dukarscy, 
Zenobia i eugeniusz Gładysz, Gra-
żyna i ireneusz Jędrkowiak, Maria 
i Grzegorz Karalus, anna i Zenon 

Kaźmierczak, Maria i Józef Komi-
nek, teodora i Zbigniew Kubiak, 
halina i stefan Lewandowscy, elż-
bieta i Jerzy Mańczak, Maria i Ze-
non Matłowscy, wanda i Jan ocho-
wiak, anna i wojciech pogorzelscy, 
Daniela i Zygmunt rosiak, helena 

i Jan wiśniewscy, Zdzisława i Ber-
nard Zygmunt. łs

kostrzyn

Mieszkaniec gminy Kostrzyn i za-
wodnik Kostrzyńskiego Klubu te-
nisowego, 12-letni sebastian tejeri-
na, obronił tytuły wywalczone w hali 
w styczniu tego roku i ponownie 
został podwójnym złotym medali-
stą w mistrzostwach polski w teni-
sie ziemnym w kategorii do lat 12. 
w grze pojedynczej sebastian nie 
stracił seta i przegrał zaledwie 16 
gemów w 5 meczach, które mu-
siał wygrać, aby zostać mistrzem. 
w grze podwójnej partnerem seba-
stiana był Błażej Krzyśko reprezen-
tujący Ks Górnik Bytom. 

Mistrzostwa były rozgrywa-
ne w ostatnim tygodniu czerwca 
w upalnych temperaturach na kor-
tach Mosir w radomiu. w drugiej 
połowie lipca sebastian wejdzie 
w skład trzyosobowej drużyny i bę-
dzie reprezentował polskę na Dru-
żynowych Mistrzostwach europy 
w niemieckim Fuerth. AD-T

trwa przebudowa skrzyżowania 
ul. poznańskiej z ul. spokojną w 
ciągu drogi powiatowej nr 2439p 
w siekierkach (gm. Kostrzyn). in-
westycje realizują wspólnie firmy 
BitpoZ sp. z o.o. z siedzibą w po-
znaniu oraz Krzysztof Kukulski Fir-
ma robót Drogowych z siedzibą w 
Kijewie wyłonione w postępowaniu 
przetargowym przez Zarząd Dróg 
powiatowych w poznaniu. wartość 
zadania to 907 874,46 złotych, a 
udział gminy Kostrzyn - 450 000,00 
złotych. ŁS

wystartowały zapisy na ii Bieg do 
Nocy w siedleczku. podobnie jak 
w przypadku pierwszej jego edy-
cji na zawodników czeka trasa na 
dystansie pięciu kilometrów przez 
miejscowości siedleczek oraz Leśna 
Grobla. 

Zachęcamy do udziału w piątym z 
siedmiu biegów z Cyklu Grand prix 

Biegów Gminy Kostrzyn. w pakie-
cie startowym oprócz medalu, nu-
meru startowego przygotowano dla 
uczestników także latarkę czołową, 
która z pewnością przyda się na tra-
sie. Bieg rozpocznie się 19 sierpnia 
o godzinie 21:00. Zapisów można 
dokonać na stronie internetowej 
www.kurdeszowazadyszka.pl. ŁS

Zakończyła się wspólna inwestycja 
spółdzielni Mieszkaniowej w swa-
rzędzu oraz gminy Kostrzyn do-
tycząca remontu chodnika, alejek 
oraz parkingu wzdłuż ulicy piasta 
w Kostrzynie. Zgodnie z podpisa-
nym porozumieniem spółdzielnia 

Mieszkaniowa w swarzędzu do-
konała remontów chodnika, alejek 
między blokami oraz części parkin-
gu, a po stronie gminy Kostrzyn po-
zostało partycypowanie w kosztach 
dotyczących pozostałej części par-
kingu. ŁS
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parom małżeńskim wręczono medale przyznane przez Prezydenta RP
Złote Gody w „Kostrzyniance”

Tenisowy 
mistrz

Przebudowa skrzyżowania 
w Siekierkach

II Bieg Do Nocy w Siedleczku

Wspólna inwestycja
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 NASZ PATRONAT

trwają prace związane z budową 
chodnika i ścieżki z Gułtów do sta-
cji pKp Gułtowy (gm. Kostrzyn). 
wykonawcą prac jest wyłoniona 
w postępowaniu przetargowym fir-
ma perFeCta robert Gąsiorek 
z siedzibą w Komornikach. 

wartość zadania inwestycyjnego 
wynosi 687 947,24 złotych. ŁS

Budowa 
chodnika 
i ścieżki
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7 lipca w godzinach 10-14 w parku 
Miejskim w Kostrzynie odbył się 
Festiwal Kolorów organizowany 
przez wydział oświaty, promocji 
i sportu Urzędu Miejskiego w Ko-
strzynie.

Dla najmłodszych mieszkańców 
przygotowano szereg atrakcji w 
ramach ii Kostrzyńskiego Biegu 
Kolorów oraz Festiwalu Kolorów i 
Baniek Mydlanych.

Festiwal rozpoczął się ii Ko-
strzyńskim Biegiem Kolorów. Dzie-
ci biegały na trzech dystansach, 

w trzech kategoriach wiekowych: 
280 m (2014-2019), 560 m (2013-
2010) oraz 840 m (2009-2006). Dla 
uczestników przygotowano pulę 
200 medali. Każdy uczestnik bie-
gu oprócz pamiątkowego medalu 
otrzymał również darmowy proszek 
holi.

Dla dzieci przygotowano do-
datkowo atrakcje w postaci euro 
Bungee, kolejki jeżdżącej dookoła 
parku oraz stoiska, gdzie można 
było kupić kolorowe proszki i bańki 
mydlane. 

Całą imprezę uświetniła firma, 
która oprócz zabawiania dzieci mu-
zyką i tańcem oraz kilku dodatko-
wych wyrzutów kolorowych prosz-
ków przygotowała Festiwal Baniek 
Mydlanych. Dzieci mogły czynnie 
uczestniczyć w puszczaniu baniek 
pod czujnym okiem animatorów.

organizatorzy dziękują wszyst-
kim mieszkańcom tym młodszym 
oraz tym starszym za świetną zaba-
wę zapraszają m.in. 14 lipca na Bieg 
Kolorów w siekierkach wielkich. 
AB

wyDarzenia

ochotnicza straż pożarna w plewi-
skach zostanie wyposażona w dwie 
profesjonalne torby medyczne 
z urządzeniem weryfikującym 
poziom tlenku węgla we krwi. 
Zakup będzie możliwy dzięki 
grantowi przyznanemu jednostce 
w ramach dobrosąsiedzkiego pro-
gramu „wzMoCnij swoje otocze-
nie”, organizowanego przez polskie 
sieci elektroenergetyczne. Na ten 
cel przeznaczono 20 tys. złotych.

sprzęt pozwoli ratować zdrowie 
i życie naszych mieszkańców oraz 
osób przebywających na terenie 
gminy Komorniki.

program „wzMoCnij swoje oto-
czenie” to inicjatywa polskich sieci 
elektroenergetycznych - krajowego 

operatora systemu przesyłowego. 
Celem tej inicjatywy jest wyłonienie 
najlepszych projektów związanych 
z rozwojem lokalnej infrastruktury, 
aktywizacją życia społecznego i kul-
turalnego oraz finansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu. program jest skie-
rowany do gmin, na terenie których 
jest zlokalizowana lub budowana 
infrastruktura przesyłowa.

inicjatywa stowarzyszenia zosta-
ła nagrodzona przez operatora elek-
troenergetycznego systemu przesy-
łowego w związku z jego obecnością 
w regionie i budową linii 400 kV 
relacji Baczyna-plewiska. Dzięki 
tej inwestycji istotnie zwiększy się 
niezawodność dostaw energii elek-
trycznej dla całego regionu. Red 

Dzięki sukcesom odnoszonym 
przez uczniów ze szkół podstawo-
wych w gminie Komorniki zajęła 
ona iii miejsce w klasyfikacji łącznej 
o tytuł „Najbardziej Usportowio-
nej Gminy w powiecie poznańskim 
w roku 2021/2022”.

w sportowej rywalizacji szkół 
powiatu poznańskiego organizo-
wanej przez szkolny Związek spor-
towy „wiekopolska” wystartowali 
uczniowie z 16 gmin, reprezentując 

106 szkół. podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego szkół i wrę-
czenie nagród odbyło się w pusz-
czykowie, gdzie puchar za trzecie 
miejsce dla gminy Komorniki ode-
brał Marcin Kaczmarek, dyrektor 
Gminnego ośrodka sportu w Ko-
mornikach.

warto zaznaczyć, że w igrzyskach 
Dzieci (rocznik 2009 i młodsi) 
szkoła podstawowa nr 2 z plewisk 
zajęła 5 miejsce wśród 48 szkół, któ-

re stanęły do rywalizacji w kilkuna-
stu dyscyplinach sportowych.

Gratulujemy uczniom i nauczy-
cielom wychowania fizycznego 
wspaniałej sportowej postawy i ry-
walizacji na najwyższym poziomie. 
Red

szkoła podstawowa nr 2 z plewisk zajęła 5 miejsce wśród 48 
szkół 

Sportowa gmina 
Komorniki
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o gminie Komorniki czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Uczniowie z gminy Komorniki 
osiągnęli dobre wyniki na tego-
rocznym egzaminie ósmoklasisty. 
są w czołówce gmin powiatu po-
znańskiego.

Do egzaminu, który odbył się 24-
26 maja, przystąpiło 507 uczniów 
z 6 gminnych szkół podstawowych. 
Za rozwiązanie zadań z języka pol-
skiego uzyskali średnio 62% punk-
tów możliwych do uzyskania (wiel-
kopolska: 56,6%, powiat poznański: 
58,8%), a z matematyki 67 % (wiel-
kopolska: 55%, powiat poznański: 
62,6%).

Ósmoklasiści przystąpili także do 
pisemnego egzaminu z języka ob-
cego. Średni wynik z języka angiel-
skiego to 79%.

Średnie wyniki kraju kształtują 
się na poziomie: język polski: 60%, 
matematyka: 57%, język angielski: 
67%.

w tym roku – podobnie jak 
w ubiegłym – w związku z epide-
mią CoViD-19 i edukacją zdalną 
egzamin ósmoklasisty był przepro-
wadzany na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych, które zostały 
ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie 

jak w ubiegłych latach na podstawie 
wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego. 
wymagania egzaminacyjne sta-
nowią zawężony katalog wymagań 
określonych w podstawie progra-
mowej.

Gratulujemy komornickim absol-
wentom dobrych wyników i życzy-
my powodzenia w następnym etapie 
edukacji. Nauczycielom należą się 
podziękowania za przygotowanie 
uczniów do egzaminu, w zakończo-
nym już, niełatwym roku szkolnym. 
Red

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty

Festiwal Kolorów w Kostrzynie

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 361 Burmistrza Gminy Stęszew z 29 
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 362 Burmistrza Gminy Stęszew z 5 
lipca 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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12 tarnowo PoDgórne

planujesz załatwić swoją sprawę 
w wydziale spraw obywatelskich 
w Urzędzie Gminy tarnowo pod-
górne lub w Filii Urzędu w prze-
źmierowie? 

od teraz zarezerwujesz swoją 
wizytę bez wychodzenia z domu 
i unikniesz czekania w kolejce.  
– Uruchomiliśmy elektroniczny 
kalendarz wizyt w wydziale spraw 
obywatelskich – mówi wójt tarno-
wa podgórnego tadeusz Czajka. 
– to rozwiązanie zapewni naszym 
klientom lepszą, sprawniejszą ob-
sługę.

aby umówić się na wizytę w wy-
dziale spraw obywatelskich wystar-
czy wejść na stronę gminy www.tar-
nowo-podgorne.pl, wybrać przycisk 
umawiania wizyt online, a potem 
wskazać temat oraz dogodną datę 
i godzinę spotkania. Jakie sprawy 
można załatwić w wydziale spraw 
obywatelskich?

• złożenie wniosek o nadanie nume-
ru peseL,
• nadanie numeru PESEL w związ-
ku z konfliktem zbrojnym w Ukra-
inie,
• zameldowanie na pobyt stały/cza-
sowy,
• wymeldowanie z pobytu stałego/
czasowego,
• zameldowanie cudzoziemców na 
pobyt stały/czasowy,
• zgłoszenia wyjazdu za granicę na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz 
zgłoszenie powrotu,
• zaświadczenia,
• złożenie wniosku o wydanie dowo-
du osobistego,
• odbiór dowodu osobistego,
• utrata lub uszkodzenie dowodu 
osobistego oraz zawieszenie i od-
wieszenie e-dowodu,
• Karta Dużej Rodziny,
• udostępnienie danych z rejestrów.
ARz

w czerwcu odbyły się uroczysto-
ści 100-lecia istnienia Koła Śpiewu 
im. F. Nowowiejskiego. rozpoczęły 
się one już 10 czerwca uroczystą 
mszą św. o godz. 18.30. oprawę 
muzyczną zapewnił chór – jubilat. 
wcześniej delegacja chóru udała się 
na cmentarz, gdzie cichą modlitwą, 
złożeniem kwiatów i zapaleniem 
zniczy uczczono wszystkich zmar-
łych członków Koła Śpiewu. 

Koncert z okazji 100-lecia na-
stąpił 12 czerwca w Domu Kultury 
„sezam”. wśród zaproszonych 
gości znaleźli się przedstawiciele 
władz gminy tarnowo podgórne 
z wójtem tadeuszem Czajką oraz 
i zastępcą wójta ewą Noszczyńską-
-szkurat na czele oraz przedstawi-
ciele polskiego Związku Chórów 
i orkiestr, oddziału wielkopolskie-
go „Macierz” i prezes honorowe-
go pZChio piotr szczechowiak. 
Na koncercie pojawiła się również 
wnuczka kompozytora Bogna No-
wowiejska-Bielawska. 

po wprowadzeniu sztandaru 

chór pod dyrekcją maestro szcze-
pana tomczaka zaśpiewał utwór 
„Gaude Mater polonia”, a następ-
nie rozpoczął koncert. Usłyszeli-
śmy pieśni sakralne oraz utwory 
o tematyce patriotycznej, ludowej 
i artystycznej. Koncert zakończył 
się dużym aplauzem zgromadzonej 
publiczności. ideą koncertu było 
zaprezentowanie utworów różnych 
stylów muzycznych, a była to zale-
dwie niewielka cząstka, jakże bo-
gatego repertuaru Koła Śpiewu im.  
F. Nowowiejskiego zgromadzonego 
w ciągu 100 lat.

w dalszej części jubileuszowych 
obchodów przyszedł czas na oficjal-
ne przemówienia, życzenia i odzna-
czenia. wójt tadeusz Czajka w swo-
im wystąpieniu przypomniał 
o  bogatej historii chóru i złożył 
gratulacje na ręce prezes romualdy 
Dudy i dyrygenta.

Następnie poproszono wicepre-
zesa pZChio Bartosza szczeszka 
o wręczenie odznaczeń i dyplomów 
uznania dla członków chóru. Brą-

zową odznaką honorową pZChio 
uhonorowano stefanię łysek 
i Bogumiła Chudzińskiego, srebr-
ną – elżbietę Kozłowską, elżbietę 
Kubiak, Marię Zielińską i Danutę 
Krusińską, a złotą – hankę Marek, 
Krystynę Kozioł, Dorotę Żakowską, 
ewę Bąkowską i Urszulę Kranc. 
Złotą odznaką z Laurem trzymali 
anna szymkowiak i Dorota Zyg-
mańska.

Dyplomy uznania za wybitne 
osiągnięcia i wieloletnią aktywną 
działalność otrzymali: Krystyna 
szlagowska, Zofia rajewska, ha-
lina Derda, Urszula tujdowska, 
Mirosława wiśniewska, Jolanta 
paterek, Małgorzata Nowicka, Mał-
gorzata Zygarłowska, romualda 
Duda i szczepan tomczak

podziękowania za dotychczasową 
i wieloletnią współpracę z chórem 
otrzymali: Jerzy Niedziałkowski, 
henryk Malicki, piotr Goroński, 
Mateusz tomczyk i Beata walko-
wiak.
Dorota Zygmańska

Każdy jubileusz w życiu zespołu jest czasem wyjątkowym, 
jednak tylko raz na 100 lat można świętować taką rocznicę

Cały wiek chóralnego 
śpiewania
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w repertuarze letnich koncertów 
tarasowych w pałacu Jankowice 
(gm. tarnowo podgórne) usłyszy-
my tym razem muzykę indie folk. 
Jeśli ktoś myślał, że folklor już daw-
no przebrzmiał, niech sprawdzi, jak 
odradza się na nowo pod postacią 
indie folku. pod pewnymi względa-
mi można uznać indie folk za muzy-
kę relaksacyjną. Jej siłą jest spokój 
i ciepłe brzmienie. Jest to zwyczaj-
nie muzyka, której przyjemnie się 
słucha. 

21 sierpnia o 17.00 na pałacowej 
scenie usłyszymy zatem zespół  Fol-
low rivers, który za sprawą swojej 
muzyki pozwoli nam dotknąć  rze-
czy, które w pędzie życia zostają 
niezauważone oraz wprowadzi nas 
w odprężający letni, wakacyjny na-
strój.  

Follow rivers  to indie folkowe 
małżeństwo (patrycja i Krzysztof 
pachólscy). razem z nietuzinko-
wym i ciepłym wokalem oraz gitarą 
zarówno akustyczną jak i elektrycz-
ną, stworzą domowy klimat, przy 
którym łatwo będzie też o wzrusze-
nie. Usłyszymy w ich tekstach nie-
zwykłą  wrażliwość na otaczający 
świat oraz tęsknotę za zbieraniem 

kwiatów na łące, oraz   za pięknem 
gwiazd w letnią noc. 

swoją wspólną przygodę rozpo-
częli w 2016 r. jako zespół uliczny. 
Zbierając, spore tłumy na wro-
cławskim rynku zdecydowali się 
na stworzenie własnych utworów, 
jednak część z nich trzymali w szu-
fladzie przez kilka lat. w 2020 r. 
dojrzeli do tego, aby wziąć muzykę 
na poważnie. poszerzyli skład o per-
kusistę  i 29 stycznia 2021 r. wydali 
swój pierwszy singiel „enough” 
wraz z teledyskiem na dzikim polu. 
wśród ich inspiracji znajdują się 
m.in. angus and Julia stone, the 
Lumineers, a także polski zespół 
avant-popowy Mikromusic.

Na koncercie z pewnością usły-
szymy ich najnowszą piosenkę pt. 
„tak wiele”.

Jesteśmy pewni, że znajdą się 
osoby, które po tym koncercie  zo-
staną wielkimi fanami tego gatunku 
muzycznego i nie będą już chciały 
słuchać niczego innego. w każdym 
razie, osoby, które jeszcze nie zna-
ją indie folku, powinny dać temu 
gatunkowi muzycznemu szansę. 
warto!
Pałac Jankowice

13 czerwca przedstawiciele uczniów 
szkoły podstawowej im Gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie 
z Dyrektor Kingą Grek-Kowalczyk 
oraz nauczycielami wychowania 
fizycznego Dianą tomkowiak-Bu-
da i Mateuszem Kwaśniewskim 
odebrali w puszczykowie dyplomy 
i puchary podsumowujące współza-
wodnictwo w powiecie poznańskim 
w roku szkolnym 2021/22. 

w igrzyskach Młodzieży szkol-
nej Lusowo uzyskało i miejsce i tytuł 
najbardziej usportowionej szkoły  
w powiecie poznańskim, natomiast 
w igrzyskach Dzieci uplasowało się 
na wysokim iii miejscu. 

Gratulacje dla całej społeczno-
ści szkolnej, w szczególności dla 
wszystkich uczniom biorącym 
udział w zawodach sportowych 

przez cały rok szkolny oraz wszyst-
kim nauczycielom wychowania fi-
zycznego i szachów za opiekę i cen-

ne wskazówki podczas rozgrywek 
w wielu dyscyplinach sportowych. 
Red

Umów wizytę w urzędzie

Brzmienie Lata 
– Follow Rivers

Najbardziej sportowi w powiecie
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Piknik, który odbył się w czerwcu 
br. na terenie boiska przy Szkole 
Podstawowej w Pobiedziskach pod 
hasłem DLA KLIMATU I DLA LU-
DZI, zorganizowany został w ramach 
projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE 
POBIEDZISKA” (https://zielono-
-niebieskie.pobiedziska.pl/). Celem 
projektu jest zwiększenie odporno-
ści gminy Pobiedziska na zmiany 
klimatyczne poprzez realizację in-
westycji zielono-niebieskiej infra-
struktury oraz poprawę świadomo-
ści ekologicznej i zachowań wśród 
mieszkańców na bardziej przyjazne. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
działając jako Operator Programu 
„Środowisko, energia i zmiany klima-
tu” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Fin ansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021, podjęło decyzję o przy-
znaniu dofinansowania 19 projektom 
złożonym w konkursie „Realizacja 
inwestycji w zakresie zielono-nie-
bieskiej infrastruktury w miastach”. 
Gmina Pobiedziska znalazła się na 
4 miejscu listy rankingowej z kwotą 
dofinansowania 3 551 375,90 zł. 

Partnerzy imprezy oraz szkoły 
z terenu gminy Pobiedziska biorące 
udział w projekcie wystawiły cieka-
we stoiska edukacyjne. W ramach 
projektu młodsze grupy uczniów 

zaplanowały i urządziły przyszkol-
ne ogródki, w których odbywają się 
plenerowe zajęcia warsztatowe. 
W założonych ogródkach prowa-
dzą prace ogrodnicze (sianie, pie-
lenie, kompostowanie bioodpadów, 
zbieranie deszczówki, podlewanie), 
a starsi uczniowie wykonują model 
wykorzystujący odnawialne źródła 
energii oraz makietę miejsca przed-
stawiającego elementy zielono-nie-
bieskiej infrastruktury.

Przedszkolaki oraz dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych wzięli 
udział w licznych konkursach ekolo-
gicznych: „Na wykonanie zaprosze-

nia,  na piknik ekologiczny”,  „Zielone 
miasto bez samochodu”,  „Walczy-
my ze zmianami klimatu lokalnie, 
działamy globalnie” oraz „Zielono-
-niebieski plakat”.  Jury z konkursu 
„Zielono-niebieski plakat” wyłoniło 
10 prac, które zgodnie z regulami-
nem  zostaną umieszczone w for-
mie ścieżki edukacyjnej przy ciągu 
pieszo-rowerowym, który powsta-
nie w ramach projektu „ZIELONO-
-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Fun-
dacja SolarSpot  przeprowadziła  
konkurs „MÓJ EKO dom marzeń”.  
Przedszkolaki z Przedszkola „We-
sołe Skrzaty” w Pobiedziskach oraz 

z Przedszkola „Niezapominajka” 
z Pomarzanowic zaprezentowali na 
scenie wspaniałe występy o tematy-
ce wiosenno-przyrodniczej, działał 
również gminny punkt konsultacyjny 
programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Podczas Pikniku można było 
wymienić makulaturę na drzewko 
(drzewka przekazały: Nadleśnic-
two Czerniejewo oraz Nadleśnictwo 
Babki) lub naturalny środek wspo-
magający uprawę roślin „TERRA-
WIT”, produkowany przez ZGO Sp. 
z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu. Środek otrzy-
mywany jest w procesie komposto-

wania, wyłącznie selektywnie zbie-
ranych traw, gałęzi, liści, kory. Jest to 
środek w 100 % naturalny. Dodatko-
wo przeprowadzono zbiórkę karmy 
dla kotów wolnożyjących. 

Patronem honorowym pikniku był 
Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego, natomiast Rektor Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
objął piknik patronatem naukowym. 
Partnerami imprezy byli: Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu, Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, Zespół Par-
ków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Nadleśnictwo 
Czerniejewo, Nadleśnictwo Babki, 
Nadleśnictwo Łopuchówko, Zwią-
zek Międzygminny „Schronisko 
dla Zwierząt” w Skałowie, Zakład 
Komunalny w Pobiedziskach Sp. 
z o.o., Stowarzyszenie „Kasztela-
nia Ostrowska”, Komisariat Wodny 
Policji w Poznaniu, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pobiedziskach, Ochot-
nicza Straż Pożarna z Latalic, ZGO 
Sp. z o.o. w Jarocinie-Wielkopol-
skie Centrum Recyklingu, Fundacja 
SolarSpot. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Poznaniu 
przekazała materiały edukacyjne, 
które rozdano podczas imprezy. 

PoBieDziska

XIII Ogólnopolski Edukacyjny 
Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022 

Każde, nawet najdrobniejsze działanie związane z ochroną środowiska wpływa pozytywnie 
na jego stan. Myślmy globalnie, działajmy lokalnie 

DRZEWA W MIEŚCIE TO:

Adaptacja miast do nowych warunków pogodowych

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

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

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

Coraz cieplej 
Kolejna fala upałów nawiedziła 

nasz kraj w ostatnich tygodniach. Jej 
skutkiem było wyrównanie rekordu 
czerwcowej temperatury powietrza 
(38.3 °C) z 2019 a 1. lipca przetoczył 
się nad naszymi głowami front, który 
skutecznie uwolnił olbrzymie ilości 
wody z chmur powstałych na styku 
dwóch mas powietrza - zanotowano 
opady nawalne oraz silny wiatr.

Jeszcze 10 lat temu anomalie ter-
miczne odczuwaliśmy jako dobro-
dziejstwo, albowiem nasze dotych-
czasowe doświadczenia z pogodą 
wskazywały, że mieszkamy w kraju 
chłodnym, a fala gorącego powie-
trza jest przyjemnym przerywnikiem 
w chłodnym klimacie Polski. Dzisiaj 
coraz więcej osób odczuwa dys-
komfort i zauważa, że dni upalnych 
jest coraz więcej. Okresy gorąca są 
szczególnie dokuczliwe w miastach, 
gdzie struktura zabudowy zwykle 
stworzona w oparciu o materiały, 
takie jak kamień czy beton została 
podporządkowana potrzebie komu-
nikacji a także łatwości w utrzyma-
niu porządku. Tak „zabetonowane” 

miasta stają się nieznośnie gorące w 
czasie fal upałów, a także mogą ulec 
podtopieniom w wyniku opadów na-
walnych, albowiem uszczelniona po-
wierzchnia sprawia, iż w mieście na-
głe pojawia się masa wody, która nie 
ma gdzie wsiąknąć. Dlatego obecna 
zmiana klimatu stawia przed mia-
stami nowe wyzwanie polegające 
na adaptacji do nowych warunków 
pogodowych.

Zielono-niebieskie panaceum 
na zmianę klimatu
Metodą na ograniczenie negatyw-

nych skutków upałów oraz inten-
sywnych deszczów w mieście jest 
wprowadzenie, rozwój lub odbudo-
wa zielono-niebieskiej infrastruktu-
ry. Wszelkie „zielone” (drzewa, krze-
wy i trawniki) i „niebieskie” (zbiorniki 
wodne, cieki, mokradła) powierzch-
nie działają jak gąbka wychwytu-
jąc nadmiary wody pojawiające się 
wraz z nawalnymi deszczami, a w 
okresach suchych stanowią źródło 
wody dla przyległych terenów. Pa-
rująca z tych powierzchni woda nie 
tylko poprawia mikroklimat, ale słu-

ży rozwojowi roślin. W ten sposób 
zamiast gorącego od upału betonu 
umieszczamy znacznie chłodniejsze 
(parujące) elementy, dzięki którym 
funkcjonowanie ludzi w mieście jest 
łatwiejsze. Ma to szczególne zna-
czenie dla ludzi o słabszych zdolno-
ściach adaptacyjnych. Dodatkowo 
duże rośliny w mieście, jakimi są 
drzewa służą nam cieniem, a w ich 
koronach znajdują swoje miejsca 
do bytowania różne organizmy (np. 
ptaki), które nie potrafią żyć na „go-
łym kamieniu”. Innymi słowy, dzięki 
zieleni możemy w ten sposób sku-
tecznie zwiększyć bioróżnorodność 
w środowisku miejskim. Wreszcie 
drzewa potrafią na swych gałęziach 
rozpraszać energię wiatru, chroniąc 
w ten sposób zabudowę miejską 
przed wichurami. Podsumowując, 
sadząc oraz chroniąc już istniejące 
drzewa sprawiamy, że miasto staje 
się bardziej odporne na obserwowa-
ną obecnie zmianę klimatu.

Prof. UPP Bogdan Chojnicki, 
Pracownia Bioklimatologii, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

n zacienienie,dzięki któremu łatwiej znieść upały;
n dodatkowa retencja wody, która podczas opadów nawalnych 
odciąża systemy kanalizacyjne;
n miejsca bytowania wielu organizmów np. ptaków co zwiększa 
bioróżnorodność miasta;
n większe parowanie wody, które poprawia zarówno lokalny 
mikroklimat, jak i krążenie wody w środowisku;
n ochrona budynków przed wichurami.
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14 DoPiewo

Gwiazdą „Dni Gminy Dopiewo 
2022” był andrzej piaseczny. pio-
senkarz - zaprezentował 2 lipca 
w Dopiewie przekrojowy repertuar 
– złożony z kilkunastu  przebojów, 
wybranych z 30-letniego dorobku 
i niejednokrotnie sprowokował pu-
bliczność do tańca. Na setliście nie 
zabrakło takich hitów, jak: „Nie-
cierpliwi”, „Śniadanie do łóżka” 
czy „Chodź, przytul, przebacz”. 
Były piosenki pożyczone od in-
nych: „Byłaś serca biciem” a. Za-
uchy i „Z tobą chcę oglądać świat” 
Z. wodeckiego, a także z ubiegło-
rocznej płyty – tytułowa „50/50” 
czy protest song „Miłość”. Gościn-
nie z wokalistą wystąpiła  Barbara 
parzęczewska, zwyciężczyni 2. 
edycji „the Voice of senior” i jego 
podopieczna z tego tV-show. ra-
zem przypomnieli piosenkę „pół 
ciebie, mnie pół”, którą kiedyś na-
pisał dla ewy Bem, wywołując za-
chwyt audytorium. 

wcześniej Barbara parzęczew-
ska dała pełnowymiarowy koncert, 
w duecie z ewą olszewską, któ-
ry tak spodobał się w Dopiewie, 
że panie jeszcze do niego wrócą. 
Barbara i ewa zaśpiewały ener-
giczne evergreeny, rodzime i obce. 
Uczestniczki „senioralnego Voice-
’a” perfekcyjnym występem po-
twierdziły, że scena jest miejscem 
stworzonym dla nich i na karierę 
nigdy nie jest za późno.

Najpopularniejsze piosenki 
brytyjskiej supergwiazdy adele 
zaśpiewała, obdarzona mocnym 
głosem „góralka z poznania” - 
Marta podulka. Zespół, w którym 
na klawiszach gra chłopak z Do-
piewa – Jan sawiński – miał dobry 
kontakt z publicznością. wisienką 
na torcie tego występu było kilka 
piosenek z własnego repertuaru 
Marty, a wśród nich m.in. „Nieod-
kryty ląd”. 

Między koncertami, na scenę 
wychodziła Daria Udovichenko – 
17-latka z Ukrainy, mieszkająca 
od wybuchu wojny w poznaniu, 
z mamą, babcią i bratem. Zwycięż-
czyni kilku rodzimych konkursów 
wokalnych zaśpiewała w Dopiewie 
w 4 odsłonach popularne ukraiń-
skie utwory i światowe hity.  roz-
poczęła i zakończyła piosenką 
powstańczą „Bella ciao”, znaną 
z serialu „Dom z papieru”. słowa 
do jej wersji, po ukraińsku i po pol-
sku, napisała jej mama. 

przez cały dzień prowadzący wy-
darzenie Magdalena rataj i Maciej 
Narożny zachęcali uczestników do 
wpłat na konto pomocowe gminy 
Dopiewo na rzecz Ukraińców. 

przed koncertem gwiazdy 
uczestników pleneru pozdrowił 
paweł przepióra – wójt gminy Do-
piewo, także po ukraińsku, życząc 
wszystkim równie udanych wa-

kacji, jak tegoroczne „Dni Gminy 
Dopiewo”.

program na scenie rozpoczęły 
grupy taneczne Klubu sportowo 
tanecznego „activus”. Był modern 
jazz, hip hop, był musical. Między 
występami tancerek scenę przejęła 
ponad 30-osobowa orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo, która pod wzglę-
dem przebojowości repertuaru nie 
ustępowała występującym później 
wykonawcom. Jej dopełnieniem 
były układy taneczne prezentowa-
ne na placu przed sceną przez ma-
żoretki z Kts „activus”.

równolegle do programu na 
scenie, na  placu prowadzone były 
animacje. Dzieci bezpłatnie mogły 
korzystać z dmuchańców. Można 
było spotkać się z Dop i ewo oraz 
Koszałkiem Czytałkiem, zbadać się 
w „Miasteczku Medycznym”, po-
dziwiać w akcji psy zaprzęgowe wi-
cemistrzyni świata pauliny Frelich, 
postrzelać z łuku z zawodnikami 
Klubu „Grot”, poćwiczyć z instruk-
torką fitness anastaziią Kulchak, 
nauczyć się samoobrony z Klubem 
Karate empi, pomalować sobie 
twarz, dobrze zjeść i ugasić pra-
gnienie. 

wydarzenie zakończyła zaba-
wa z DJ’em Maco er, przed którą 
można było zobaczyć osadzone 
w słowiańskiej kulturze fireshow 
„teatru ognia” Marcina rolczyń-
skiego, będące połączeniem tańca, 
akrobatyki i pirotechniki.

Następne „Dni Gminy Dopie-
wo” za rok, ale już na początku 
września gmina planuje kolejny 
festyn z koncertem gwiazdy i dobrą 
zabawą, tym razem w skórzewie.

    podczas największego pleneru gminy Dopiewo dopisała frekwencja i pogoda, 
a artyści dotrzymali słowa, podrywając publiczność do wspólnej zabawy. Szczęśliwie podpoznańską 
miejscowość ominęły szalejące w całej Polsce, jeszcze w przeddzień wydarzenia, wichury i burze, które 
przerwały lub przesunęły w czasie niejeden festyn i festiwal

Tak bawiło się Dopiewo
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kórnik

25 października 2011 roku rada 
Miejska w Kórniku powołała Środo-
wiskowy Dom samopomocy w Kór-
niku, którego działalność rozpoczę-
ła się z 1 marca 2012. Utworzenie 
jego było naturalną odpowiedzią 
samorządu na obecne w środowi-
sku osób z niepełnosprawnościami 
problemy. placówka została po-
czątkowo przeznaczona dla 15 osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną lub przewlekle chorych psychicz-
nie zamieszkałych na terenie gminy. 
w styczniu 2015 roku udało się po-
szerzyć liczbę uczestników do 25.

Głównym celem placówki jest 
zwiększenie zaradności i samo-
dzielności życiowej oraz integracja 
uczestników. Cel ten realizowany 
jest poprzez: integrację społeczną, 
trening funkcjonowania w codzien-
nym życiu, trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów.

Z okazji jubileuszu 9 czerwca 
w Domu integracji Międzypokole-
niowej została  zorganizowana nie-
zwykła uroczystość. podczas tego 
dnia spędzonego wśród grona przy-
jaciół, przybyłych na zaproszenie, 
panowało mnóstwo emocji. przyby-
łych licznie gości powitała dyrektor 
anita wachowiak.

Uczestnicy zajęć w ŚDs „Go-
ścinni” zaprezentowali niezwykłe 
przedstawienie pt. „Co jest najpięk-
niejsze w świecie”, które dostar-
czyło wszystkim wiele wspomnień 
i wzruszeń. Dopełnienie występu 
stanowiła multimedialna prezenta-
cja przedstawiająca bogaty – impo-
nujący dorobek „Gościnnych”.

Bardzo miłym akcentem uroczy-
stości było podziękowanie wszyst-
kim przybyłym gościom i wręczenie 
przez uczestników domu mandatów 
„przyjaciela Gościnnych” oraz wła-
snoręcznie wykonanych pamiątek. 

serdeczne podziękowania zo-
stały skierowane do: przemysława 

pacholskiego, burmistrza miasta 
i gminy Kórnik za zainteresowanie 
i wspieranie działalności domu, 
Jerzego Lechnerowskiego, członka 
sejmiku województwa wielkopol-
skiego za zaangażowanie w two-

rzenie i rozwijanie domu, księdza 
proboszcza Grzegorza Zbączynia-
ka za wsparcie duchowe, którym 
otacza „Gościnnych”, starosty po-
znańskiego i reprezentującego go 
w tamtym dniu antoniego Kalisza, 

który przy każdej możliwej oka-
zji zawsze pyta co słychać u „Go-
ścinnych”. podziękowań nie było 
końca. wspomniano także: anet-
tę szarzyńską i stowarzyszenie 
„Klaudynka” oraz obecną prezeskę 

Jadwigę woźniak, bez których ni-
gdy nie byłoby tego domu, wszyst-
kich pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik oraz wielkopolskie-
go Urzędu wojewódzkiego i staro-
stwa powiatowego, Zgromadzenie 
sióstr Miłosierdzia, radnych miasta 
i gminy Kórnik za wsparcie w ini-
cjatywach „Gościnnych”, sławka 
animuckiego i Kórnicki ośrodek 
Kultury, elżbietę Duszczak i Biblio-
tekę publiczną, agnieszkę Mieloch 
i ośrodek pomocy społecznej, ro-
berta Jankowskiego i Dom integra-
cji Międzypokoleniowej, Bartosza 
Karasia i oazę, szkoły i przedszkola 
z terenu gminy Kórnik, łukasza 
Grzegorowskiego, Krystynę Janic-
ką i Kórnickie towarzystwo pomo-
cy społecznej, Filipa Żelaznego, 
Beatę Urbaniak i Jerzego Dziliń-
skiego ze spółki Kombus, huberta 
Marciniaka, andrzeja sznurę, ro-
berta wrzesińskiego, Magdalenę 
pawlaczyk, hurtownię owoców 
i warzyw Gacek; stanisława Dusz-
czaka i Koło pszczelarzy z Kórnika, 
firmę ogórkiewicz, ekipę z firmy 
Viatris.

podziękowania były także dla by-
łych i obecnych współpracowników, 
wolontariuszy oraz rodzin i uczest-
ników zajęć.

Z ust gości padło wiele ciepłych 
i miłych słów, gratulacji i upomin-
ków, które przekazali na ręce pani 
anity. Burmistrz przemysław pa-
cholski odczytał list gratulacyjny. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa 
prac powstałych w domu.

po części oficjalnej odbył się 
smaczny poczęstunek i tradycyjne 
śpiewanie „sto lat”. oczywiście nie 
zabrakło jubileuszowego tortu!
Robert Wrzesiński

Środowiskowy Dom samopomocy „Gościnni” w Kórniku działa już 10 lat!

10 lat „Gościnnych”!
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Koncert inauguracyjny XVii Let-
niego Festiwalu Muzyka z Kórnika  
odbył się 3 lipca na placu Niepodle-
głości w Kórniku. przeboje muzyki 
operowej i operetkowej zaprezento-
wali soliści: Lucyna Białas (sopran) 
i piotr Kalina (tenor) z towarzysze-
niem orkiestry Kameralnej teatru 
wielkiego im. stanisława Moniusz-
ki w poznaniu pod dyrekcją tade-
usza Żmijewskiego.

Festiwalowe koncerty odbywać 
się będą w każdą niedzielę do 14 
sierpnia włącznie, o godzinie 18.

Zuzanna Kaczmarek i wojciech 
Daniel oraz grupa taneczna art. 
Dance pod dyrekcją Marcina rol-
czyńskiego zaprezentuje10 lipca 
przeboje z musicali takich jak My 
Fair lady, Dzwonnik z Notre Dame, 
Upiór w operze, Nędznicy czy Gre-
ase.

pod hasłem „solidarni z Ukra-
iną” 17 lipca na placu Niepodległo-

ści wystąpi zespół Dagadana. Grupa 
istnieje od 2008 roku i znakomicie 
łączy elementy polskiej i ukraińskiej 
kultury za pomocą jazzu, elektroni-
ki i world music.

24 lipca także na kórnickim ryn-
ku przedstawiony zostanie program 

zatytułowany „ale Festiwale, czyli 
prL się bawi na fest” anna Micha-
lak oraz grupa retro Boys w skła-
dzie sławomir olgierd Kramm, 
Klaudiusz Kapłon i tomasz racz-
kiewicz przypomną szlagiery, które 
przed laty rozbrzmiewały z opol-

skiej i sopockiej estrady.
31 lipca scena festiwalowa prze-

niesiona zostanie do kórnickiego 
arboretum. Koncert zespołu osty 
będzie elementem obchodów 20 
rocznicy restytucji Fundacji Zakła-
dy kórnickie. Grupa osty w skła-

dzie: Joanna skowrońska, rafał 
igiel i Jacek skowroński zaprezen-
tuje polskie pieśni ludowe w nowo-
czesnych aranżacjach.

tydzień później na scenie w par-
ku można będzie posłuchać koncer-
tu formacji happy Jazz Band w re-
pertuarze Franka sinatry.

Finałowy koncert 14 sierpnia, 
czyli w przededniu Święta wojska 
polskiego, zatytułowano „wojenko, 
wojenko, czyli patriotyczne kara-
oke”. anna Mierzwa i radosław 
elis wraz z zespołem polonia Qu-
artet w składzie Karolina sydoro-
wicz, Jacek skowroński, piotr szulc 
i piotr Max wiśniewski zaproszą do 
wspólnego śpiewania festiwalową 
publiczność.

Dyrektorem festiwalu jest tomasz 
raczkiewicz. sponsorem głównym 
imprezy jest miasto i gmina Kórnik, 
a Fundacja Zakłady Kórnickie obję-
ła imprezę mecenatem. ŁG

XVII Letni Festiwal Muzyka z Kórnika
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16 stęszew

od godz. 12:00 każdego dnia na 
uczestników imprezy czekało Mia-
steczko Food truck oraz liczne 
atrakcje dla najmłodszych jak np. 
wesołe miasteczko.

oficjalne, uroczyste otwarcie 
Święta stęszewa nastąpiło w sobotę 
po południu. w tym sezonie dru-
żyna „Lipno” stęszew wywalczyła 
awans do iV Ligi. Burmistrz Gminy 
stęszew postanowił uczcić ten suk-
ces i nagrodzić piłkarzy pamiątko-
wym medalem. Natomiast na ręce 
prezesa klubu Mariana płócinicza-
ka wręczył specjalne podziękowa-
nia.  

tuż po sportowcach na scenie wy-
brzmiał koncert „stwora Głodomo-
ra”, który rozweselił nie tylko dzieci. 
Następnie przyszedł czas na stęsze-
wiankę – igę andrzejczak. w jej 
wykonaniu usłyszeliśmy nie tylko 
covery, ale także jej autorski utwór 
„puzzle”. w sobotę, tuż przed kon-
certem gwiazdy wieczoru nastąpił 
bardzo ważny moment.

Burmistrz Gminy stęszew po-
stanowił wyróżnić najzdolniejszych 
uczniów z gminy stęszew, których 
to rady pedagogiczne szkół nomi-
nowały do wyróżnień za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie sportowej 
i artystycznej.

i tak, nagrodę za:
- szczególne osiągnięcia sportowe 

w jeździectwie otrzymała – emilia 
stańka z Zespołu szkolno – przed-
szkolnego w Jeziorkach,

- szczególne osiągnięcia sporto-
we w szermierce otrzymał – oskar 
Fechner z Zespołu szkolno – przed-
szkolnego w Jeziorkach,

- szczególne osiągnięcia arty-
styczne w dziedzinie muzyki otrzy-

mał – Mieszko tuliszka z Zespołu 
szkolno – przedszkolnego w stry-
kowie,

- szczególne osiągnięcia sportowe 
w piłce nożnej otrzymał  - hubert Ja-
nyszka z Zespołu szkolno – przed-
szkolnego w Modrzu,

- szczególne osiągnięcia sporto-
we w Judo otrzymała – antonina 
Kalemba ze szkoły podstawowej 
w stęszewie,

- szczególne osiągnięcia sportowe 
w jeździectwie otrzymała – wikto-
ria pomys ze szkoły podstawowej 
w stęszewie,

- szczególne osiągnięcia sporto-
we w taekwondo otrzymał – Dawid 
Cieniawa ze szkoły podstawowej 
w stęszewie

Następnie rozstrzygnięto kon-
kurs na najpiękniejszy ogród. 

Główną ideą konkursu „Mój 
piękny ogród” było nagrodzenie 
ogródków, które znajdują się z przo-
du posesji i swoim wyglądem stroją 
przestrzeń publiczną.

Zgłoszone ogródki zostały „od-
wiedzone” przez komisję konkurso-
wą, która biorąc pod uwagę ogólne 
wrażenia estetyczne, układ kompo-
zycyjny, dobór roślin itp. postano-
wiła docenić i wyróżnić 3 z nich.

oto ich autorzy:
1. Krystyna pawłowska
2. elżbieta Jaworowicz
3. Jan Gierliński
Jak co roku, nie mogło zabraknąć 

również podsumowania zawodów 
wędkarskich dla dzieci i młodzieży, 
które odbyły się 18 czerwca nad je-
ziorem Lipno.  oto wyniki:

Zawodnicy zrzeszeni:
i miejsce – Marcel Klapa
ii miejsce – Bartosz Ślęga
iii miejsce – Kinga Brodowska.
Zawodnicy niezrzeszeni:
i miejsce – Zuzanna Krawiec,
ii miejsce – Maciej Mazurek,
iii miejsce – Bartosz Kuśnierz
w sobotnie popołudnie rozgry-

wał się turniej szachowy o puchar 
Burmistrza Gminy stęszew. 

oto wyniki:
w kategorii junior:
i miejsce – wojciechowski szy-

mon,
ii miejsce – skrzypczak Jan,
iii miejsce – Zawadzki Bartosz.
w kategorii senior:
i miejsce – Madaliński Mariusz,
ii miejsc – rozumek Krzysztof,
iii miejsce – hałas Mateusz.
Z okazji „Święta stęszewa 2022” 

polski Związek hodowców Gołębi 
pocztowych oddział Mosińsko – 
Luboński pod patronatem burmi-
strza gminy stęszew dla hodowców 
gołębi pocztowych z puszczykowa, 
Mosiny, stęszewa, Lubonia, Ko-
mornik zorganizował lot gołębi 
z miejscowości Bunde – Niemcy 
(średnia odległość lotu to 540 km). 
Dla hodowców z miasta i gminy stę-
szew – lot ten był lotem o mistrzo-
stwo.

Mistrzem stęszewa na rok 2022 
został – arkadiusz podeszwa, 
i – wicemistrzem bracia – Czesław 

i ryszard walich, ii – wicemistrzem 
Jacek tomaszewski.

Gwiazdą wieczoru pierwszego 
dnia Święta stęszew był Grzegorz 
hyży.  sobotnie świętowanie zakoń-
czyło się zabawą taneczną z DJ.

tradycyjnie, atrakcje dla naj-
młodszych przygotowały również 
gminne instytucje kultury: Muzeum 
regionalne, Dom Kultury oraz Bi-
blioteka publiczna. Nie zabrakło 
także chętnych do malowania twa-
rzy, tatuaży itp.

Niedzielne świętowanie rozpo-
częło się niezwykłą paradą postaci 
bajkowych. Do stęszewa zjechali 
się m.in. ulubieńcy z bajki „psi pa-
trol” oraz „Króliczek Bing”. Nie 
zabrakło postaci z Disneya jak np. 
Śpiąca Królewna, piękna i Bestia 
oraz wiele innych. show Clownów 
poderwało do świetnej zabawy nie 
tylko najmłodszych uczestników 
wydarzenia. Doskonałą okazją do 
schłodzenia się w słoneczny week-
end było mini disco połączone z pia-
na party. Zwieńczeniem dwudnio-
wych obchodów Święta stęszewa 
był bez wątpienia koncert Zespołu 
peCtUs.

Zarówno w sobotę jak i w niedzie-
lę, można było wziąć udział w kon-
kursach i  rozgrywkach sportowych 
organizowanych na pobliskim „or-
liku”.

patronat medialny nad Świętem 
stęszewa objął „Nasz Głos poznań-
ski”, „wieści stęszewskie”, „Kurier 
Lokalny” oraz telewizja stK. 
Red

    tegoroczne Święto stęszewa odbywało się 25 i 26 czerwca. Nie brakowało atrakcji 
artystycznych, sportowych, zabaw dla najmłodszych i tych nieco starszych

Święto Stęszewa 2022
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