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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

Remont PST - funkcjonowanie komunikacji zastępczej 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!

Polska prapremiera 
spektaklu „Irena”

Już za miesiąc, przed wejściem 
do Teatru Muzycznego w 
Poznaniu, rozwinięty zostanie 
czerwony dywan – 27 
sierpnia odbędzie się polska 
prapremiera „Ireny”. Na zdjęciu 
Marcin Wortmann i Judyta 
Wenda. STR. 15
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– spotkaliśmy się, by wypracować 
wspólne stanowisko, które zostanie 
przedstawione podczas posiedzeń 
ze stroną rządową. Dotyczy ono róż-
nych tematów. tym najważniejszym 
są finanse, bo od nich wszystko się 
zaczyna. tyle samorządu w naszym 
działaniu, ile własnych pieniędzy. 
Jeżeli część z nich nam się zabiera, 
to zaczynają się problemy, których 
nie zrekompensuje żadna subwen-
cja – stwierdził Jan grabkowski, 
starosta poznański, podczas ii nad-
zwyczajnego zjazdu samorządo-
wego członków komisji wspólnej 
rządu i samorządu terytorialnego. 
rozmawiano na temat finansów 
samorządów, energetyki, reformy 
służby zdrowia, oświaty oraz pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy. 

Najważniejsze finanse
na zaproszenie starosty poznań-

skiego do stolicy wielkopolski 
przyjechali przedstawiciele sześciu 
największych korporacji samorzą-
dowych z całego kraju. zasiadają 
oni po stronie samorządowej w ko-
misji wspólnej rządu i samorządu 
terytorialnego. 

– w Polsce potrzebne są zmia-
ny systemowe oraz długofalowa 
polityka migracyjna – zwróciła 
uwagę Elżbieta Polak, członkini 
zarządu związku województw rP 
oraz marszałek województwa lu-
buskiego. – nasz system edukacji 
należy dostosować do potrzeb oraz 
umiejętności dzieci przybyłych zza 
wschodniej granicy – dodała. Po-
nadto zwróciła także uwagę na pro-
blemy związane z polityką społecz-

ną, pracą, mieszkalnictwem oraz 
ochroną zdrowia.

wiele uwagi samorządowcy po-
święcili finansom publicznym. 

– nasze dochody rosły i dzięki 
temu mogliśmy planować różnego 
rodzaju przedsięwzięcia. Jednak 
kiedy w 2019 roku obniżono staw-
ki podatkowe, wówczas sytuacja 
finansowa zaczęła się pogarszać. 
na dodatek przez rosnącą inflację, 
a tym samym wyższe koszty inwe-

stycji, będziemy mieć problem ze 
spięciem budżetu – stwierdził Ja-
cek Brygman, wiceprzewodniczący 
związku gmin wiejskich oraz wójt 
gminy Cekcyn.

Edukacja i energia odnawialna
Środowisko samorządowe od 

wielu lat postuluje zmianę zasad 
finansowania i prowadzenia szkół. 
grzegorz Cichy, burmistrz gminy 
i miasta Proszowice oraz prezes 

Unii Miasteczek Polskich podkre-
ślał, że każdego roku samorządy 
są zmuszone dokładać pieniędzy 
do wynagrodzeń nauczycieli. sub-
wencje nie wystarczają. skutkuje to 
zaciąganiem kredytów oraz wyprze-
dawaniem majątku.

wśród zmian zaproponowanych 
przez samorządowców pojawiła 
się sugestia modyfikacji karty na-
uczyciela, jasnych zasad finaso-
wania przedszkoli niepublicznych, 

a także określenia minimalnej liczby 
uczniów w klasie, co wiąże się m.in. 
z problemami demograficznymi. 

Podczas zjazdu poruszono także 
temat związany z odpadami, któ-
ry przybliżył Leszek Świętalski ze 
związku gmin wiejskich. nato-
miast o problemach dotyczących 
polityki energetycznej mówił Marek 
wójcik, ekspert do spraw legislacyj-
nych związku Miast Polskich.

– Ceny energii rosną w zastra-
szającym tempie. By uniknąć 
kryzysu, należy wrócić do energii 
odnawialnej oraz możliwości zwią-
zanych z jej magazynowaniem. 
w tym przypadku ważną rolę mogą 
odegrać klastry. stworzenie sieci 
współpracy między samorządami 
może być opłacalne dla miesz-
kańców. i tu potrzebujemy zmian 
w przepisach – stwierdził.

Służba zdrowia
o złej sytuacji w służbie zdrowia 

mówił starosta poznański, który 
zaproponował zwołanie „okrągłego 
stołu” z udziałem przedstawicieli 
wszystkich zainteresowanych stron. 
– nie chcemy narzekać, ale przed-
stawiamy potencjalne zagrożenia, 
które dotkną bezpośrednio miliony 
Polek i Polaków, jeśli rząd nie będzie 
chciał przyjąć naszych postulatów – 
podkreślał Jan grabkowski, który 
obecnie jest wiceprezesem związku 
Powiatów Polskich i współprzewod-
niczącym kwrist. 

warto dodać, że komisja wspól-
na rządu i samorządu terytorialne-
go jest platformą gdzie wypracowy-
wane są stanowiska obu stron. JSJ

na zaproszenie starosty poznańskiego do stolicy wielkopolski przyjechali przedstawiciele sześciu 
największych korporacji samorządowych z całego kraju 

Jeden głos samorządowców
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Ponad 2,5 mln zł kosztował remont 
5-kilometrowego odcinka drogi po-
wiatowej z Boduszewa do zielonki. 
trasa została oficjalnie oddana do 
użytku.

Przed remontem droga była 
w bardzo złym stanie technicznym.

– Ponad 40 lat temu ułożono 
nawierzchnię asfaltową. Mimo do-
raźnych napraw jezdnia się dosłow-
nie sypała i trudno już było omijać 
dziury – wspomina Hieronim ka-
zuś, sołtys zielonki. – trzeba było 
jeździć wolno i ostrożnie, żeby nie 
uszkodzić zawieszenia w samocho-
dzie.

Dzisiaj ten kawałek to zupeł-
nie nowa jakość: ułożone zostały 
warstwy wyrównawcza i ścieralna, 
pobocza wysypano tłuczniem gra-
nitowym. Jezdnię – gdzie było to 
możliwe – poszerzono do 5 metrów. 
na odcinku leśnym, o szerokości 
około 4 metrów, powstało kilkana-
ście mijanek. ze względów bezpie-
czeństwa zrobiono je także na każ-
dym łuku drogi.

– teraz, kiedy jadę do Murowanej 
gośliny, to odpoczywam – żartuje 
sołtys zielonki.

z drogi korzystają głównie 
okoliczni mieszkańcy, choć to 
również skrót do tuczna i swarzę-
dza. Po remoncie szosa stała się 
wygodna i bezpieczna. nie trze-
ba już uważać na dziury w jezdni, 

dlatego znacznie skrócił się czas 
przejazdu.

Prace kosztowały 2,5 mln zł. to 
kolejny – z ponad 700-kilometrowej 
sieci  – fragment drogi powiatowej, 
który w ostatnim czasie zyskał no-

woczesny wygląd, a co najważniej-
sze – stał się bezpieczny. 

– Cieszę się, że w tym roku uda-
ło nam się wyremontować trasę 
z Boduszewa do zielonki. wiem, 
że mieszkańcy czekali na to od lat – 

mówi Jan grabkowski, starosta po-
znański. – sukcesywnie staramy się 
modernizować i remontować nasz 
układ drogowy. tylko w ubiegłym 
roku na zarządzanie nim wydaliśmy 
blisko 120 mln zł, z czego na same 
remonty – 23 mln zł, a na inwesty-
cje kolejnych 66. Pozostałe środki 
przeznaczyliśmy między innymi na 
projekty, wykupy gruntów, bieżące 
utrzymanie naszych odcinków. 

w przypadku drogi Boduszewo – 
zielonka sporo czasu zajęły przygo-
towania do remontu: opracowanie 
dokumentacji technicznej i uregu-
lowanie kwestii własności gruntów. 
takie prace, zwłaszcza w przypadku 
zadań inwestycyjnych, zajmują czę-
sto nawet kilka lat.

– Co roku przebudowujemy śred-
nio 17 km dróg powiatowych i re-
montujemy 10 km – wylicza Marek 
Borowczak, dyrektor zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. – Lista 
potrzeb z roku na rok systematycz-
nie się skraca. niestety nie jesteśmy 
w stanie zrobić wszystkiego od razu, 
choć bardzo byśmy chcieli.

oficjalne otwarcie drogi zorgani-
zowała rada sołecka zielonki. KF

Goślinianie jeżdżą teraz o wiele bezpieczniej
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– Nie chcemy narzekać, ale przedstawiamy potencjalne zagrożenia, które dotkną bezpośrednio miliony Po-
lek i Polaków, jeśli rząd nie będzie chciał przyjąć naszych postulatów – podkreślał Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

– Teraz, kiedy jadę do Murowanej Gośliny, to odpoczywam – żartuje sołtys Zielonki.

KrótKo z powiatu
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rEkLaMawzdłuż trasy Pst poprowadzona 
zostanie linia autobusowa „za tram-
waj” t12. Będzie ona kursować 
z pętli os. sobieskiego do przystan-
ków żniwna i armii Poznań, gdzie 
będzie możliwa przesiadka na linie 
tramwajowe nr 4, 10, 15 i 96, jadące 
z Połabskiej oraz z Błażeja w stronę 
centrum.

Winogrady i Piątkowo - warto 
rozważyć opcjonalne trasy 
przejazdu
od sierpnia - w godzinach szczy-

tu komunikacyjnego - tramwaje 
na przystankach żniwna i armii 
Poznań kursować będą co około 4 
minuty. 

Linia autobusowa „za tramwaj” 
nr t12 prawdopodobnie nie obsłu-
ży w całości takiej liczby pasażerów, 
która podróżowała trasą Pst. z tego 

powodu podczas jej wyłączenia war-
to skorzystać z linii autobusowych 
dających możliwość dojazdu do 
tras tramwajowych prowadzących 
od pętli Połabska i Piątkowska oraz 
nowo wybudowanej wzdłuż ul. na-
ramowickiej.

Linie autobusowe obsługujące 
obszar winograd i Piątkowa zapew-
nią dogodne połączenia z wieloma 
rejonami miasta: 

• pasażerowie z okolic osiedli: 
sobieskiego, Chrobrego, Batorego 
czy Jagiełły będą mieli do dyspozy-
cji linie nr 174, 185, 190, 191 i 193 
dojeżdżające do centrum, jak i we 
wschodnie i zachodnie rejony mia-
sta oraz linie 146 i 169, które do-
datkowo zapewnią dojazd do trasy 
tramwajowej na naramowice;

• pasażerowie z południowej czę-
ści Piątkowa i z winiar będą mogli 

1 sierpnia rozpocznie się remont 
Poznańskiego szybkiego tramwaju. 
Zamknięta będzie cała trasa. 
W związku z tym uruchomiona 
zostanie komunikacja zastępcza

Remont PST 
- funkcjonowanie 
komunikacji 
zastępczej

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.

komunikację nocną zapewnią li-
nie autobusowe nr 231 i 232.

zawieszone zostaną natomiast 
nocne linie tramwajowe nr 201 
i 202.  

szczegółowy przebieg tras linii 
tramwajowych oraz autobusowych 
linii nocnych za tramwaj od 1 sierp-
nia można znaleźć na stronie ztM. 
ZTMFo
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w miejscu, z którego do tej pory 
turyści oglądali zegar z trykający-
mi się koziołkami, rozpocznie się 
budowa gazociągu. z tego względu 
od poniedziałku, 25 lipca, koziołki 
będzie można oglądać z przestrzeni 
po prawej stronie fontanny Prozer-
piny, a nie od frontu ratusza. naj-
wygodniej będzie można tam dojść 
od strony ul. wielkiej lub żydow-
skiej.

Przed ratuszem rozpoczną się 
roboty związane z wykopem pod 
gazociąg i instalacją potrzebnych 
zabezpieczeń. następnie badania 
przeprowadzać będą tam archeolo-
dzy, a później na plac budowy wejdą 
gazownicy, by położyć i połączyć 
rury gazociągu. Prace będą prowa-
dzone tak, by jak najszybciej można 
było przywrócić przestrzeń tury-
stom i mieszkańcom. Przypomina-
my, że koziołki na ratuszowej wieży 
można oglądać dwa razy w ciągu 
dnia – o godz. 12:00 i 15:00.

na 25 i 26 lipca planowany jest 
też transport części zbiornika re-
tencyjnego, które sprowadzane są 
z turcji. to liczące ok. trzech me-
trów średnicy rury. Przewożone są 
one w odcinkach liczących także 

trzy metry. z powodu ich niestan-
dardowych rozmiarów, podczas 
transportu mogą występować cza-
sowe utrudnienia w ruchu pieszym 

na płycie starego rynku oraz koło-
wym w jego okolicy. w trakcie do-
stawy i montażu elementów zbior-
nika może występować także hałas.

Docelowo konstrukcję zbiornika 
retencyjnego przy budynku wagi 
Miejskiej stanowić będzie bateria 
dwóch połączonych ze sobą ru-

rociągów o długości 30 metrów 
każdy. Planowana pojemność po-
wstającego zbiornika to 424 metry 
sześcienne. Jego zadaniem będzie 
gromadzenie i przetrzymanie nad-
miaru wód opadowych. Powstaje 
on w głębokim wykopie w pobliżu 
budynku wagi Miejskiej, w miej-
scu pozostałości po fundamen-
tach tzw. nowego ratusza, które 
uprzednio zostały zbadane przez 
archeologów. Drugi duży zbior-
nik retencyjny planowany jest na 
wschodniej stronie starego ryn-
ku, przed domkami budniczymi. 
Ponadto powstaną dwa mniejsze 
zbiorniki, które będą zbierać desz-
czówkę służącą do podlewania zie-
leni.

w rejonie robót należy zachować 
ostrożność i poruszać się tylko wy-
znaczonymi trasami. trasy prowa-
dzące przez płytę starego rynku są 
tak organizowane, by piesi mogli 
dojść do każdego budynku. Mimo 
trwających robót, w dalszym ciągu 
można więc korzystać z oferty ga-
stronomicznej okolicznych lokali, 
jak i pozostałych miejsc otwartych 
dla klientów podczas przebudowy. 
PIM

rozpoczyna się budowa zbiorników retencyjnych, które przewidziane są pod płytą starego rynku. 25 lipca 
w rejonie prac pojawi się pierwszy transport znaczących rozmiarów rur, które posłużą do budowy zbiornika 
przy wadze Miejskiej. Tego samego dnia przesunięte zostanie miejsce, z którego można oglądać 
trykające się koziołki na ratuszowej wieży

Wielki transport i zmiana miejsca 
oglądania koziołków na Starym Rynku
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Dwie ulice na poznańskim Umul-
towie zyskają nowe jezdnie. Pra-
ce na ul. spokojnej już trwają, na 
ul. Bursztynowej rozpoczną się 
w najbliższym czasie. to pierwsze 
z czterech ulic na terenie Umulto-
wa, które wytypowane zostały do 
pilotażowego utwardzania z wyko-
rzystaniem płyt ażurowych.

spokojna i Bursztynowa to ulice 
położone w północnej części Po-
znania, biegnące równolegle do ul. 
naramowickiej, o nieutwardzonej 
nawierzchni. krajobraz pierwszej 
z nich zaczął się już zmieniać, meta-
morfoza ul. Bursztynowej rozpocz-
nie się w ciągu najbliższych dni.

Poprawa komfortu poruszania 
się wszystkich uczestników ru-
chu to oczywista korzyść płynąca 
z utwardzenia nawierzchni jezdni. 
kompleksowe remonty lub przebu-
dowy ulic są jednak czaso- i koszto-
chłonne. Drogi gruntowe, których 
modernizacja nie jest planowana 
w najbliższej przyszłości są utwar-
dzane tłuczniem i okresowo równa-
ne. Jest to jednak działanie doraźne, 
o tymczasowej skuteczności. na-
wierzchnie ażurowe są rozwiąza-
niem pośrednim, możliwym do za-

stosowania na drogach gruntowych 
o przepuszczalnym podłożu. 

w ramach pilotażowego dzia-
łania wybrane zostały cztery drogi 
na północy Poznania, których na-
wierzchnia zostanie wyremonto-
wana z użyciem płyt ażurowych. są 
to ulice: spokojna, Bursztynowa, 
anyżowa i wrotyczowa. na każdej 
z nich płyty zostaną ułożone na sze-
rokości 3,6 metra, a pozostałe 1,4 
metra wyłożonych będzie kostką be-
tonową. takie rozwiązanie zapewni 
komfort zarówno kierowcom, jak 
również pieszym i rowerzystom, 

a przepuszczalna konstrukcja płyt 
umożliwi odwodnienie drogi.

Prace budowlane na ul. spokoj-
nej już trwają i powinny zakończyć 
się w drugiej połowie sierpnia. na 
ul. Bursztynowej przekazano wy-
konawcy plac budowy. tutaj zakoń-
czenie robót, które obejmą odcinek 
od ul. Dolnej do skrzyżowania przy 
posesji nr 55, planowane jest na po-
łowę września.

natomiast ul. anyżowa i wro-
tyczowa czekają na przekazanie 
wykonawcom placów budowy. Po-
winno to nastąpić w ciągu najbliż-
szego tygodnia do dwóch. zgodnie 
z podpisanymi umowami, jezdnia 
ul. wrotyczowej powinna być goto-
wa do połowy sierpnia, a ul. anyżo-
wej w pierwszych dniach września.

koszty remontów to prawie 460 
tys. złotych dla ul. spokojnej i nie-
mal 440 tysięcy złotych w przypad-
ku ul. Bursztynowej. nawierzchnia 
ul. anyżowej kosztować będzie po-
nad 436 tysięcy złotych, a ul. wroty-
czowej - ponad 172 tysiące złotych. 
inwestycje te są współfinansowane 
ze środków znajdujących się w dys-
pozycji rady osiedla Umultowo. 
ZDM

Spokojna i Bursztynowa 
z ażurowymi nawierzchniami
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zakończyły się prace związane 
z wdrożeniem nowej organizacji 
ruchu na fragmencie ul. Hetmań-
skiej. w odpowiedzi na postulaty 
mieszkańców, rady osiedla Św. 
łazarz i policji, zmieniony został 
sposób parkowania na zachodnim 
fragmencie arterii. kierowcy zosta-
wiający auta po północnej stronie 
ul. Hetmańskiej, pomiędzy ulicami 
kasprzaka i reymonta, nadal będą 
mieli do dyspozycji równoległe 
miejsca postojowe, jednak zamiast 
w całości na chodniku - zaparkują 
częściowo na nim i na jezdni. 

wprowadzone zmiany miały na 
celu przede wszystkim poprawę 
warunków ruchu pieszych. Dzięki 
przesunięciu miejsc postojowych 
przechodnie mają do dyspozycji 
znacznie większą szerokość chod-
nika niż dotychczas. wcześniej 
była ona ograniczona przez par-

kujące auta, co znacząco obniża-
ło wygodę poruszania się pieszo. 
Jednocześnie szerokość północnej 
jezdni pozwoliła na zachowanie 
na ul. Hetmańskiej dwóch pasów. 
nowa organizacja ruchu poprawi-
ła również widoczność przy wyjaz-
dach z posesji.

to nie jedyna zmiana na ul. Het-
mańskiej zaplanowana na ten rok. 
zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, w październiku północ-
na strona ulicy na odcinku od ul. 
kasprzaka do ul. reymonta zosta-
nie włączona do strefy Płatnego 
Parkowania. obecnie ul. Hetmań-
ska stanowi południową granicę 
sPP na łazarzu, ale postój na niej 
jest bezpłatny. wpływa to na obni-
żenie dostępności miejsc parkin-
gowych w porównaniu do sąsiadu-
jących z Hetmańską ulic objętych 
opłatami. ZDM

Zmiany na Hetmańskiej
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wydarzenia

w Black water Links golf Club 
działa już akademia juniorska, 
a samo stowarzyszenie BwL sku-
pia niemal 500 członków, czyniąc je 
największym klubem w Polsce. Do 
dyspozycji graczy są trenerzy Pga 
golf Professional, instruktorzy oraz 
najnowszy sprzęt do nauki i śledze-
nia postępów gry w golfa.

Prace nad stworzeniem pola 
trwały cztery lata. Jeszcze przed od-
daniem 18-dołkowego pola, miejsce 
zaczęło tętnić życiem. – Umożliwi-
liśmy grę na 6-dołkowej akademii, 
największej strefie do trenowania 
krótkiej gry w Polsce i na tzw. Dri-
ving range, oferującym aż 40 sta-
nowisk – mówi andrzej wentland, 
prezes Black water Links tarnowo 
Podgórne.

od lipca w rumianku golfiści 
rozgrywają aż 18 dołków dużego 
pola typu links. to pierwsza taka 
inwestycja w wielkopolsce, dzięki 
której miłośnicy golfa mogą uczest-
niczyć w turniejach oraz trenować 
na pełnowymiarowym polu. za 

projekt odpowiedzialny jest Caspar 
grauballe (stworzył on również 
m.in. projekt  trump internationa 
golf Links w szkocji). 

nie tylko atmosfera i malownicze 
położenie są w Black water Links 
godne uwagi. to jeden z najbardziej 
ekologicznych projektów w całej 

Europie Środkowo-wschodniej. Do 
podlewania terenów zielonych uży-
wa się tak zwanej „szarej wody”, po-
chodzącej z tarnowskiej oczyszczal-
ni ścieków, która nie jest zdatna do 
picia, ale może być wykorzystywana 
do nawadniania pola.

– Bardzo się cieszę, że w naszej 
gminie mamy kolejne miejsce, 
sprzyjające aktywnemu wypoczyn-
kowi.  gratuluję odwagi inwesty-
cyjnej do zrealizowania marzenia 
o nowoczesnym polu golfowym 
– powiedział wójt tadeusz Czajka 
podczas konferencji otwierającej 
oficjalnie Black water Links. wójt 
przypomniał również, że za podjęcie 
tego inwestycyjnego wyzwania an-
drzej wentland został wyróżniony 
przez niego tytułem tarnowskiego 
Lwa. 

– ta inwestycja była możliwa 
dzięki zaangażowaniu, wysiłku 
i otwartości wielu osób, w tym wło-
darzy tarnowa Podgórnego i jest 
dowodem na to, że golf potrafi łą-
czyć ludzi. Black water Links jest 

otwarte dla każdego, kto chce za-
cząć swoją przygodą z golfem, jak 
i dla tych, dla których golf stał się 
nieodłączną częścią życia – zapra-
sza andrzej wentland.

w ramach weekendu otwarcia 
każdy mógł zobaczyć pole z bliska, 
poznać jego ukształtowanie i – co 
budziło wiele zachwytów – podzi-
wiać pięknie utrzymaną, równiutko 
skoszoną trawę! wiele osób skorzy-
stać z bezpłatnych lekcji pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów. 
odbyły się również pierwsze profe-
sjonalne turnieje golfowe: turniej 
texas scramble oraz turniej otwar-
cia BwL. 

wszystkich, którzy chcieliby 
spróbować swoich sił w tej dyscy-
plinie sportu zachęcamy do wizyty 
w Black water Links. Pierwszym 
krokiem jest zaliczenie kursu na 
zieloną kartę – oferta kursów gru-
powych i wszelkie informacje na te-
mat pola dostępne są na stronie in-
ternetowej www.black-water.pl lub 
na stronie Facebookowej pola.  ARz

Pełnowymiarowe, bo 18-dołkowe, pole golfowe Black water Links Tarnowo Podgórne już zaprasza 
zarówno zaawansowanych graczy, jak i tych, którzy jak i tych, którzy tu chcą stawiać swoje pierwsze 
kroki w tej dyscyplinie

18 dołków otwarte!
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Czy wiesz, że biust większości ko-
biet zmienia rozmiar średnio co 
3 lata? Proces ten znacząco przy-
spieszają nawet niewielkie wahania 
wagi. niestety nie wszystkie Panie 
mają tego świadomość i często się-
gają po ten sam rozmiar biustono-
sza, który kupiły ostatnio i przed-
ostatnio… w spirali błędu kobiety 
zapominają o tym jak świetnie moż-
na się czuć mając na sobie idealnie 
dobrany biustonosz. wybierając 
bieliznę w odpowiednim rozmiarze 
zadbasz o zdrowie piersi, poprawisz 
swoją sylwetkę, nabierzesz pewno-
ści siebie, a także poczujesz pełen 
komfort użytkowania.

– kupując bieliznę nie warto od-
ruchowo sięgać po ten sam rozmiar 
„co zawsze”, bo lista  negatywnych 
skutków źle dobranej bielizny jest 
długa. najlepiej skorzystać z porad 
profesjonalnych brafitterek, które 
we wszystkich salonach CHangE 
wykonywane są bezpłatnie i nie 
wymagają wcześniejszych zapisów 
– przekonuje Magdalena Bączaj, 
trenerka brafitterek CHangE Lin-
gerie. 

nieprawidłowo dobrany biu-
stonosz powoduje wady postawy, 
sprzyja deformacjom i utracie jędr-
ności biustu, wywołuje odczucie 
dyskomfortu i po prostu źle wyglą-
da. wśród najczęściej popełnianych 
przy doborze biustonosza błędów 
można wyróżnić: 

1. za luźny obwód. obwód biu-
stonosza jest jedną z kluczowych 
kwestii, gdyż to właśnie na nim 
opiera się ciężar piersi. Powinien 
ściśle i równolegle przylegać do 

ciała. za luźny obwód powoduje, 
że przesuwa się on ku górze na ple-
cach, a biust z przodu opada lub 
wysuwa się z miseczek powodując 
dyskomfort. ramiączka wrzynające 
się w ramiona także są efektem zbyt 
luźnego obwodu – jeśli obwód nie 
trzyma ciężaru piersi, wtedy mu-
szą podtrzymywać go ramiączka. 
Jeśli obwód jest dobrze dobrany, 
ramiączka nie powinny się wrzynać. 

2. za małe, za płytkie miseczki. 
Ciasne miseczki spłaszczają biust 
i powodują powstawanie nieeste-
tycznych fałdek. Dodatkowo fisz-
biny od strony pachy wbijają się 
w tkankę piersiową i deformują 
ją.  wieloletnie noszenie zbyt ma-
łych miseczek może skutkować 
przemieszczeniem się części piersi 
w stronę pachy – to, co wiele Pań 
uznaje za zbędny tłuszczyk.

3. za duże miseczki. wybór za 
dużej miseczki sprawia, że biusto-
nosz marszczy się i odstaje od piersi 
odznaczając się na ubraniach. naj-
częściej dzieje się tak, gdy kobieta 
chudnie, a nadal nosi tę samą bie-
liznę.  

4. zły fason. Czasami nawet naj-
piękniejsza sukienka nie prezentu-
je się na nas dobrze, podobnie jest 
z bielizną - nie każdy fason biusto-

nosza jest odpowiedni do każdego 
biustu. warto szukać „swojego” 
kroju, bo jak go odnajdziemy to sta-
nie się on naszą drugą skórą i nada 
piersiom piękny kształt.

– wbrew krążącej opinii wcale 
nie rozmiar 75B jest najpopular-
niejszym wśród Pań. z wielolet-
niej praktyki brafitterskiej mogę 
stwierdzić, że po profesjonalnym 
wymierzeniu to rozmiar 70F jest 
jednym z częściej występujących. 
Bielizna CHangE dostępna jest 
w szerokiej palecie rozmiarów 
biustonoszy, w obwodach od 60 
do 100 i miseczkach a-M, która 
umożliwia perfekcyjne dopaso-
wanie bielizny. naszą filozofią 
jest zapewnienie każdej kobiecie 
idealnego dopasowania, niezależ-
nie od kształtu sylwetki i noszo-
nego rozmiaru. kochamy kobiece 
kształty takimi, jakie są i jesteśmy 
przekonani, że to nie ty powinnaś 
pasować do biustonosza, a biusto-
nosz powinien pasować do Ciebie! 
– dodaje Magdalena Bączaj. Red

Zawsze idealnie dobrana bielizna
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w połowie lipca w Poznań Plaza 
został otwarty 28 salon CHan-
gE Lingerie w Polsce. to już 
czwarty (po starym Browarze, 
Posnanii oraz Factory Poznań)  
sklep z bielizną duńskiej marki 
w regionie. z okazji otwarcia 
klienci do końca miesiąca mogą 
dokonać zakupów z rabatem 
40% na wszystko.

CHANGE Lingerie
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ogłoszEnia

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej 
stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 12 lipca 2022 r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej 
stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 366 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 8 lipca 2022 r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.

szreniawa jest popegeerowską 
miejscowością, na terenie której 
znajdował się oddział Pgr kona-
rzewo. Dawne budynki, w tym go-
spodarskie zostały przejęte przez 
sąsiadujące obok Muzeum naro-
dowe rolnictwa i Przemysłu rolno-
-spożywczego. sala wiejska, pełnią-
ca rolę lokalnego domu kultury była 
skromna i zbyt mała na potrzeby 
mieszkańców. By wyrównać szan-
se, na liście wniosków do Funduszu 
Polski ład świetlica w szreniawie 
była priorytetem.  

inwestycja zakłada przystosowa-
nie dwóch istniejących obiektów 
dla potrzeb nowoczesnego obiektu 
o funkcji widowiskowo-kulturalnej. 
Budynek zostanie też rozbudowa-
ny, by zyskać większą powierzchnię  
użytkową.  

realizacja  nowoczesnego  Dk 
w szreniawie przyczyni się posze-
rzenia dostępu do kultury, stworze-
nia warunków sprzyjających roz-
wojowi współpracy, komunikacji, 
pobudzenie aktywności obywatel-
skiej w przestrzeni kultury, wykre-

owanie warunków sprzyjających 
nowoczesnej edukacji kulturalnej 
i artystycznej. stworzy możliwość 
organizowania spotkań, zebrań 
wiejskich czy rodzinnych uroczy-
stości. obiekt podłączony do świa-
tłowodu umożliwi zwiększenie do-
stępności mieszkańców budynków 
popegeerowskich do usług cyfro-
wych.

wartość inwestycji szacuje się na 
nieco ponad 3 mln. gmina komor-
niki deklaruje udział własny na po-
ziomie 1 mln zł, reszta to wniosko-
wane dofinansowanie. Red
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gmina komorniki otrzyma 2 mln zł w trzeciej edycji naboru 
wniosków w ramach Polskiego ładu. W edycji dedykowanej 
gminom popegeerowskim starała się o dofinansowanie 
świetlicy wiejskiej w Szreniawie 

2 mln zł na Dom 
Kultury w Szreniawie

informacji z gminy komorniki 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

w konkursie kulinarnym nazwa-
nym Bitwą regionów, do które-
go przystąpiło 10 kół gospodyń 
z powiatu poznańskiego, najlep-
szym okazało się koło gospodyń 
wiejskich z wir. trzecie miejsce za-
jęło koło gospodyń z Plewisk. kuli-
narne zmagania toczyły się 16 lipca 
w taniborzu, gmina kleszczewo.

– kiedy dowiedziałyśmy się 
o tym konkursie, postanowiłyśmy 
się zgłosić – mówi Danuta gawlik 
ze zwycięskiego koła. – zaprezento-
wałyśmy roladę wołową po poznań-
sku, w aksamitnym sosie, z dodat-
kiem piwa z browaru w szreniawie, 
z czerwoną kapustą i pyzami. Jury, 
składające się z trzech pań profe-

sjonalistek, naszą potrawę oceniło 
najwyżej. korzystałyśmy z pomocy 
organizacyjnej gminnego ośrodka 
kultury w komornikach, który za-
pewnił namiot, stoły i krzesła, za co 
bardzo dziękujemy.

zwycięską ekipę stanowiły: Han-
na Przybylska, teresa samolczyk, 
ola gucia, Małgorzata szewczyk, 
Danuta gawlik jako przewodniczą-
ca. wystąpiły one w strojach wiel-
kopolskich, jakie były tu niegdyś 
w użyciu. same odtworzyły spód-
nice, fartuszki, koraliki, chustki. 
w konkursie uczestniczyły same 
kobiety, choć w sprawach wymaga-
jących męskiej siły wspomagali je 
niektórzy mężowie. Red

22 lipca nastąpił odbiór zadania pn. 
budowa ulicy kanałowej w stęsze-
wie. w ramach inwestycji została 
wybudowana jezdnia o nawierzchni 
z kostki brukowej, o długości ok. 
150 m. 

wykonawcą zadania jest firma 
izBrUk Maciej rybicki zakład 
ogólnobudowlany. Całkowity 
koszt budowy ulicy kanałowej to 
748.274,52 zł. Red
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Bitwa Regionów

Budowa 
ul. Kanałowej 
w Stęszewie

15 lipca to szczególny dzień dla jed-
nego z mieszkańców gminy stęszew 
- Pan Jan Lenckiewicz właśnie tego 
dnia obchodził swoje setne urodzi-
ny! Jubileusz niezwykle piękny, wy-
jątkowy i wzruszający.  

szanownemu Jubilatowi skła-
damy najlepsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia oraz samych 
szczęśliwych chwil w rodzinnym 
gronie. 
Red
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200 lat dla Pana Jana!!!
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tarnowo podgórne

Kilka tygodni temu żeglarze, 
wędkarze i rybacy zwrócili uwagę 
na możliwość zanieczyszczania 
Jeziora Kierskiego. Pojawiły 
się nawet głosy, że doszło do 
katastrofy ekologicznej, za którą 
odpowiedzialna jest Tarnowska 
Gospodarka Komunalna TP-
-KOM. Czy zgadza się Pan z tą 
opinią? 

– absolutnie nie! takiej tezy nie 
potwierdzają żadne wyniki badań, 
przeprowadzanych przez uprawnio-
ne do tego instytucje. Przypomnę, 
że 20 kwietnia próbki wody z Jezio-
ra kierskiego pobrał wojewódzki 
inspektorat ochrony Środowiska 
w Poznaniu. Po przeprowadzeniu 
badań laboratoryjnych stwierdzo-
no, że żadne wartości wskaźników 
zanieczyszczeń nie są wyższe niż 
wartości analogicznych zanie-
czyszczeń badanych w podobnych 
okresach w latach poprzednich 
(w marcu 2017 r. i w marcu 2020 
r.). Dodatkowo próbki wody 
z kwietnia 2022 r. poddano analizie 
mikroskopowej – w żadnej nie 
wykryto zakwitu glonów.  
Jakość wody badał także Państwo-
wy Powiatowy inspektor sanitarny, 
który stwierdził, że woda w Jeziorze 
kierskim, na kąpieliskach w krzy-
żownikach i kiekrzu, jest przydatna 
do kąpieli i zezwolił na rozpoczęcie 
z 11 czerwca sezonu kąpielowego.

Skąd zatem wzięły się ścieki z TP-
-KOM w Jeziorze Kierskim?

– Po opuszczeniu obiektów tP-
-koM oczyszczone ścieki płyną 
podziemną rurą, która ma swoje 

ujście do kanału Przybrodzkiego 
i dalej w kierunku północnym, do 
warty. za utrzymanie kanału Przy-
brodzkiego odpowiada Państwowe 
gospodarstwo wodne wody Pol-
skie (tP-koM nie może samodziel-
nie go wykaszać, ani pogłębiać, 
ponieważ nie wolno nam działać 
na cudzej własności). ale tP-koM 
płaci za korzystanie z kanału i to 
niemało – w ciągu ostatnich 4 
lat był to ponad milion zł. Środki 
te powinny być przeznaczone na 
konserwację kanału – utrzymanie 
jego drożności, właściwego spadku 
i separacji wododziału, oddzielają-
cego go od rowu melioracyjnego. 
niestety, w ostatnich latach kanał 
nie był wystarczająco dobrze utrzy-
mywany i część płynącej nim wody 
znalazła sobie inną drogę – właśnie 
rów melioracyjny, prowadzący do 
Jeziora kierskiego.  

Za jakość ścieków odpowiada 
Tarnowska Gospodarka Komu-
nalna TP-KOM.

– tak, oczywiście. Dlatego w naszej 
oczyszczalni prowadzimy stały 
monitoring procesu oczyszczania, 
a wychodzące ścieki spełniają 
wyznaczone normy. niestety,  na 
przełomie kwietnia i maja tego roku 
nastąpiło zatrucie oczyszczalni 
przez ścieki przemysłowe. Jednego 
dnia przyjęliśmy bardzo dużo 
bardzo mocno zanieczyszczonych 
ścieków, które po przejściu procesu 
oczyszczania nadal „na wyjściu” 
nie były całkowicie oczyszczone 
i takie musiały zostać odprowa-
dzone do kanału Przybrodzkiego. 
niestety, kiedy dochodzi do awarii, 

to oczyszczalni nie da się zatrzy-
mać. Mamy możliwość powstrzy-
mania ścieków jedynie na ok. 6 
godzin, a potem musimy je zrzucać, 
nawet nie w pełni oczyszczone. taki 
stan trwał krótko, a przekroczenia 
niektórych parametrów oczyszcza-
nia nie były znaczące. Co ważne 
– ujście do rowu melioracyjnego 
było już wówczas zabezpieczone 
i zanieczyszczenia, o których 
mowa, nie przedostały się do Jezio-
ra kierskiego.  
taka sytuacja miała miejsce 
pierwszy raz w historii naszego 
przedsiębiorstwa, ale podjęliśmy 
już działania minimalizujące ryzyko 
wystąpienia podobnych zdarzeń 
w przyszłości. znacząco zwiększy-
liśmy częstotliwość kontroli para-
metrów przyjmowanych ścieków. 
Co tydzień badamy kolejną firmę, 
która do produkcji wykorzystuje 
wodę, pod kątem zrzucanych przez 
nią ścieków.   
Ponadto nawiązaliśmy stałą 
współpracę z wydziałem inżynierii 
Środowiska Politechniki Poznań-
skiej, który prowadzi nadzór mery-
toryczny na prowadzonymi przez 
nas działaniami.    
Jestem przekonany, że znaczącą 
poprawę przyniesie zakończenie 
rozbudowy tarnowskiej oczyszczal-
ni – realizacja tej inwestycji jest 
już na finiszu. Podwoi się wówczas 
przepustowość naszej oczyszczalni, 
zostaną uruchomione nowoczesne 
technologie oczyszczania ścieków 
i mechanizmy lepszej kontroli 
całego procesu. Jestem przekonany, 
że, że zastosowane rozwiązania 
pomogą nam jeszcze bardziej dbać 
o środowisko naturalne. ARz

rozmowa z prezesem zarządu tarnowskiej gospodarki 
komunalnej tP-koM waldemarem nowakiem

„Katastrofa”, 
której nie było?

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 20 lipca 2022 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne,  

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

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

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku zostaną podane do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości 

gminnych położonych w Lusowie oraz w tarnowie Podgórnym, które zostały 
przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami pok. nr 6, tel. (061) 8959 261  

oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

ogłoszEnia

zakończyła się możliwość zgłasza-
nia przez mieszkańców gminy tar-
nowo Podgórne propozycji inwesty-
cji, które powinny być zrealizowane 
w ramach Planu rozwoju Lokalne-
go 2023-2028. Można je było prze-
kazać sołtysom lub zgłosić przez 
formularz na gminnej stronie inter-
netowej. następnie sołtysi z radny-
mi sołeckimi opracowali dla swoich 
miejscowości zbiorcze zestawienia, 
które przekazali do Urzędu gminy. 

zebrane propozycje będą podsta-
wą do opracowania projektu Planu 

rozwoju Lokalnego 2023-2028. ale 
o ostatecznym kształcie tego doku-
mentu zadecydują mieszkańcy. – 20 
listopada w każdej z miejscowości 
odbędzie się głosowanie – przypo-
mina wójt tadeusz Czajka. – w ten 
sposób mieszkańcy pokażą w jakiej 
kolejności powinny być realizowane 
zaproponowane inwestycje. 

w oparciu o wyniki głosowania 
powstanie ostateczna wersja Planu 
rozwoju Lokalnego, która zostanie 
przekazana radzie gminy. 
ARz  

gmina tarnowo Podgórne zaprasza 
mieszkańców do konkursu na naj-
piękniejszą dekorację dożynkową. 
Pierwszym krokiem jest zgłoszenie 
za pomocą formularza dostępnego 
na gminnej stronie internetowej. 

wypełniony dokument prosimy 
dostarczyć do Urzędu gminy w tar-
nowie Podgórnym lub do Filii Urzę-
du w Przeźmierowie – do 16 sierp-
nia 2022 r. do godz. 11.00.

– zachęcamy mieszkańców do 
uruchomienia wyobraźni – zapra-
sza do konkursu wójt tarnowa 
Podgórnego tadeusz Czajka. – De-
koracje dożynkowe można wykonać 
na posesji tak by były widoczne dla 
przechodniów. a jeżeli zgłosi się 
grupa mieszkańców, to dekorację 
można ulokować w miejscu ogólno-
dostępnym, jak np. skwery, parki. 

technika wykonania jest dowol-
na. Jeden uczestnik (lub jedna gru-
pa) może zgłosić tylko jedną deko-

rację. oceny prac dokona komisja 
konkursowa. w ten sposób pozna-
my laureatów, którzy otrzymają 
nagrody: za i miejsce – voucher 

o wartości 500 zł, za ii miejsce –  
o wartości 300 zł, a za iii miejsce – 
o wartości 100 zł.  

Dodatkowo zostanie przyznana 
nagroda publiczności – będzie to 
zestaw gadżetów gminnych. otrzy-
ma ją autor/autorzy dekoracji, która 
otrzyma największą liczbę „polu-
bień” na Facebooku gminy tarno-
wo Podgórne – te głosy będzie moż-
na oddawać do 19 sierpnia 2022 r. 
do godz. 13.00.

ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród nastąpi podczas 
Dożynek gminnych 21 sierpnia 
w Lusowie. zapraszamy do jak naj-
liczniejszego udziału w konkursie  
– niech w naszej gminie zrobi się 
dożynkowo!  

organizatorem konkursu jest 
gmina tarnowo Podgórne. regula-
min dostępny jest na gminnej stro-
nie internetowej www.tarnowo-pod-
gorne.pl. ARz

Półmetek wakacji i… półmetek cy-
klu pokazów kinowych dziecięcych 
spektakli teatralnych projektu te-
atr w  każdej wiosce, realizowane-
go przez gminny ośrodek sezam 
w tarnowie Podgórnym. 

Dla jednych to miłe wspomnie-
nie, dla innych szansa na nadrobie-
nie zaległości. spektakle wszystkich 
grup  pokazują ogrom całorocznej 
pracy włożony przez instruktorów 
i  dzieci z  13 gminnych miejscowo-
ści. 

Przed nami kolejne występy na-
grane podczas tegorocznych fina-
łów projektu.
- 28 lipca, godz. 18.00 „Potrzeba 
słów” (grupa z  Lusówka) i „wielki 
mały świat” (Przeźmierowo), 
- 4 sierpnia, godz. 18.00 „na peł-
nym morzu” (rumianek) i  „Pod-
morze” (sady), 
- 11 sierpnia, godz. 18.00 „naukow-

cy” (Jankowice) i „widziałem ostat-
nią pszczołę” Ceradz kościelny.

każdy spektakl został przetłuma-
czony na język ukraiński, żeby nasi 
przyjaciele z  Ukrainy też mogli je 
obejrzeć. zapraszamy do kina se-
zamu w Centrum kultury Przeźmie-
rowo przy ul. ogrodowej 13a.
GOK 

Teatr na dużym ekranie
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PRL 2023-2028

Stroją gminę na dożynki

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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Czym jest znaczek turystyczny? 
Przedstawia on miejsce, do którego 
dotarł turysta. Jest pamiątką i po-
twierdzeniem pobytu. w żadnym 
innym miejscu nie można kupić 
takiego znaczka. Jest to ogólno-
europejska akcja kolekcjonerska. 
znaczki przedstawiają grzbiety gór, 
schroniska turystyczne, biegi rzek, 
oznaczają miasta, zamki, miejsca 
historyczne, pamiątki przyrodnicze, 
zabytki techniki, jaskinie, ogrody 
zoologiczne i inne miejsca, do któ-
rych dociera ciekawy turysta. Jest 
on turystyczną zachętą do zwiedza-

nia tych miejsc, a zarazem wyjątko-
wą pamiątką. 

gdzie w Buku można kupić 
znaczki?

• Kasa kina „Wielkopolanin”, pl. 
stanisława reszki 29 (czynna od 
piątku do wtorku w godz. 15-21);

• Restauracja Parkowa, ul. Przy-
kop 1 (codziennie w godz. 10:30-
21:30).

wkrótce liczba miejsc, w których 
będzie można nabyć znaczki posze-
rzy się. Będziemy informować o tym 
na bieżąco.
Monika Błaszczak-Mańkowska

Burmistrz Han Looijen wraz ze 
swoim doradcą anją kooistra był 
w gminie po raz pierwszy, bo wcze-
śniejsze utrudnienia pandemiczne 
uniemożliwiły bezpośrednie kon-
takty. Program wizyty był dość 
napięty – goście mieli okazję zwi-
zytować wiele instytucji i placówek 
gminnych. 

Pierwsze wrażenia po przyjeździe 
do gminy? – kiedy dojechaliśmy 
do Buku, od razu zwróciło naszą 
uwagę, że otocznie jest podobne do 
tego, jakie jest u nas. zresztą tych 
podobieństw między gminami wi-
dać bardzo dużo, na przykład struk-
tura urzędu – mówił burmistrz Han 
Looijen. a doradca anja kooistra 
dodała: – na granicy z kalwami 
zobaczyliśmy witacz, na którym 
są wymienione wszystkie gminy 
partnerskie. widząc logo sint-Mi-
chielsgestel od razu poczuliśmy, że 
jesteśmy mile widziani. Potem, już 
w trakcie pierwszych spotkań wie-
dzieliśmy, że jesteśmy u przyjaciół. 

gości z Holandii zapytaliśmy o 
wrażenia z pobytu. – Przed przyjaz-
dem mieliśmy zupełnie inny obraz 
Buku. o gminie dużo opowiadał 
nam Henk van roosmalen z Funda-
cji sint-Michielsgestel – Buk, który 
dzięki licznym wizytom w Buku 
ma sporą wiedzę na ten temat. nie 
spodziewaliśmy się, że rozwój gmi-
ny jest na tak imponującym pozio-
mie. rzeczywistość przewyższyła 
nasze najśmielsze oczekiwania. na 
przykład zanim zobaczyliśmy strefę 
przemysłową w niepruszewie wie-
dzieliśmy, że jest to niemała inwe-
stycja, ale nawet nie przypuszczali-
śmy, że firmy, które mają tu swoje 

pod wrażeniem poziomu i różno-
rodności inwestycji w gminie. wi-
dać, że gmina Buk jako samorząd 
robi dużo dla mieszkańców, zarów-
no w zakresie kultury, sportu jak i w 
wielu innych dziedzinach życia. U 
nas w gminie za dużo czasu spędza 
się na dyskusjach, analizach, a tu po 
prostu się działa. wcześniej mieli-
śmy wrażenie, że przez te wszystkie 
lata partnerstwa to my wam poma-
gamy, ale teraz widzimy, że możemy 
wiele się od was nauczyć. na przy-
kład tego jak sobie poradziliście z 
tak dużą liczbą uchodźców – my też 
chcemy godnie ich u nas przyjmo-
wać – mówili.
Edyta Wasielewska

BuK
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w połowie lipca z wizytą w gminie Buk przebywała delegacja 
holenderskiej gminy partnerskiej Sint-Michielsgestel

Od Was możemy 
się tylko uczyć

o gminie Buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

kolejne przyznane gminie Buk do-
finansowanie w ramach iii edycji 
rządowego Funduszu Programu 
inwestycji strategicznych, tym ra-
zem w wysokości 4.987.000 zł na 
przebudowę ulicy kwiatowej wraz 
z budową parkingu i drogi we-
wnętrznej. inwestycja ta jest nie-

zwykle istotna dla mieszkańców 
niepruszewa, a w szczególności 
mieszkańców bloków, którzy od lat 
o nią zabiegali. Przewidywany ter-
min zakończenia zadania to koniec 
września 2023 r. wkład własny 
gminy to 115.000 zł, co daje tylko 
2,25% udziału własnego. 

15 lipca w Urzędzie Miasta i gmi-
ny Pobiedziska wojewoda wielko-
polski Michał zieliński wręczył 
symboliczne czeki dla samorządów 
z powiatu poznańskiego. gminę 
Buk reprezentowała anna Lewiń-
ska, z-ca skarbnik Mig Buk.
Monika Błaszczak-Mańkowska

w ramach programu grantowego 
„wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – granty 
PPgr” gmina zakupiła sprzęt kom-
puterowy i aktualnie trwa proce-
dura jego przekazywania. łącznie 
zakupiono 175 laptopów na kwotę 
437.500 zł.

Celem programu „wsparcie dzie-
ci i wnuków byłych pracowników 
Pgr w rozwoju cyfrowym” ogło-
szonym przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa jest wsparcie rodzin 
popegeerowskich z dziećmi w za-
kresie dostępu do sprzętu kompu-
terowego i do internetu, wyelimi-
nowanie ograniczeń związanych 
z nauką zdalną, a także zniwelowa-
nie nierówności między gminami 
popegeerowskimi a resztą gmin.

Urząd Miasta i gminy Buk złożył 
wniosek o grant, który poprzedziła 
procedura przyjmowania wniosków 

od rodziców/opiekunów dzieci, któ-
rych rodzice, dziadkowie lub pra-
dziadkowie pracowali w Państwo-
wych gospodarstwach rolnych. Po 
przyznaniu dofinansowaniu, pod-
pisaniu umowy, otrzymaniu przy-
znanego dofinansowania i zakupie 
sprzętu komputerowego przyszedł 
czas na przekazanie laptopów. syl-
wia wzgarda, samodzielny inspek-
tor ds. oświaty w urzędzie Mig Buk 
obecnie kontaktuje się z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi uczniów lub 
samymi uczniami (jeżeli są pełno-
letni) w celu zawarcia umowy prze-
kazania sprzętu komputerowego, 
a następnie jego przekazania. 

Prosimy rodziców/opiekunów 
dzieci, którzy złożyli wnioski i nie 
zostali jeszcze umówieni na odbiór 
laptopa, o kontakt pod numerem: 
61 888 44 36 w celu umówienia wi-
zyty. EWA

Przekazywanie laptopów
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Znaczki Turystyczne
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Sekretarz miasta i gminy Buk 
Aleksandra Wawrzyniak prze-
kazała burmistrzowi gminy Sint-
-Michielsgestel Hanowi Looije-
nowi obraz przedstawiający front 
starego bukowskiego ratusza 
autorstwa Romana Czeskiego.

Przekazanie symbolicznych czeków przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego w Urzędzie 
Miasta i Gminy Pobiedziska.

W Sali Miejskiej w Buku duże zainteresowanie gości wzbudziła wirtu-
alna księga oraz fragmenty modlitewników hebrajskich znalezionych 
w słupach podczas remontu.

Burmistrz Buku Paweł Adam i samodzielny inspektor ds. oświaty w 
urzędzie Sylwia Wzgarda w trakcie przekazywania komputera jednej 
z uczennic.

Prawie 5 milionów dofinasowania
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Premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił listę zadań, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach rządowego 
Funduszu Polski ład: Programu 
inwestycji strategicznych. gmina 
kostrzyn otrzymała dofinansowa-
nie na „rewitalizację obszarów 
PPgr na terenie gminy kostrzyn 
w celu wzmocnienia aktywności 
społecznej, rekreacyjnej, turystycz-
nej i prozdrowotnej”. inwestycja 
obejmuje budowę tężni solankowej 
na Placu kurdeszowym oraz utwo-
rzenie lub modernizację terenów 
aktywności i rekreacji w miejscowo-
ściach:

• Gułtowy - zagospodarowanie 
terenu za „orlikiem”, elementy ma-
łej architektury, nasadzenia drzew 
i krzewów;

• Glinka, ul. Słowackiego - budo-
wa placu zabaw, nasadzenia drzew 
i krzewów, elementy małej architek-
tury;

• Siekierki - zagospodarowanie 
terenu boiska przy ulicy szkolnej, 
kontynuacja budowy ścieżki, nasa-
dzenia drzew i krzewów, elementy 
małej architektury;

• Trzek - rewitalizacja boiska, 
ścieżka, budowa tyrolki, nasadzenia 
drzew i krzewów;

• Węgierskie - modernizacja pla-
cu zabaw, elementy małej architek-
tury;

• Wiktorowo - modernizacja pla-
cu zabaw;

Ponadto doposażone zostaną:

• Ługowiny - plac zabaw, elemen-
ty małej architektury;

• Skałowo - plac zabaw, elementy 
małej architektury;

• Czerlejnko - modernizacja ogro-
dzenia przy świetlicy wiejskiej, plac 
zabaw;

• Gwiazdowo - plac zabaw, nasa-
dzenia drzew i krzewów;

• Kostrzyn - skwer i plac zabaw ul. 
andrzejewo- plac zabaw, budowa 
tyrolki, nasadzenia drzew i krze-
wów, elementy małej architektury;

• Kostrzyn - ul. Kurpińskiego 
i Plac kurdeszowy - place zabaw, 
nasadzenia drzew i krzewów, ele-
menty małej architektury;

• Kostrzyn - Strumiany Południe 
- nasadzenie drzew i krzewów, ele-
menty małej architektury, plac za-
baw.

Całe zadanie ma na celu popra-
wę dostępności mieszkańców do 

miejsc wypoczynku i rekreacji. za-
chęcenie do aktywności na świeżym 
powietrzu. wartość wnioskowane-
go projektu to 1.998.750 złotych, 
a dofinansowanie stanowi aż 98% 
tej kwoty, czyli 1.958.750 złotych! 
termin realizacji to ponad 12 mie-
sięcy od podpisania umowy na 
realizację w trybie przetargowym. 
wniosek na realizację tych zadań 
wspierali poseł Jadwiga Emilewicz 
i poseł Bartłomiej wróblewski.

– to bardzo ważne inwestycje dla 
naszych mieszkańców, ale nie tylko, 
liczymy że tężnia solankowa stanie 
się atrakcją kostrzyna dostępna dla 
turystów z naszego całego regionu – 
powiedział szymon Matysek – bur-
mistrz gminy kostrzyn. ŁS

KoStrzyn

21 lipca na Liii sesji rady Miej-
skiej gminy kostrzyn radni pod-
jęli uchwałę w sprawie odwołania 
skarbnika gminy kostrzyn. Barbara 
Borowiak złożyła 25 kwietnia wnio-
sek o rozwiązanie umowy o pracę 
w związku z zamiarem przejścia na 
emeryturę ze skutkiem na 27 lipca.

Barbara Borowiak przepracowała 
44 lata, z czego 33 lata w Urzędzie 
Miejskim w kostrzynie, w tym 6 

lat jako kierownik wydziału Finan-
sowo-Ekonomicznego oraz 16 lat 
jako skarbnik gminy kostrzyn. na 
sesji burmistrz szymon Matysek, 
zastępca burmistrza waldemar Bi-
skupski oraz przewodniczący rady 
Miejskiej grzegorz Banaszak wraz 
z radnymi podziękowali pani skarb-
nik za jej ponad 30-letni staż pracy 
w kostrzyńskim magistracie.
ŁS

29 lipca w Parku Miejskim w ko-
strzynie rozpocznie się ii Festiwal 
kulinarny, który otworzy zlot Food 
trucków. w sobotę dojdą kolejne 
atrakcje w postaci koncertów: wy-
stąpią roxana tutaj & good omen, 
Lit, infinitone oraz strefa zero. 
na zakończenie sobotniej imprezy 
odbędzie się kino plenerowe (film: 
Miłość, ślub i inne nieszczęścia). 

w niedzielę wystąpią senders oraz 
Perfekcyjne Przeboje. Ponadto w 
programie festiwalu konkursy z na-
grodami dla mieszkańców, koła go-
spodyń wiejskich, lokalni wystawcy 
oraz atrakcje dla dzieci. to będzie 
kulinarna i muzyczna uczta! zapra-
szamy w ostatni weekend lipca do 
Parku Miejskiego! 
ŁS

20 lipca w Bibliotece Publicznej 
Miasta i gminy kostrzyn konfe-
rencją pt. „generał Prądzyński 
postać wybitna” rozpoczęto kul-
minację obchodów roku generała 
ignacego Prądzyńskiego w gminie 
kostrzyn. otwarcia konferencji do-
konał burmistrz szymon Matysek, 
witając przybyłych gości, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie orga-
nizatorów: gminy kostrzyn, rady 
Miejskiej gminy kostrzyn, Mło-
dzieżowej rady Miejskiej gminy 
kostrzyn oraz towarzystwa Miło-
śników ziemi kostrzyńskiej, w oso-
bach: burmistrza augustowa Miro-
sława karolczuka, Bogdana Dyjuka 
– prezesa Lokalnej grupy Działania 
„kanał augustowski”, Jana Ja-
chimowicza –  przewodniczące-
go Młodzieżowej rady Miejskiej 
augustowa, Michała kotarskiego 
– kierownika wydziału spraw spo-
łecznych i administracyjnych UM 
w augustowie, Małgorzatę Blok 
– dyrektora Biura Lokalnej grupy 
Działania trakt Piastów, radnych, 

sołtysów, przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych oraz pozostałych 
mieszkańców.

Przywitano także prelegentów 
– przedstawiciela Poznańskiej Lo-
kalnej organizacji turystycznej 
Piotra Basińskiego, który przedsta-
wił uczestnikom konferencji pre-
zentację pt. „Przekrocz granicę p/
Poznania” pokazując najciekawsze 
atrakcje turystyczne powiatu po-

znańskiego, następnie uczestnicy 
wysłuchali prelekcji kazimierza 
Matyska – regionalisty i kustosza 
izby Muzealnej ziemi kostrzyń-
skiej dotyczącej postaci i historii 
gen. ignacego Prądzyńskiego i jego 
związków z ziemią kostrzyńską. 
konferencję zakończyła prelekcja 
dotyczącą gen. Prądzyńskiego i 
jego związków z augustowem. Po 
konferencji kazimierz Matysek 

przedstawił najciekawsze zbiory 
izby Muzealnej ziemi kostrzyńskiej 
oraz wprowadził gości w historię 
kostrzyna. Po wizycie w Bibliotece 
Publicznej przyszedł czas na po-
znanie walorów miasta, a wspólna 
delegacja złożyła kwiaty pod tablicą 
pamiątkowa na ulicy Prądzyńskiego 
w kostrzynie.

w kolejnym punkcie obchodów 
uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów 
w miejscu urodzenia gen. ignacego 
Prądzyńskiego w sannikach. Po 
składaniu kwiatów prezes Lokal-
nej grupy Działania kanał augu-
stowski Bogdan Dyjuk wręczył pa-
miątkowy medal z okazji 200-lecia 
istnienia kanału augustowskiego 
sołtys sołectwa sanniki Marzenie 
Pietraszewskiej (wcześniej medale 
na konferencji w augustowie otrzy-
mał burmistrz szymon Matysek, a 
na konferencji w kostrzynie prze-
wodniczący rady Miejskiej gminy 
kostrzyn grzegorz Banaszak oraz 
zastępca burmistrza waldemar Bi-
skupski. Po wizycie w sannikach 

delegacje udały się do Jarząbkowa, 
gdzie na ścianie parafialnego ko-
ścioła pw. Św. Marcina pod tablicą 
upamiętniającą gen. Prądzyńskiego 
również złożono symboliczną wią-
zankę kwiatów.

Całość uroczystości zwieńczyła 
wizyta w gnieźnie oraz w Pozna-
niu, gdzie w kościele św. wojciecha 
odbyła się msza święta w intencji 
generała koncelebrowana przez ks. 
waldemara Babicza, a po  uroczy-
stej mszy świętej zebrani zeszli do 
krypty zasłużonych wielkopolan, 
gdzie spoczywają prochy gen. igna-
cego Prądzyńskiego sprowadzone w 
latach 90. ubiegłego wieku z wyspy 
Helgoland. Całość zwieńczyło wy-
stąpienie włodzimierza łęckiego, 
który odczytał historię dotyczącą 
sprowadzenia prochów generała 
do Polski. Dzień wcześniej na tere-
nie zespołu Pałacowo-Parkowego 
w gułtowach odbyła się integracja 
Młodzieżowych rad Miasta augu-
stowa oraz gminy kostrzyn. 
ŁS
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2.000.000 złotych na budowę tężni solankowej w kostrzynie 
oraz zagospodarowanie terenów wiejskich i miejskich na cele 
rekreacyjne

Powstanie Tężnia 
Solankowa

Pożegnanie skarbnik

II Festiwal Kulinarny! 

230. rocznica urodzin gen. Prądzyńskiego
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o gminie kostrzyn czytaj także na
naszglospoznanski.pl
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10 Swarzędz

tegoroczne Dni swarzędza roz-
poczęły występy sekcji wokalnej 
ośrodka kultury. Młodzi artyści 
mieli okazję zaprezentować swo-
je umiejętności, wykonując znane 
i popularne utwory we własnych 
interpretacjach. w rockowy nastrój 
wprowadziły wszystkich zespoły 
tommy guns oraz B. Capello. za-
grały kawał mocnego, solidnego 
rocka. 

Punktualnie o godz. 20:00 roz-
począł się koncert zespołu kULt, 
którego siła leży głównie w buntow-
niczych słowach śpiewanych przez 
kazika staszewskiego. Podczas 
występu Polana Miejska ,,pękała 
w szwach”. Przybyli mieszkańcy 
gminy, a także okolicznych miejsco-
wości. kULt wzbudził niesamowity 
aplauz, odwdzięczając się pełnym 
energii, dwugodzinnym koncertem, 
podczas którego usłyszeliśmy m.in. 
„Baranka”, „wiarę”, czy „gdy nie 
ma dzieci”. 

na zakończenie pierwszego, 
pełnego wrażeń dnia, publiczność 
bawiła się przy muzyce klubowej, 
którą serwowali DJ HazEL, nina 

suerte oraz DJ zet. 
niedzielne świętowanie rozpo-

częła swarzędzka orkiestra Flażo-
letowa, która subtelnymi dźwiękami 
flażoletów i harfy wprowadziła pu-
bliczność w pogodny nastrój. na-
stępnie zaprezentowała się sekcja 
tańca ośrodka kultury. Latin show, 
sceną i publicznością zawładnę-
li pełni ekspresji tancerze – Jason 
Brown i Jose osorio. 

w oczekiwaniu gwiazdy wieczo-
ru, widownię rozgrzewał swarzędz-
ki bluesowy zespół rH Blues 1986.  

na zakończenie – długo wyczeki-
wana przez fanów licznie wypełnia-
jących Polanę – sylwia grzeszczak. 
Mimo deszczu, publiczność śpiewa-
ła wraz z nią największe przeboje ar-
tystki tj.: „Małe rzeczy”, „księżnicz-
ka”, „tamta dziewczyna”... występ 
wokalistki - z jednej strony emocjo-
nalny i sentymentalny, a z drugiej – 

pełen energii i dynamizmu zapewnił 
wszystkim dużą dawkę dobrej mu-
zycznej zabawy. 

Dni swarzędza to nie tylko kon-
certy. ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się również atrakcje 
dla najmłodszych. Czekały na nich: 
Majsterkowo, zajęcia sportowe, czy 
wesołe miasteczko. 

tegoroczne Dni swarzędza po-
zostaną w naszej pamięci na długo. 
Już za rok mieszkańcy gminy i go-
ścia spotkają się ponownie na pola-
nie przy ul. strzeleckiej, by wspólnie 
świętować. 

galerię zdjęć z tegorocznych Dni 
swarzędza znajdą Państwo na www.
swarzedz.pl. 
WPR

Dwa dni, wspaniali artyści, rodzinny piknik – za nami obfitujące 
w atrakcje Dni swarzędza 2022. Miejskie święto przyciągnęło 
na polanę przy ul. Strzeleckiej rzesze miłośników muzyki i 
rozrywki

Dni Swarzędza – do 
zobaczenia za rok!
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Jadłodzielnia to specjalny konte-
ner z dużą lodówką i regałem na 
żywność. w grudniu ubiegłego 
roku ustawiony został w swarzę-
dzu w sąsiedztwie ośrodka Pomo-
cy społecznej przy ul. Poznańskiej 
25. Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie to w najbliższych miesiącach 
ustawione zostaną dwa następne. 
gmina dostała na ten cel dofinanso-
wanie ze środków samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego.

„swarzędzka jadłodzielnia”   to 
miejsce, gdzie można podzielić się 
jedzeniem. każdy może tam zosta-
wić produkty zdatne do spożycia 
oraz każdy – na własną odpowie-
dzialność – może   bezpłatnie pro-
dukty te zabrać.  

Pierwsza jadłodzielnia, ta przy 
oPs, na której urządzenie gmi-
na swarzędz otrzymała 20 tys. zł 
z wielkopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, szybko wykazała swoją 

przydatność. osoby potrzebujące 
pomocy chętnie korzystają z tej 
formy dodatkowego wsparcia, a ci, 
którzy mają zbędną a nadającą się 
do spożycia żywność, nie muszą jej 
wyrzucać. Dwie kolejne jadłodziel-
nie urządzone zostaną w sąsiedz-
twie swarzędzkiego bazaru oraz 
przy szkole Podstawowej nr 5 na 
os. Mielżyńskiego. na ten cel gmina 
swarzędz otrzymała właśnie  dota-
cję w wysokości 42.780 zł. Umowę 
w tej sprawie burmistrz swarzędza 
Marian szkudlarek podpisał 7 lipca.

– Jestem przekonany, że te decy-
zje sprawią, iż znacznie mniej żyw-
ności będzie się marnowało, a osoby 
potrzebujące uzyskają dodatkowe 
wsparcie – mówi burmistrz swarzę-
dza Marian szkudlarek. - zaprasza-
my do korzystania z tej formy dzie-
lenia się żywnością, której niektórzy 
mają czasem w nadmiarze, a niektó-
rym brakuje... MW

trwa końcowy etap przygotowań 
do dwóch inwestycji ważnych dla 
poprawy warunków funkcjonowa-
nia ośrodka Pomocy społecznej w 
swarzędzu. ich realizacja możliwa 
jest dzięki dotacjom ze środków ze-
wnętrznych, które gminie swarzędz 
w ostatnim czasie udało się pozy-
skać. 

inwestycje te to:
• „Przebudowa parterowego 

budynku usługowego na potrzeby 
realizacji świetlicy socjoterapeu-
tycznej dla dzieci i młodzieży na os. 
kościuszkowców 20 w swarzędzu”.

Przetarg mający wyłonić wyko-
nawcę tej inwestycji jest w toku, a 
na jej sfinansowanie Urzędu Mar-
szałkowski województwa wielko-
polskiego przyznał gminie dotację 
w wysokości 1,2 mln zł. Przebudo-

wa ma być wykonana do końca tego 
roku.

• „Przebudowa i rozbudowa 
obiektu usługowego na budynek 
Środowiskowego Domu samo-
pomocy dla osób z zaburzeniami 
Psychicznymi w swarzędzu przy ul. 
Działkowej 61a”.

w połowie lipca trwało jeszcze 
poszukiwanie wykonawcy tego 
przedsięwzięcia, gdyż do przetargu 
nikt nie zgłosił swojej oferty. Jeśli 
znajdzie się wykonawca to za pół 
roku zadanie, wraz zakupem pierw-
szego wyposażenia, powinno być 
wykonane.

na ten cel dofinansowanie od 
wojewoda wielkopolski przyznał 
gminie dotację ze środków z budże-
tu państwa w wysokości 785.388 zł. 
MW

Będą dwie następne 
jadłodzielnie 

Dwie przebudowy 
z dużymi dotacjami 
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Dni Swarzędza to nie tylko koncerty. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
również atrakcje dla najmłodszych

o gminie swarzędz czytaj także na
naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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Piknik Trzech Pokoleń 
31 lipca – Scena nad Jeziorem
w programie wiele atrakcji przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych: Mobilne Planetarium, Lego klocki twórcze Budowanie, drewniane klocki 
Lindenwood, Mobilne Laboratorium z seansem „żywioły, wirowanie, magnetyzm”, warsztaty „najpiękniejszy gwiazdozbiór” oraz wirtualny spacer w go-
glach Vr. tradycją pikniku jest dobra zabawa w rytmie przebojów, zarówno tych współczesnych, jak i trochę starszych. w tym roku publiczność będzie 
mogła usłyszeć świetny roxanne roxette tribute Band wykonujący utwory słynnego szwedzkiego zespołu roxette oraz gwiazdę wieczoru – wolską, pio-
senkarkę młodego pokolenia znaną głównie z przebojów: „Dziewczyna z sąsiedztwa”, „Mięta”, „telefon” czy „Dobranocka”.wszystkie atrakcje i koncerty 
Pikniku trzech Pokoleń są bezpłatne. 

„Integracje” - koncert finałowy
21 sierpnia - Polana przy ul. Strzeleckiej
Po raz trzeci w historii Światowego Przeglądu Folkloru „integracje” koncert finałowy odbędzie się w swarzędzu. 21 sierpnia o godz. 21:00 Polana przy ul. 
strzeleckiej stanie się urokliwym, naturalnym tłem do spektaklu utkanego z barw, tańca, muzyki i śpiewu. 
wakacyjne nastroje sprzyjają koncertom oraz imprezom kulturalnym, a ta, o wspaniałym folklorystycznym kolorycie, jest egzotyczną podróżą do dalekich 
miejsc, ludzi nieznanych, muzyki inspirująco innej… swarzędzka publiczność czeka na sierpniowe święto folkloru – pełne barw, dźwięków i niesamowitej 
energii! tegoroczni artyści z Meksyku, Ekwadoru, kolumbii, serbii, słowenii i Polski będą tu serdecznie przyjęci. 

Piknik „Rowerowe love”
21 sierpnia – boisko w Gruszczynie
kolejna edycja pikniku „rowerowe Love” tym razem odbędzie się 21 sierpnia na boisku sportowym w gruszczynie, w godz. 14:00 – 18:00. Przygotowano 
mnóstwo rowerowych atrakcji, konkursów, zabaw i pokazów – zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę większych! ochotnicy będą mogli popróbować 
swoich sił m.in. podczas jazdy na rowerze czterokołowym, monocyklu czy też rowerku cyrkowym. Dmuchane zamki, gigantyczne piłkarzyki, tory prze-
szkód czy symulator snowboardu, to tylko niektóre z atrakcji, z jakich skorzystać będą mogły zarówno dzieci, jak i dorośli. organizatorzy zatroszczą się 
o bezpieczeństwo ruchu drogowego, dlatego promować będą jazdę na rowerze zgodną z zasadami kodeksu drogowego. Poradzią także co zrobić, gdy nasz 
rower ulegnie awarii. Będzie rodzinnie, aktywnie i kolorowo.

Dożynki Gminne 
27 sierpnia - Rabowice
tegoroczne Dożynki gminne odbędą się w sobotę, 27 sierpnia na terenie przy świetlicy wiejskiej w rabowicach. występy na scenie poprzedzi korowód 
dożynkowy. Podczas Dożynek wystąpi między innymi zespół shantel - polska grupa muzyczna z gatunku disco-dance. ich pierwszym hitem okazał się 
spontanicznie napisany utwór pod tytułem „a ty daj”. Debiutanckie single przyniosły zespołowi dużo możliwości i otworzyły drzwi w branży muzycznej. 
Czeka nas także dużo innych atrakcji, a Dożynki gminne zakończy zabawa taneczna. 

9. Bieg 10 km Szpot Swarzędz 2. Bieg Rodzinny
28 sierpnia – start z Rynku
o godz. 11:00 ze swarzędzkiego rynku wybiegną na trasę uczestniczki i uczestnicy 9. Biegu 10 km szpot swarzędz. godzinę wcześniej, także ze swa-
rzędzkiego rynku, na trasę 2.Biegu rodzinnego wyruszą natomiast całe rodziny. Jest to bowiem propozycja bez żadnych ograniczeń wiekowych z trasą 
liczącą niespełna 1000 metrów i z medalami na dla każdego uczestnika. zapisy poprzez stronę www.biegi.szpot.pl. tam też znajduje się regulamin, a także 
informacje dotyczące trasy. 

Kino letnie
Seanse o godz. 21:30
zapraszamy Państwa do korzystania ze swarzędzkiego kina Letniego. Jest to cykl projekcji filmowych, odbywających się regularnie na terenie miasta. 
29 lipca – scena nad Jeziorem: „Billy Elliot”,
12 sierpnia – Plac niezłomnych: „na noże”,
2 września – boisko przy ul. Pogodnej: „top gun”.
wstęp na wszystkie seanse wolny. 
MW

Swarzędz

na zaproszenie swarzędzkiej or-
kiestry Dętej odpowiedziały orkie-
stry z rostarzewa, słupcy i kram-
ska.

Już od południa  swarzędz zmie-
nił się w prawdziwą muzyczną 
arenę, a to za sprawą koncertów 
osiedlowych, które odbywały się 
nie tylko w swarzędzu, ale także 
w kobylnicy i zalasewie. Licznie 
zgromadzona widownia podziwiała 
kunszt orkiestr, oraz piękne występ-
ny grup choreograficznych nagra-
dzając zespoły gromkimi brawami. 

o godzinie 14:30 rozpoczęła się 
przepiękna, kolorowa parada złożo-
na z orkiestr oraz grup tanecznych, 
która marszowym krokiem dotarła 
na swarzędzki rynek. tam burmistrz 
miasta i gminy swarzędz  Marian 
szkudlarek oficjalnie i uroczyście 
otworzył XXiii Festiwal orkiestr 
Dętych im. rajmunda gronowskie-

go. zgodnie z tradycją wszystkie 
orkiestry wykonały wspólnie dwa 
utwory, pod batutą dyrygenta swa-
rzędzkiej orkiestry łukasza gowa-
rzewskiego. następnie artyści oraz 
zaproszeni goście skierowali się uli-
cami swarzędza w stronę sceny nad 
Jeziorem, gdzie odbyły się finałowe 
koncerty. 

Popołudnie wypełniły największe 
przeboje polskiej i światowej mu-
zyki rozrywkowej, ale nie zabrakło 
również tradycyjnych marszy, które 
zawsze powodują u słuchaczy ra-
dość oraz uśmiech na twarzy. 

to była wyjątkowo huczna nie-
dziela, która okazała się prawdzi-
wym świętem muzyki orkiestrowej, 
a swarzędzka publiczność po raz 
kolejny nie zawiodła, bawiąc się 
z muzykami i nagradzając wszystkie 
orkiestry gromkimi brawami. 
OK

w niedzielę, 26 czerwca, w swarzędzu odbył się XXIII Swarzędzki Festiwal Orkiestr Dętych 
im. Rajmunda Gronowskiego

Wyjątkowo huczna niedziela...
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Letnie propozycje w gminie Swarzędz
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12 dopiewo

Jej przedstawiciele brali udział 
w konferencji, warsztatach, a także 
mieli okazję poszerzyć wiedzę fran-
cuskich partnerów na temat trage-
dii wojennej w Ukrainie i sytuacji 
uchodźców w Polsce.   

w jednym z paneli konferencyj-
nych udział w dyskusji wziął wójt 
Paweł Przepióra. Dotyczyła ona 
modelu współpracy międzynarodo-
wej gmin. wójt mówił m.in. o coraz 
istotniejszej – w dobie wyzwań i za-
grożeń – potrzebie budowania re-
lacji pomiędzy naszymi społeczno-
ściami. w tym panelu uczestniczyli 
m.in. mer gminy Partnerskiej Maen 
roch thomas Janvier oraz prezy-
dent Poznania Jacek Jaśkowiak. 
Paweł Przepióra podziękował tho-
masowi Janvier oraz przedstawicie-
lom największej gazety we Francji 
– „ouest France” za bezpośrednie 
wsparcie działań gminy Dopiewo na 
rzecz obywateli Ukrainy – partnerzy 
z Francji przeznaczyli na ten cel od-
powiednio 5 i 10 tys. Euro. 

wśród wielu interesujących sesji 
towarzyszących uroczystości odbyły 
się również warsztaty poświęcone 
budżetowi obywatelskiemu, a w ku-
luarach najczęściej poruszano te-
maty dotyczące energetyki oraz woj-
ny w Ukrainie. Była to okazja, żeby 
nieco szerzej i precyzyjnie opisać 
tragedię wojny za naszą wschodnią 
granicą, jej aspekty i uwarunko-
wania, a także przybliżyć sytuację 
ukraińskich uchodźców.

Pobyt delegacji gminy odnoto-
wała w edytorialu „ouest France” 
Jeanne Emmanuelle Hutin, córka 
założyciela gazety (dziennik został 
założony w 1944 r. w rennes). Była 
to jeszcze jedna okazja, aby publicz-
nie, na łamach dziennika podzięko-
wać za wsparcie finansowe kształce-
nia przedszkolaków z Ukrainy. wójt 
Paweł Przepióra wspomniał też 

w artykule o tym, że Francja aktyw-
nie pomagała Polakom w czasach 
walki „solidarności” o wolny kraj, 
między innymi w 1981 r. Dziś zaś 
my oddajemy taką pomoc Ukraiń-
com, którzy walczą o te same war-
tości – wolność i demokrację. „Dla-
tego musimy tu w Europie pozostać 
zjednoczeni, również we wspieraniu 
ukraińskiego oporu przeciwko na-
jeźdźcom” – podkreślał.  

autorka odnotowała też opinie 
młodego pokolenia – zastępcy wójta 

Pawła Jazy i radnego gminy Dopie-
wo Jakuba kortusa (obaj urodzili 
się po 1989 r.), którzy zgodnie pod-
kreślali, że dla nich wolność i demo-
kracja są naturalnymi wartościami, 
ale okazuje się, że nie są dane raz 
na zawsze i trzeba o nie walczyć a to 
wymaga wysiłku i poświęceń. Po-
kój w Europie jest uzależniony od 
wspólnych działań na rzecz obrony 
międzynarodowego porządku praw-
nego, a nie od rozwiązań siłowych. 
Zbigniew Mamys

Dopiewo zajęło 99 miejsce w ran-
kingu „najbogatszych i najbied-
niejszych gmin w Polsce w 2022 r.”, 
którą 22 lipca opublikował serwis 
samorządowy PaP. zestawienie 
obejmuje niemal 2,5 tysiąca gmin. 
w pierwszej setce uplasowało się 
jedynie 17 gmin z województwa 
wielkopolskiego, w tym Poznań 
(miejsce 87) i 8 reprezentantów 
powiatu poznańskiego – ich lokaty: 
suchy Las (7), tarnowo Podgórne 
(12), komorniki (51), kórnik (57), 
Puszczykowo (69), stęszew (89), 
swarzędz (93), Dopiewo (99).

Dochody gminy Dopiewo wyno-
szą 3.193,06 zł na jednego miesz-
kańca.

na czele rankingu, jako najbo-
gatsza gmina w Polsce, znalazł się 
kleszczów (woj. łódzkie), gdzie na 
mieszkańca przypada 29.704 zł. 
stawkę zamyka  Potok górny (woj. 
lubelskie), który znalazł się na 2477 
miejscu, z dochodami 524 zł na 
mieszkańca.

Podstawą do sporządzenia ze-
stawienia były  dane pochodzące z 
ministerstwa finansów - wskaźniki 
dochodów podatkowych za 2020 r. 
(wg stanu na 30 czerwca 2021 r.) w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca 
(dochody z tytułu opłat np. eksplo-
atacyjnej i podatków: od nierucho-
mości, rolnego i leśnego, a także 
udziały we wpływach z Cit i Pit, 
służące do obliczenia tzw. janosiko-
wego).
AM, na podstawie: samorzad.pap.pl

6 projektów zgłosili mieszkańcy 
gminy Dopiewo w 7. edycji „Do-
piewskiego Budżetu obywatel-
skiego”. wśród pomysłów są dwa 
skateparki (skórzewo, Palędzie), 
jeden pumptrack (konarzewo), 
wybieg dla psów (skórzewo), wypo-
sażenie parku (gołuski), stroje dla 
strażaków (Palędzie). głosowanie 
rozpocznie się w połowie września 
i potrwa do końca tego miesiąca. 
obecnie autorzy mają niemal 2 
miesiące czasu na przekonanie bliż-
szych i dalszych sąsiadów do odda-
nia głosów na ich projekty. 

szansę na realizację mają 3 pro-
jekty - po jednym w każdej z 3 grup. 
konkurencja jest w tym roku mniej-
sza niż zwykle. w grupie sołectw 
dużych konkurować będą ze sobą 
dwa projekty ze skórzewa, bo żaden 
mieszkaniec Dopiewa i Dąbrówki 
nie zgłosił propozycji. w grupie 
sołectw średniej wielkości pauzują 
w tym roku Dąbrowa, Dopiewiec 

i zakrzewo, a rywalizować będą ze 
sobą o głosy 2 projekty z Palędzia 
i jeden z konarzewa. nie ma konku-
rentów projekt z gołusek, z grupy 
sołectw najmniejszych (należą tu 
również trzcielin i więckowice), 
któremu do realizacji wystarczy 
w tej sytuacji jedynie 30-głosowe 
poparcie mieszkańców. 

głosować będzie mógł każdy 
mieszkaniec gminy Dopiewo, bez 
względu na wiek i to, czy z jego 
sołectwa został zgłoszony projekt. 
każdy będzie mógł oddać głos na 
dowolny projekt spośród 6 propo-
zycji. nowością w tym roku jest 
wyłącznie elektroniczne głosowanie 
za pośrednictwem strony: https://
dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-
-obywatelski . wyniki będą znane 7 
października, kiedy przedstawiona 
zostanie lista laureatów. realiza-
cja zwycięskich projektów nastąpi 
w 2023 r.
Adam Mendrala
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na zaproszenie stowarzyszenia Bretagne-Pologne przy 
współpracy Domu Bretanii delegacja gminy Dopiewo 
uczestniczyła w obchodach z okazji jego 30-lecia, które 
odbyły się w Rennes

Bretania - Polska, 
Maen Roch - Dopiewo

Dopiewo wśród 
najbogatszych

Dopiewski Budżet 
Obywatelski 

o gminie Dopiewo 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

gmina Dopiewo pozyskała 1,9 mln 
dofinansowania  do modernizacji 
dróg w konarzewie – przebudo-
wy ul. Bukowskiej, wraz z budową 
chodnika i budowy ul. wiśniowej. 
wartość inwestycji 2 mln 30 tys. zł, 
z czego dotacja wynieść ma 94%. Jej 
źródłem jest rządowy Fundusz Pol-
ski ład – Program inwestycji stra-
tegicznych. Przekazanie dokumen-
tów potwierdzających przyznanie 
dofinansowania nastąpiło w Urzę-
dzie wojewódzkim 15 lipca.  

Celem inwestycji jest poprawa 
układu komunikacyjnego w  rejonie 

wzrostu budownictwa mieszkanio-
wego i zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu pojazdów, rowerzystów i pie-
szych.

na ul. Bukowskiej powstanie 770 
m drogi o szer. jezdni: 5,5 m, chod-
nik o szer. 2 m, oświetlenie uliczne, 
kanał  technologiczny i przebudo-
wane zostaną wpusty i przykanaliki. 
z kolei na ul. wiśniowej powstanie 
205 m drogi o szer. 5,2-5,5m, zjazd 
i kanał deszczowy o  dł. ok. 214m. 
Prace mają zostać zakończone za 
rok – w sierpniu 2023 r. 
Michał Juskowiak 
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Panel dyskusyjny podczas konferencji z okazji 30-lecia Stowarzyszenia 
Bretagne-Pologne.

Dąbrówka w gminie Dopiewo 
- widok na szkołę i osiedla miesz-
kaniowe.

Ul. Bukowska w Konarzewie. 

Delegacja gminy Dopiewo w towarzystwie Jeanne Emmanuelle Hutin 
i posła Andrzeja Grzyba.

Modernizacje drogowe 
w KonarzewiePrZedSięBiorco KUP dZiałKę 

 W SKórZeWie  

Gmina dopiewo sprzedaje działki przeznaczone pod działalność gospodarczą 
położone w Skórzewie o powierzchni 2272 i 2572 m². Przetargi ustne 

nieograniczone odbędą się w  19 sierpnia 2022 r. w sali nr 103 Urzędu Gminy 
w dopiewie, przy ul. Leśnej 1c.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacać do 16 sierpnia 2022 
roku na konto Urzędu Gminy Poznański Bank Spółdzielczy oddział w dopiewie 

22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (w tytule należy podać nr działki, której 
wadium dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu)

Szczegóły podaje Biuletyn informacji Publicznej Gminy dopiewo – w dziale 
z ogłoszeniami przetargów: https://bip.dopiewo.pl/?c=478 .

Urząd Gminy dopiewo



13
nr 232 / 25 lipca 2022

dopiewo

Umowę na jej realizację podpisali 
20 lipca w Urzędzie gminy Dopie-
wo – wójt Paweł Przepióra i przed-
stawiciele wyłonionego w drodze 
przetargu wykonawcy, firmy Miko-
-tECH, prezes Piotr zwardoń i wi-
ceprezes Dariusz Bajor.

Mimo kosztochłonności, prze-
prowadzenie rozbudowy tej oczysz-
czalni jest konieczne, ze względu 
na dynamiczną urbanizację gminy 
i wzrost liczby mieszkańców na te-
renach, które ona obsługuje.  

ostatnią rozbudowę obiektu gmi-
na wykonała w latach 2013-2014. 
od tego czasu liczba jej ludności 
wzrosła o jedną trzecią (z 20 do 
30 tys.). na terenie gminy Dopie-
wo funkcjonują trzy oczyszczalnie 
(Dąbrówka, Dopiewo, skórzewo), 
które trzeba dostosowywać na bie-
żąco do potrzeb rosnącej z roku 
na rok populacji. w zeszłym roku 

gmina zakończyła rozbudowę innej 
oczyszczalni – w Dopiewie za 18 
mln zł, uzyskując na ten cel 6,9 mln 
zł dofinansowania z UE (wrPo), 
czyli 38%. Plany, związane z realiza-
cją rozpoczynającej się w tym roku 
rozbudowy obiektu w Dąbrówce, 
sięgają 2020 r., kiedy to  Dopiewo 
ubiegało się o środki z Funduszu 
Przeciwdziałania CoViD-19 dla 
jednostek samorządu terytorialne-
go, w ramach rządowego Funduszu 
inwestycji Lokalnych. otrzymała 
znacznie mniej niż się spodziewała, 
bo jedynie 2,4 mln zł, co przesunę-
ło plany inwestycyjne w czasie. to 
jedynie 5,5% aktualnych kosztów 
inwestycji, wynoszących 43,5 mln zł 
- inwestycji będącej w dobie kryzysu 
nie lada wyzwaniem. 

Dzięki modernizacji przepusto-
wość oczyszczalni w Dąbrówce 
wzrośnie z 2100 do 3700  m³ na 

dobę. obecnie oczyszcza ona ście-
ki z: Dąbrówki, Dąbrowy, gołusek, 
Palędzia, zakrzewa oraz części Do-
piewca i skórzewa. Miejscowości te 
rosną. w ocenie samorządowców 
z Dopiewa, mimo przydzielenia 
gminie symbolicznego wsparcia 
rządowego na tę strategiczną inwe-
stycję i w konsekwencji znaczącego 
obciążenia związanymi z nią wydat-
kami budżetu gminy, dłużej z roz-
budową oczyszczalni w Dąbrówce 
czekać nie można. Chodzi nie tylko 
o potrzeby i komfort życia obecnych 
mieszkańców, ale i prognozy rozwo-
jowe obszaru gminy, dotyczące naj-
bliższych lat. 

Laureat pierwszej edycji „Do-
piewskiego talentu”, pochodzący 
ze skórzewa - kosma kasprzak, 
zdobył srebrny medal podczas 63. 
Międzynarodowej olimpiady Mate-
matycznej, która odbyła się w oslo 
- stolicy norwegii 6-16 lipca. wzięli 
w niej udział młodzi matematycy ze 
105 państw. reprezentanci Polski 
przywieźli 4 srebrne i 2 brązowe 
medale, co zespołowo dało Polakom 
12 miejsce. 

kosma był jedynym wielkopo-
laninem wśród tegorocznych pol-
skich medalistów - olimpijczyków 
(reprezentujących barwy szkół 
w krakowie – 2x, Lublinie, Bielsku 
– Białej, wrocławiu i warszawie). 
obecnie kosma jest uczniem V Lo 
im. a. witkowskiego w krakowie 
i nieformalnym studentem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. w tym roku 
powtórzył na olimpiadzie sukces 
sprzed 2 lat, kiedy zdobył indywi-
dualnie srebro podczas jej 61 edycji. 
warto dodać, że to najstarszy, bo 

organizowany od roku szkolnego 
1949/1950, i najbardziej presti-
żowy konkurs dla uczniów szkół 
średnich. wśród licznych laurów 
i trofeów matematycznych, zbiera-
nych przez kosmę od najmłodszych 
lat, na uwagę zasługują 2 złote me-
dale - indywidualny i drużynowy  
– zdobyte rok temu podczas XV 
Środkowoeuropejskiej olimpiady 
Matematycznej oraz druga nagroda 
European Union Contest for young 
scientists 2020 za pracę pt. „Uwagi 
na temat pewnych granic występu-
jących w teorii funkcji prawie okre-
sowych”.  

Mimo że kosma obecnie uczy się, 
studiuje i rozwija swój talent pod 
wawelem, pamięta o swoich skó-
rzewskich i poznańskich korzeniach. 
wcześniej związany był i ze skórze-
wem, gdzie ukończył szkolę Podsta-
wową im. F. Chopina, i z Poznaniem, 
gdzie rozpoczynał naukę w szkole 
średniej i współpracę z naukowcami. 
Adam Mendrala
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43,5 mln zł kosztować będzie gminę Dopiewo rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. To największa 
pod względem nakładów finansowych inwestycja gminy Dopiewo

Rozbudowa oczyszczalni w Dąbrówce

Kolejny sukces utalentowanego Kosmy 
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Ul. Bukowska w Konarzewie. 

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Kosma podczas gali wręczenia 
Nagród Wójta Gminy Dopiewo 
2022 - ze statuetką „Dopiewskie-
go Talentu” w dłoni. Polscy medaliści z Kosmą w Oslo.
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taką kwotę dofinansowania kór-
nik otrzyma z Programu inwestycji 
strategicznych dla gmin popege-
erowskich w ramach rządowego 
Funduszu Polski ład. 15 lipca pod-
czas konferencji w Pobiedziskach 
burmistrz Przemysław Pacholski 
otrzymał symboliczną promesę.

- Bardzo dziękuję radnym, którzy 
w 2020 roku podjęli decyzję o budo-
wie strażnicy (Beata Bruczyńska,  
Maciej Brylewski, Dominika Bucz-
kowska, iwona Cupryjak, stanisław 
Duszczak, anna Maria andrzejew-
ska, roman genstwa, robert ka-
rol Jankowski, Jarosław Janowski, 
iwona teresa kosmalska, adam Le-
wandowski, Magdalena Pawlaczyk, 
andrzej regulski, Jerzy rozmiarek, 
andrzej surdyk, Jerzy walczyk, 
agnieszka wisniewska). Dziękuję 
także posłance Jadwidze Emilewicz 
i posłowi Bartłomiejowi wróblew-

skiemu za zaangażowanie w sprawę 
– napisał burmistrz na facebooku.

nowa remiza powstanie na styku 
dwóch ulic szerokiej i Poznańskiej 
w robakowie (nr działki: 155/2). 
Część funkcjonalna przeznaczona 
dla osP obejmuje pomieszczenia 
sanitarne, szatniowe i magazy-

nowe na parterze, a także pomiesz-
czenia sanitarne, biuro oraz salę 
konferencyjną na piętrze. Przewi-
dziany jest garaż dwustanowiskowy 
dla pojazdów straży pożarnej. 

Świetlica z zapleczem sanitarnym 
i magazynowym będzie na parterze. 
w tej części docelowo mają odby-

wać się wydarzenia kulturalne i edu-
kacyjne. Będzie można z niej bezpo-
średnio przejść na taras zewnętrzny. 

Powierzchnia użytkowa całego 
obiektu to 430,50 m2. obiekt będzie 
dwukondygnacyjny niepodpiwni-
czony. Projekt techniczny i wizu-
alizacja: aPa arCHEs sp. z o.o.  

sp. k. Planowane jest przeprowa-
dzenie przetargu we wrześniu. re-
alizacja w ciągu 12 miesięcy od pod-
pisania umowy. Red

3,8 mln zł pozyskał samorząd kórnika na budowę remizy OSP w Robakowie wraz ze świetlicą

Dotacja dla Kórnika
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o gminie kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

11 lipca przed kórnickim ośrod-
kiem kultury na Prowencie odbył 
się wernisaż instalacji plenerowej 
„żaglowce dusz”  tomasza aku-
sza. instalacja zastąpiła poprzed-
nie dzieła, dziś już nieistniejące, ze 
skweru przed kok. sztuka przed-
stawia ludzkie torsy, które powstały 
podczas letnich warsztatów arty-
stycznych kok. 

widzimy ludzkie torsy.

[…] Białe torsy, niczym żaglowce.
Zakotwiczone tu na Prowencie, cze-
kają na kolejny rejs.
[…]
Sławek Animucki

instalacja powstała wspólnie z 
Jarosławem Janasem, Piotrem Ma-
stalerzem, sławomirem animuckim 
oraz uczestnikami letnich warszta-
tów artystycznych kok. Red

kórnik triathlon 2022 odbędzie się 
już 7 sierpnia. zapisy: http://www.
greatman.pl/zapisy/
• Możesz spędzić dzień na sportowo 
z całą rodziną – triathlon dla doro-
słych i Duathlon dla dzieci czeka na 
was! 
• Marzysz o debiucie w triathlonie 
i chcesz się sprawdzić na krótszym 
dystansie? weź udział w 1/8iM  
- najkrótszy dystans triathlonowy 
idealny dla debiutantów!
• Trenujesz i liczysz na życiówkę 
w środku sezonu? wskakuj na ide-
alnie wymierzoną 1/4iM na triath-
lonie w kórniku!

• A może spędzisz czas z przyjaciół-
mi pokonując tylko 1 z dyscyplin? 
weź udział w sztafecie!
• Sprawdź się w Kórniku!
- dystans 1/8iM i 1/4iM z roL-
Ling start
- sztafety na obu dystansach
- triathlon w samym sercu wielko-
polski!
- klasyfikacja cyklu
- zawody Duathlonowe dla dzieci 
greatkids.
więcej szczególów na stronie:
http://www.greatman.pl/kornik-
triathlon/. 
Red 

Żaglowce dusz 

Kórnik Triathlon
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Śpiewający aktor, gwiazda topo-
wych musicali, szerokiej publicz-
ności znany z Biesiad zbigniewa 
górnego, kabaretu olgi Lipińskiej 
i grupy tercet, czyli kwartet, którą 
tworzy z Hanią Śleszyńską, Piotrem 
gąsowskim i wojtkiem kaletą. 31 
lipca o godzinie 18.00 robert roz-
mus wystąpi w na plenerowej scenie 
Pałacu Jankowice (gm. tarnowo 
Podgórne) i odda hołd wielkiemu 
artyście, koledze z estrady zbignie-
wowi wodeckiemu.

rozmus i wodecki spotyka-
li się podczas różnych występów 
estradowych. spotkaniem, które 
najbardziej utkwiło, w pamięci ro-
berta jest gala zbigniewa górne-
go i krzysztofa Jaślara. Program 
odniósł niebywały sukces, w kraju 
i zagranicą m.in. w stanach zjed-
noczonych i australii. Jeszcze dziś 
przyciąga ogromną rzeszę odbior-
ców, a archiwalne nagrania gal 
Biesiadnych często emitowane są 
w telewizji. 

zbigniewa wodeckiego nie ma 
już wśród nas, ale jego twórczość 

jest stale obecna. nie brakuje 
wielkich, spektakularnych wy-
darzeń, które zapełniają wieloty-
sięczną widownię. robert rozmus 
pamięta jednak o tym, że zbyszek 
wodecki jak mało kto, „znał także 
skromność małych estrad”. stąd 
pomysł, by wyprodukować taki 
program, który można z powo-
dzeniem wystawić także w małych 
teatrach, hotelach i ośrodkach 
kultury. Muzyczny spektakl, który 
zobaczymy, wyprodukowany zo-
stał w teatrze Miejskim w Lesznie. 
robert wykona piętnaście utwo-
rów z repertuaru wodeckiego, 
które najbardziej zadomowiły się 
w sercu rozmusa. w trakcie kon-
certu będzie czas na wspomnienia 
oraz anegdoty.

siłą projektu, oprócz wokalu roz-
musa, są aranże tomasza szymusia 
i Jakuba Lubowicza. Do udziału 
w koncercie rozmus zaprosił piani-
stę Piotra kubiaka oraz utalentowa-
ną altowiolistkę i wokalistkę oliwię 
kędziorę skrzypczyk, znaną przede 
wszystkim z Filharmonii Dowcipu, 

w której występuje u boku walde-
mara Malickiego. 

oliwia to multiinstrumentlist-
ka, laureatka ważnych konkursów. 
Ma na swoim koncie wiele spekta-
kularnych wydarzeń muzycznych, 
między innymi występ z Micha-
łem szpakiem podczas Eurowizji 
w 2016 r., współpracę z rodem ste-
wartem, Placido Domingo, andrea 
Bocelim, Edytą górniak, Marylą 
rodowicz, waldemarem Malickim 
i właśnie zbigniewem wodeckim.

Plenerowy koncert roberta roz-
musa to zapowiedź zbliżającego się 
muzycznego święta w gminie tar-
nowo Podgórne, czyli oFP tarnowo 
Podgórne 2022, który odbędzie się 
26-28 sierpnia w Pałacu Jankowice. 
tym razem podczas festiwalu wo-
kaliści zaśpiewają piosenki właśnie 
z repertuaru zbigniewa wodeckie-
go w zupełnie nowych aranżacjach, 
przygotowanych specjalnie na tę 
okazję. Patronat nad wydarzeniem 
objęła Fundacja im. zbigniewa wo-
deckiego. 
A.S-F.

Kultura

Dramat muzyczny o irenie sen-
dlerowej, sprawiedliwej wśród 
narodów Świata, powstał dzięki 
współpracy Polaków i ameryka-
nów. Libretto napisali Mary skin-
ner i Piotr Piwowarczyk, teksty 
piosenek – laureat grammy i Pu-
litzera – Mark Campbell, a muzykę 
skomponował jedyny polski laureat 
grammy w kategorii jazzu – wło-
dek Pawlik.  

„irena” opowiada o bohaterstwie 
29-letniej kobiety, która umożliwia-
ła żydom ucieczkę z warszawskiego 
getta. wraz z grupą innych bohate-
rek i bohaterów uratowała kilkaset 
dzieci. organizowała im fałszywe 
metryki, umieszczała w zaufanych 
rodzinach, a potem dbała o pomoc 
materialną i lekarską. stawiając na 
szali swoje marzenia, każdego dnia 
narażała się na śmierć, wybierając 

to, co uważała, że musi zrobić – ra-
tować ludzkie życie.   

w głównej roli zobaczymy oksa-
nę Hamerską i Judytę wendę. na-
rzeczonego ireny, adama, zagrają 

radosław Elis i Marcin wortman. 
Pojawią się też przyjaciółki ireny – 
pewna siebie, ale wyjątkowo dojrza-
ła nastolatka, łączniczka – Magda 
(Joanna rybka-sołtysiak, Urszula 
Laudańska) i uwodzicielska Jaga 
(katarzyna tapek, aleksandra 
Daukszewicz i olena yakymchuk). 
wśród postaci wzorowanych na au-
tentycznych postaciach jest też Jan 
– szef ireny i Jagi (łukasz Brzeziń-

ski, tobiasz szafraniak).  
najbliższe tygodnie upływać 

będą na intensywnych próbach, 
przymiarkach kostiumów i usta-
wianiu scenografii. Do Polski przy-
latują reżyser Brian kite z UCLa 
i choreografka wielu znakomitych 
broadwayowskich produkcji – Dana 
solimando.

Bilety można kupować na stronie 
teatru www.teatr-muzyczny.pl. Red

    Już za miesiąc, przed wejściem do teatru Muzycznego w Poznaniu, rozwinięty 
zostanie czerwony dywan – 27 sierpnia odbędzie się polska prapremiera „Ireny” 

Polska prapremiera 
spektaklu „Irena”
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 NASZ PATRONAT

Chwytaj dzień – przeboje Zbigniewa Wodeckiego śpiewa Robert Rozmus
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„Irena” opowiada
o bohaterstwie
29-letniej kobiety
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