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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

Rowerem przez okolice Poznania. STR. 15
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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!

Rozpoczyna się 
remont PST

Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju po ponad 25 latach intensywnego używania wymaga 
remontu, aby dalej mogła pełnić swoją niezwykle istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta. 

Prace rozpoczęły się 1 sierpnia. STR. 4
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– Jesteśmy bardzo szczęśliwi 
i wdzięczni za kolejne wsparcie ze 
strony powiatu poznańskiego w tak 
trudnym dla nas czasie. Podczas 
pierwszej wizyty rozmawialiśmy 
z panem starostą o naszych po-
trzebach i o tym, że brakuje nam 
środków transportu. w ukrainie 
bardzo szybko zmieniają się wa-
runki życia. Dzięki tej pomocy bę-
dziemy mogli realizować zadania 
w trudno dostępnych terenach wiej-
skich – powiedział Mykoła Pyan-
chuk, przewodniczący terytorialnej 
wspólnoty Feodosijiwskej.

Przedstawiciele władz Feodo-
sijiwskej rady wiejskiej, rejonu 
obuchowskiego, obwodu kijow-
skiego odebrali od tomasza Łubiń-
skiego, wicestarosty poznańskiego, 

kluczyki do samochodu terenowe-
go marki Dacia Duster, który zo-
stał przekazany w ramach pomocy 
mieszkańcom ukrainy.  

– cieszę się, że po raz kolejny 
możemy pomóc naszym sąsiadom. 
Myślę, że to auto wzmocni komuni-
kację oraz inne działania związane 

z logistyką na terenie rejonu obu-
chowskiego, z którego władzami 
podpisaliśmy list intencyjny – po-
wiedział tomasz Łubiński, wice-
starosta poznański. – słuchamy 
uważnie potrzeb naszych partnerów 
i w miarę możliwości staramy się 
sprostać ich oczekiwaniom. Przeka-
zujemy w imieniu mieszkańców po-
wiatu poznańskiego samochód te-
renowy, który jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Był regularnie 
serwisowany – dodał.

Jak dotąd powiat poznański po-
darował blisko 12 ton darów za 
prawie 130 tys. zł. Do ukrainy tra-
fiła żywność długoterminowa oraz 
środki chemiczne, m.in. mąka, cu-
kier, makarony, konserwy, kosmety-
ki i chemia gospodarcza.  

– obecnie tworzymy centrum 
Bezpieczeństwa naszej wspólno-
ty. Jest ono o tyle ważne, gdyż te-
rytorium na którym mieszkamy, 
znajduje się nieopodal kijowa, bę-
dącego ciągle na celowniku wroga.  
Dlatego właśnie dla tej jednostki 
potrzebujemy wozu strażackiego 
oraz samochodu terenowego – do-
dał przewodniczący terytorialnej 
wspólnoty Feodosijiwskej, która 
wchodzi w skład rejonu obuchow-
skiego.

niebawem do naszych sąsiadów 
zza wschodniej granicy ma trafić 
także wyremontowany i doposażony 
samochód pożarniczy marki tatra, 
który do niedawna służył druhom 
z osP kostrzyn. 
JSJ

terenowa dacia duster została przekazana władzom Feodosijiwskej rady wiejskiej w ramach pomocy 
partnerskiej 

Samochód od powiatu 
poznańskiego pojechał do Ukrainy
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tegoroczni absolwenci podstawó-
wek mają czas do 1 sierpnia 2022 r. 
do godziny 15:00 na potwierdzenie 
woli przyjęcia do szkoły średniej 
lub branżowej oraz złożenie ory-
ginału świadectwa ukończenia sP 
i zaświadczenia o wynikach egza-
minu ósmoklasisty. w przypadku 
placówki prowadzącej kształcenie 
zawodowe należy również dołączyć 
orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 

2 sierpnia 2022 r. o godzinie 
13:00 ogłoszone zostaną listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
na tej podstawie wielkopolski ku-
rator oświaty do 3 sierpnia 2022 r. 
opublikuje informację o liczbie wol-
nych miejsc w szkołach ponadpod-
stawowych. rekrutacja uzupełnia-
jąca rozpocznie się 3 sierpnia 2022 
r. i potrwa do 5 sierpnia 2022 r. do 
godziny 15:00. Po zweryfikowaniu 
list kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych powiat poznański wraz 
z miastem Poznań oraz dyrektorami 
szkół będą decydować o konieczno-

ści uruchamiania dodatkowych od-
działów, czy zwiększania ich liczeb-
ności. zależeć to jednak będzie od 
wielkości placówki oraz stanu kadry 
pedagogicznej i specjalistycznej 
niezbędnej do prowadzenia zajęć. 

według danych opublikowa-
nych przez okręgową komisję 
egzaminacyjną w Poznaniu do 
egzaminu ósmoklasisty w powie-
cie poznańskim przystąpiło w tym 
roku ponad 6 tys. uczniów publicz-

nych i niepublicznych szkół pod-
stawowych. w związku z większą 
liczbą absolwentów już w i etapie 
postępowania rekrutacyjnego zo-
stały uruchomione dodatkowe od-
działy ogólnokształcące w zespole 
szkół nr 2 w swarzędzu oraz w Lo 
w Puszczykowie. Po raz pierwszy 
przeprowadzono również nabór do 
liceum w zespole szkół im. Jadwigi 
i władysława zamoyskich w ro-
kietnicy.  

Powiat poznański posiada sze-
roką ofertę szkół, dla których jest 
organem prowadzącym. Można 
wybrać 4-letnie licea ogólnokształ-
cące, 5-letnie technika oraz 3-letnie 
branżowe szkoły i stopnia. nauka 
w liceum i technikum kończy się eg-
zaminem maturalnym. ukończenie 
technikum, jak i szkoły branżowej, 
daje możliwość uzyskania zawodu. 
nauka po szkole branżowej i stop-
nia może odbywać się dalej w liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych 
lub szkole branżowej ii stopnia, po 
których także można uzyskać świa-
dectwo dojrzałości. 

zgodnie z zapotrzebowaniem na 
rynku pracy powiat od lat rozwija 
kształcenie zawodowe.  najpopular-
niejszymi oddziałami w tegorocznej 
rekrutacji są: technik informatyk 
w zespole szkół im. Dezyderego 
chłapowskiego w Bolechowie oraz 
w zespole szkół nr 1 im. Powstań-
ców wielkopolskich w swarzędzu, 
technik logistyk także w zs nr 1 
w swarzędzu oraz w zespole szkół 
technicznych w tarnowie Podgór-
nym, technik mechatronik w zst 
w tarnowie Podgórnym, technik 
żywienia i usług gastronomicznych  
oraz technik automatyk ponownie 
w swarzędzkiej Jedynce. 
AK

Uczniowie muszą się spieszyć!
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KrótKo z powiatu

2 sierpnia 2022 r. o 
godzinie 13:00 ogło-
szone zostaną listy 
kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych
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poznań

rekLAMA

obecnie opłaty za postój na obsza-
rze strefy Płatnego Parkowania 
obowiązują od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-18:00. 1 
sierpnia godziny funkcjonowania 
strefy zostaną wydłużone o dwie 
godziny. zmiana dotyczy terenów 
Łazarza, wildy, części Jeżyc oraz 
Śródki, zagórza i ostrowa tum-
skiego. w Śródmiejskiej strefie 
Płatnego Parkowania, czyli na sta-
rym Mieście i fragmencie Jeżyc od 
ul. roosevelta do ul. Polnej, godzi-
ny płatnego postoju (8:00-20:00 od 
poniedziałku do piątku i 8:00-18:00 
w soboty) nie zmienią się.

nowe godziny obowiązywania 
opłat za parkowanie zostały przyjęte 
przez radę Miasta Poznania pod-
czas sesji w czerwcu i stanowią od-
powiedź na głosy płynące ze strony 
mieszkańców.

- kierowcy mieszkający przy 
ulicach objętych strefą Płatnego 
Parkowania wielokrotnie zwracali 
uwagę na problem ze znalezieniem 
miejsca postojowego po godzinie 
18:00, kiedy wracają do domów, 
a opłaty za postój przestają obowią-
zywać - mówi Piotr Libicki, zastęp-
ca dyrektora zDM ds. Przestrzeni 
Publicznej. -  to również jeden 
z najważniejszych wniosków płyną-
cych z przeprowadzonej pod koniec 

ubiegłego roku ankiety mieszkań-
ców. Liczymy, że wydłużenie godzin 
działania strefy do 20:00 poprawi 
dostępność miejsc postojowych dla 
osób mieszkających przy objętych 
nią ulicach - dodaje.

Korekta granic  
i nowe ulice w SPP 
nowe godziny obowiązywania 

opłat za postój to nie jedyne zmiany 
w sPP w tym roku. 3 października 
płatnym parkowaniem objęte zo-
staną ulice: Berdychowo, Piotrowo 
i Św. roch, czyli obszar ograniczony 
ulicami wyszyńskiego, Jana Paw-
ła ii, krzywoustego oraz korytami 
warty i cybiny.

Ponadto zmienione zostaną gra-
nice istniejącej sPP/ŚsPP na Ła-
zarzu i starym Mieście. w obszar 
płatnego postoju zostanie włączona 
północna strona ul. hetmańskiej 
oraz wschodnia strona ulic rey-
monta i Przybyszewskiego. za po-
stój trzeba będzie zapłacić w rejonie 
cytadeli na ul. Pułaskiego i Armii 
Poznań, a także na pozostających 
dotychczas poza strefą fragmen-
tach ul. cichej, al. niepodległości 
i w sąsiedztwie dworca PkP Poznań 
garbary. korekta granic sPP/ŚsPP 
również zacznie obowiązywać od 3 
października. ZDM

od dzisiaj parkowanie w poznańskiej 
strefie Płatnego Parkowania będzie 
obowiązywać do godziny 20:00. 
To odpowiedź na uwagi mieszkańców 
mających problemy ze znalezieniem 
miejsca po godz. 18:00, kiedy strefa 
przestawała obowiązywać

Zmiany 
w Strefie 
Płatnego 
Parkowania 
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Od 1 sierpnia płatny postój w SPP będzie wydłużony do godz. 20.

o Poznaniu czytaj 
także na

naszglospoznanski.pl

na rozkładach jazdy obowiązują-
cych od 1 sierpnia, które znajdą się 
na przystankach komunikacji miej-
skiej, w prawym dolnym rogu, zo-
staną umieszczone specjalne kody 
Qr. Dzięki nim będzie można wy-
godnie sprawdzić, o której godzinie 
odjedzie nasz tramwaj lub autobus.

każdy z podróżujących w mo-
mencie zeskanowania kodu, auto-
matycznie przeniesie się na stronę 
internetową wirtualnego Monito-
ra, gdzie na bieżąco wyświetlane 
są rzeczywiste godziny odjazdów 
autobusów czy tramwajów z danego 
przystanku. 

Dostęp do wM uzyskujemy po-
przez wygenerowanie kodu Qr lub 
wejście stronę internetową: www.
peka.poznan.pl/vm/. korzystając ze 
witryny www, konieczne jest wpisa-
nie interesującej nas linii, przystan-
ku oraz kierunku jazdy.

wirtualny Monitor pokazuje od-
jazdy pojazdów na liniach nie tylko 
na terenie Poznania, ale także na 
liniach podmiejskich ztM.

wirtualny Monitor wyświetla 
informacje w czasie rzeczywistym 
i jest na bieżąco aktualizowany, 
dlatego jeśli np. na trasie nasze-
go tramwaju/autobusu pojawi się 
problem uniemożliwiający płynny 
przejazd, czas odjazdu nie będzie 
się zmniejszał. Może być także taka 
sytuacja, że autobus utknie w „kor-
ku”. wówczas czas odjazdu może 
się wydłużyć. czas odjazdu poda-
wany w minutach (np. 4 min) doty-
czy linii, na których pojazd znajdu-
je się na już trasie, natomiast czas 
godzinowy odjazdu (np. 12:25) 
dotyczy linii, dla których pojazd nie 
rozpoczął jeszcze kursu. wM pre-
zentuje informacje  maksymalnie 
do 30 minut przed odjazdem z da-

nego przystanku.
w momencie kiedy pojazd do-

jeżdża do przystanku, znajduje się 
na nim lub z niego odjeżdża, na 
wirtualnym Monitorze pojawia 
się migająca informacja „<1 min” 
w kolorze niebieskim. z wirtualne-
go Monitora dowiemy się również 
czy kurs jest obsługiwany pojazdem 
niskopodłogowym, czy tylko z niską 
podłogą w środkowym części (Mo-
derus Beta), czy jest wyposażony 
w rozkładaną rampę, klimatyzację 
przestrzeni pasażerskiej oraz czy 
na pokładzie znajduje się ładowarka 
usB. Pojawi się również informa-
cja, czy w pojeździe jest dopuszczo-
na możliwość przewozu rowerów 
zgodnie z zapisami w regulaminie 
przewozów. wirtualny Monitor to 
również źródło informacji o zmia-
nach w kursowaniu linii, które na-
stępują na sieci ztM. ZTM

Kody QR na rozkładach jazdy
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remont Pst potrwa kilka miesięcy 
i będzie podzielony na dwa zasadni-
cze etapy. Pierwszy z nich realizowa-
ny będzie pomiędzy ul. roosevelta 
a przystankiem słowiańska. Drugi - 
na odcinku pomiędzy przystankami 
słowiańska a szymanowskiego.

w pierwszym etapie, który po-
trwa maksymalnie 6 miesięcy, za-
mknięta będzie cała trasa, a wzdłuż 
niej uruchomiona zostanie linia au-
tobusowa „za tramwaj” t12.

Linia t12 kursować będzie z os. 
sobieskiego do przystanków tram-
wajowych 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  
- 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 tram-
waj” nr T12 prawdopodobnie nie 
obsłuży w całości takiej liczby pa-
sażerów, która podróżowała trasą 
Pst. z tego powodu warto skorzy-
stać z innych linii autobusowych, 

które pozwolą dojechać 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 
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 od-
cinku powinni rozważyć korzystanie 
bezpośrednio z linii tramwajowych 
nr 4 i 15 z pętli Połabska oraz z li-
nii autobusowych nr 168, 169, 171, 
174, 182, 190, a także z dowożących 
do trasy naramowickiej linii nr 178, 
183, 185 i 322.

• Komunikację nocną zapewnią 
linie autobusowe nr 231 i 232.

zawieszone zostaną natomiast 
nocne linie tramwajowe nr 201 
i 202.

szczegółowy przebieg tras linii 
tramwajowych oraz autobuso-
wych linii nocnych za tramwaj od  
1 sierpnia można znaleźć na stronie 
ztM. AW

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

Od 1 sierpnia remont PST
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od 1 sierpnia na zmodernizowane 
torowisko na ulicy 28 czerwca 1956 
r. wracają tramwaje. Pasażerowie 
z wildy będą mieli do dyspozycji 
linie nr 2, 10 i dodatkowy tramwaj 
nr 93 łączącą pętle starołęka PkM 
i Dębiec PkM.

w związku z wprowadzanymi 
zmianami układu komunikacyjnego 
od 1 sierpnia  zmieni się także prze-
bieg tras turystycznej linii nr 0 oraz 
autobusowej nr 176. od poniedział-
ku nie będzie funkcjonować zastęp-
cza linia autobusowa t2.  

tramwajowa obsługa komuni-
kacyjna wildy od poniedziałku - 1 
sierpnia: 

Linia nr 2
ogroDY - Dąbrowskiego - kra-

szewskiego - rondo kaponiera - 
Most Dworcowy - Matyi - wierzbię-
cice - 28 czerwca 1956r. - DĘBiec 
PkM

Linia nr 10
BŁAŻeJA - naramowicka - wil-

czak - winogrady - Pułaskiego - 
Most teatralny - rondo kaponiera 
- roosevelta - Matyi - wierzbięcice - 
28 czerwca 1956r. - DĘBiec PkM

Linia nr 93
stAroŁĘkA PkM - starołęc-

ka - rondo starołęka - zamenhofa 
- rondo rataje - krzywoustego - 
królowej Jadwigi - górna wilda  - 

28 czerwca 1956 r. - DĘBiec PkM
zmiany na liniach 0, 176 oraz t2 

od poniedziałku - 1 sierpnia (tłu-
stym drukiem zaznaczono zmiany 
tras)

Linia nr 0
gAJowA - zwierzyniecka - kra-

szewskiego - Dąbrowskiego - ro-
osevelta - Matyi - królowej Jadwigi 
- górna wilda - 28 czerwca 1956 
r. - zajezdnia Madalińskiego - het-
mańska - głogowska - roosevelta 
- Dąbrowskiego - kraszewskiego - 

zwierzyniecka - gAJowA
z uwagi na zmianę trasy, zmienią 

się także godziny odjazdów dla linii 
turystycznej nr 0:

• z Gajowej o godz.: 11:10, 12:20, 
13:20, 15:10, 16:20, 17:20,

• z Zajezdni Madalińskiego 
o godz.: 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
16:40, 17:40.

Przystanki dla linii nr 0: rynek 
Jeżycki, Most teatralny, rondo 
kaponiera, Most Dworcowy, Po-
znań główny, wierzbięcice, rynek 
wildecki, zajezdnia Madalińskie-
go, głogowska/hetmańska (na ul. 
głogowskiej), Dworzec zachodni, 
Most Dworcowy.

Dni kursowania linii pozostają 
bez zmian.

Linia nr 176 - autobus wróci na  
stałą trasę, od ulicy rolnej przez 
hetmańską i Dolną wildę do ulicy 
Żelazka w obu kierunkach.

os. DĘBinA - Łozowa - cze-
chosłowacka - Dolna wilda - rolna 
- hetmańska - Dolna wilda - Żelaz-
ka - Droga Dębińska - strzelecka 
- kazimierza wielkiego - Mostowa 
- garbary - gArBArY PkM

Linia nr T2 - likwidacja autobu-
su zastępczego kursującego na czas 
modernizacji torowiska na ul. 28 
czerwca 1956 r.
ZTM

Powrót tramwajów 
na ul. 28 Czerwca 1956 r.
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od 1 sierpnia tramwaje przestaną 
jeździć po łuku torowym na pl. wio-
sny Ludów. zostanie on zdemonto-
wany. Do przystanków: wrocławska 
oraz Plac wiosny Ludów dojeżdżać 
będą tramwaje wahadłowe. 

Likwidacja jest konieczna z uwagi 
na zużycie elementów infrastruktu-
ry oraz konieczność wymiany torów 
na węźle rozjazdowym na pl. wio-
sny Ludów przed uruchomieniem 
komunikacji tramwajowej w kie-
runku Al. Marcinkowskiego. Aby 
zapewnić komunikację w tym rejo-
nie miasta oraz umożliwić dojazd 
tramwajów do centrum od strony 
AwF oraz węzła kórnicka, urucho-
mione zostaną linie tramwajowe nr 
95 oraz 99.

Linia nr 95

kÓrnickA - most Świętego ro-
cha - Dowbora-Muśnickiego - Le-
wandowskiej - wrocŁAwskA

Linia nr 99
AwF - strzelecka - PLAc wio-

snY LuDÓw.
trasy tramwajów linii nr 5 i 9, 

które do tej pory korzystały z łuku, 
zostaną zmienione. na linii nr 5 
tramwaje będą kursować z górczy-
na do unii Lubelskiej, natomiast 
linia nr 9 zostanie zawieszona (na 
części trasy zastąpi ją dodatkowa 
linia tramwajowa nr 93).

więcej informacji o zmianach 
wprowadzanych od 1 sierpnia na 
stronie ztM w komunikatach 
o remoncie trasy Pst oraz otwarciu 
zmodernizowanego torowiska na 
ulicy 28 czerwca 1956 r. ZTM

Zmiany tramwajowe 
przy pl. Wiosny Ludów
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Od 1 sierpnia w związku z powro-
tem tramwajów na ul. 28 Czerwca 
1956 r. na swoją stałą trasę wrócą 
także autobusy linii nr 176.

Łuk na skrzyżowaniu placu Wiosny Ludów i Podgórnej od 1 sierpnia 
nie będzie funkcjonował.
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Dopiewo

wspominanie o końcu wakacji, 
gdy jesteśmy na ich półmetku, za-
zwyczaj nie ma sensu. inaczej jest 
jednak w  tym przypadku. Podpo-
znańska gmina Dopiewo zaprasza 
na kulturalno - sportowe „Pożegna-
nie wakacji” do skórzewa, które 
odbędzie się w sobotę 3 września 
w dwóch lokalizacjach tej miejsco-
wości – w parku i na terenie sporto-
wym przy szkole nr 2.

Park od 16:00 wypełnią dźwięki 
popu i latino. Muzyczną gwiazdą 
wydarzenia będzie Michał szczy-
gieł. wcześniej na scenie pojawi się 
formacja candela, złożona z muzy-
ków o południowoamerykańskim  
rodowodzie. nie zabraknie poka-
zów tanecznych i animacji. Będzie 
można nauczyć się kroków tańców 
latino i nowe umiejętności na miej-
scu odrazu wykorzystać. Po kon-
certach scenę przejmie kubański 
DJ osmar, z którym zabawa potrwa 
w skórzewskim parku do północy. 

z kolei przy szkole podstawowej 
nr 2 w skórzewie i „orliku 2012”, 
na terenie gminnego ośrodka 

sportu i rekreacji, między 14:00 
a 18:00, będzie można wziąć udział 
w zabawach sprawnościowych.  
odbędzie się tu bieg z  przeszkoda-
mi „runmageddon kids”, przezna-
czony dla dzieci w wieku od 4 do 14 
lat - rozgrywany w kilku odsłonach, 
dla różnych kategorii wiekowych. 
Młodzież od 15 roku życia i dorośli 
będą mogli sprawdzić własną kon-
dycję i poznać słabości na 70-me-
trowym torze przeszkód „ninja 
worrior”. 

Michał Szczygieł 
Michał jest młodym polskim 

wokalistą. wykonuje nowoczesny 
pop, będący mieszanką różnych 
stylów. nie zawiodą się ci, którzy 
lubią taneczne  hity o  klubowym 
rodowodzie, elementy urban, ze 
szczyptą letniej nostalgii. rok 
temu ukazała się debiutancka płyta 
Michała „tak jak chcę” - pokryta 
sześcioma warstwami platyny. to 
on wylansował takie przeboje jak 
„nic tu po mnie”, „spontan” czy 
„więcej”. Ma na koncie również 

kilkanaście duetów z innymi ar-
tystami i kilkanaście teledysków. 
Pod koniec lipca tego roku świa-
tło dzienne ujrzała na You tube 
filmowa zapowiedź jego drugiego 
krążka „Adrenalina”. kariera pio-
senkarza nabrała rozpędu w 2017 
r., po udziale w telewizyjnym show 
„the Voice of Poland”, gdzie miał 
szansę się zaprezentować ogólno-
polskiej publiczności i z tej szansy 
skorzystał (zajął 3 miejsce). Fre-
kwencja na koncertach, granych 
w całej Polsce oraz miliony odsłon 
utworów w internecie - dowodzą, 
że zwolenników talentu Michała 
szczygła nie brakuje. 

warto zapisać w kalendarzu tę 
datę: sobota 3 września – skórzewo 
w gminie Dopiewo. szczegóły już 
wkrótce na dopiewo.pl . zaprasza-
my.

Muzyczną gwiazdą wydarzenia, które zaplanowano 
na 3 września w skórzewie, będzie Michał szczygieł. 
Na scenie pojawią się także formacja Candela i DJ Osmar 

Podsumuj wakacje 
z gminą Dopiewo
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Formacja Candela. DJ Osmar.
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Michał Szczygieł.

informacji z gminy Dopiewo 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl
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ogŁoszeniA

- gotowy jest już wykop pod zbior-
nik retencyjny na deszczówkę 
i wody roztopowe. wykonawca 
kontynuuje prace związane z prze-
budową sieci uzbrojenia terenu, 
buduje także konstrukcję bezkoli-
zyjnego przejazdu pod torami ko-
lejowymi. trwają również roboty 
związane z wiaduktem kolejowym 
na torze w kierunku Berlina oraz 
kładką dla pieszych i rowerzystów - 
mówi tomasz Płóciniczak, dyrektor 
ds. przygotowania i realizacji inwe-
stycji w spółce Poznańskie inwesty-
cje Miejskie.

zakończenie prac planowane jest 
na iV kwartał 2023 r. Po stronie Po-
znania trwa zbrojenie, szalowanie 
i betonowanie elementów konstruk-
cji przejazdu pod torami kolejowy-
mi. na placu budowy wykonano 
wykop pod podpory obiektu kolejo-
wego na torze w kierunku Berlina. 
obecnie wykonywany jest też wy-
kop pod podpory, które będą czę-
ścią kładki pieszo-rowerowej nad ul. 
grunwaldzką po stronie Poznania, 
wzdłuż torów kolejowych.

wykop pod zbiornik retencyjny 
powstał na terenie Plewisk. obiekt 
posłuży do odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z tere-

nu węzła grunwaldzka. całkowita 
pojemność zbiornika będzie liczyła 
2100 metrów sześciennych, nato-
miast planowana głębokość całko-
wita to ok. dwa metry.

wokół zbiornika powstała także 
kanalizacja deszczowa, w ostatnich 
tygodniach prace te prowadzo-
ne były w rejonie ul. szałwiowej 
i kminkowej. wykonawca zajmuje 
się również branżą elektroenerge-
tyczną (układa kable konieczne do 
zasilania przyszłej infrastruktury 
i oświetlenia) oraz teletechniczną. 
równolegle kontynuowane są ro-
boty związane z przyłączami do po-
sesji. w okolicy peronu kolejowego 
po stronie Plewisk powstaje nasyp 
pod planowany węzeł autobuso-
wy. wyburzono również budynki 
kolidujące z nowym układem przy 
skrzyżowaniu ul. grunwaldzkiej 
i wołczyńskiej, dzięki czemu rozpo-
czynają się prace w zakresie kolejnej 
branży uzbrojenia terenu - wodocią-
gu.

realizowana aktualnie inwesty-
cja połączy różne środki transportu 
w jednym miejscu i umożliwi bez-
kolizyjny przejazd pod torami trasy 
kolejowej e20. Przy stacji kolejowej 
Poznań Junikowo powstanie węzeł 

przesiadkowy. Pętla autobusowa 
w rejonie peronu PkP umożliwi 
szybką przesiadkę pomiędzy pocią-
gami i autobusami „drzwi w drzwi”. 
uzupełnieniem będą parkingi typu 
„parkuj i jedź” dla samochodów 
i rowerów. obiekt będzie dostoso-
wany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

inwestycja pozwoli więc na zwięk-
szenie udziału kolei i autobusów 
w codziennych podróżach. Dzięki 
budowie przejazdu pod torami ko-
lejowymi w ciągu ul. grunwaldz-
kiej, piesi, rowerzyści i kierowcy 
nie będą już musieli czekać przed 
opuszczonym szlabanem. Ponadto 
na ul. grunwaldzkiej, na odcinku od 
ul. twardogórskiej do ul. wołczyń-
skiej, powstanie ok. kilometrowa 
droga z chodnikami i ścieżkami ro-
werowymi.

w rejonie inwestycji obowią-
zuje czasowa organizacja ruchu. 
kierowcy poruszający się między 
Poznaniem i Plewiskami mogą ko-
rzystać z tymczasowego przejazdu 
kolejowego w ciągu ul. grunwaldz-
kiej. Prosimy o zwracanie uwagi na 
bieżące oznakowanie oraz zachowa-
nie szczególnej ostrożności. 
PIM/AW

Postępuje budowa węzła przesiadkowego przy ul. 
grunwaldzkiej, na granicy Poznania i Plewisk. wykop pod 
zbiornik retencyjny jest już gotowy, powstaje także wygodny 
przejazd pod torami kolejowymi w ciągu ul. grunwaldzkiej. 
Będzie to miejsce łączące różne środki transportu: pociągi, 
autobusy, rowery i samochody

Węzeł przesiadkowy 
przy ul. Grunwaldzkiej

wzorem lat ubiegłych, gmina ko-
morniki uruchamia kolejną, piątą 
już edycję Budżetu obywatelskiego. 
i tym razem na projekty zgłaszane 
przez mieszkańców zostanie prze-
znaczona pula 600 tys. złotych, 
w podziale na zadania inwestycyjne 
oraz nieinwestycyjne.

całość konsultacji zostanie prze-
prowadzona elektronicznie na plat-
formie internetowej budżetu oby-
watelskiego gminy. 

nabór wniosków ruszy 15 sierp-
nia i potrwa miesiąc. zadania do 
budżetu obywatelskiego będzie 
mógł zgłosić każdy mieszkaniec 
gminy. głosowanie nad wybranymi 

pomysłami odbędzie się w paździer-
niku br.

zapraszamy mieszkańców gmi-
ny komorniki do zgłaszania i  pro-
mowania ciekawych pomysłów na 
rzecz najbliższego otoczenia. Mamy 
nadzieję, że kolejna edycja będzie 
cieszyła się równie dużym zaintere-
sowaniem jak poprzednie. to wyjąt-
kowa okazja do współdecydowania 
o tym, na co zostanie wydana część 
budżetu gminy. 

wszystkie niezbędne informacje 
o Budżecie obywatelskim gminy 
komorniki dostępne są na stronie 
internetowej www.komorniki.bu-
dzet-obywatelski.org. Red 

Rusza piąta edycja Budżetu 
Obywatelskiego Gminy 
Komorniki

28 lipca odbyło się podpisanie umo-
wy na wykonanie zadnia pn. „Bu-
dowa ul. regatowej, Żeglarskiej, 
wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiar-
skiej i Pływackiej w stęszewie etap 
iii – budowa ul. wioślarskiej i Pły-
wackiej”.

zadanie to będzie realizowane 
jeszcze w tym roku. Planowany 
koszt inwestycji wynosi 690 532,18 
zł.

wykonawcą zadania jest firma 
eurovia Polska s.A. Bielany wro-
cławskie. 
Red

W Stęszewie wybudują ulice 
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informacji z gminy stęszew 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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BuK

Bukowianie dobrze pamiętają, 
że przed laty w tym miejscu była 
szwalnia „Bukowianka” – wtedy 
największa firma w Buku, która 
zajmowała się produkcją głównie 
koszul męskich. w grudniu 2018 
roku podjęto decyzję o zamknięciu 
firmy, a w sierpniu 2020 roku gmina 
zakupiła obiekt i stała się właścicie-
lem terenu wraz z częścią obiektów 
położonych przy ul. Dobieżyńskiej.

Niezbędne dofinansowanie unijne
z uwagi na uruchomienie pro-

gramów pomocowych ze środków 
unijnych związanych z możliwością 
utworzeniem żłobka, gmina pod-
jęła decyzję o zagospodarowaniu 
jednego z budynków o powierzchni 
ok. 200 m² i jego przeznaczeniu na 
cele oświatowe. istniejący budy-
nek, gdzie wcześniej znajdowała się 
szwalnia nie był do tego przystoso-
wany. na mocy uchwały rady Mia-
sta i gminy Buk z 22 czerwca 2021 
roku utworzono Miejski Żłobek 
„Bukowianka” w Buku. w związku 
z tym konieczne było opracowanie 
projektu na przebudowę obiektu 
w celu otworzenia żłobka. wymie-
nić trzeba było prawie wszystkie 
elementy budynku, począwszy od 
instalacji po elementy konstruk-
cyjne. w ramach inwestycji prze-
prowadzono prace związane ze 
stolarką okienną i drzwiową, ocie-
plono ściany zewnętrzne oraz dach, 
zmieniono układ funkcjonowania 
pomieszczeń, wykonano również 
prace instalacyjne, założono nowe 
sanitariaty i przygotowano zaplecze 
kuchenne.

na tak ważną inwestycję należało 
wygospodarować pieniądze w bu-
dżecie gminy, a ponadto pozyskać 
dofinansowanie ze środków progra-
mu unijnego oraz programu rządo-
wego. koszt projektu wyniósł ponad 
2,2 mln zł, z czego dopłata w wy-
sokości 1.492.575 zł to dofinanso-
wanie pozyskane z programów: 
„Maluch+” i wielkopolskiego re-
gionalnego Programu operacyjne-
go na lata 2014-2020 (z programu 
„Maluch+” – 666.000 zł, z progra-
mu wrPo – 832.575 zł).  zgodnie 

z przeznaczeniem programu, rodzi-
ce doświadczający trudności z funk-
cjonowaniem zawodowym z powo-
du braku opieki nad dzieckiem do 
lat 3, mają szansę wrócić na rynek 
pracy. Po ustaniu dofinansowania 
z ue, które będzie trwać trzy lata, 
żłobek będzie utrzymywać gmina ze 
środków własnych, ale nadal ubie-
gając się także o środki zewnętrzne.

Odpowiedź na potrzeby rodziców
kameralny żłobek miejski „Buko-

wianka” mieści się w parterowym, 
nowoczesnym i funkcjonalnym bu-
dynku. Ma dwie sale do zabaw, szat-
nię, dwa pomieszczenia kuchenne, 
dwie łazienki (dla dzieci i persone-
lu), pomieszczenie techniczne, po-
kój dla opiekunów, pomieszczenie 
socjalne. obiekt dysponuje ogrze-

waniem podłogowym. „Bukowian-
ka” została wyposażona w sprzęty 
i pomoce dydaktyczne wspierające 
rozwój dzieci. z sali głównej jest 
wyjście na taras z płytami gumo-
wymi i plac zabaw, dzięki czemu 
na spacery nie trzeba wychodzić 
poza teren budynku. Posiłki nie są 
przygotowywane na miejscu, ale są 
dostarczane przez firmę cateringo-
wą, która specjalizuje się w zakresie 
świadczenia tego typu usług.

Placówka jest czynna pięć dni 
w tygodniu, w godz. od 7:00 do 
18:00, a zajęcia są prowadzone 
zgodnie z planem opiekuńczo-wy-
chowawczym i edukacyjnym dosto-
sowanym do możliwości rozwojo-
wych dzieci.

– Żłobek jest odpowiedzią na po-
trzeby rodziców, chcących skutecz-

nie łączyć życie rodzinne z aktywno-
ścią zawodową. ta inwestycja była 
bardzo oczekiwana, zarówno przez 
rodziców małych dzieci, jak i przez 
całą lokalną społeczność. obiekt 
nie tylko zyskał nowe życie i będzie 
służyć najmłodszym mieszkańcom, 
ale jest kolejnym w gminie budyn-
kiem zrewitalizowanym – mówi 
burmistrz Mig Buk Paweł Adam. 
i kontynuuje: – w momencie apli-
kowania o środki zewnętrzne dla 
prowadzenia tego typu placówki 
musieliśmy wówczas mieć na uwa-
dze obostrzenia i ograniczenia zwią-
zane z pandemią, stąd podjęliśmy 
odpowiedzialną decyzję, abyśmy 
w momencie rozpoczęcia funkcjo-
nowania żłobka przyjąć 19 dzieci, 
jednak docelowo budynek jest przy-
gotowany, abyśmy mogli przyjąć 

w przyszłości 39 dzieci. Mając na 
uwadze dalszy rozwój gminy już 
teraz rozważamy, aby gmina samo-
dzielnie bądź w partnerstwie z inny-
mi podmiotami mogła w przyszłości 
zwiększyć liczbę miejsc dedykowa-
nym dzieciom w wieku żłobkowym. 
swego czasu osobiście zabiegałem, 
jeszcze nie będąc burmistrzem, aby-
śmy skutecznie pozyskali na ten cel 
środki zewnętrzne i dobrze się stało, 
że jako gmina staliśmy się właśnie 
teraz beneficjentem w ostatnim już 
naborze konkursowym w minionej 
finansowej perspektywie unijnej. 
zapewniam jako burmistrz, na tym 
przykładzie inwestycyjnym jak i in-
nych, na które pozyskaliśmy środki, 
że nie poprzestaniemy na swoich 
staraniach, aby sprostać oczekiwa-
niom mieszkańców. EWA

w lipcu przeprowadzone zostały 
prace związane z drugim etapem 
modernizacji oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta i gminy Buk.

wymienionych zostało ponad 
1000 sztuk nieekonomicznych so-
dowych opraw oświetleniowych 
na energooszczędne oprawy typu 
LeD. nowe oświetlenie zainstalo-
wane zostało m.in. w sołectwach 
Dobra-sznyfin, szewce, Dakowy 
suche, Pawłówko-wiktorowo, wy-
soczka-Żegowo-wygoda.

kolejnym etapem, po zakoń-
czeniu wymiany opraw, będzie 
rozbudowa sieci o dodatkowe 

punkty świetlne, których potrzebę 
wcześniej zgłaszali mieszkańcy. Pla-
nowane rozpoczęcie tego przedsię-
wzięcia jest przewidziane na prze-
łom września i października br.

zrealizowanie modernizacji 
i rozbudowy oświetlenia ma na celu 
zarówno zmniejszenie zużycia ener-
gii potrzebnej do zapewnienia nie-
zbędnego poziomu oświetlenia, jak 
i poprawę bezpieczeństwa w całej 
gminie. ZS
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25 lipca rozpoczął działalność nowo otwarty miejski żłobek przy ul. Dobieżyńskiej 1A w Buku, który jest 
pierwszą tego typu placówką w gminie

Miejski żłobek „Bukowianka”

Gmina Buk modernizuje oświetlenie
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 informacji z gminy Buk 

szukaj także na 
naszglospoznanski.pl
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zakończyły się prace budowlane 
polegające na montażu mini par-
ku linowego w  Błażejewie przy ul. 
rybackiej, etap prac obejmował 
montaż dziewięciu sztuk słupów 
z podestami oraz ośmiu elementów 
uzupełniających między słupami. 
Mini park linowy umożliwia przej-

ście po ruchomych kłodach, linach, 
słupkach i  pomostach, dzięki któ-
rym jego użytkownicy ćwiczą rów-
nowagę i  zręczność. wykonawcą 
zadania była firma Argon klau-
diusz Półtorak z  Przemyśla. całko-
wity koszt inwestycji to 36 809,61 
zł. ŁG

zawiązał się już społeczny komitet, 
a włodarze instytucji związanych ze 
spuścizną Działyńskich i  zamoy-
skich objęli patronat nad inicjaty-
wą. Pomnik ustawiony zostanie na 
skwerze u  zbiegu ulic Poznańskiej 
i  Poprzecznej w kórniku. zapro-
ponowano, by wykorzystać udany 
projekt Michała gąsienicy-szosta-
ka, na podstawie którego powstał 
pomnik na krupówkach w zako-
panem. 

komitet nawiązał kontakt 
z  twórcą projektu oraz klu-
bem im. władysława zamoy-
skiego, który był inicjatorem 
budowy monumentu w  stoli-
cy tatr. trwa opracowywanie 
koncepcji zagospodarowania 
skweru i usytuowania pomnika. 
inicjatywa spotkała się z  życzli-
wością samorządu oraz wsparciem 
Fundacji zakłady kórnickie. 

każdy będzie mógł włączyć się 
w  dzieło budowy pomnika wła-
dysława zamoyskiego w  kórniku. 
kórnickie stowarzyszenie ogoń-
czyk prowadzi zbiórkę publiczną 
(zarejestrowaną przez MswiA pod 
numerem 2022/3269/or), w  któ-
rej pomagać będą kórniccy harcerze 
oraz członkowie stowarzyszenia 
Legion. 

każda osoba, która na rzecz 
zbiórki ofiaruje niemniej niż 10 zł 
może zdobyć specjalnie wyemito-
waną, numerowaną cegiełkę. ce-
giełki mają nominały od 10 do 500 
zł. 

zdobyć je można podczas wyda-
rzeń kulturalnych na terenie gmi-
ny (pierwsza okazja była 31 lipca 
podczas koncertu w  ramach Let-
niego Festiwalu Muzyka z  kórnika 
w Arboretum) na stoisku komitetu. 
cegiełki dostępne będą także od 

sierpnia w redakcji „kórniczanina” 
(plac niepodległości 41) w  godzi-
nach urzędowania oraz w  Domu 
integracji Międzypokoleniowej – w   
sierpniu we wtorki i czwartki w go-
dzinach 17:00-19:00.

wsparcie na rzecz budowy moż-
na wpłacać również na konto: 

Kórnickie Stowarzyszenie 
Ogończyk 

77 1090 1418 0000 0001 
5050 7896 

Prosimy o zachowanie cegie-
łek, gdyż społeczny komitet 
Budowy planuje niespodzianki 
dla osób, które staną się ich po-

siadaczami.
osoby i  instytucje chcący wes-

przeć inicjatywę większymi kwota-
mi, mogą kontaktować się z redak-
cją „kórniczanina” pod adresem 
korniczanin@kornik.pl lub pod nr. 
telefonu 601 179 596. wpłaty po-
wyżej 1000 zł zostaną uhonorowa-
ne specjalnymi certyfikatami. 
ŁG 

KórniK

za ponad dwa lata przypada 100. rocznica śmierci 
władysława zamoyskiego. grupa mieszkańców gminy 
kórnik zaproponowała uczczenie pamięci zasłużonego 
Kórniczanina, Wielkopolanina, Polaka poprzez 
wybudowanie tu jego pomnika

Wybudujmy pomnik 
Zamoyskiemu

o gminie kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

koniec czerwca i  lipiec bieżącego 
roku obfitowały na terenie gminy 
kórnik w  interesujące wydarzenia 
kulturalne. zaczarowane ogniem, 
tańcem i  dźwiękiem „wianki”, 
coroczny Letni Festiwal Muzyka 
z  „kórnika” oraz inne koncerty 
przyciągały rzesze widzów i dostar-
czały niezapomnianych wrażeń.

kórnickie „wianki” odbyły się 25 
czerwca na Błoniach. na tafli jezio-
ra wylądowały kwietne wianuszki, 
które wcześniej tworzono podczas 

zajęć warsztatowych. wystąpił chór 
castellum cantans pod batutą Da-
riusza tabisza, a na zakończenie, 
pełen ekspresji spektakl przedstawił 
zespół Art Dance.

Muzyka z  kórnika gra już po 
raz siedemnasty. koncert inaugu-
racyjny odbył się 3 lipca na placu 
niepodległości, a  utwory operowe 
i  operetkowe zaprezentowali soli-
ści: Lucyna Białas (sopran) i  Piotr 
kalita (tenor) z towarzyszeniem ka-
meralnej orkiestry teatru wielkiego 

w Poznaniu pod dyrekcją tadeusza 
Żmijewskiego. 10 lipca zuzanna 
kaczmarek i  wojciech Daniel oraz 
grupa Art Dance zaprezentowa-
li program złożony ze szlagierów 
musicalowych. tydzień później 
kórniczanie znów okazali solidar-
ność z  ukrainą, a  pomógł w  tym 
zespół DAgADAnA.  24 lipca Anna 
Michalak i  retro Boys (klaudiusz 
kapłon, sławomir olgierd kram 
i  dyrektor festiwalu tomasz racz-
kiewicz) wcielali się w  gwiazdy es-

trady i  przypomnieli hity festiwali 
w sopocie i opolu. kolejne koncerty 
w każdą niedzielę, do 14 sierpnia, 
o godzinie 18:00 w Arboretum kór-
nickim. 

wykorzystując scenę festiwalo-
wą, która przez niemal miesiąc stała 
na rynku, zorganizowano także kon-
cert z okazji Dnia kobiet (w marcu 
obowiązywały jeszcze ograniczenia 
pandemiczne). wystąpił sławek 
uniatowski, który 22 lipca w  towa-
rzystwie zespołu zaśpiewał swoje, 

autorskie utwory oraz aranżacje 
utworów zbigniewa wodeckiego 
i  Andrzeja zauchy i  innych. Dzień 
później swój kunszt wokalny w  re-
pertuarze m.in. Presleya i  sinatry 
zaprezentował kórnickiej publicz-
ności Mirosław niewiadomski.

nie można nie wspomnieć o Mu-
zycznej Plaży na Błoniach, wystę-
pie zespołów Drzemka i  Muchy 
podczas festynu zorganizowanego 
w kamionkach 3 lipca oraz Festiwa-
lu „Batyskaf” 23 lipca. ŁG
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Muzyka z Kórnika i nie tylko

Plac zabaw 
w Dachowie

zakończono budowę placu zabaw 
we wsi Dachowa (gm. kórnik) przy 
ul. nowina. inwestycję, której wy-
konawcą była firma grupa hydro 
sp. z o.o. sp.k. z Mosiny odebrano 
24. 06. 2022 r. zakres zamówienia 
obejmował dostawę i  montaż ze-
stawu zabawowego ze zjeżdżalnią, 
huśtawkę wahadłową podwójną, 

huśtawkę bocianie gniazdo, bujaka 
podwójnego wraz z  nawierzchnią 
bezpieczną pod częścią urządzeń 
a także ławek, kosza na śmieci i re-
gulaminu placu zabaw oraz ogro-
dzenia terenu placu zabaw. cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
157.229,93 zł. 
ŁG

Mini park 
w Błażejewie
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na uczestników czeka podwójne 
świętowanie bowiem nie tylko z po-
wodu jego długiego oczekiwania, 
ale również ze względu na to, że bę-
dzie to jubileuszowa 10. edycja. 

tradycyjnie już wydarzenie od-
będzie się w Lusowie na placu „u 
księdza za płotem”.  w tym roku 
20 sierpnia. Festiwal uświetnią zna-
komici polscy artyści: Blue wave 
Band, nocna zmiana Bluesa, Ania 
rusowicz, Jagoda kret. 

na scenie usłyszymy nie tylko 
czołowych bluesowych wykonaw-
ców, ale i zdolnych debiutantów. na 
głównej zaprezentuje się czwórka 
finalistów konkursu, którego prze-
wodniczącym będzie, tradycyjnie 
już – ryszard gloger, znawca blu-
esa i  dziennikarz muzyczny znany 
z anteny radia Poznań. Dla laureata 
grand Prix przewidziano nagrodę 
w wysokości 3 500 zł oraz zaprosze-
nie na kolejną edycję festiwalu.

Festiwal BLusowo to więcej niż 
blues, to dobra muzyka i wspól-
na zabawa, ale również integracja 
międzypokoleniowa. Do Lusowa 
zapraszamy wszystkich członków 
rodziny bowiem w  programie za-

planowane są również atrakcje dla 
dzieci. w przygotowanej specjalnie 
na tę okazję „strefie Dziecięcej” 
będą gry i  zabawy, a  także koncert 
wujka ogórka. wieczorem po kon-
cercie Anny rusowicz w  Leśnym 
zakątku rozpocznie się Jam session 
z  Joanną Pilarską, naszą rodzimą 
bluesmenką. Festiwal BLusowo 
organizowany jest przez gminny 
ośrodek kultury sezAM oraz gmi-
nę tarnowo Podgórne, a sponsorem 
wydarzenia jest firma schattdecor. 
zapraszamy! GOK Sezam

tarnowo poDgórne

6 lipca komisja Porządku Pu-
blicznego i Bezpieczeństwa rady 
gminy tarnowo Podgórne odbyła 
posiedzenie w związku ze złożoną 
przez radną Agnieszkę Adamską, 
petycją, dotyczącą problemu dro-
nów latających nad prywatnymi 
posesjami w górze. Autorka pod-
kreślała obawy mieszkańców zwią-
zane z możliwością wykorzystywa-
nia dronów w celu oględzin posesji 
przed potencjalnymi włamaniami. 
na posiedzenie komisji zaprosze-
ni zostali komendant komisariatu 
Policji w tarnowie Podgórnym i ko-
mendant straży gminnej tarnowo 
Podgórne. 

w wyniku obrad ustalono, że nie-
stety aktualnie obowiązujące przepi-
sy nie regulują w jednoznaczny spo-
sób kwestii zakazu latania statkiem 
bezzałogowym (jakim jest dron) 
w bardzo bliskiej odległości od nie-
ruchomości prywatnych. Przepisy 
mówią o zakazie latania powyżej wy-
sokości 120 m n.p.m., czy też stre-
fach zakazu lotów (lotniska, tereny 
militarne czy areszty śledcze i za-
kłady karne). w samym tarnowie 
Podgórnym ani w górze takie tereny 
jednak nie występują (jedynym ta-
kim miejscem na terenie gminy są 
okolice lotniska Ławica).

Przedstawiciele służb zaapelowa-
li, by zachować spokój i rozsądek 
w kwestii dronów. Do teraz  nie od-
notowano związków pomiędzy lata-
jącymi dronami a występowaniem 
przestępstw na danym terenie. nie 
każdy latający dron obsługiwany 
jest przez potencjalnego złodzieja. 
z drugiej strony  zwiększona czuj-
ność mieszkańców jak najbardziej 
jest właściwa. 

w przypadkach wyjątkowo uciąż-
liwego oddziaływania drona, poza 
zgłaszaniem takich przypadków te-
lefonicznie na policję czy do straży 
gminnej, zastosowanie mogą zna-
leźć także przepisy z art. 51 kodek-
su wykroczeń oraz rozporządzenia 
Ministra infrastruktury odnośnie 
lotnictwa. Przypadki takie zgłaszać 
można również jako zakłócenie 
w ruchu lotniczym do urzędu Lot-
nictwa cywilnego czy też oznaczać 
je na krajowej Mapie zagrożeń 
Bezpieczeństwa. 

nie zaleca się natomiast podej-
mowania prób neutralizacji bez-
załogowych statków lotniczych na 
własną rękę, gdyż może to nieść za 
sobą nawet odpowiedzialność kar-
ną. 
Rafał Pielucha
przewodniczący komisji 

wakacje na półmetku, więc gmi-
na tarnowo Podgórne prezentuje 
propozycje atrakcji i aktywności na 
sierpień. 

– zachęcamy mieszkańców w 
każdym wieku do wspólnego wypo-
czynku – mówi wójt tarnowa Pod-
górnego tadeusz czajka. – Przygo-
towaliśmy otwarte zajęcia sportowe, 
propozycje kinowe, warsztaty ar-
tystyczne i wiele innych, skierowa-
nych do dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych. 

Pełna oferta, przygotowana przez 
gminne jednostki, spółki i instytu-
cje, dostępna jest na gminnej stro-
nie internetowej oraz na słupach 

ogłoszeniowych. 
warto wykorzystać czas wakacyj-

ny na odkrywanie i rozwijanie swo-
ich zainteresowań. ARz  

Już w ostatni weekend sierpnia Pa-
łac Jankowice będzie gościł najlep-
szych z najlepszych wokalistów z 
całej Polski. wszystko to w ramach 
drugiej edycji ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki tarnowo Podgór-
ne. w tym roku festiwalowe święto 
odbędzie się od 26 do 28 sierpnia. 

– nasz festiwal wyróżnia przede 
wszystkim to, że śpiewający uczest-
nicy prezentują się przy akompa-
niamencie zespołu jazzowego – ko-
mentuje Jakub zachciał.

wyłonieni uczestnicy wezmą 
udział w tegorocznej edycji festi-
walu wykonując piosenki zbignie-
wa wodeckiego. Jest o co walczyć! 
najlepsi z najlepszych otrzymają 
nagrody pieniężne, unikatowe sta-
tuetki oraz dyplomy, a co najważ-
niejsze wystąpią podczas koncertu 
galowego przed mieszkańcami 
gminy tarnowo Podgórne.

znamy już osoby zakwalifikowa-
ne do udziału w drugiej edycji ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki 
tarnowo Podgórne.

– komisja miała ciężkie zadanie 
podczas oceniania nagrań, ponie-

waż poziom był bardzo wyrównany. 
Po burzliwych obradach i niekoń-
czących się rozmowach wyłoniono 
25 finalistów. ocenialiśmy dobór 
repertuaru, wokal, interpretację i 
ogólny wyraz artystyczny – komen-

tuje Monika rutkowska, dyrektor 
Pałacu Jankowice.

Lista osób zakwalifikowanych:
Maja sułtanowska – zielona góra
kamila kiecoń – ustroń
zuzanna glądys – grodziec
Aleksandra Jeznach – kętrzyn
Jakub herfort – Budzyń
Laura Mandelt – Budzyń
Julia gąska – rokietnica
Paulina Jeżewska – wrocław
Daria wojciechowska – złotniki
karolina kram-chojnacka – Po-
znań
szymon Piątkowski – Świecie
weronika szczepaniak – zbytków
Alicja Pieter – ruda Śląska
Paweł kozicz – Poznań
Paulina kowalska – gdynia
Aleksandra Pieczkowska – gorzów 
wielkopolski
sebastian Dudzik – warszawa

gabriela kurzac – stefanowo
karolina Ambroziak – Pułtusk
Justyna rainko – Białystok
Paulina Mielniczek – wąwolnica
weronika wiśniewska – zgierz
Monika trawicka – kopanino
olena Butkalyuk – nowa sól
Dawid wojnarowicz – Jasło.

Patronat nad wydarzeniem objęła 
Fundacja im. zbigniewa wodeckie-
go. to właśnie twórcza i kreatywna 
opieka nad dorobkiem zbigniewa 
wodeckiego, a także działalność 
edukacyjna oraz wspieranie talen-
tów są głównymi celami statutowy-
mi fundacji, założonej przez spad-
kobierców artysty w sierpniu 2017 r. 

szczegóły programu wydarzenia 
w Pałacu Jankowice oraz najnowsze 
informacje można śledzić na face-
bookowej stronie festiwalu oraz na 
www.tarnowo-podgorne.pl. JZ
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na to wydarzenie czekamy od dwóch lat. Po przerwie, 
z wielkim przytupem, do gminy Tarnowo Podgórne powraca 
Festiwal BLusowo 

X edycja Festiwalu 
BLusowo

Co z tymi dronami?

Wakacyjne propozycje 

Zapowiada się świetny festiwal!
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Scena, ul. Poznańska 2, Lusowo
15.00-17.00 konkurs – 4 
zespoły 
17.45 Blue wave Band
18.45 Jagoda kret
19.45 ogłoszenie wyników 
konkursu

20.15 sławek wierzcholski i noc-
na zmiana Bluesa 
21.30 Ania rusowicz 

Leśny Zakątek, ul. Poznańska 
10, Lusowo
22.45 Jam session Joanna 

Pilarska 

BLusowa Strefa Dziecięca 
ul. Poznańska 2, Lusowo
15.00 – 17.00 gry i zabawy, 
warsztaty
17.00 koncert wujka ogórka

PROGRAM   o gminie tarnowo Podgórne czytaj także na naszglospoznanski.pl

Nocna Zmiana Bluesa.

Ania Rusowicz.
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10 Dopiewo

Logger dostarczać będzie ornito-
logom z Polskiej grupy Badań nad 
Żurawiem (Polish crane research 
group) informacje online – takie 
m.in. jak: współrzędne geogra-
ficzne, wysokość, prędkość, tem-
peratura. zebrane w  ten sposób 
i przekazane satelitarnie informacje 
poszerzą wiedzę na temat gatunku, 
pozwolą   poznać nieznane nauce 
fakty z  życia   ptaków i  poprawić 
ich ochronę.

Polska grupa Badań nad Żu-
rawiem związana jest z  wielko-
polskim Parkiem narodowym. 
ufundowane przez gminę Dopiewo 
urządzenie jest pierwszym, które 
znajdować się będzie w  wyłącznej 
dyspozycji tej grupy - będzie ona 
mogła wykorzystywać je bez ograni-
czeń. urządzenie zostało założone 
zdrowemu osobnikowi, który przed 
zimą wybierze się w  pierwszą po-
dróż o  własnych skrzydłach w  cie-
plejsze rejony europy lub do Afryki. 
Dane z migracji i pobytu będą prze-
kazywane przez logger, posiadający 
baterie słoneczne, online.

Przywilejem fundatora logge-
ra było nadanie imienia ptakowi, 
który został w niego wyposażony. 
sprawa była oczywista – żurawica 
otrzymała imię DoP. znajdują-
ce się na terenie gminy Dopie-
wo trzcielińskie Bagno, będące 
częścią   wielkopolskiego Parku 
narodowego, jest siedliskiem kil-
kudziesięciu gatunków ptaków. 
na terenach podmokłych spotkać 
tam można m.in. żurawie, a wśród 
gałęzi sąsiadujących z nimi drzew - 

wilgi. Żuraw o imieniu DoP i wilga 
o imieniu ewo są od ponad 10 lat 
maskotkami gminy Dopiewo. 

zachęcamy przedsiębiorców do 
włączenia się w  program i  zakup 
kolejnych urządzeń. Będziecie nie 

tylko mogli pochwalić się uczest-
nictwem w  proekologicznym pro-
gramie, ale również nadać ptakowi 
imię i otrzymywać okresowe raporty 
z jego aktywności, a wasi klienci, za 
pośrednictwem waszej strony, będą 

mogli śledzić jego wędrówki. 
Pytania związane z  uczestnic-

twem w  programie, prosimy kie-
rować bezpośrednio do badaczy, 
pisząc pod adres: blazej.nowak11@
gmail.com.  

gmina Dopiewo włączyła się w program badań nad żurawiem. Przedstawiamy wam DoP - samiczkę 
żurawia, urodzoną  w tym roku na jej terenie, której na początku lipca zostało założone  urządzenie do 
monitoringu satelitarnego – ufundowane przez gminę

DOP żuraw z loggerem z Dopiewa
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gmina Dopiewo zrealizuje w  tym 
roku kolejną inwestycję z dofinan-
sowaniem z programu „Deszczów-
ka”. urząd Marszałkowski woje-
wództwa wielkopolskiego przyznał 
jej czwartą dotację na ten cel, tym 
razem w kwocie 100 tys. zł na „Bu-
dowę systemu gromadzenia i zago-
spodarowania wód opadowych na 
boisku w konarzewie”. 

Planowane jest wykonanie 
zbiornika o pojemności ok. 40 m³, 
wraz z pompą zatapialną i hydran-
tem ogrodowym, stanowiącym 
punkt czerpalny, umożliwiający 
wykorzystanie zebranej wody do 
nawadniania boiska. z obiektu 
chętnie korzystają mieszkańcy, 
mecze rozgrywa na nim najstarszy 
w gminie Dopiewo klub piłkarski 
ks „orkan” konarzewo (założony 
w 1949 r.). Dofinansowanie po-
kryje prawie 60% kosztów zwią-
zanych z inwestycją, wynoszących 
169 tys. zł. 

umowę na dotację 28 lipca pod-
pisał w urzędzie Marszałkowskim 
województwa wielkopolskiego 
wójt gminy Dopiewo - Paweł Prze-

pióra i skarbnik gminy – Małgorza-
ta Mazurek oraz krzysztof grabow-
ski – wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego.

w  ubiegłorocznych edycjach 
programu „Deszczówka” gmina 
Dopiewo zrealizowała trzy projekty 
z  dofinansowaniem z  samorządu 
województwa wielkopolskiego. 
wykonano wówczas zbiorniki ma-
gazynujące wodę deszczową wraz 
z  systemem rozprowadzającym – 
przy budynku przedszkola w kona-
rzewie, na boisku w Palędziu i przy 
szkole Podstawowej nr 2 w skórze-
wie.

głównym celem programu 
„Deszczówka” jest promowanie 
działań zapobiegającym nega-
tywnym skutkom suszy poprzez 
retencjonowanie i  odpowiednie 
wykorzystywanie wody opadowej 
w celu nawadniania terenów zielo-
nych oraz wykonywania systemów 
podziemnego lub naziemnego ma-
gazynowania wody opadowej wraz 
z instalacja umożliwiającą jej zago-
spodarowanie.
Milena Wolna 

Deszczówka po raz czwarty
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Dane z logera na nodze DOP są przekazywane badaczom w czasie 
rzeczywistym. Mapa pokazująca wędrówki żurawia DOP.

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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wyDarzenia

wybór tego zabytku chyba nikogo 
nie dziwi. Jest to niewątpliwie lokal-
na „perełka”, nie każdy ma w swojej 
gminie drewniany kościół – do tego 
tak dobrze zachowany!

Trochę historii
Świątynia została wzniesiona 

w 1760 r. z fundacji wojewodzica 
poznańskiego wiktora raczyńskie-
go z wojnowic. zastąpiła istniejący 
tu wcześniej kościół św. wojciecha, 
wzmiankowany po raz pierwszy 
w przekazie dotyczącym pożaru 
z 1515 r. obecny kościół jest trze-
cim z kolei wzniesionym na tym 
pagórku. wykonany z drewna mo-
drzewiowego, o konstrukcji szkiele-
towej, oszalowany. Jest architekto-
niczną perełką w stylu barokowym. 
Do dziś zachowała się większość 
oryginalnego wyposażenia w stylu 
rokoko. Pierwotnie wnętrze było 
udekorowane bogatszą niż obec-
nie polichromią i utrzymane w ja-
śniejszej tonacji. centralne miejsce 
zajmuje barokowy ołtarz, którego 
głównym elementem jest późnogo-
tycki krucyfiks. krzyż umieszczony 
jest na tle drewnianej, srebrzonej 
draperii otoczonej rzeźbami. na 
samym jego szczycie widnieje figur-
ka Boga ojca. wokół górnej części 
krzyża sześć aniołków, w połowie 
wysokości para aniołów unoszą-
cych się w chmurach, u stóp chry-
stusa dwa kolejne putta. Po bokach 
rzeźby przedstawiające Maryję i św. 
Jana ewangelistę, stojących pod 

krzyżem. Podstawę ołtarza przypo-
mina skałę – zapewne golgotę, na 
której ustawiono krzyż. odnajdu-
jemy na niej ciekawe detale takie 
jak: lwa, smoka, gołębicę, węże czy 
motywy roślinne. uwagę zwraca 
misternie rzeźbione tabernaku-
lum, wewnątrz którego kryje się 
obrotowy tron boży. obok ołtarza 
głównego znajdują się jeszcze czte-
ry ołtarze boczne. Do cennych ele-
mentów wystroju należą drewniana 
ambona w stylu rokoko, ustawiona 
w kruchcie kropielnica z piaskowca 
z XVi w. i drewniany chór ze zdobią-

cą go polichromią przedstawiającą 
chór anielski. we wnętrzu wieżycz-
ki znajdują się wizerunki polskich 
świętych: kazimierza, wojciecha, 
Jadwigi Śląskiej i stanisława. na 
stropie widoczne są sceny związane 
z kultem św. wojciecha. Ponadto 
możemy zobaczyć postacie czterech 
ewangelistów, świętych: Jana, Łu-
kasza, Marka i Mateusza.

Kiedy można zobaczyć wnętrze 
Kościoła św. Krzyża?
kościół św. krzyża będzie moż-

na zwiedzić podczas spaceru 

z przewodnikiem w ramach akcji 
turystycznej „Przystanek Buk” 20 
sierpnia o godz.11:30 i 28 sierpnia 
o godz. 15:00. Miejsce zbiórki to pl. 
stanisława reszki – przed kinem 
„wielkopolanin”. 

w tych dniach (20 sierpnia 
w godz. 11:00-14:00 oraz 28 sierp-
nia 15:00-18:00) otwarte dla miesz-
kańców i turystów będą również: 
izba Muzealna ziemi Bukowskiej 
Pttk (pl. stanisława reszki 29, 
wejście od strony Biblioteki Publicz-
nej) oraz wystawa archeologiczna 
w dawnej synagodze (ul. Mury 5).

w kościele św. krzyża odbywają 
się również msze święte, po których 
można zwiedzić wnętrze świątyni 
na własną rękę – we wtorki o 7:00 
i 18:30, w niedzielę nabożeństwa 
dla ukraińców 15:00-17:00 (z wy-
kluczeniem najbliższej niedzieli 31 
lipca).  

Czym jest Znaczek Turystyczny?
Przedstawia on miejsce, do któ-

rego dotarł turysta. Jest pamiątką 
i potwierdzeniem pobytu. w żad-
nym innym miejscu nie można ku-
pić takiego znaczka. znaczki przed-
stawiają grzbiety gór, schroniska 
turystyczne, biegi rzek, oznaczają 
miasta, zamki, miejsca historycz-
ne, pamiątki przyrodnicze, zabytki 
techniki, jaskinie, ogrody zoolo-
giczne i inne miejsca, do których 
dociera ciekawy turysta. Jest on 
turystyczną zachętą do zwiedzania 
tych miejsc, a zarazem wyjątkową 

pamiątką. Jest to ogólnoeuropejska 
akcja kolekcjonerska.

Znaczki Turystyczne w Buku
Buk do tej pory miał dwa znaczki 

turystyczne:
- no. 259 - Miasto i gmina Buk - 

Legenda o drzewie bukowym i księ-
ciu Mieszku i,

- no. 260 - synagoga w Buku.
Do kolekcji dołącza kościół św. 

krzyża w Buku z numerem 1165.

Gdzie można kupić  
Znaczki Turystyczne w Buku?
znaczki są ogólnodostępne, nie-

zależnie od dnia czy pory odwiedzin 
turysty. gdzie zatem je znajdziemy?

- kasa kina „wielkopolanin” 
- Buk, pl. stanisława reszki 29 
(czynna od piątku do wtorku w go-
dzinach 15:00-21:00),

- kawiarnia cafe reszka - Buk, 
pl. stanisława reszki 1 (wtorek-nie-
dziela 10:00-19:00),

- restauracja Parkowa - Buk, ul. 
Przykop 1 (codziennie w godzinach 
10:30-21:30),

- Bistro Przy Młynie - Buk, ul. Do-
bieżyńska 21 (poniedziałek-piątek 
10:00-18:00, sobota 10:00-15:00),

- nova trattoria - Buk, ul. Dwor-
cowa 37 (codziennie w godzinach 
12:00-22:00),

- księgarnia Literacka Bliżej nieba 
- Buk, pl. Przemysława 12/2 (ponie-
działek: 12:00-18:00, wtorek-piątek 
9:00-17:00, sobota: 9:00-13:00).
Monika Błaszczak-Mańkowska

Do grupy bukowskich znaczków turystycznych dołącza kolejny – Kościół Świętego Krzyża w Buku

Nowy Znaczek Turystyczny

Bosma Jumping team zaprasza za-
wodników i kibiców do szreniawy 
k/Poznania, gdzie 15 sierpnia od-
będzie się kolejna edycja zawodów 
w skokach przez przeszkody. w 
programie:

- zawody regionalne – grAnD 
PriX kJ Fimmel team

- zawody towarzyskie o Pu-
chAr wÓJtA gminy komorniki

- całkowita Pula nagród 50.000 
zł !

- Atrakcyjne nagrody w klasyfika-

cji Best horse riDer !
- zapisy zawodników, wyniki on-

line: https://zawodykonne.com/
zawody/tarantevents/861

- obsługa techniczna: tArAnt 
eVents

- Początek imprezy – godz.8:00, 
przewidywany koniec – godz. 18:00

- wstęp wolny!
- stoiska gastronomiczne
- Przejażdżki kucem dla dzieci
- Akcje charytatywne.
zawody hobby horse - dla ma-

łych i dużych , dla dzieci i dorosłych, 
dla profesjonalistów i amatorów... 
dla wszystkich. szczegóły i regula-
min  zawodów na FB: https://www.
facebook.com/BosmaJumpingte-
am/ 

to będzie wspaniały dzień, pełen 
sportowych emocji i super zabawy  
- przybywajcie całymi rodzinami 
na sportowe widowisko z udziałem 
pięknych koni, wspaniałych jeźdź-
ców. Poleca Meloradio. 
Red 

Konne zawody w Szreniawie 
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26 lipca w sali „kostrzynianka” 
odbyło się zakończenie roku aka-
demickiego kostrzyńskiego uni-
wersytetu każdego wieku. Prezes 
stowarzyszenia elżbieta Mielcarek 
podziękowała wykładowcom, słu-
chaczom oraz zarządowi kukw za 
aktywność w działalności uniwersy-
tetu. Była to także okazja do podsu-
mowania działalności oraz planach 
na kolejny rok, w tym wyborach 
nowego zarządu, które odbędą się 
jesienią tego roku. 

następnie głos zabrał burmistrz 
gminy kostrzyn szymon Matysek, 
dziękując prezes stowarzyszenia 
elżbiecie Mielcarek, powiedział o 
kolejnych planach związanych z 
życiem seniorów w gminie, w tym 

budowie centrum inicjatyw spo-
łecznych oraz kostrzyńskiej tęż-
ni. studenci wysłuchali również 
prelekcji dotyczącej bezpieczeń-
stwa podczas wakacji oraz w sieci 
przygotowanej przez policjantów z 
komisariatu Policji w kostrzynie: 
komendanta podkomisarza krzysz-
tofa klińskiego, aspiranta sztabo-
wego tomasza kasprzaka oraz aspi-
ranta Marcina szajdy. 

na zakończenie odbył się seans 
relaksacyjny oraz koncert muzyki 
relaksacyjnej z użyciem instrumen-
tów tybetańskich takich jak dzwon-
ki, misy i talerze, przygotowany 
przez Agnieszkę Przybysz. w końcu 
„w zdrowym ciele, zdrowy duch!” 
ŁS

14 lipca na boisku w siekierkach 
wielkich odbył się i Bieg kolorów 
połączony z Festiwalem kolorów 
i Baniek Mydlanych. Do biegu zgło-
szonych zostało ponad 160 dzieci. 
Biegały one w trzech falach: rocz-
niki 2017-2019, 2016-2014 oraz 
2006-2013. Dystanse, które miały 
do pokonania to: 280 m, 560 m 
oraz 840 m. każdy uczestnik bie-
gu oprócz pamiątkowego medalu 
otrzymał również darmowy proszek 
holi.

Dla dzieci przygotowano dodat-
kowo atrakcje w postaci euro Bun-
gee, karuzeli oraz stoiska, gdzie 
można było kupić kolorowe proszki 
i bańki mydlane. 

całą imprezę uświetniła ta sama 
firma co tydzień temu w kostrzy-
nie, która oprócz zabawiania dzieci 
muzyką i tańcem oraz kilku do-
datkowych wyrzutów kolorowych 
proszków przygotowała Festiwal 
Baniek Mydlanych. Dzieci mogły 
czynnie uczestniczyć w puszczaniu 
baniek pod czujnym okiem anima-
torów. 

skatepark w siekierkach wiel-
kich opanowała firma szkoleniowa 
BXP event. Dzieci pilnie słuchały 
rad i uczyły się pod okiem specja-
listów w jeździe na deskorolkach, 
hulajnogach i rolkach. oprócz tego 
mogły obejrzeć pokaz bezpiecznej 
jazdy. AB

KoStrzyn

Magdalena rakszawska to absol-
wentka wydziału ekonomii i zarzą-
dzania Politechniki koszalińskiej, 
studiów podyplomowych pod patro-
natem prezesa urzędu zamówień 
Publicznych z zakresu zamówień 
publicznych na uAM w Poznaniu 
oraz studiów podyplomowych „go-
spodarka, rachunkowość i sprawoz-
dawczość budżetowa” na uniwersy-

tecie ekonomicznym w Poznaniu.
Pracę w samorządzie rozpoczęła 

od 2013 r.,  a od 2018 r. pracowała 
w kostrzyńskim urzędzie, wcześniej 
była kierownikiem placówki jedne-
go z wielkopolskich banków.

w urzędzie gminy w kleszcze-
wie zajmowała się zamówieniami 
publicznymi i na podobnym sta-
nowisku rozpoczynała pracę w ko-

strzyńskim magistracie. następnie 
na stanowisku zastępcy skarbnika 
odpowiadała m. in. za rozliczanie 
inwestycji i koordynowanie działań 
związanych z pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych. ŁS

28 lipca pracę na stanowisku skarbnika gminy kostrzyn 
rozpoczęła Magdalena Rakszawska, która powołana do 
nowej funkcji została na mocy Uchwały nr LIII/472/2022 
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 21 lipca 2022 roku

Nowy skarbnik 

informacji z gminy kostrzyn 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

od 16 do 18 lipca kostrzyński 
klub tenisowy był organizatorem 
ogólnopolskiego turnieju klasy-
fikacyjnego do lat 14. Dla zwycięz-
ców czekały puchary ufundowane 
przez burmistrza gminy kostrzyn. 
w rywalizacji wzięło udział 16 za-
wodniczek i 13 zawodników, którzy 
zjechali się na korty w glince szla-
checkiej z całej Polski – szczecina, 
zielonej góry, Bolesławca, Leszna, 
torunia, Bydgoszczy, elbląga. 

wśród dziewczynek najlepsza 
okazała się rozstawiona z numerem 
2 Julia kołodziejska ze szczecina, 

która we finale pokonała 6/1 6/0 
turniejową jedynkę zofię Janusz z 
Azs Poznań. na trzecim miejscu na 
podium stanęła mieszkanka Leszna 
Michalina Mrozkowiak oraz repre-
zentująca gospodarzy Pola zborow-
ska. w grze podwójnej najlepsza 
ponownie była Julia kołodziejska 
w parze z Magdaleną Martyniak z 
zielonej góry. Drugie miejsce zajęła 
para Michalina Mrozkowiak (Lesz-
no tenis klub) i zuzanna Pawłow-
ska (Poz Bruk sobota). 

turniej chłopców zdominował 
rozstawiony z numerem 1 zawod-

nik kostrzyńskiego klubu teniso-
wego, ignacy tejerina, który bez 
straty seta wygrał turniej singlowy 
oraz w parze ze swoim bratem, se-
bastianem tejerina, również turniej 
deblowy. Drugi w grach pojedyn-
czych był stanisław Allecou z Azs 
Poznań, a trzeci ex aequo byli Ale-
xnder wandel (top tennis Player 
gorzów wlkp.) oraz Danil konova-
luk (tenis Arena Bydgoszcz). Bra-
cia tejerina we finale debla pokonali 
zawodników z Poznania stanisława 
Allecou i Antoniego gajewskiego 
wynikiem 6/2 6/3. AD-T
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Ogólnopolski Turniej Tenisa 
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Festiwal Baniek i Kolorów

Zakończenie roku 
akademickiego KUKW
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zapraszamy do udziału w V Biegu 
Pieczonej Pyry! Bieg odbędzie się w 
sobotę 10 września. start na terenie 
Parku Mielżyńskich w iwnie o go-
dzinie 11:00. trasa biegu wyniesie 
5 km. nagrody przyznawane będą 
w kategoriach open kobiet i Męż-
czyzn (pierwsze 5 miejsc), a także w 
kategorii Mieszkaniec i Mieszkanka 
gminy kostrzyn. każdy z uczestni-
ków otrzyma medal pamiątkowy, 
numer startowy, bidon oraz pakiet 
żywieniowy. nowością będzie bieg 
dla dzieci. opłata startowa za udział 
w Biegu głównym wynosi 40 złotych 
za jednego uczestnika, natomiast w 
biegu dla dzieci opłata - 10 złotych 

(w pakiecie medal i numer starto-
wy). szczegóły i zapisy na www.kur-
deszowazadyszka.pl. ŁS

KoStrzyn

najszybciej z panów całą trasę prze-
był Piotr idczak z sulęcinka z klubu 
Dirty sparrows, który na mecie zja-
wił się z czasem 19:43. najszybszą 
z pań była Żaneta obara, która fi-
niszowała z czasem 26:21. na me-
cie na zawodników czekał bogaty 
pakiet gastronomiczny (kreatyw-
na kuchnia Przemysław czekała) 
oraz oprawa muzyczna zapewniona 
przez 4Youteam, nie zabrakło także 
zjeżdżalni dla dzieci. Po wręczeniu 
nagród przez organizatorów dla 
najlepszych trzech zawodniczek 
i zawodników w klasyfikacji open 
oraz w klasyfikacji gminy kostrzyn 
nastąpiło losowanie nagród rzeczo-
wych wśród wszystkich uczestni-
ków. 

Podziękowania za przygotowa-
nie trasy należą się organizatorom: 
sołtysowi sołectwa iwno oraz człon-
kom stowarzyszeń: AtV kostrzyn, 
Panie Daleko jeszcze? oraz pra-
cownikom Betoniarni iwno, a tak-
że sponsorom za pomoc w organi-
zacji imprezy: Firma Logistyczna 
Andrzej wędzikowski, Moto-car, 
sigma, kM steel, Betoniarnia iwno 
Mateusz nadolny, Jartrans, Auto-
max, gmina kostrzyn, Bajdocja, 
kreatywna kuchnia Przemysław 
czekała, 4youteam, Dawid Johan. 

na podium klasyfikacji pań zna-
lazły się Żaneta obara z nekli (czas: 
26:21), Anita Pokorska z siekierek 
wielkich (27:38) oraz Joanna wal-
kowiak z kostrzyna (27:57). naj-
lepszą trójkę panów stanowili Piotr 
idczak z sulęcinka (19:43), Da-
mian Mikołajczak z gądek (20:04) 
oraz Maciej zandecki z gortatowa 

(20:24). szczegółowe wyniki do-
stępne na stronie www.kurdeszowa-
zadyszka.pl. zachęcamy do udziału 
w kolejnych biegach z cyklu grand 
Prix, któremu patronuje nasz głos 
Poznański. najbliższe okazje do 

startu w zawodach 19 sierpnia na 
Biegu do nocy w siedleczku oraz 10 
września na V Biegu Pieczonej Pyry 
w iwnie. oba biegi odbędą się na 
dystansie 5 kilometrów, zapisy do-
stępne na stronie podanej wyżej. ŁS

23 lipca odbył się czwarty z siedmiu biegów w ramach grand 
Prix Biegów gminy kostrzyn. na terenie starej cegielni w iwnie 
160 zawodników miało do pokonania 3,5-kilometrową trasę 
z przeszkodami takimi jak snopki, przepłynięcie przez staw, 
bieg w rowie z mułem, czołganie w wodzie, bieg w kukurydzy 
oraz liczne podbiegi

Dziki Bieg w Polu
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trwają prace związane z budową 
chodnika i remontem drogi od 
miejscowości gułtowy do stacji 
PkP gułtowy. w pierwszym etapie 
wykonawca zobowiązany jest do 
remontu nawierzchni drogi wraz 
z budową azylów bezpieczeństwa 
oraz chodnika, który w kolejnym 
etapie zostanie połączony ze ścieżką 
rowerową. 

o inwestycję w ciągu kilku ostat-
nich lat intensywnie zabiegał radny 
Marek kowalski.

wykonawcą prac jest wyłoniona 
w postępowaniu przetargowym fir-
ma PerFectA robert gąsiorek 
z siedzibą w komornikach. 

wartość zadania inwestycyjnego 
wynosi 687 947,24 zł. 
ŁS

Miło nam poinformować, że ukaza-
ła się nowa płyta zespołu ogień pt. 
„uwierz w to”, która została wyda-
na pod patronatem gminy kostrzyn. 
ogień to zespół, który wystąpił dla 
kostrzyńskiej publiczności w ze-
szłym roku na i Festiwalu kulinar-

nym, a którego basista Michał Le-
śniewski jest mieszkańcem naszego 
miasta. symbolicznego przekazania 
płyty na ręce burmistrza gminy 
kostrzyn dokonali gitarzysta Prze-
mysław zakrzewski oraz wokalista 
Filip Popow. ŁS

V Bieg Pieczonej Pyry

Ważna inwestycja dla Gułtów

Nowa płyta zespołu Ogień
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14 SwarzęDz

24-25 września w zalasewie pod 
swarzędzem odbędzie się siedem-
nasta edycja Agrobex Memoriału 
Arkadiusza gołasia. Jak dotąd or-
ganizatorzy poinformowali o dwóch 
polskich uczestnikach tej siatkar-
skiej imprezy. wielkopolscy kibice 
podziwiać będą brązowego meda-
listę PlusLigi - Aluron cMc wartę 
zawiercie oraz dwukrotnego trium-
fatora Ligi Mistrzów - grupę Azoty 
zAksA kędzierzyn-koźle. teraz 
zaprezentowano dwie zagraniczne 
drużyny, które potwierdziły swój 
udział w turnieju. 

- to czwarty Memoriał Arka-
diusza gołasia, którego będziemy 
gospodarzami - mówi burmistrz 
miasta i gminy swarzędz Marian 
szkudlarek. - Dzięki tej imprezie 
już po raz czwarty gościmy czołowe 
zespoły PlusLigi. cieszę się, że po-
nownie w hali szkoły Podstawowej 
nr 2 będzie można podziwiać ekipy 
zagraniczne.   

Barkom Każany  
Lwów zadebiutuje 
trzecią ekipą, którą zobaczyć 

będzie można w zalasewie jest 

Barkom każany Lwów. zdobywca 
Pucharu ukrainy i wicemistrz tego 
kraju od najbliższego sezonu wystę-
pować będzie na parkietach PlusLi-
gi. swoje mecze domowe rozgrywać 
będzie w krakowie. zanim ekipa 
ta spróbuje swoich sił w mistrzo-

stwach Polski wystartuje w XVii 
Agrobex Memoriale Arkadiusza 
gołasia. 

- Proces dołączania do polskiej 
ligi był długi i skomplikowany. cie-
szę się bardzo, że będziemy mogli 
grać w lidze mistrzów świata - mówi 

Dariusz Biernat, wiceprezes Bar-
kom każany Lwów. - w imieniu 
naszego klubu dziękuję pani Ani 
sumelce za zaproszenie na Memo-
riał gołasia. cieszymy się, że dzięki 
występowi na turnieju i grze prze-
ciwko tak uznanym markom spor-
towym, możemy cały czas tworzyć 
naszą historię. 

Berlin Recycling Volleys  
zamyka skład 
ostatnim uczestnikiem XVii 

Agrobex Memoriału Arkadiusza 
gołasia będzie Berlin recycling 
Volleys. to dwunastokrotny mistrz 
niemiec (nieprzerwanie od sezonu 
2015/2016), pięciokrotny zdobyw-
ca Pucharu i trzykrotny triumfa-
tor superpucharu niemiec oraz 
ćwierćfinalista Ligi Mistrzów z ze-
szłego sezonu. w swojej bogatej ko-
lekcji ma także Puchar ceV (2016) 
oraz brązowy medal Ligi Mistrzów 
(2015). nasi sąsiedzi gościli już na 
Memoriale gołasia w 2017 roku. 
niespodziewanie zajęli wtedy do-
piero czwarte miejsce. 

- na XVii Agrobex Memoria-
le Arkadiusza gołasia zmierzymy 

się z drużynami z europejskiego 
topu - mówi Adam kowalski, libero 
Berlin recycling Volleys. - Miałem 
już okazję grać w tym znakomicie 
zorganizowanym turnieju. Bardzo 
cieszę się, że będę mógł pokazać 
się w swoim kraju oraz upamiętnić 
wspaniałego człowieka i siatkarza, 
jakim był Arek gołaś. 

Ruszyła sprzedaż biletów
tradycyjnie wraz z ogłoszeniem 

wszystkich uczestników imprezy, 
organizatorzy udostępnili możli-
wość zakupienia biletów. są one 
dostępne w serwisie ticketos.pl 
pod linkiem https://ticketos.pl/
event/4650/xvii-agrobex-memo-
rial-arkadiusza-golasia. Można 
zakupić karnety dwudniowe lub na 
pojedyncze dni. 

- siatkarze, którzy przyjeżdżają 
do zalasewa bardzo chwalą sobie 
wspaniałą atmosferę panującą na 
trybunach - mówi Anna sumel-
ka, organizatorka XVii Agrobex 
Memoriału Arkadiusza gołasia. 
- serdecznie zapraszam do tego, 
by w tym roku ponownie wspólnie 
uczcić pamięć o Arku.  JK

13 i 14 lipca burmistrz swarzędza, 
Marian szkudlarek, przekazał soł-
tysom swarzędzkich wsi informację 
o wysokości Funduszu sołeckiego, 
jaki zostanie wyodrębniony w bu-
dżecie gminy na 2023 rok. Łączna 
wartość funduszu na przyszły rok 
to prawie 1 milion złotych, a jego 
wartość dla konkretnej jednostki 
pomocniczej wynika z dochodów 
budżetowych gminy na mieszkańca 
oraz liczby mieszkańców sołectwa 
z ustawowym ograniczeniem do 
10-krotności dochodu na miesz-
kańca. Maksymalna wartość fun-
duszu w przyszłym roku wyniesie 
66  952,90 zł i przysługuje sołec-
twom zamieszkałym przez 800 lub 
więcej osób.

Poszczególnym sołectwom przy-

znane zostały następujące środki:
• Bogucin   66 952,90 zł
• Garby   65 613,89 zł
• Gortatowo   66 952,90 zł
• Gruszczyn   66 952,90 zł
• Janikowo Dolne   34 949,44 zł
• Janikowo Górne   32 003,51 zł
• Jasin   66 952,90 zł
• Karłowice   37 694,51 zł
• Kobylnica   66 952,90 zł
• Kruszewnia   58 717,73 zł
• Łowęcin   53 763,21 zł
• Paczkowo   66 952,90 zł
• Puszczykowo Zaborze  
 15 198,32 zł
• Rabowice   66 952,90 zł
• Sarbinowo   24 571,73 zł
• Sokolniki Gwiazdowskie  
 21 424,94 zł
• Uzarzewo   47 201,83 zł

• Wierzenica   28 455,00 zł
• Wierzonka   37 359,74 zł
• Zalasewo   66 952,90 zł

Środki Funduszu sołeckiego wy-
odrębniane są w gminie swarzędz 
już 14 rok z rzędu. zgodnie z usta-
wą o funduszu sołeckim, o podziale 
środków decydują sami mieszkań-
cy, a przyjęte do realizacji przedsię-
wzięcia muszą być zadaniami wła-
snymi gminy, wynikać ze strategii 
rozwoju gminy i służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców.

Podział środków funduszu na 
przedsięwzięcia odbywa się na ze-
braniach wiejskich, które będą od-
bywać się w sierpniu i wrześniu. o 
konkretnych terminach i miejscach 
zebrań mieszkańcy zostaną poinfor-
mowani przez sołtysów. MS
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Do triumfatora siatkarskiej Ligi Mistrzów oraz brązowego medalisty PlusLigi dołączyły dwa zagraniczne 
zespoły. tym samym poznaliśmy wszystkich uczestników XVii Agrobex Memoriału Arkadiusza gołasia. 
Pamięć o wybitnym reprezentancie Polski uczczą w tym roku zespoły z Niemiec, Ukrainy i oczywiście 
Polski. Trwa sprzedaż biletów

Uczestnicy Memoriału Gołasia

Fundusz Sołecki na 2023 rok

Państwo Leokadia i zdzisław koł-
ton ze swarzędza ślub wzięli 20 
lipca 1957 r. i przeżyli razem 65 
lat! z tej niezwykłej okazji 25 lipca 
gościli w swarzędzkim ratuszu. ser-
deczne gratulacje i życzenia wielu 
jeszcze lat w dobrym zdrowiu złożył 
im burmistrz Marian szkudlarek w 
obecności sekretarz gminy Agaty 
kubackiej i kierownik usc Anny 
wiśniowieckiej-gronowskiej. Jubi-
laci, którzy przybyli w towarzystwie 

swoich bliskich, oprócz mnóstwa 
gratulacji i życzeń otrzymali kwiaty 
i kosze słodkości. Piękny jubileusz 
był okazją do wspomnień i rozmów 
o tym, jak w zgodzie i miłości prze-
żyć razem tyle wspólnych lat... 
MW 
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65 lat razem!

o gminie swarzędz czytaj także na
naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...



15
nr 233 / 1 sierpnia 2022

reKreacja / Sport

Na długich dystansach
Przez aglomerację poznańską 

przebiega kilka długodystansowych 
szlaków rowerowych. najdłuższe 
wycieczki można zaplanować ko-
rzystając z międzynarodowego szla-
ku euroVelo 9 zwanego Bursztyno-
wym, prowadzącego znad Bałtyku 
po Adriatyk. Poznański węzeł ro-
werowy nad Jeziorem Maltańskim 
jest miejscem, gdzie zbiegają się 
szlaki regionalne: szlak stu Jezior, 
Piastowski trakt rowerowy i zie-
miański szlak rowerowy. cały po-
wiat poznański (i nie tylko) można 
przejechać na szagę nadwarciań-
skim szlakiem rowerowym albo 
okrążyć, korzystając z Pierścienia 
rowerowego dookoła Poznania: 
szlaku w kształcie koła z siedmioma 
„szprychami” – szlakami łączniko-
wymi. Żadnej konkretnej trasy nie 
narzuca natomiast gra turystyczna 
rowerem wokół Poznania, jednak 
wskazówki do odczytania jej hasła 
końcowego rozsiane są aż w 14 gmi-
nach.

W Puszczy Zielonce
wśród lasów i jezior Puszczy zie-

lonki wytyczono dwa pierścienie 
rowerowe wraz z 12 szlakami łącz-
nikowymi. uwzględniając jeszcze 
cysterski szlak rowerowy otrzy-
mujemy gęstą sieć, umożliwiającą 
elastyczne planowanie eskapad na 
dwóch kółkach. Miłośnicy kolar-
stwa górskiego od niedawna mogą 
też skorzystać z 16 kilometrów tras 
Maximus singletrack między Anno-
wem i Mielnem. Do miejsca startu 
od strony owińsk dojeżdża się obok 
białego roweru ryszarda walery-
cha, upamiętniającego tragicznie 
zmarłego wytrawnego rowerzystę 
i krajoznawcę. Listę wybranych ro-
werowych akcentów w rejonie Pusz-
czy zielonki zamyka mural na ścia-

nie hali sportowej w czerwonaku, 
promujący aktywność osób z niepeł-
nosprawnościami jeżdżących rowe-
rowymi wózkami.

Wokół Wielkopolskiego  
Parku Narodowego
na terenie Lubonia, sąsiednich 

komornik i Poznania funkcjonu-
ją kompatybilne systemy rowerów 
miejskich, które umożliwiają prze-
jazdy przy użyciu jednego konta. na 
ulicach sąsiedniego Puszczykowa 
i Mosiny można z kolei spotkać żół-
to-czarne rowery funkcjonującego 
tam z powodzeniem społecznego 
projektu Darmowy rower Mało-
miasteczkowy. Popularne DrooMy 
przydają się choćby na szlakach 
nadleśnictwa Babki: rogalińskim, 
Łabędzim i szlaku warty albo na 
trasie rowerowej gry turystycznej 
trino rogaliński Park krajobra-

zowy. szlakiem majestatycznych 
dębów. rowerzyści mogą też sko-
rzystać z oferty… Mosińskiej kolei 
Drezynowej, by drezyną rowerową 
dojechać do samego serca wiel-
kopolskiego Parku narodowego. 
Północnymi obrzeżami parku prze-
biega Pierścień rowerowy dookoła 
gminy Dopiewo – najdłuższy ze 
tamtejszych szlaków rowerowych, 
liczących łącznie ponad 60 km. co 
istotne, szlaki łączą się również 
z podobnym systemem czterech 
oznakowanych tras w sąsiedniej 
gminie tarnowo Podgórne, o dłu-
gości nieco przekraczającej 100 km.

Komfortowo i bezpiecznie
Asfaltowe drogi rowerowe, wol-

ne od ruchu samochodowego, to 
świetna opcja na bezpieczną wy-
cieczkę rowerową, szczególnie dla 
najmłodszych. taką przejażdżkę 

umożliwia droga słonawy-stob-
nica. trasę o długości 12 km 
z wygodnymi miejscami postoju 
poprowadzono śladem dawnej 
linii kolejowej wzdłuż południo-
wych obrzeży Puszczy noteckiej. 
wycieczkę można również odbyć 
w wariancie rowerowo… wodnym: 
najpierw spływ tratwą kajakową 
z Przystani kowale w obornikach, 
a powrót rowerem. Bardzo komfor-
towo jeździ się również drogą ro-
werową Biedrusko-radojewo pro-
wadzącą obok ośrodka edukacji 
Leśnej Łysy Młyn. od przyszłego 
roku wycieczkę będzie można prze-
dłużyć wykorzystując nową kładkę 
pieszo-rowerową w owińskach. 

W Kórniku i w Śremie
w kórniku wśród rowerzystów 

popularna jest promenada imienia 
wisławy szymborskiej. Przejeżdża-

jąc tą trasą nad Jeziorem kórnickim, 
koniecznie trzeba zobaczyć efek-
towną instalację czerwony Peleton, 
ustawioną na Prowencie. na terenie 
gminy na rowerzystów czeka Boró-
wiecki ring rekreacyjny i kórnicki 
Pierścień rowerowy. nie ma też 
problemu, by za znakami jednego 
ze szlaków dojechać na liczne szlaki 
rowerowe regionu Śremskiego. na 
dwóch kółkach można też przemie-
rzać trasy tamtejszych Questów re-
gionu Śremskiego (szczególnie qu-
est z narodowym akcentem!), które 
rower mają nawet w swoim logo. 
w samym mieście działa Śremski 
rower Miejski (prowadzony przez 
tego samego operatora, co sucho-
leski rower gminny). Miejskie 
bicykle doskonale sprawdzą się na 
leniwej przejażdżce nadwarciańską 
promenadą albo dogodny środek 
transportu na plażę nad Jeziorem 
grzymisławskim.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna

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

– od wczesnych lat dziecięcych 
jestem związany z lekkoatletyką – 
mówi trener wojciech napierała. 
–  zdobywałem medale na szcze-
blu wojewódzkim, makroregionu i 
ogólnopolskim. Przygodę ze spor-
tem zaczynałem w uks oLiMP 
Duszniki, następnie należałem do 
olimpii Poznań. od kilku lat jestem 
szkoleniowcem w Akademii Lek-
koatletycznej Marcina urbasia, w 
której trenuję dzieci w wieku szkol-
nym. Prowadzę również treningi 
indywidualne młodzieży oraz doro-
słych. Jeżeli chcesz poprawić swoją 

kondycję, wprowadzić inne akcenty 
sportowe do swojego treningu lub 
chcesz zacząć swoją przygodę ze 
sportem śmiało napisz. rozpiszę 
plan treningowy dostosowany indy-
widualnie do twojej osoby. 

Możliwość również treningów w 
okresie wakacyjnym.

trener personalny wojciech na-
pierała oferuje:

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

- naukę poprawnej techniki bie-
gu,

- kompleksowe przygotowania do 
zawodów,

- trening funkcjonalny, interwało-
wy i siłowy.

chciałbyś treningi dostosowane 
do swojego celu? trener personalny 
zaprasza na konsultacje! wojciech 
napierała: tel. 786-167-740. 
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    „rower to jest świat” śpiewał swego czasu Lech Lanerka. i coś w tym jest: dla wielu 
jednoślad to nie tylko jeden ze środków transportu, ale po prostu sposób na życie. Sprawdźmy zatem, co 
okolice Poznania oferują tym, którzy złapali bakcyla bicykla

Rowerem przez okolice Poznania

Trener personalny, treningi biegowe
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w ramach cyklu wspólnie z 
Poznańską Lokalną organizacją 
turystyczną (PLot) przybliża-
my nasze atrakcje i ofertę na-
szych sąsiadów, by zachęcić do 
mikroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i 
poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek 
okolic Poznania. kolejne teksty 
cyklu ukażą się równolegle na 
łamach informatorów samo-
rządowych 13 gmin członkow-
skich PLot, w naszym głosie 
Poznańskim oraz w Prasowej 
Powiatowej 17. 

Turystyczne PLOTki

 NASZ PATRONAT
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