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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

Rokietnica z nowym dworcem. STR. 7
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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!

Jestem 
taki jak chcę 

Rozmowa z Michałem Szczygłem – piosenkarzem, który 3 września wystąpi 
w Skórzewie (gmina Dopiewo) podczas „Pożegnania Wakacji”. STR. 14
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Lokalizacja godna Poznania
tworzone od 2000 roku osiedle 

księżnej Dąbrówki to nowoczesny, 
zróżnicowany architektonicznie 
kompleks dla ponad 600 rodzin. 
osiedle, choć rozległe, zachowuje 
kameralny charakter dzięki niskiej 
zabudowie i ciekawej stylistyce. 
każdy z etapów jest nieco inny niż 
poprzednie, ale łączy je wspólny, 
minimalistyczny charakter. wyróż-
nikiem tego miejsca jest infrastruk-
tura. sam dom czy mieszkanie – na-
wet najwygodniejsze nie sprawia, 
że w nowym miejscu będzie się do-
brze żyło. tutaj ogromne znaczenie 
ma całe otoczenie nieruchomości: 
drogi, chodniki, oświetlenie, o któ-
re w dużej mierze zadbał dewelo-
per. chcąc uczynić osiedle jeszcze 
bardziej przyjaznym, wybudował 
w 2011 roku galerię handlową 
Dąbrówka. sprawnie funkcjonują-
ca gmina Dopiewo dba o pozostałe 
aspekty, niezbędne do dobrego i wy-
godnego życia: szkoły, przedszkola, 
kluby malucha i rozwinięte zaplecze 
handlowo-usługowe. ponadto lo-

kalizacja Dąbrówki umożliwia do-
skonałe połączenie z poznaniem: 
poprzez zachodnią obwodnicę po-
znania, transport publiczny oraz 
szynobus, który do miasta dojeżdża 
w kwadrans. 

Dla każdego coś dobrego
przygotowując się do realizacji 

kolejnego etapu osiedla, nickel 
Development starannie zgromadził 
wiedzę o trendach i zebrał wnio-
ski z poprzednich etapów osiedla 
księżnej Dąbrówki. Dzięki temu 
zespół rozwoju produktu precyzyj-
nie potrafił dostosować strukturę 
mieszkań i domów do potrzeb dy-

namicznie zmieniającego się ryn-
ku. etap skarbcowa to aż trzy typy 
zabudowy: 38 mieszkań dwupozio-
mowych w domach dwulokalowych, 
3- i 4-pokojowych o powierzchniach 
od 67 do 90 m kw, 24 mieszkania 
w dwóch budynkach wielorodzin-
nych o charakterze willi miejskich, 
2- i 3-pokojowe o powierzchniach 
od 45 do 66 m kw oraz 34 domy 
w zabudowie szeregowej, 4-pokojo-
we o powierzchni 98 m kw. 

Dwupoziomowymi mieszkaniami 
z pewnością zainteresują się rodziny 
z dziećmi. obok funkcjonalnej prze-
strzeni, podziału na strefę wspólną 
i prywatną, nabywcy będą mogli 

cieszyć się loggiami i największy-
mi w tym etapie osiedla ogrodami. 
Mieszkania w zabudowie wieloro-
dzinnej to ukłon w stronę osób szu-
kających pierwszego mieszkania – 
bardziej kompaktowe przestrzenie 
spodobają się singlom czy parom, 
zwłaszcza, że do dyspozycji otrzy-
mają także (w zależności od wyboru 
piętra) – ogród lub balkon. właści-
ciele domów w zabudowie szerego-
wej będą cieszyć się przestronnym 
salonem z aneksem kuchennym 
– miejscem rodzinnej integracji 
i wspólnie spędzanych wieczorów 
na parterze, piętro zaś stanowić bę-
dzie prywatną strefę komfortu: trzy 

pokoje, w których każdy znajdzie 
intymność i spokój lub z radością 
zasiądzie do pracy, czy swojego 
hobby. Dwa z nich będą także posia-
dać wygodne loggie. przed domem 
zaś znajdzie się taras i ogród, który 
będzie można zaaranżować zgodnie 
ze swoim upodobaniem. ciekawym, 
innowacyjnym konceptem w tym 
typie zabudowy będzie możliwość 
przeprojektowania parteru i wy-
dzielenia pomieszczenia z bezpo-
średnim wejściem i ogromną szkla-
ną witryną z widokiem na ulicę 
skarbcową – idealnego na gabinet, 
biuro czy atelier. w personalizacji 
wnętrz nabywcom chętnie pomoże 

dział wsparcia posprzedażowego 
wraz z projektantami z pracowni 
younick Design, która także spe-
cjalizuje się w usłudze wykańczania 
„pod klucz”.

Z myślą o przyszłych pokoleniach
na osiedlu księżnej Dąbrówki 

mieszkają całe rodziny. ci, którzy 
dwie dekady temu kupowali swoje 
pierwsze mieszkanie, przeprowa-
dzili się do większych domów, pro-
ponując swoje dotychczasowe ro-
dzicom czy teściom. Już wkrótce ich 
dzieci będą się usamodzielniać i być 
może zechcą pozostać w Dąbrów-
ce. Dlatego deweloper dba o jakość 
sprzedawanych mieszkań i dobiera 
techniczne rozwiązania, które mogą 
służyć kolejnym pokoleniom. na 
etapie skarbcowa są to m.in. pompy 
ciepła powietrze-woda, ogrzewanie 
podłogowe (w domach szerego-
wych i dwulokalowych), możliwość 
montażu fotowoltaiki, czy energo-
oszczędne rozwiązania typu smart 
home, wspierające m.in. optymalne 
zarządzanie zużyciem mediów. 

przewidziane 96 mieszkań etapu 
skarbcowa zachowa spójną, no-
woczesną architekturę, nawiązu-
jącą akcentami do wcześniejszych 
etapów osiedla księżnej Dąbrów-
ki – tak, aby wizualnie zachować 
odrębną tożsamość, a jednocze-
śnie utrzymać spójność w obrębie 
większego obszaru. nowoczesnego 
sznytu dodadzą budynkom wyso-
kie okna, szklane balustrady i ramy 
okienne w kolorze antracytowym. 
elewacje zaś będą wykończone 
w jasnych barwach, przełamanych 
ciemniejszymi elementami wykoń-
czeniowymi o fakturze i barwie wią-
zu szarego. obok każdego z budyn-
ków pojawią się wiaty rowerowe, 
bowiem wokół Dąbrówki nie bra-
kuje pięknych terenów, które warto 
eksplorować w przyjazny, ekolo-
giczny sposób. Red 

na przedmieściach poznania powstaje 12 etap osiedla księżnej Dąbrówki, które już od ponad dwóch 
dekad rozbudowuje nickel Development. skarbcowa jako suma dotychczasowych doświadczeń dewelopera 
i oczekiwań nabywców, wyróżnia się najwyższym stopniem zróżnicowania zabudowy. W ramach projektu 
powstaną wielorodzinne miejskie wille, domy jednorodzinne oraz zabudowa szeregowa – łącznie 96 
domów i mieszkań

Osiedle Księżnej Dąbrówki  
– różnorodność w sąsiedzkim klimacie
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zabaw. powstał obszar wyposażony 
w urządzenia dla dzieci młodszych 
i starszych, będzie można korzystać  
z huśtawek, zjeżdżalni, czy zjaz-
du na linie. odpoczynek zapewnią 
ławki oraz leżaki. teren został ogro-
dzony oraz obsadzony zielenią. in-
westycje realizowała firma soDeX 
z suchego lasu, a jej koszt wyniósł 
464.779,24. Jest to pierwszy etap 
zagospodarowania terenu przy uli-
cy i.D. kaczmarka. obecnie trwa 
postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego na realizacje 
kolejnego etapu opracowanego 
przez gminę projektu zakładające-
go stworzenie strefy z siłownią ze-

wnętrzną, stacją street workuot, 
linarium i stołem do gier. 

Plewiska park 
toczą się prace przy budowie par-

ku w plewiskach przy ul. cechowej. 
powstaną tam ścieżki spacerowe 
i mała architektura oraz nasadzenia 
drzew i trawniki.  

Dom Kultury w Szreniawie
wkrótce rozpocznie się budowa 

Domu w szreniawie. inwestycja ma 
polegać na przystosowaniu  dwóch 
istniejących obiektów o funkcji 
domu kultury i obiektu garażowo-
-gospodarczego dla potrzeb jedne-

go nowoczesnego obiektu o funkcji 
widowiskowo-kulturalnej.  reali-
zacja  nowoczesnego  Dk w szre-
niawie przyczyni się poszerzenia 
dostępu do kultury, stworzenia 
warunków sprzyjających rozwojo-
wi współpracy, komunikacji, po-
budzenie aktywności obywatelskiej 
w przestrzeni kultury, wykreowanie 
warunków sprzyjających nowocze-
snej edukacji kulturalnej i artystycz-
nej. zadanie dofinansowane będzie 
z polskiego ładu. Red

KomorniKi

reklaMa

Inwestycje drogowe
zakończono:
• budowę ul. Miętowej w Ple-

wiskach – etap iii od ul. prof. w. 
strażewicza: nowa nawierzch-
nia, ścieżka rowerowa i chodniki 
z oświetleniem;

• I odcinek ul. Gottlieba Daim-
lera w komornikach – poszerzenie 
nawierzchni, chodniki, kanalizacja 
deszczowa. obecnie trwa procedura 
wyboru wykonawcy ii odcinka z bu-
dową ronda, przy wsparciu środków 
z polskiego ładu;

• budowę ul. kpt. Antoniego Szy-
ftera w wirach – dojazd do szkoły 
podstawowej;

• montaż tablic z pomiarem pręd-
kości na ulicach Mieszka i i Dobra-
wy oraz Młyńskiej w komornikach. 

rozpoczęto:
• przebudowę ul. Kolejowej w Ple-

wiskach, odcinek między ul. grun-
waldzką i Fabianowską – nowa 
nawierzchnia, ścieżka pieszo-rowe-
rowa, kanalizacja deszczowa;

• budowę ul. Porannej w Plewi-
skach – nowa nawierzchnia, chod-
niki z oświetleniem i ścieżka rowe-
rowa;

• przebudowę skrzyżowania 
w wirach ulic: komornicka/łęczyc-
ka z ulicami zespołowa/podgórna. 
powstanie tu sygnalizacja świetlna 
z doświetleniem przejść dla pie-
szych i nowy odcinek ul. podgórnej; 

• przebudowę I odcinka ul. 1 Maja 
w rosnówku, nowa nawierzchnia 
i chodniki z oświetleniem;

• budowę drogi dojazdowej do 
przedszkola i kompleksu boisk 
w szreniawie.

poza tym, pełną parą idą pozosta-
łe gminne inwestycje. najważniej-
sze z nich to:

Rozbudowa SP nr 2 w Plewiskach
aktualnie trwają prace związane 

z montażem stropu nad 1 piętrem 
i  wykonaniem instalacji chłodze-
nia w istniejącym budynku szkoły 
podstawowej nr 2 im. Marii skło-
dowskiej - curie. w rozbudowanym 
budynku będzie 15 sal lekcyjnych. 

Sala gimnastyczna przy SP  
w Chomęcicach
trwają prace ziemne na budo-

wie sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej im. arkadego Fiedle-
ra w chomęcicach. Umowę na wy-
konanie sali podpisano w czerwcu 
2022r., przy dofinansowaniu z pol-
skiego ładu. pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna połączona będzie 
z łącznikiem z istniejącą budynkiem 
szkolnym.

Plac zabaw przy ul.  
I.D. Kaczmarka w Komornikach
w komornikach przy ul. i.D. 

kaczmarka wybudowany został plac 

pomimo lata i wakacji w gminie komorniki realizowanych jest wiele zadań inwestycyjnych. Poniżej 
przedstawiamy te najważniejsze 

Pracowite lato w Komornikach
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Rozbudowa SP2 w Plewiskach.

Przebudowa ul. Gottlieba-Daimlera w Komornikach.

Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Wirach. 

o gminie komorniki 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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4 Poznań

- oddanie do użytku wiaduktów, to 
ostatni element, kończący ten etap 
prac na naramowicach - mówi Ja-
cek Jaśkowiak, prezydent poznania. 
- Dzięki tej inwestycji uciążliwe kor-
ki na skrzyżowaniu ul. lechickiej 
i naramowickiej, z jakimi zmagali 
się kierowcy oraz pasażerowie au-
tobusów przed rozpoczęciem prac, 
odejdą w niepamięć. Mieszkań-
cy już od wiosny mają możliwość 
sprawnego i szybkiego dojazdu 
tramwajem do ul. błażeja, co było 
naszym priorytetem. od 27 sierpnia 
na znaczną poprawę mogą liczyć też 
kierowcy, którzy wygodnie przejadą 
nowymi wiaduktami nad ul. lechic-
ką.

nowe wiadukty umożliwią prze-
jazd górą, nad ul. lechicką, która 
jest jednocześnie drogą krajową nr 
92. przed rozpoczęciem przebu-
dowy było tu zwykłe skrzyżowanie. 
powstały w tym miejscu węzeł ko-
munikacyjny składa się z wiaduktu 
tramwajowego, z którego korzystają 
też piesi i rowerzyści, a także dwóch 
wiaduktów drogowych. tramwajo-
wy został oddany do użytku w kwiet-
niu i od tego czasu wykonawca 
koncentrował się na konstrukcji 
przeznaczonej dla kierowców oraz 
związanym z tym układem drogo-
wym. 

- prace budowlane za nami, do-
biega końca także procedura odbio-
rowa. choć zapowiadaliśmy zakoń-
czenie prac drogowych na jesień, to 
bardzo zależało nam na uruchomie-
niu wiaduktów jeszcze przed rozpo-

częciem roku szkolnego. w ostatni 
weekend sierpnia wdrożymy więc 
stałą organizację ruchu w rejonie 
całego węzła. z pewnością przyczy-
ni się do poprawy sytuacji drogowej 
w tej części miasta - mówi Marcin 
gołek, wiceprezes spółki poznań-
skie inwestycje Miejskie.

Dobiegająca końca procedura 
odbiorowa jest niezbędna do roz-
poczęcia okresu gwarancji i rękoj-
mi. w środę odbyły się przeglądy 
sygnalizacji świetlnej, podczas któ-
rych wykazano potrzebę drobnych 
korekt - wprowadzane będą w naj-
bliższych dniach. wykonawca do 
27 sierpnia wdroży również uwagi 
wynikające z przeglądu ogólnego, 
które dotyczą m.in. oznakowania 
oraz płytek chodnikowych. Działa-
nia te pozwolą na odbiór końcowy, 
a następnie udostępnienie wiaduk-
tów kierowcom.

w ramach przygotowań do 
wdrożenia stałej organizacji ru-
chu, w piątek, 26 sierpnia testowo 
włączona zostanie sygnalizacja 
świetlna w rejonie węzła lechicka/
naramowicka. Działanie sygnaliza-
cji w pierwszych dniach od urucho-
mienia wiaduktów będzie podlegać 
obserwacjom, a w razie potrzeby 
- optymalizacji. w tym rejonie nale-
ży stosować się do wskazań znaków 
informujących o nowej organizacji 
ruchu oraz zachowanie ostrożności. 

zakończenie wszystkich robót 
związanych z budową trasy tram-
wajowej na naramowice wraz ze 
wszystkimi drogami planowane jest 
na jesień bieżącego roku. Do wy-
konania pozostała budowa punktu 
socjalnego dla motorniczych Mpk 
przy przystanku końcowym przy ul. 
błażeja. realizowane będą jeszcze 
prace wykończeniowe, przeglądy 

techniczne i procedura odbiorowa 
całej inwestycji.

węzeł lechicka/naramowicka 
tworzą też wjazdy i zjazdy na wia-
dukty, które powstawały etapami 
tak, by maksymalnie zachowana zo-
stała przejezdność bez konieczności 
zamknięcia całego skrzyżowania. 
stopniowo udostępniane były ko-
lejne nowe elementy układu komu-
nikacyjnego. w ramach inwestycji 
powstała także zupełnie nowa dro-
ga wzdłuż trasy tramwajowej, któ-
ra ma swój początek właśnie przy 
węźle lechicka/naramowicka. to 
al. praw kobiet, która w większości 
zakresu jest już dostępna dla kie-
rowców. 

nową drogą jest także ul. zofii 
hilczer-kurnatowskiej przy osiedlu 
łokietka, która łączy ul. Jasna rola 
i naramowicką. w tym miesiącu 
udostępniona została druga jezdnia 

tej ulicy, dzięki czemu jest również 
ona w pełni przejezdna. z kolei w re-
jonie ul. Dworskiej powstało także 
rondo alicji karłowskiej-kamzowej. 
w tym roku wyremontowana zosta-
ła także istniejąca ul. naramowicka 
na odcinku pomiędzy ul. karpią 
a hilczer-kurnatowskiej. wcześniej 
zmieniła się także na odcinku wino-
gradzkim - od okolicy pętli wilczak 
do ul. lechickiej. 

w efekcie mieszkańcy wraz z tra-
są tramwajową zyskali komplekso-
wą infrastrukturę drogową. łączna 
długość budowanych lub przebudo-
wanych dróg, razem z dojazdowymi 
i skrzyżowaniami, wynosi prawie 
7,5 km. zyskali również rowerzyści, 
bo przybyło w sumie osiem kilome-
trów dróg dla tego środka transpor-
tu. nie brakuje także chodników dla 
pieszych, a także małej architektury 
takiej jak ławki. 

w zakres zadania wchodzą rów-
nież nasadzenia zieleni wzdłuż po-
wstającej trasy tramwajowej i dróg. 
posadzono ponad 1200 drzew - 
m.in. klonów, grabów, lip, dębów, 
robinii, a łączna liczba nowych 
krzewów, bylin i pnączy przekracza 
72 tysiące. Dodatkowo torowisko 
tramwajowe pokryte jest rozchod-
nikiem. 

nowe wiadukty drogowe nad ul. 
lechicką nazwane zostały imieniem 
Janiny czarneckiej, znanej poznań-
skiej architektki, zaangażowanej 
m.in. w odbudowę biblioteki ra-
czyńskich. 
PIM

od soboty, 27 sierpnia, kierowcy będą mogli korzystać z nowych wiaduktów drogowych nad ul. lechicką 
w poznaniu, nazwanych imieniem Janiny czarneckiej. Na ten dzień planowane jest ich uruchomienie. 
Wiadukty są elementem dwupoziomowego węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic Lechickiej, 
Naramowickiej i al. Praw Kobiet

Otwarcie wiaduktów nad ul. Lechicką
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torowiska przy okrąglaku, a także 
w ulicach Mielżyńskiego i Fredry 
zostaną wyremontowane. prace 
rozpoczną się 1 września. w ich 
wyniku pasażerowie zyskają nowe, 
bezpieczne i wygodne torowiska. 
zanim to jednak nastąpi, konieczne 
jest wyłączenie ruchu tramwajowe-
go na odcinku od mostu teatral-
nego do placu wielkopolskiego. 
oznacza to, że od 1 września układ 
sieci tramwajowej zostanie zmienio-
ny.

zamknięcie dla ruchu trasy 
tramwajowej od mostu teatralnego 
przez pl. cyryla ratajskiego do pl. 
wielkopolskiego wymusi zmiany na 
kursujących tym odcinkiem tram-
wajach.

Linia nr 4: tramwaj pojedzie 
z połabskiej, a z ul. roosevelta skrę-
ci w Dąbrowskiego i dojedzie na 
ogrody.

Linia nr 8: tramwaj z Miłosto-
wa skieruje się na rondzie Śródka 
przez ulicę Jana pawła ii do ronda 
rataje, a następnie ulicą królowej 
Jadwigi i górną wildą na wildę, 

skąd przez hetmańską i staro-
łęcką dojedzie do pętli starołęka 
Mała.

Linia nr 17: tramwaj pojedzie 
z pętli zawady przez trasę kórnic-
ką i górny taras rataj oraz uli-
cę starołęcką do pętli starołęka 
pkM.

Linia nr 96: będzie zawieszona 
- na części trasy (błażeja - most 
teatralny) zastąpi ją linia nr 3, na 
której tramwaj z błażeja pojedzie 
przez naramowice i winogrady 
do centrum, a następnie przez ro-
osevelta i głogowską na górczyn 
pkM.

nadal zamknięte będą torowiska 
w ulicach: Św. Marcin, towarowa, 
gwarna, 27 grudnia oraz cała tra-
sa pst. podstawową linią zastęp-
czą na pst jest autobus t12 oraz 
nocna linia nr 231, zachęcamy do 
korzystania także z bezpośrednich 
połączeń autobusowych do cen-
trum na liniach nr: 168, 169, 171, 
174, 190 oraz korzystania z linii 
tramwajowych nr 3 i 10 z naramo-
wic, 4 i 15 z połabskiej oraz 11 i 14 

z piątkowskiej.
Linia wahadłowa nr 98 oraz au-

tobusy 163 i 190
Do centrum - od strony Śródki - 

dojeżdżać będzie tramwaj wahadło-
wy nr 98, kursujący do placu wiel-
kopolskiego.

Linia nr 98
ronDo ŚrÓDka - wyszyń-

skiego - estkowskiego - Małe gar-
bary - plac wielkopolski

Linia nr 163
gÓrczyn pkM - Ściegiennego 

- Jugosłowiańska - bułgarska - Mar-
celińska - grochowska - bukowska 
- zwierzyniecka - Święty Marcin 
- al. niepodległości - solna - Małe 
garbary - wyszyńskiego - ronDo 
ŚrÓDka

Dodatkowo trasa linii nr 190 
z os. sobieskiego wydłużona zosta-
nie do ronda rataje.

Linia nr 190
os. sobieskiego - Jaroczyń-

skiego - wojciechowskiego - piąt-
kowska - słowiańska - szelągowska 
- garbary - królowej Jadwigi - krzy-
woustego - ronDo rataJe

aby dojechać do centrum od stro-
ny mostu teatralnego można sko-
rzystać z linii autobusowej nr 163. 
w celu wzmocnienia tego połącze-
nia, linia nr 163 będzie miała wy-
dłużoną trasę z górczyna pkM do 
ronda Śródka. pasażerowie zmie-
rzający do centrum od strony pół-
nocy mogą się przesiąść w rejonie 
ulicy nowowiejskiego lub libelta na 
autobus nr 163.

Można także rozważyć przesiad-
kę w rejonie al. wielkopolskiej 
(z jednej z sześciu linii tramwajo-
wych z północy poznania) na kursu-
jący ulicą solną w kierunku garbar 
autobus nr 160. Jadąc od południa, 
warto rozważyć przesiadkę z tram-
waju na linię nr 163 w rejonie ron-
da kaponiera, przystanków solna 
i Małe garbary.

na odcinku Małe garbary - Śród-
ka pasażerowie mają jeszcze do dys-
pozycji autobusy linii 167 i 911.

Tramwaje nr 9 i 13 ponownie 
dojadą do centrum

zmiany nastąpią także w rejonie 
placu wiosny ludów, gdzie po de-

montażu łuku torowego wahadłowe 
linie tramwajowe nr 95 i 99 zostaną 
zastąpione regularnymi liniami nr 
9 i 13. zlikwidowana zostanie tak-
że linia nr 93, zastępująca obecnie 
linię nr 9.

od 1 września „dziewiątką” bę-
dzie można dojechać z Dębca pkM 
przez wildę do przystanku plac 
wiosny ludów, natomiast „trzy-
nastka” będzie miała trasę z przy-
stanku starołęka pkM przez rondo 
starołęka, rondo rataje i św. rocha 
do przystanku wroclawska.

Uwaga! tramwaje będą mogły 
już dojeżdżać do zmodernizowa-
nych al. Marcinkowskiego, gdzie 
będą wykonywać manewr wycofa-
nia i powrotu w kierunku pl. wiosny 
ludów. z uwagi na wciąż prowa-
dzone prace w rejonie Marcinkow-
skiego obecnie nie ma możliwości 
udostępnienia znajdujących się tam 
przystanków. początkowym i koń-
cowym przystankiem dla linii nr 9 
będzie plac wiosny ludów, a dla 
linii nr 13 – wrocławska. 
ZTM

Zmiany w komunikacji od 1 września
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KrótKo z Powiatu

rozpoczęła się kolejna edycja 
konkursu o nagrodę starosty po-
znańskiego. szansę na otrzymanie 
wyróżnienia za rok 2022 mają biz-
nesmeni, społecznicy oraz organi-
zacje pozarządowe wyróżniające się 
przedsiębiorczością, aktywnością, 
pomysłowością i  pracą na rzecz 
mieszkańców powiatu poznańskie-
go. wnioski można składać do koń-
ca października br.

– Jestem przekonany, że każdy 
z nas znajdzie wokół siebie osoby, 
które działają bezinteresownie dla 
mieszkańców regionu. aktywizują 
starszych, prowadzą kluby seniora 
czy warsztaty dla dzieci, pomagają 
osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, dbają o  bezdomne 
zwierzęta czy chronią środowisko. 
to również biznesmeni udzielający 
się na rzecz lokalnej społeczności 
– powiedział Jan grabkowski, sta-
rosta poznański. – Mogę z satysfak-
cją uścisnąć dłoń tym wspaniałym 
ludziom, którzy mnie inspirują i do-
dają energii do jeszcze większego 
wysiłku w pracy na rzecz samorządu 
– dodaje starosta.

Jeżeli znasz osobę, która w spo-
sób ponadprzeciętny angażuje się 
w życie powiatu poznańskiego, 
z pewnością warto zgłosić ją do na-
grody starosty poznańskiego. na 
wnioski czekamy do 31.10.2022 r.

Dotychczas statuetki otrzy-
mali m.in. Justyna Maćkowiak-
-szukalska i  karolina wasilew-
ska-waligórska za akcję „serce 
od serca”, stowarzyszenie osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
„roktar”, Fundacja „stworzenia 
pana smolenia” czy stowarzyszenie 
pomocy osobom niepełnospraw-
nym „wspólna Droga” w luboniu 
za działania na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami. nagrodę otrzy-
mał też ireneusz lesicki, pedagog 
i muzykoterapeuta. za działalność 
charytatywną w pobiedziskach 
wyróżniono grażynę Manikow-
ską-krawiec, ewę wodzyńską za 
integrowanie amatorskiego ruchu 

artystycznego seniorów, a ryszar-
da lubkę za rozwiązywanie pro-
blemów społecznych. natomiast 
eugeniusza Jacka za zaangażowa-
nie w krwiodawstwo oraz turystykę 
powiatu poznańskiego. wśród wy-
różnionych firm znalazły się: spół-
ka akcyjna alter, Fabryka Mebli 
biurowych Maro, poz bruk, no-
vol, sts logistic czy solaris.

celem tej nagrody jest uhono-
rowanie mieszkańców oraz pod-
miotów z powiatu poznańskiego, 
którzy poprzez działalność gospo-
darczą i obywatelską przyczyniają 
się do rozwoju społeczności lokal-
nej. przyznawana jest w trzech ka-
tegoriach:

1) przedsiębiorczości, 
2) inicjatyw obywatelskich, 
3) organizacji pozarządowych.
zgłosić kandydata może m.in.: 

grupa co najmniej 100 mieszkań-
ców powiatu poznańskiego, gru-
pa co najmniej trzech organizacji 
społecznych lub stowarzyszeń albo 
organy oraz jednostki pomocnicze 
gmin z powiatu poznańskiego. 

zgłoszenie musi być podpisane, 
zawierać kategorię nagrody, do któ-
rej kandydat jest zgłaszany i dane 
go identyfikujące. ponadto należy 
przedstawić dotychczasową działal-
ność oraz uzasadnienie wskazujące 
znaczenie  jego osiągnięć dla powia-
tu poznańskiego. JF

znasz wyjątkowych ludzi? Złóż wniosek 
jak najszybciej

Nagrody Starosty 
Poznańskiego 
dla organizatorów 
życia społecznego 
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Można je składać do 
31.10.2022r. na adres mailowy 
joanna.felinska@powiat.po-
znan.pl, pocztą na adres: ga-
binet starosty, starostwo po-
wiatowe, ul. Jackowskiego 18, 
60-509 poznań lub osobiście 
w kancelarii starostwa. 
pełny regulamin i wzór wnio-
sku dostępny na stronie inter-
netowej www.powiat.poznan.pl

Wnioski

Ubiegłoroczni laureaci Nagrody Starosty Poznańskiego.
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20. seniorów z  gminy Dopiewo 
otrzymało opaski życia, połączone 
z usługą opieki na odległość. zaku-
pione zostały przez ośrodek pomo-
cy społecznej w Dopiewie w ramach 
programu „korpus wsparcia  se-
niorów”. w sytuacji zagrożenia 
umożliwiają one wciśnięcie guzika 
i połączenie się z gotową do inter-
wencji centralą.  

opaski posiadają lokalizator 
gps, umożliwiają prowadzenie roz-
mów z  centrum teleopieki, a także 
samodzielne sprawdzenie ciśnie-
nia i natlenienia krwi, temperatury 
ciała i liczby przemaszerowanych 
kroków.

program „korpus wsparcia 
seniorów” realizowany jest przez 
ośrodek pomocy społecznej w Do-
piewie w  ramach programu Mini-
sterstwa rodziny i  polityki spo-
łecznej, który finansowany jest ze 
środków programu korpus wspar-
cia seniorów na 2022 r. z Funduszu 
przeciwdziałania covid-19. war-
tość projektu to 32,5 tys. zł. Jest 

on w  całości finansowany ze środ-
ków zewnętrznych.

Jego adresatami są mieszkań-
cy gminy Dopiewo w  wieku 65 lat 
i więcej, którzy mają problemy z sa-
modzielnym funkcjonowaniem ze 

względu na stan zdrowia, prowadzą-
cy samodzielne gospodarstwa domo-
we lub mieszkający z osobami bliski-
mi, które nie są w stanie zapewnić im 
wystarczającego wsparcia.
Michał Juskowiak

DoPiewo

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, tel. 691 895 296 
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w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

ogłoszenia

najważniejsze święto maryjne 
w  kościele katolickim ma dla soł-
tysów gminy Dopiewo szczególne 
znaczenie.   Matkę boską zielną 
wybrali na swoją patronkę, a  Jej 
wizerunek umieścili na swoim 
sztandarze, wraz z  hasłem bóg 
– honor – ojczyzna. na drugiej 
jego stronie znalazł się herb gmi-
ny Dopiewo, otoczony nazwami 
11 jej sołectw: Dąbrowy, Dąbrów-
ki, Dopiewa, Dopiewca, gołusek, 
konarzewa, palędzia, skórzewa, 
trzcielina, zakrzewa i więckowic. 
sztandar ujrzał światło dzienne 
w  2016 r. od wtedy towarzyszy 
sołtysom w najważniejszych gmin-

nych i regionalnych wydarzeniach.
co roku, w  sierpniu, obchodzą 

oni   rocznicę jego nadania w  innej 
parafii. w tym roku w nowej kaplicy 
oddanej wiernym niedawno - przy 
ul. ks. s. kozierowskiego między 
skórzewem a Dąbrową.

w  poczcie sztandarowym, pod-
czas uroczystości rocznicowych, 
tym razem honory pełnili: Marian 
czekalski (sołtys zakrzewa), wa-
lenty Moskalik (sołtys skórzewa) 
i krzysztof Dorna (sołtys Dąbrowy). 
Dary przekazywały prowadzącemu 
mszę św. proboszczowi - ojcu Da-
riuszowi laskowskiemu – Mariola 
nowak (sołtys Dopiewca) i  anna 

kwaśnik (sołtys więckowic), 
a kwiaty – żona krzysztofa Dorny.

o. Dariusz jest paulinem i od nie-
dawna proboszczem obu skórzew-
skich parafii - tej nowo powołanej, 
jak i tej istniejącej od Xiv w.

w  kazaniu proboszcz wyjaśnił 
na czym polega służba Maryi bogu, 
Jej znaczenie i bycie niepokalaną 
(nie dotknął Jej grzech pierwo-
rodny). odniósł się również do 
symboliki kwiatów i  ziół (duchowa 
dojrzałość Maryi do służby – „oto 
ja służebnica pańska…”).   zwrócił 
także uwagę na służbę tych, którzy 
sprawują funkcje społeczne i  peł-
nią władzę. - sołtys jest jak ksiądz, 

który odwiedza mieszkańców po 
kolędzie, rozmawia z nimi, zajmuje 
się ich sprawami, służy, bo władza 
jest służbą, a  nie przywilejem. nie 
ma tu miejsca na pychę - mówił. 
Dwukrotnie przywołał powiedzenie 
„pycha z  nieba spycha”. Dodał, że 
w chrześcijaństwie każdy służy dru-
giemu człowiekowi.

oprócz ojców paulinów, na mszy 
obecni byli proboszczowie sąsied-
nich parafii - ks. dziekan karol gó-
rawski z Dąbrówki i ks. adam scza-
niecki, od roku sprawujący funkcję 
proboszcza w konarzewie.

stronę samorządową oprócz 
sołtysów z  większości spośród 11 

sołectw gminy Dopiewo, reprezen-
towali, m.in.: wójt gminy Dopiewo 
- paweł przepióra i przewodniczący 
rady gminy – leszek nowaczyk, 
a  także wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego – wojciech 
Jankowiak i wicestarosta poznański 
– tomasz łubiński.

po mszy orkiestra Dęta gminy 
Dopiewo dała na placu przed kapli-
cą krótki koncert.

6. rocznicę nadania sztandaru obchodzili 15 sierpnia, w święto kościelne wniebowzięcia najświętszej Maryi 
panny, sołtysi gminy Dopiewo. Uroczystość odbyła się w kaplicy nowej Parafii pw. Błogosławionego 
Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie, z udziałem duchownych, przedstawicieli samorządu 
i mieszkańców. Oprawę muzyczną wydarzenia wzbogaciła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo

Sześć lat ze sztandarem

koncert Michała szczygła (wywiad 
na str. 14) to nie jedyna atrakcja 
„pożegnania wakacji” 3 września 
w skórzewie. wcześniej w parku 
na scenie  wystąpi candela latin 
Music. warsztaty bębniarskie po-
prowadzi Drum work, który przy-
wiezie ze sobą 50 bębnów. będzie 
można poznać kroki tańców latyno-
amerykańskich od kilkunastu pro-
fesjonalistów i skorzystać ze strefy 

aktywności.  aż  do północy zabawę 
w gorących rytmach poprowadzi 
kubańczyk DJ osmar. z kolei na 
terenie rekreacyjnym przy orliku 
2012 dzieci wystartują w zawo-
dach rungameddon kids (będą też 
bezpłatne dmuchańce), a dorośli 
i młodzież będą rywalizować na 
70-metrowym torze „olimp” ni-
czym z ninja warrior. szczegóły: 
dopiewo.pl. AM

Pożegnanie Wakacji Z opaską bezpieczniej
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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roKietnica

sygnałem będzie przybycie do ro-
kietnicy, właśnie o tej godzinie, 
pociągu specjalnego. po części ofi-
cjalnej i krótkiej artystycznej nie-
spodziance, wszyscy chętni będą 
mogli bezpłatnie wybrać się pocią-
giem do poznania i z powrotem.

w godzinach 13.00 – 19:00 
w holu nowego dworca odbędą 
się „Drzwi otwarte” – interaktyw-
na makieta kolejowa, informacje 
i aktywności z polregio i zUk 
rokbUs. 

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica 
(WPR) – kompleksowa oferta 
podróżowania 
realizacja projektu węzła prze-

siadkowego rokietnica wyniosła 
łącznie ponad 33 mln zł. objęła 
zarówno budowę dworca i zagospo-
darowanie okalającego go terenu, 
jak i przebudowę ul. szamotulskiej 
w rokietnicy z rondem oraz budowę 
nowej bazy gminnej spółki komuni-
kacyjnej zUk rokbUs i zakup 4 
niskoemisyjnych autobusów. za-
danie to,  z dofinasowaniem z Ue 
w wysokości ponad 21 mln zł, było 
drugim co do wielkości projektem 
niskoemisyjnym  w ramach drugie-
go rozdania tzw. zit-ów przez sto-
warzyszenie Metropolia poznań. 

najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem wpr jest oczywiście 
nowa hala dworca w rokietnicy 
z charakterystyczną elewacją z bla-
chy kortenowej oraz przygotowany 
wokół teren. projekt o wartości po-
nad 12,5 mln zł, z udziałem prawie 
10 mln zł środków unijnych, reali-

zowała gmina rokietnica. w bu-
dynku, z przeszkloną poczekalnią, 
znalazły się nie tylko typowe dla 
dworca elementy, jak kasa biletowa 
w wersji tradycyjnej oraz samoob-
sługowej (bilety ztM), ławki dla 
podróżnych czy toalety, ale także 
mini salonik gastronomiczny i ban-
komat. 

Dach hali, na którym zamonto-
wano panele fotowoltaiczne, pełni 
również rolę zadaszenia dla po-
dróżnych oczekujących na liniowe 

autobusy. tu także umieszczona 
została tablica elektroniczna wy-
świetlająca informacje o godzinach 
ich przyjazdu i odjazdu. specjalna 
konstrukcja dachu oraz jego impo-
nująca długość 96 metrów pozwala 
na połączenie w jedną funkcjonalną 
całość wyjścia z poczekalni oraz zej-
ścia na perony. to także w pewnym 
sensie symbol możliwości połącze-
nia w jedną całość dwóch inwesty-
cji: gminnej (dworzec) i kolejowej 
(przejście oraz zmodernizowane 

przez pkp perony), a także komu-
nikacyjnych składowych: wiaty na 
ok. 50 rowerów, przystanków au-
tobusowych i dojścia do platform 
kolejowych. 

Możliwość nazwania węzła w ro-
kietnicy określeniem „zintegrowa-
ny” wiąże się także z zagospoda-
rowaniem terenu wokół dworca. 
znajduje się tutaj bowiem parking 
(park & ride i kiss & ride) na 150 
miejsc, w tym dla niepełnospraw-
nych, 3 stacje ładowania samocho-

dów elektrycznych z pięcioma sta-
nowiskami oraz system dróg z taką 
organizacją ruchu, która umożliwia 
płynne i bezpieczne funkcjonowa-
nie transportu publicznego, pojaz-
dów korzystających z parkingów, 
rowerzystów oraz pieszych. całość 
uzupełnia mała architektura placu 
przy starym dworcu (klomby, ław-
ki) i oczywiście zieleń – posadzona 
w maksymalnej, możliwej do prze-
znaczenia na ten cel, przestrzeni. 

istotnym uzupełnieniem projek-
tu węzła przesiadkowego rokiet-
nica będzie włączenie od 1 stycznia 
2023 r. odcinka poznań główny 
– wronki, ze stacją rokietnica, do 
systemu poznańskiej kolei Metro-
politarnej (pkM). poznańska ko-
lej Metropolitalna jest wspólnym 
przedsięwzięciem Marszałka wo-
jewództwa wielkopolskiego, sto-
warzyszenia Metropolia poznań, 
Miasta poznań, powiatu poznań-
skiego oraz 38 gmin i 10 powiatów 
położonych wzdłuż linii kolejowych 
poznańskiego węzła kolejowego. 
pkM to zwiększona częstotliwość 
kursowania pociągów w godzinach 
szczytu – nie rzadsza niż dwa razy 
na godzinę (średnio co 30 min) 
oraz nowoczesny tabor. pkM ob-
jęta jest wspólnym biletem, działa-
jącym w oparciu o system peka, 
zintegrowanym z transportem 
dowożącym pasażerów do kolei 
(tramwaj, autobus). zasadą jest, by 
przystanki koncentrowały się wokół 
węzłów przesiadkowych. 
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

rokietnica zaprasza wielkopolan 
na rumpuć, jest wydarzeniem ple-
nerowym, które po trudnych latach 
pandemii wraca w znanej i lubia-
nej formule. „po staremu” oznacza 
klimat, do jakiego wszyscy byliśmy 
przyzwyczajeni – imprezy otwar-
tej, kolorowej i bogatej w atrakcje, 
ze sceną, na której już od południa 
będziemy mieli szansę podziwiać 
prezentacje lokalnych talentów, cie-
kawe konkursy i animacje. 

kluczowym punktem imprezy 
zaplanowanej na 3 września będzie 
tradycyjna biesiada nad wyśmieni-
tym rumpuciem – zupą gotowaną 
w 1600-litrowym garnku. nie za-
braknie również stoisk sołeckich 
i partnerskich z wieloma niespo-
dziankami. w trakcie wydarzenia 
najmłodsi i ci ciut starsi będą mogli 
także skorzystać z oferty wesołego 

miasteczka i posilić się w strefie 
gastronomicznej urządzonej przez 
lokalnych restauratorów. będzie 
pysznie! 

o 21:00 koncert gwiazdy wieczo-
ru – sylwii grzeszczak. zaprasza-
my!

więcej informacji na stronie 
www.rokietnica.pl 

oraz rokietnica.pl na Facebooku.

Patroni Honorowi:
Marszałek województwa wielko-
polskiego
starosta poznański
wójt gminy rokietnica
Patroni Medialni:
radio eska poznań
nasz głos poznański
rokickie wiadomości
Sponsorzy Główni:
Drukarnia poli Druk poznań
kingspan water & energy
natalii Drukarnia etykiet
chata polska rokietnica
Sponsor Strategiczny:
baJer-bUD
Partnerzy:
przedsiębiorstwo Usług komunal-
nych sp. z o.o. 
rokietnicki ośrodek sportu sp. z o.o.
gminny ośrodek kultury
rokbus sp. z o.o.
Uniwersytet przyrodniczy w pozna-
niu. KS 
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kończy się realizacja projektu węzła przesiadkowego rokietnica. Jego uruchomienie nastąpi 
z początkiem września 2022 r., zaś uroczyste otwarcie – 31 sierpnia o godzinie 16.30

Węzłowa przesiadka – Rokietnica 
z nowym dworcem

15. Rumpuć znowu „po staremu”. 
Zapraszamy 3 września do Rokietnicy
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 NASZ PATRONAT

Projekt pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Gwiazda wieczoru – Sylwia Grzeszczak.
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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 dofinansowanie 
na „rewitalizację obszarów ppgr 
na terenie gminy kostrzyn w celu 
wzmocnienia aktywności społecz-
nej, rekreacyjnej, turystycznej 
i prozdrowotnej”.

inwestycja obejmuje budowę tęż-
ni solankowej na placu kurdeszo-
wym oraz utworzenie lub moderni-
zację terenów aktywności i rekreacji 
w miejscowościach:

• 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 poprawę 

dostępności mieszkańców do miejsc 
wypoczynku i rekreacji. zachęcenie 
do aktywności na świeżym powie-
trzu.

wartość wnioskowanego projek-
tu to 1.998.750 zł, a dofinansowa-
nie stanowi aż 98% tej kwoty czyli 
1.958.750 zł!

termin realizacji to ponad 12 
miesięcy od podpisania umowy na 
realizację w trybie przetargowym. 
wniosek na realizację tych zadań 
wspierali posłanka Jadwiga emile-
wicz i poseł bartłomiej wróblewski. 
UM

Kostrzyn

budynek ten powstał w latach 1837-
1839. wówczas funkcjonowała tam 
szkoła wiejska, która liczyła 96 
uczniów. Jego ostatnia funkcja to 
siedziba zasadniczej szkoły zawo-
dowej, która działała w latach 1981-
2007. 

ponad 180-letni budynek docze-

kał się kompleksowej rewitalizacji. 
obiekt Międzypokoleniowego cen-
trum inicjatyw lokalnych z pewno-
ścią ubogaci przestrzeń publiczną 
centrum kostrzyna. po zakończeniu 
prac będzie siedzibą dla organizacji 
pozarządowych działających na te-
renie gminy. UM

od piątku do niedzieli (29-31 lip-
ca) w parku Miejskim w kostrzynie 
odbył się ii Festiwal kulinarny orga-
nizowany przez wydział oświaty, 
promocji i sportu Urzędu Miejskie-
go w kostrzynie.

Dla mieszkańców przewidziano 
zlot food trucków: Migrand - kla-
syka zapieksa, kurchuck, kurczaki 
po amerykansku, Migrand Frytki 
belgijskie, rubicon cafe, burger, 
złote paluchy churros, tajski Mis, 
burger pastrami, FitFat, browar 
skrzat. swoje stoiska przygotowali 
również lokalni wystawcy: idalia 
- biżuteria i handmade oraz koła 
gospodyń wiejskich z dwóch miej-
scowości: trzek i tanibórz.

część artystyczną w sobotę roz-
poczęto od występu zespołu roxa-
na tutaj & good omen. następnie 
na scenie zaprezentowały się grupy 
lit oraz infinitone. na zakończenie 
dnia na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru zespół strefa zero!

niedziela podczas festiwalu nie 
tylko uraczyła uczestników słoń-
cem i wysoką temperaturą, ale też 
pysznym jedzeniem i koncertem 
zespołów: senders oraz perfekcyjne 
przeboje, który zagrał dla nas naj-
większe hity zespołu perfect!

podczas trwania festiwalu nie za-
brakło konkursów z nagrodami dla 
najmłodszych uczestników imprezy 
oraz dla śmiałków ostrego jedzenia, 
którzy zmierzyli się z papryczką ca-
rolina reaper.

Młodzieżowa rada Miejska rów-
nież zorganizowała swój konkurs 
pt. „zaskocz swoim wypiekiem ge-
nerała prądzyńskiego”.

organizatorzy dziękują wszyst-
kim mieszkańcom za życzliwe przy-
jęcie imprezy, a artystom oraz ga-
stronomom, że byli z nimi podczas 
kolejnego Festiwalu kulinarnego w 
kostrzynie! Do zobaczenia na kolej-
nych imprezach!
Agata Bilska kontynuacją kostrzyńskiej kam-

panii hydrologicznej jest instalacja 
do zagospodarowania wody opado-
wej  na terenie szkoły podstawowej 
w iwnie!

Umowę o dofinansowanie pod-
pisali: krzysztof grabowski - wice-
marszałek województwa wielkopol-
skiego, Damiana nowak - dyrektor 
Departamentu rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz szymon Matysek - bur-
mistrz gminy kostrzyn i Magdalena 
rakszawska - skarbnik gminy.

celem zadania jest przeciwdziała-
nie skutkom suszy poprzez zebranie 
i retencjonowanie wody opadowej 
z dachu budynku użyteczności pu-
blicznej oraz zwiększenie świado-
mości ekologicznej dzieci i młodzie-
ży w temacie postępujących zmian 
klimatycznych, rolnictwa i środowi-
ska. zretencjonowana woda z zada-
szonej powierzchni budynku szkoły 
podstawowej w iwnie, zostanie 
zagospodarowana w celu nawad-
niania przyszkolnych terenów zielo-
nych. w ramach projektu zostanie 
wykonany podziemny system ma-
gazynowania wody opadowej wraz 
z infrastrukturą umożliwiającą po-

bór i wykorzystanie zebranej wody 
do podlewania przyszkolnej zieleni. 

w maju 2020 roku ruszyła ko-
strzyńska kampania hydrologiczna 
pod hasłem „łap wodę!!!”, która 
propaguje ideę zbierania „desz-
czówki”, a następnie wykorzystania 
jej do podlewania przydomowych 
ogródków. zbiornik retencyjny 
w iwnie będzie kolejną, tego typu 
inwestycją retencyjną w gminie 
kostrzyn. w 2020 roku podobna 

instalacja była wykonana na terenie 
szkoły podstawowej w czerlejnie.

cała inwestycja oszacowana jest 
na kwotę: 122 751,12 zł w tym: 
dofinansowanie z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego województwa 
wielkopolskiego: 98 200,00 zł oraz 
środki własne gminy kostrzyn: 24 
551,12 zł. podziękowania dla zarzą-
du województwa wielkopolskiego za 
pozytywną ocenę naszego wniosku 
UM kostrzyn. UM 

gmina kostrzyn pozyskała 2.000.000 złotych na budowę 
tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenów wiejskich 
i miejskich na cele rekreacyjne

Tężnia SolankowaNowe oblicze „zawodówki”

II Festiwal Kulinarny

Łapią wodę na terenie szkoły
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o gminie kostrzyn czytaj także 
naszglospoznanski.pl
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to festiwalowe święto na stałe 
wpisało się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych gminy tarnowo pod-
górne, by wspólnie z mieszkańcami 
tworzyć tradycję spotkań z najpięk-
niejszymi utworami polskiej pio-
senki. ogromnie cieszy nas fakt, że 
patronat nad tegoroczną edycją fe-
stiwalu objęła również  Fundacja im. 
zbigniewa wodeckiego, która opie-
kuje się dorobkiem tego wybitnego 
wokalisty i multiinstrumentalisty 
oraz wspiera młode talenty. w tym 
roku wydarzenie wspiera także lidl 
sp. z o.o. – partner festiwalu.

Co czeka na Was  
podczas festiwalu?
na widzów ii edycji festiwalu 

oFp tarnowo podgórne 2022 cze-
ka aż 25 młodych artystów, którzy 
sprawdzą swoje umiejętności wo-
kalne w przesłuchaniach konkurso-
wych. przyjadą do pałacu Jankowice 
z całej polski, by zaprezentować wy-
brane utwory zbigniewa wodeckie-
go w zupełnie nowych aranżacjach, 
przy akompaniamencie zespołu 
jazzowego. nie tylko zmierzą się 
ze stresem, sprawdzając na scenie 
swój talent, ale zdobędą nowe do-
świadczenia i wrażenia artystyczne.  

Muzyczne zmagania konkursowe 
rozpoczną się na plenerowej sce-
nie w parku przy pałacu Jankowice 
w sobotę, 27 sierpnia, o godz. 16.  
Finałowa dziesiątka zaprezentuje 
się publiczności w koncercie ga-
lowym laureatów w niedzielę, 28 
sierpnia, o godz. 17.00. podczas 
gali nie zabraknie ogłoszenia zwy-
cięzców i uroczystego wręczania na-
gród. Festiwalowych entuzjastów, 
którzy do nas nie dotrą, zapraszamy 
do oglądania internetowych trans-
misji na naszych social mediach.

Jury 
podczas przesłuchań konkurso-

wych uczestników oceniać będzie 
profesjonalne jury w składzie: prof. 
dr hab. katarzyna stroińska-sie-
rant – kierownik katedry instru-
mentalistyki i wokalistyki jazzowej 
akademii Muzycznej im. ignacego 
Jana paderewskiego w poznaniu, 
ewa gajewska-kiepura – peda-
gog, a przede wszystkim specjalista 
w zakresie prowadzenia zespołów 
wokalnych oraz Janusz szrom – 
muzyk, wybitny wokalista jazzowy, 
pedagog, wielokrotny Jazzowy wo-
kalista roku według plebiscytu mie-
sięcznika Jazz ForUM, kompozy-
tor, aranżer. Jury dysponuje w tym 
roku pulą nagród o łącznej wartości 
5 tys. złotych. Jest o co walczyć!

Gwiazdy festiwalu 
warto wspomnieć o gościach 

specjalnych festiwalu. na zaprosze-
nie organizatorów w pałacu Janko-
wice pojawi się katarzyna wodec-
ka-stubbs – córka artysty i prezes 
Fundacji im. zbigniewa wodeckie-
go. nie zabraknie również perełek 
muzycznych. w pierwszym dniu 
festiwalowego święta o godz. 18.30 
na scenie pojawi się Julia Mróz – 
zwyciężczyni i edycji oFp tarnowo 
podgórne 2021. w koncercie pt. 
„aleją gwiazd” usłyszymy piosenki 
z repertuaru największych polskich 
gwiazd m.in. anny Jantar, ireny 
santor, zdzisławy sośnickiej, zbi-
gniewa wodeckiego czy krzysztofa 
krawczyka. 

Drugiego dnia festiwalu, zaraz 
po koncercie laureatów, na scenie 
wystąpi ulubiony duet polskiej sce-
ny muzycznej – alicja Majewska & 
włodzimierz korcz. 45 lat wspólnej 
pracy tej wybitnej pary na scenie to 
niezliczona liczba kompozycji napi-
sanych przez włodzimierza korcza, 
a zaśpiewanych przez alicję Majew-
ską. podczas plenerowego koncertu 
będzie można usłyszeć największe 

przeboje artystki „Żagiel”, „być ko-
bietą”, „Żyć się chce” czy „07 zgłoś 
się”. publiczność usłyszy też wiele 
ciekawych historyjek, związanych 
ze wspólną pracą artystów. Dueto-
wi akompaniować będzie kwartet 
smyczkowy warsaw string Quartet. 

Warsztaty dla dzieci 
tegoroczne konkursowe zmaga-

nia wokalne dopełnią plastyczno-
-muzyczne warsztaty dla dzieci, 
które poprowadzi Fundacja Mój 
Mount everest. Uczestnicy będą 
samodzielnie tworzyć własne in-
strumenty, które później będą mieli 
okazję wykorzystać do wspólnego 
muzykowania. przestrzeń parku 
przy pałacu Jankowice zagospoda-
rowana zostanie kreatywnymi kąci-
kami zabawowymi, które przeniosą 
najmłodszych (i nie tylko) do świa-
ta dźwięków i muzyki. to wszyst-
ko w festiwalową sobotę od godz. 
15.00 do 18.00! 

wstęp na obydwa dni ogólnopol-
skiego Festiwalu piosenki tarnowo 
podgórne 2022 jest wolny. 
Monika Rutkowska, 
dyrektor festiwalu

tarnowo PoDgórne

przed nami Miedzianka po Drodze, 
czyli wędrowny festiwal literacki, 
który swój przystanek będzie mieć 
również w gminie tarnowo podgór-
ne. Festiwalowe miasteczko stanie 
przy Dworku w sierosławiu już 3 
września.

gospodarzem finałowego przy-
stanku festiwalowej trasy jest gmi-
na tarnowo podgórne, a partnerem 
poznańska lokalna organizacja 
turystyczna. 

Co w programie?

12.00 – 13.15 z Marcinem Mellerem 
rozmawia weronika wawrzkowicz
13.15 – 14.30 audioteka zaprasza: 
„tak wiele zależy od czerwonej tacz-
ki” Dyba lach, Julia Fiedorczuk, 
Filip springer w rozmowie z Marią 
krześlak- kandziorą
14.30 – 15.45 #solidarnizUkrainą 

- z poliną kuczynskają rozmawia 
witold szabłowski
15.45 – 17.00 greenpeace polska 
zaprasza: z Martą gregorczyk roz-
mawia Maria krześlak - kandziora
15.45 – 17.45 lekcja poezji z Julią 
Fiedorczuk
17.00 – 18.15 z Jakubem sieczką 
prowadzi Filip springer
18.15 – 19.30 z Małgorzatą rejmer 
rozmawia Maria krześlak - kan-
dziora
19.30 – 20.30 teatr improwizowa-
ny klancyk! gra szczygła
20.30 – 21.30 koncert Michała zyg-
munta
21.00 – 22.00 wydarzenie plenero-
we: latarnicy i latarniczki - goście 
festiwalu czytają publiczności, pu-
bliczność czyta gościom.

wstęp dla wszystkich jest bezpłatny 
– zapraszamy. JZ

w ogólnopolskiej akcji „narodowe 
czytanie” gmina tarnowo podgór-
ne bierze udział od samego począt-
ku, a od kilku lat wydarzenie od-
bywa się w dwóch miejscach: przy 
bibliotece publicznej w tarnowie 
podgórnym oraz w pałacu Janko-
wice. 

w tym roku obchodzimy dwu-
setną rocznicę wydania „ballad 
i romansów” adama Mickiewicza, 
które zapoczątkowały w polsce ro-
mantyzm, dlatego w tym roku wy-
brzmią te utwory. 

Już 2 września, w samo południe, 
rozpocznie się czytanie w przypa-
łacowym parku w Jankowicach. 
a skoro sięgamy w tym roku po 
utwory romantyzmu, to najlepszym 

miejscem jest… wyspa Miłości. 
tam fragmenty „ballad i roman-
sów” przeczytają specjalnie za-
proszeni goście. w przypadku złej 
pogody czytanie zostanie przenie-
sione do sali koncertowej w pałacu. 
Dla osób, które nie mogą być ra-
zem z nami, będzie poprowadzona 
transmisja na żywo w mediach spo-
łecznościowych.

natomiast 3 września w godz. 
11.00-13.00 zapraszamy na skwer 
przed biblioteką publiczną  w tar-
nowie podgórnym (na skrzyżowa-
niu ulic pocztowej i ogrodowej). 
tu również do wspólnego czytania 
zaproszeni są wszyscy chętni miesz-
kańcy. 
ARz

zapraszamy na 93. akcję honorowe-
go krwiodawstwa organizowaną w 
tarnowie podgórnym przez stowa-
rzyszenie Dar serc.

– liczę na to, że nasi krwiodawcy 
zechcą zakończyć wakacje poprzez 
udział w naszej akcji – mówi wice-
przewodniczący rady gminy tarno-
wo podgórne i prezes stowarzyszenia 

wojciech Janczewski. – zapraszam 
także osoby, które chcą oddać krew 
po raz pierwszy, oraz tych, którzy 
chcieliby zapisać się do banku daw-
ców szpiku. 

akcja odbędzie się w sobotę, 27 
sierpnia, w szkole podstawowej nr 
1 w tarnowie podgórnym przy ul. 
szkolnej 5, w godz. 8.00 – 16.00. ARz

wójt tarnowa podgórnego tadeusz 
czajka podpisał umowę na włączenie 
ochotniczej straży pożarnej w luso-
wie do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. 

– nasi strażacy zostali zaproszeni 
do krajowego systemu przez pań-
stwową straż pożarną, co jest ewene-
mentem w skali województwa (zazwy-
czaj to osp ubiegają się o włączenie 
do systemu – przyp. red.). Dlatego 
cieszę się, że mimo wielu perturbacji 
umowa została zawarta – powiedział 
wójt tadeusz czajka. – Dziękuję 

Druhnom i Druhom za poświęcenie 
i służbę na rzecz bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców i przedsiębior-
ców. Jestem przekonany, że wejście 
do krajowego systemu, to potwier-
dzenie ich kwalifikacji, kursów oraz 
wieloletniego doświadczenia.

strażacy z lusowa biorą udział 
w ok. 200 akcjach rocznie. osp lu-
sowo jest drugą, po osp tarnowo 
podgórne, jednostką z gminy tarno-
wo podgórne włą        czoną do kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego. ARz

ten i wiele innych utworów z repertuaru zbigniewa 
wodeckiego wybrzmi niebawem w przestrzeniach pałacu 
Jankowice podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Tarnowo Podgórne 2022 pod honorowym patronatem wójta 
Tadeusza Czajki 

„Lubię wracać tam 
gdzie byłem już”

Miedzianka Po Drodze 
w Sierosławiu

Narodzie! Czytajmy!

Zakończ wakacje z sercem!

OSP Lusowo 
w Krajowym Systemie
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w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców na terenie gmi-
ny wymienione zostało ogrodzenie 
przy komisariacie policji w buku, 
a przy wDk w niepruszewie ogro-
dzenie zostało wybudowane.

w ramach przeprowadzonych 
prac modernizacyjnych i konieczno-
ści usunięcia awarii linii energetycz-
nych na terenie komisariatu policji 
w buku wymienione zostało ogro-
dzenie, które było w bardzo złym 
stanie technicznym. po dwudziestu 
latach, od czasu kiedy powstał ko-
misariat policji przy ul. wegnera 
14, doczekano się wreszcie wymiany 
ogrodzenia na panelowe. Funkcjo-
nariusze oraz społeczność lokalna 
już od dawna sygnalizowała, że ko-
misariat powinien mieć zapewnione 
odpowiednie warunki bezpieczeń-
stwa. prace zostały przeprowadzone 
w ramach zadania dotyczącego usu-
nięcia kolizji i wymiany oświetlenia 
przy komisariacie policji w buku, 
którego koszt wyniósł 17.222 zł, 
a pieniądze zostały wygospodaro-
wane z budżetu gminy. Jak zapew-
nia komendant kp w buku hubert 
spychała: – w przyszłym roku będę 

się ubiegał o środki celem postawie-
nia nowego garażu dla radiowozów 
oraz utwardzenia terenu, aby po-
prawić funkcjonalność w obrębie 
komisariatu. 

ogrodzenie zostało zapewnione 
też wokół wiejskiego Domu kul-
tury w niepruszewie. Jest nie tylko 
ładnie i estetycznie, ale też bez-
piecznie. koszt inwestycji wyniósł 
32.300 zł, a pieniądze zostały wygo-
spodarowane z budżetu gminy. wy-
konane prace przy zabezpieczeniu 
wDk w niepruszewie umożliwiają 

mieszkańcom sołectwa i całej gminy 
korzystanie z obiektu i dodatkowo 
zabezpieczają teren przed wejściem 
osób nieuprawnionych. 

ponadto dla wzmocnienia bez-
pieczeństwa wDk w nieprusze-
wie (podobnie jak wDk w Dako-
wach suchych) został wyposażony 
w system monitoringu zapewniają-
cy obserwację terenu wokół obiektu. 
zainstalowane zabezpieczenie zo-
stało włączone w system monitorin-
gu miasta i gminy buk. 
EWA

11 sierpnia w bukowskim ratuszu 
burmistrz miasta i gminy buk paweł 
adam wraz z prezesem gminnego 
związku rolników kółek i organi-
zacji rolniczych tadeuszem łysia-
kiem wręczyli oficjalne zaproszenia 
do pełnienia funkcji starostów do-
żynek.

– gospodarzami dożynek miano-
wani są zawsze rolnicy zaangażo-
wani w życie społeczne, cieszący się 
dużym szacunkiem i autorytetem 
na wsi – mówił prezes gminnego 
związku rolników kółek i orga-
nizacji rolniczych tadeusz łysiak. 
burmistrz paweł adam wręczając 
zaproszenia podkreślił, że w ten 
sposób docenia się państwa wkład 
i dokonania w budowanie rolnicze-
go potencjału gminy. rola staro-
stów dożynek jest ogromna – pod-
czas tej ważnej uroczystości pełnią 
zaszczytne funkcje w imieniu całej 
naszej społeczności gminnej skła-
dając dziękczynienie za tegoroczne 
plony.

nowo wybrani starostowie: pau-
lina kornosz ze wsi Dakowy suche 
i tomasz wojtkowiak z nieprusze-
wa podziękowali za wyróżnienie, 
które jest to dla nich dużym zaszczy-
tem.

podczas spotkania mówiono też 
o tegorocznych zbiorach w gminie, 
które nie należą do najlepszych. 
susza nie sprzyja rolnikom, do tego 

galopująca inflacja, skutki wojny 
w Ukrainie powodują, że rolnicy 
życzyliby sobie jednak lepszych plo-
nów.

tego samego dnia w bukowskim 
ratuszu odbyło się też spotkanie sta-
rostów, sołtysów, przewodniczących 
kół gospodyń wiejskich i prezesów 
kółek rolniczych z terenu gminy, 
podczas którego zostały omówio-
no kwestie organizacyjne związane 
z dożynkami. w tym roku oprócz 
gminnych obchodów zorganizowa-
ne też zostały uroczystości w sołec-
twach: szewce, Dakowy suche, Do-
bieżyn, niepruszewo, pawłówko, 

Dobra-sznyfin.
w buku mszę świętą dziękczyn-

ną zaplanowano na 28 sierpnia 
o godzinie 12.00 w sanktuarium 
Matki bożej bukowskiej literac-
kiej. w programie tradycyjne obrzę-
dy dożynkowe: wniesienie wieńców 
dożynkowych, darów przygotowa-
nych przez sołectwa, dzielenie się 
chlebem i ciastem, udział Folklo-
rystycznego zespołu „złote kłosy” 
oraz poczęstunek po mszy.
Edyta Wasielewska

gmina buk przygotowuje się do rolniczego święta, które 
odbędzie się 28 sierpnia. Uczestnicy będą dziękować za 
tegoroczne zbiory, a gospodarzami dożynek zostali 
wyróżniający się rolnicy z gminy: Paulina Kornosz ze wsi 
Dakowy Suche i Tomasz Wojtkowiak z Niepruszewa

Święto plonów

o gminie buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

biblioteka publiczna w buku za-
prezentowała nowy produkt tury-
styczny, który pozwoli lepiej poznać 
buk - miasto w powiecie poznań-
skim. wybierz się na wycieczkę z 
przewodnikiem ścieżką spacerową 
„tajemnice starówki w buku”, weź 
udział w kreatywnych warsztatach 
i skorzystaj ze specjalnej oferty ra-
batowej! to wszystko 28 sierpnia. 
zaplanuj z nami aktywny weekend! 

Spacer z przewodnikiem  
- Tajemnice starówki w Buku
czy w buku żyją smoki? gdzie 

szukać starego zegara? co łączy 
buk z grecją? gdzie „rosną” pal-
my? Jakie tajemnice kryje powstań-
czy mural? to wszystko (i wiele wię-
cej) na nieoczywistym spacerze po 
mieście - 28 sierpnia (niedziela), w 
godz. 15:00-17:00.

zbiórka na placu st. reszki - 
przed kinem „wielkopolanin”. 
Udział bezpłatny, zapisy nie są wy-
magane. Dodatkowo: kościół św. 
krzyża, izba Muzealna (pl. st. resz-
ki 29 - wejście od biblioteki) i eks-
pozycja archeologiczna w dawnej 
synagodze otwarte w godz. 15-18.

Warsztaty – Pachnąca biżuteria 
i kosmetyki z botaniki
to twórcze spotkanie z naturą 

w duchu ekologii, pasji i zabawy. 
28 sierpnia br. (niedziela) w godz. 
13:30-15:00 stworzymy kosmetyki 
z botaniki, czyli zestaw naturalnych 
kosmetyków: kawowo-kokosowy pe-
eling do ciała, botaniczne perfumy 
dla ciała i ducha oraz musujące kule 
do kąpieli. każdy uczestnik wróci do 
domu z własnoręcznie wykonanymi 
kosmetykami i receptariuszem, aby 
móc wrócić do przepisów z domo-
wym zaciszu. 

warsztaty odbędą się w kawiar-
ni stopklatka (wejście przez kino 
wielkopolanin). zapisy: przysta-
nekbuk@bibliotekabuk.pl. liczba 
miejsc ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. warsztaty są skiero-
wane do osób pełnoletnich. więcej 
informacji: www.bibliotekabuk.pl/
przystanekbuk.

Małe co nieco, czyli specjalna 

akcja rabatowa
przystanek buk to również wyjąt-

kowa oferta rabatowa obowiązują-
ca 28 sierpnia 2022 r. po okazaniu 
ulotki. w ulotce znajdują się szcze-
góły dot. oferowanych zniżek - nie 
zabrakło tam pysznych obiadów, 
najlepszych deserów i lodów czy pa-
miątek z buku! Ulotka do pobrania 
na: www.bibliotekabuk.pl/przysta-
nekbuk.

Odkrywanie tajemnic,  
czyli zwiedzaj na własną rękę  
- questy po Buku
Questy to gra terenowa w po-

szukiwanie skarbów! wędruj po 
mieście, rozwiąż zagadki i znajdź 
skrzynię skarbów z tajemniczą pie-
częcią! Świetna zabawa dla małych 
i dużych, na wakacje i na cały rok! 
w buku na ten moment mamy dwa 
questy: 

- orzeł i reszka w buku,
- powstanie wielkopolskie - za-

pomnianym bohaterom, cz. i.
 link do ich pobrania znajdziecie 

na stronie biblioteki oraz w ulotce.

Coś na pamiątkę
pamiątka z buku? Dlaczego nie! 

po dłuższej nieobecności do buku 
wróciły znaczki turystyczne. co 
więcej, pod koniec lipca była pre-
miera nowego znaczka – no. 1165 
kościół świętego krzyża w buku! te 
są częścią międzynarodowej akcji 
kolekcjonerskiej, a numer najnow-
szego znaczka mówi sam za siebie 
– jest co zwiedzać! Dwa pozosta-
łe znaczki przedstawiają: no. 259 
Miasto i gmina buk - legenda o 
drzewie bukowym i księciu Mieszku 
i oraz no. 260 synagoga w buku. 
a kiedy najlepiej zwiedzić wnętrza 
kościoła św. krzyża, synagogę i po-
znać legendę? 28 sierpnia podczas 
spaceru z przewodnikiem! Miejsca 
sprzedaży znaczków znajdują się na 
ulotce.

Z kim się widzimy?
więcej informacji: www.bibliote-

kabuk.pl/przystanekbuk i na insta-
gramie: przystanekbuk.

Monika Błaszczak-Mańkowska
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Nowe ogrodzenia
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Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, starostowie dożynek: 
Paulina Kornosz i Tomasz Wojtkowiak, prezes Gminnego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak.
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KórniK

proklamacja królewska w  krako-
wie odbywa się na rynku głównym 
z  udziałem władz miasta, hierar-
chów kościelnych i  licznej widow-
ni i  to jest święto miasta. prokla-
mowanie czyli wprowadzenie na 
„urząd” nowego króla kurkowego 
w  kórniku, od 35 lat, odbywa się 
tradycyjnie, w uroczystej oprawie na 
podzamczu. król kurkowy to osoba 
historyczna, w  przeszłości na czas 
swojego panowania uzyskiwał on 
szereg przywilejów łącznie ze zwol-
nieniami podatkowymi. Drzewiej 
król kurkowy zasiadał wśród rajców 
z  prawem zabierania głosu jednak 
bez prawa głosowania. w kórniku, 
po reaktywowaniu bractwa w  1987 
r. uroczyste proklamacje królewskie 
odbywały się w Święto ludowe. to-

warzyszyły temu występy taneczne 
zespołów ludowych, festyny, uro-
czyste przemarsze z orkiestrą.

6 sierpnia na podzamcze przyby-
li bracia kurkowi z  rodzinami oraz 
licznie zaproszeni goście. władze 
kórnickie zaszczyciły swoją obec-
nością. byli: burmistrz przemysław 
pacholski, sebastian wlazły i  bro-
nisław Dominiak, przewodniczący 
rady Miasta i  gminy adam le-
wandowski, Magdalena Matelska-
-bogajczyk – kierownik  wydziału 
promocji kultury i  sportu gminy. 
Uroku uroczystości dodała biała 
Dama’ 2022 - Monika stempniak.

Marek baranowski, prezes brac-
twa kurkowego rozpoczął  uroczy-
stość; po powitaniu i przemówieniu 
poprosił o wystąpienie ubiegłorocz-

nego króla kurkowego zbigniewa 
tomaszewskiego i  przekazał insy-
gnia królewskie norbertowi binko-
wi. po gratulacjach przekazanych 
przez burmistrzów i  przewodniczą-
cego rady Miasta i gminy, Magda-
lena Matelska-bogajczyk wręczyła 
królowi rzeźbę białej Damy. na 
cześć nowego króla kurkowego od-
dano ogłuszający wystrzał z brackiej 
armatki.  orszak bracki wymaszero-
wał ulicami kórnika w  rytm orkie-
stry Miejskiej kórnika. w  eskorcie 
straży miejskiej, na czele z  królem, 
bracia pomaszerowali do kolegiaty 
w kórniku. przed kościołem powitał 
przybyłych ks. kapelan proboszcz 
grzegorz zbączyniak i  wprowadził 
orszak królewski z  pocztem sztan-
darowym do kościoła. Msza św. kró-

lewska w intencji bractwa i homilia 
wygłoszona przez ks. kapelana  na-
wiązywała do tradycji braterskich 
i  święta przemienienia pańskiego 
przypadającego w  tym dniu. po 
mszy św. przed kolegiatą wykonano 
zbiorowe zdjęcie.

zgodnie z  tradycją król kurko-
wy zaprosił braci i  gości na ucztę 
królewską do siedziby bractwa 
kurkowego w  skrzynkach. tam też 
udekorowano pamiątkowym diade-
mem żonę króla izabellę. przybyli 
na uroczystość przekazali im trady-
cyjnie upominki, kwiaty oraz szcze-
re życzenia. oddano kolejną salwę 
na cześć żony króla. przy  muzyce 
ucztowano po królewsku. 

spotkanie było okazją do poinfor-
mowania zebranych o uchwalonym 

przez sejm rp  „roku 2023 rokiem 
Jadwigi zamoyskiej” oraz inicja-
tywie budowy w  kórniku pomnika 
władysława zamoyskiego. Można 
też było nabyć cegiełki przeznaczo-
ne na ten cel. 

13 sierpnia w  poznaniu odbyła 
się uroczystość 100-lecia powstania 
zjednoczenia kurkowych bractw 
strzeleckich rzeczpospolitej pol-
skiej (zkbs rp). w  1990 r. na 
zamku w  kórniku podpisano akt 
odnowicielski zjednoczenia, a kór-
nicko-bnińskie bractwo kurkowe 
w  latach 1989-1991 było organiza-
torem odnowienia.
Kazimierz Krawiarz

proklamacja królewska norberta binka króla kurkowego aD 2022/2023 odbyła się w uroczystej oprawie 
na podzamczu w Kórniku

Proklamacja królewska 
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wydział inwestycji UMig kórnik 
informuje o  zakończeniu kolejnych 
inwestycji. i tak m.in. doposażono 
plac zabaw we wsi radzewo (na 
zdjęciu). zadanie, którego wyko-
nawcą był atut tomasz skiba z Mo-
siny, odebrano 6 lipca. zakres zamó-
wienia obejmował dostawę i montaż 
huśtawki bocianie gniazdo, domku 
ze zjeżdżalnią, zestawu gimnastycz-
nego wraz z nawierzchnią bezpiecz-
ną pod w/w  urządzeniami, regula-
minu placu zabaw oraz ogrodzenie 
terenu placu zabaw. całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 64.882 zł.

poza tym wybudowano oświe-
tlenie w  kamionkach. przy ul. 
wypoczynkowej powstały 4 słupy 
oświetleniowe z  wysięgnikami jed-

noramiennymi i  oprawami leD 
39w na fundamentach prefabry-
kowanych, szafa so oraz linia ka-
blowa (152 mb). przy ul. kwiatowej 
zamontowano na fundamentach 
prefabrykowanych 8 słupów oswie-
tleniowych, w tym 7 z wysięgnikiem 
jednoramiennym i  jeden z  dwu-
ramiennym, 9 opraw leD. słupy 
połączyła linia kablowa o  długości 
449 mb. przy ul. bazaltowej zamon-
towano na podobnym fundamencie 
jeden słup oświetleniowy z  oprawą 
leD i 35 mb okablowania.  

zadanie wykonała firma el-
trans stanisław stachowicz 
z gniezna. koszt całości tej inwesty-
cji to135.452,34 zł. 
Red
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Inwestycje w Kórniku

o gminie kórnik czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

7 sierpnia na kórnickich błoniach 
odbyła się ósma edycja kórnickie-
go triathlonu. na starcie stanęło 
niemal 500 zawodników indywi-
dualnych i 30 sztafet startujących 
w dwóch turach – porannej na 
dystansie 1/8iM (475m pływania, 
22,5km na rowerze oraz 5,25km 
biegu) i popołudniowej na dystansie 
1/4iM (950m pływania, 45km na 
rowerze oraz 10,5km biegu).

rozpoczęto o 10 1/8iM. pierwszy 
na mecie ze czasem 01:03:06 za-
meldował się karol kozak, 3 minuty 
za nim  tomasz białek,  a 3 był  ro-
bert walczak. wśród pań królowa-
ła  roksana pruchik  z litwin tria-
thlon team. zacięta walka trwała 
o 2 i 3 miejsce - to starcie należało 
do  Marty Dzieciątkowskiej, któ-
ra wywalczyła srebro z czasem 
1:19:09. brąz powędrował do oliwii 
Dąbrowskiej.

nie zawiodła kategoria gmi-
ny kórnik. w świetnej dyspozycji 
był  Mateusz Majak  z kamionek. 
królował w kategorii gminy, ale 
i stracił tylko 4 minuty do lidera 
zawodów. Drugi Michał chmielew-
ski ze szczytnik, a trzeci rafał wy-
smoliński z biernatek.

klasyfikacja kobiet z gminy – 
szans nie dała rywalkom  zuzan-
na pawłowska  z kórnika, druga 

na mecie zameldowała się  Joanna 
przybyłek  również z kórnika, brąz 
powędrował do Julii Jarmużek z Da-
chowej. 

pomiędzy dystansami dorosłych 
odbyły się zawody dla dzieci  gre-
atkiDs, w których prawie 200 
dzieci w wieku od 0 do 15 lat wzięło 
udział w duathlonie (bieg+rowe-
r+bieg). na wszystkie dzieci czekały 
pamiątkowe medale, atrakcyjne na-
grody i wyśmienite placki drożdżo-
we.

po południu odbyły się zmaga-
nia na 1/4iM. i tutaj czapki z głów 
dla kaspra tochowicza - jako jedyny 

złamał 2 godz. z czasem 1:59:11. 
srebro powędrowało do  aleksan-
dera olszewskiego,  a brąz do  Mar-
cela kozaczkiewicza. wśród pań 
na złoto w pełni zasłużyła  emilia 
liputa. Druga była  zofia kuriata, 
a brązowy medal zdobyła  Joanna 
Drop. na drugim dystansie równie 
licznie rywalizowali mieszkańcy 
gminy kórnik. szans rywalom nie 
dał  wojciech kieczur  z borówca, 
drugi był  piotr auguścik  z kórnika 
a trzeci  Jakub Dembiński  również 
z kórnika. wśród pań prym wio-
dła Marta kilińska z kamionek. 
Red
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teresa werner występowała na 
najbardziej prestiżowych scenach 
świata między innymi na broadway-
’u i w carnegie hall w nowym yor-
ku. Jej występy obejmowały europę, 
afrykę, azję oraz amerykę północ-
ną. wyróżniona przez Ministra 
kultury i Dziedzictwa narodowego 
odznaką honorową „zasłużony dla 
kultury polskiej”. autorka takich 
hitów jak „Miłość jest piękna”, „ko-

cham swoje morze” czy „Dałabym 
ci dała”. w swoim dorobku arty-
stycznym posiada płyty o statusie 
złotym i platynowym. Jej kompozy-
cje oraz teledyski emitowane są na 
antenie stacji radiowych, telewizyj-
nych, a na portalu youtube osiągają 
milionowe wyświetlenia.

wszystkich sympatyków twór-
czości piosenkarki zapraszamy do 
uczestnictwa w wydarzeniu.

bilety w cenie od 40 zł można 
zakupić bezpośrednio w sekre-
tariacie Domu kultury w stęsze-
wie jak również przez internet na 
portalu bilety24.pl pod linkiem: 
https://www.bilety24.pl/koncer-
t/877-teresa-werner-78073?i-
d=412491&fbclid=iwar3rwvi-
MypsQxpevxMbhvDcm3jey-
zhbknJzyjXd1n1g4y4Xvz0gluc-
klJki. Red

15 sierpnia przypadała 102. roczni-
ca bitwy warszawskiej, która roze-
grała się na przedpolach stolicy po-
między wojskami polskimi a armią 
czerwoną. by uczcić to wydarzenie, 
w kościele pw. Świętej trójcy w stę-
szewie została odprawiona msza 
w intencji ojczyzny. następnie przy-
byłe delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem na stęszewskim rynku. 
kolejnym punktem było odśpiewa-
nie hymnu państwowego oraz część 
artystyczna. w obchodach wzięły 

również udział poczty sztandarowe, 
m.in. koła pszczelarskiego, koła 
wędkarskiego, związku komba-
tantów rzeczypospolitej polskiej 
i byłych więźniów politycznych, 
szkoły podstawowej w stęszewie, 
szkoły podstawowej w strykowie, 
polskiego związku emerytów, ren-
cistów i inwalidów, zarządu Miej-
sko-gminnego polskiego stronnic-
twa ludowego, Żywego różańca 
i patronki kapłanów, najświętszej 
Maryi panny patronki stęszew. Red

   17 września o godz. 18 w hali widowiskowo-
sportowej w stęszewie odbędzie się koncert teresy werner. 
Dla Czytelników mamy dwa dwuosobowe zaproszenia

Teresa Werner 
w Stęszewie

Stęszew pamiętał

 15:00 – Msza dożynkowa – Kościół pw. św. Idziego w Modrzu,
Ok. 16:15 – Przemarsz korowodu dożynkowego pod scenę główną,
Ok. 16:25 – Uroczyste rozpoczęcie - boisko sportowe
Ok. 16:30 - Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca   
                     „Chludowianie”,
Ok. 17:30 – Przyśpiewki ludowe w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego  
                     „Modrzanki” z Modrza,
Ok. 18:00 – Wiązanka przyśpiewek i melodii ludowych w wykonaniu  
                     Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”,
Ok. 18:10 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”,
Ok. 18:40 – Koncert Andrzeja Cierniewskiego, 
Ok. 20:20 – Koncert zespołu KOMBII,
Ok. 22:00 – 2:00 – Zabawa taneczna z DJ’em.

GMINA STĘSZEWBURMISTRZ GMINY
STĘSZEW ZAPRASZA NA

DOŻYNKI GMINNE 

W PROGRAMIE:

MODRZE             - 28 SIERPNIA 2022
INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS WYDARZENIA WYKONYWANE SĄ ZDJĘCIA DO CELÓW PROMOCYJNYCH GMINY

PONADTO:
GASTRONOMIA,  ZABAWY PLENEROWE,
MODELOWANIE BALONÓW, BAŃKI MYDLANE 
I WIELE INNYCH....

(boisko sportowe) 

PARTNERZY: Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 5 sierpnia 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,  
e-mail: geodeta@steszew.pl

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony 
został w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 369 Burmistrza 
Gminy Stęszew z dnia 4 sierpnia 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149,  
e-mail: geodeta@steszew.pl

KONKURS

Dla czytelników mamy dwa 
dwuosobowe zaproszenia. Jak je 
zdobyć? szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl i na naszym 
facebooku. 

Mamy bilety
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czerwonaK

- Czy to prawda, że Bolechowo na 
Sportowo miało być jednorazo-
wym wydarzeniem?

- gdy w grudniu 2019 roku przy-
stąpiliśmy do organizacji spotkania 
w bolechowie zastanawialiśmy się, 
czy taka forma rekreacji w środku 
tygodnia się przyjmie. liczyliśmy, 
że na starcie pojawi się 50-60 osób. 
tymczasem metę debiutanckich 
zawodów „bolechowo na sporto-
wo” przekroczyło 112 osób. Drugą 
edycję ukończyło już 166 osób.

- Jaka była idea przyświecająca 
organizacji tych zawodów?

- chodziło o to, by nie rywalizować 
z imprezami organizowanymi 
w weekendy, a znaleźć możliwość 
treningowego startu w środku 
tygodnia, czasem jako rozbie-
ganie po weekendowym starcie, 
czasem jako trening z pomiarem 
czasu przygotowujący do kolejnych 
zawodów. zależało nam również 
na aktywizacji północnych terenów 
gminy czerwonak pod względem 
rekreacyjnym.

- Pandemia nie zahamowała 
rozwoju imprezy?

- w pewnym sensie zahamowała, 
lecz w okresie ścisłego lockdownu 
i zakazu organizacji imprez zapro-
ponowaliśmy zawodnikom starty 
indywidualne z własnym pomiarem 
czasu. wyniki publikowane były 
w komentarzach w wydarzeniu na 
Fb, a my je skrupulatnie spisy-
waliśmy. to była taka namiastka 
wspólnej rywalizacji. odbyły się 3 
takie edycje.

- A skąd pomysł na Grand Prix 
Czerwonaka?

- gdy po okresie lockdownu 
wróciliśmy do kolejnych edycji 
stwierdziłem, że czas połączyć star-
ty w grand prix z nagradzaniem 
zawodników podczas specjalnie 
przygotowywanej gali na koniec 
każdego roku. Dołączyli do nas nasi 

niezawodni partnerzy i już w lutym 
2021 podczas wspólnego spotkania 
wielkiej rodziny „bolechowo na 
sportowo” podsumowaliśmy starty 
w roku 2020. i tak zostało do dziś. 
12 startów w ciągu roku (raz w mie-
siącu) i na zakończenie gala.

- Wtorkowe zawody w Bolechowie 
uzupełniają się z innymi organi-
zowanymi w okolicy?

- tak, od samego początku 
uzgadniamy terminy oraz wspólnie 
promujemy zawody z organizato-
rami cytadela by night. podobnie 
stało się po pojawieniu na rynku 
biegowo-nordicowym wtorkowych 
zawodów na Malcie keep run 
Malta. Doskonała komunikacja 
oraz świetna współpraca pomiędzy 
organizatorami pozwala każdemu 
zawodnikowi na start w każdy 
kolejny wtorek w różnych lokaliza-
cjach bez konieczności wybierania 
czy pojawić się w bolechowie, czy 
poznaniu. 

- Czy spotkania w Bolechowie są 
organizowane tylko dla zaawan-

sowanych biegaczy i chodziarzy?

- zapraszamy wszystkich do 
dołączenia do zawodów. czekamy 
na każdego na mecie bez względu 
na osiągany czas. startują u nas 

zarówno debiutanci biegowi czy 
„kijkowi” jak i osoby, które regu-
larnie uczestniczą w sportowych 
rywalizacjach. cykliczność zawo-
dów sprawia, że zawodnicy mają 
możliwość porównywania wyników, 

a uczestnicy (i organizatorzy) 
zaprzyjaźniają się tworząc jedną 
wielką sportową rodzinę. najbliż-
sze spotkanie już 30 sierpnia. 
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„okrągła” edycja cyklicznego wydarzenia „bolechowo na sportowo, czyli aktywny czerwonak nocą” 
w lipcu tego roku, to okazja do krótkiego podsumowania imprezy, o które poprosiliśmy jego 
pomysłodawcę Arkadiusza Bednarka, kierownika ds. sportu, turystyki i rekreacji w Centrum Rozwoju 
Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

W Bolechowie po raz 31. w sierpniu

„bolechowo na sportowo, czyli 
aktywny czerwonak nocą” to 
cykliczna impreza biegowa i 
nordicowa odbywająca się raz w 
miesiącu, zawsze wieczorami w 
tygodniu (wtorki), aby nie koli-
dować z weekendowymi startami 
oraz treningami grup biegowych. 
biegamy na dwóch dystansach: 10 
i 5 km, chodzimy 5 km. najlepsze 
wyniki sześciu startów liczone 
są do grand prix czerwonaka w 
bieganiu.

MIEJSCE SPOTKAŃ: 
bolechowo w gminie czerwo-
nak, ścieżka pieszo-rowerowa w 
kierunku obwodnicy, start przy 
skrzyżowaniu ul. obornickiej i 
przemysłowej.
PARKING: 
przy ul. przemysłowej w sąsiedz-
twie zespołu szkół im. gen. 
Dezyderego chłapowskiego w 
bolechowie.
GODZINA STARTU: 
bieg na 10 km - godz. 19.30, marsz 

nw - godz. 19.33, bieg na 5 km - 
20.00.
ODPŁATNOŚĆ: 
spotkania są bezpłatne.
REJESTRACJA: 
wystarczy pojawić się na starcie.
POMIAR CZASU: bez chipów, 
ale profesjonalny i dokładny. 
Uczestnicy po przekroczeniu mety 
otrzymują karnet z numerem, 
który odpowiada uzyskanemu 
wynikowi. numery i nazwiska 
zawodników są następnie spisy-

wane przez wolontariuszy. wynik 
publikowany jest następnego 
dnia w wydarzeniu na profilu Fb 
akwenu.  
UWAGA: podczas krótszych dni 
wymagane są czołówki lub latarki.
spotkania odbywają się bez 
względu na warunki atmosferycz-
ne. Uczestnictwo w spotkaniu i 
podanie danych na mecie oznacza 
zgodę na publikację wyników oraz 
zdjęć wykonanych podczas spo-
tkań. każdy startuje wyłącznie na 

własną odpowiedzialność i ponosi 
związane z tym ryzyko. Młodzież 
poniżej 18 roku życia może wziąć 
udział przy opiece i za zgodą rodzi-
ca/opiekuna.
warto obserwować profil facebo-
okowy centrum rozwoju kultury 
Fizycznej w czerwonaku, gdzie 
każde bolechowskie spotkanie jest 
zapowiadane osobnym wydarze-
niem. 
informacje publikowane są rów-
nież na www.akwenczerwonak.pl.

Bolechowo na sportowo
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Kim byłby Michał Szczygieł, gdy-
by nie został piosenkarzem?

- Może sportowcem. zawsze 
śpiewanie przeplatało się u mnie 
ze sportem. przez kontuzje nie mo-
głem grać w piłkę na takim pozio-
mie, o jakim marzyłem. wybrałem 
muzykę, czuję ją całym sobą. scena 
to moje miejsce. trochę sportowca 
wciąż jest we mnie. Mógłbym też 
zostać dziennikarzem muzycznym. 
Jednak plan a wypalił.

Czy niedawne przejście Roberta 
Lewandowskiego z Bayernu 
Monachium do FC Barcelony Cię 
cieszy? 

- barcelona jest dla mnie legendą. 
Jestem przedstawicielem pokole-
nia, które dorastało w czasach, gdy 
barça z lionelem Messim odnosiła 
wielkie sukcesy. Fakt, że dołączy do 
niej polak, jest cudowną sprawą. 
wcześniej kibicowałem bayernowi 
- podobał mi się styl gry tego zespo-
łu, z przyjemnością oglądałem ich 
mecze, ale miało to związek z obec-
nością roberta w składzie. Jestem 
kibicem – patriotą, kibicuję tym 
klubom, w których grają polacy. 

Tytuł Twojego debiutanckiego 
albumu, wydanego przed rokiem, 
brzmi „Tak jak chcę”. Czy jesteś 
zadowolony z tej płyty? 

- lepszej bym jej nie stworzył. 
Mam na niej co najmniej dwa duże 
hity, czyli „spontan” i „nic tu po 
mnie”, ale i kilka innych przebojów. 
bardzo się cieszę z tego, że album 
został bardzo dobrze przyjęty. Jak 
koncertuję, widzę odzew - ludzie 
śpiewają, tańczą, bawią się. Jest 
tak, jak chciałem.

Czy sam piszesz muzykę i teksty?

- zazwyczaj numer powstaje w stu-
diu, w którym zaszywam się z inny-
mi songwriterami i razem robimy 
piosenkę - od podstaw do finalnej 
wersji. wszystkie utwory powstają 
z moim udziałem, tylko w zmien-
nych proporcjach. Może nie siedzę 
za sterem, ale jestem recenzentem, 
daję pomysły, wypowiadam się na 
temat brzmień. Uczestniczę też 
w miksie i masteringu. czasem 
współpracuję  przy jednym nume-
rze z czterema producentami. nie 
wyliczamy, kto ile danego utworu 
zrobił, ważniejsze jest to, że go 
razem stworzyliśmy. bez choćby 
jednej osoby w takiej układance, 
piosenka brzmiałaby inaczej.

Masz 23 lata, ale za sobą już 5 lat 
muzycznych doświadczeń. Jakie 
były to lata?

- na pewno burzliwe. trzeba było 
podejmować niełatwe decy-
zje. opuściłem dom w nowej 
wsi, leżącej pod krynicą zdrój, 

w powiecie nowosądeckim. gdzie 
miałem wszystkich i przeniosłem 
się do warszawy, gdzie nie znałem 
nikogo. postawiłem na samoroz-
wój. Doświadczyłem tej życiowej 
rewolucji dość wcześnie. rzadziej 
spotykam się z bliskimi i przyjaciół-
mi. rzadziej bywam w górach. coś 
za coś. 

Twoja kariera rozwinęła się po 
udziale w „The Voice of Poland” 
w 2017 r., w którym zająłeś 3 
miejsce. 

- nie za bardzo pamiętam swoje 
wykony przez stres, który mi towa-
rzyszył w trakcie występów. cała 
ta przygoda mocno mnie usamo-
dzielniła. sam ogarniałem sprawy 
logistyczne i prawne. Musiałem 
się odnaleźć w tej nowej rzeczywi-
stości, umieć rozmawiać z ludźmi 
mądrzejszymi ode mnie, bardziej 
doświadczonymi, którzy „zjedli 
zęby na show biznesie”. 

Czy z kimś z „Voice’a” się zaprzy-
jaźniłeś? 

- Utrzymuję kontakty ze wszystkimi 
finalistami mojej edycji. staramy 
się co jakiś czas do siebie ode-
zwać. niektóre osoby mieszkają 
w warszawie, więc się widujemy. 
spotykam się z niektórymi na 
wydarzeniach i koncertach.

Twoim opiekunem w tym show 
był Andrzej Piaseczny. Jak go 
wspominasz?

- wspaniały człowiek, który obudził 
we mnie pewność siebie i luz pod-
czas programu. powiedział mi, że 
nie śpiewam tutaj najlepiej, co było 
prawdą, ale nie to jest najważniej-
sze, lecz to, by wykorzystać swoją 
szansę po programie. Mam w sobie 
pokorę, więc potrafiłem przyznać 
mu rację. to były bardzo cenne 
rady, za które jestem mu bardzo 
wdzięczny.

Twój debiutancki album spotkał 
się z dobrym przyjęciem. Single 
z niego wielokrotnie pokryła 
platyna. Poszczególne utwory 
dobrze sobie radzą w serwisach 
streamingowych. Czy sukces Cię 
cieszy?

- spełniły się marzenia, które nie-
śmiało układałem sobie w głowie, 
jak byłem dzieckiem. siedzę teraz 
w swoim warszawskim mieszkaniu, 
patrzę na te platynowe certyfikaty 
na ścianie za „spontan” i za „nic 
tu po mnie” i jestem szczęśliwy. 
nie pokazuję dookoła, jak się tym 
wszystkim cieszę. chętniej szukam 
minusów, żeby zamienić je w plusy. 
Jestem perfekcjonistą, ale to daje 
jakość. 

Piosenki „Nic tu po mnie” 
i „Spontan” mają po ponad 22 

mln wyświetleń na You Tube. Czy 
znalazłeś receptę na przebój? 

- nie mam recepty. Jakby istniała, 
nie byłoby sensu robić muzy. inte-
resujące jest przyglądanie się, co się 
dzieje z piosenkami wypuszczony-
mi w świat. przed startem może-
my mieć jedynie przeczucia lub 
wyobrażenia, ale to ludzie decydują 
o tym, co się im podoba. Jest w tym 
coś tajemniczego i magicznego.

Nowa piosenka „Adrenalina”, 
do której teledysk miał premierę 
w końcu lipca, zapowiada Twój 
drugi krążek. Jaki on będzie 
i kiedy się ukaże? 

- nie mamy na razie terminu 
premiery albumu. obecnie jestem 
skupiony na tworzeniu piosenek. 
nie ma co za dużo mówić o płycie, 
kiedy nie wiem jeszcze, jaki 
będzie ona miała kształt. Myślę, że 
zaskoczę kolejnymi muzycznymi 
odsłonami siebie.

Współpracowałeś z wieloma 
artystami. Czy któraś współpra-
ca szczególnie przypadła Ci do 
gustu?

- na pewno jestem zadowolony ze 
współpracy z barvinskym. Utwór 
„Malinowy mus” całkiem fajnie 
radzi sobie w sieci. Dobrze wspomi-
nam plan zdjęciowy teledysku do tej 
piosenki i samą inicjatywę.

Zaśpiewałeś „gościnnie” z włoską 
piosenkarką Chiarą Grispo utwór 
„Since You Left Me”. Jak doszło 
do tego międzynarodowego spo-
tkania u progu Twojej kariery? 

- była to zasługa mojego ówcze-
snego managementu i wytwórni. 
Dostałem propozycję, by się 
dograć. spotkałem się z patrykiem 
komórem w studiu i napisaliśmy 
zwrotkę. potem spotkaliśmy się 
z chiarą w warszawie,  by nagrać 
teledysk. była to krótka przygoda, 
ale bardzo dobrze ją wspominam. 
obserwujemy się z chiarą w me-
diach społecznościowych i śledzimy 
swoje zawodowe poczynania.

Pół miliona słuchaczy miesięcznie 
odwiedza Twój profil na Spotify.  
Ponad 50 milionów odsłuchało 
Twoje piosenki za pośrednictwem 
tego serwisu. Czy streaming i mu-
zyka do ściągnięcia to przyszłość 
i w nich upatrujesz swój sukces? 

- streaming to teraźniejszość. na 
przestrzeni ostatnich lat zachodzą 
dynamiczne zmiany. nawet ja, 
będąc w środku tego całego zgieł-
ku, nie jestem w stanie do końca 
nadążyć za aktualnościami. Myślę, 
że w przyszłości będzie przybywać 
użytkowników platform, bo to 
mega wygodne i praktyczne. Jeśli 
ktoś chce mieć ze sobą muzykę za-

wsze „pod ręką”, to nie ma lepsze-
go sposobu. bardzo sobie jednak 
cenię kupowanie płyt i słuchanie 
muzyki z nośników, bo to wsparcie 
dla artystów. Jak przestanie działać 
internet, możemy sięgnąć po płytę 
na półce. 

Czy lubisz plan filmowy? Do Two-
ich piosenek zostało nagranych 
14 teledysków. Poza tym pojawi-
łeś się w 12 teledyskach „gościn-
nie” u innych artystów. 

- wytwórnia, podobnie jak ja, uwie-
rzyła w te numery i chciała robić 
do nich teledyski. to część mojej 
pracy. Urodziłem się w czasach, gdy 
muzyka szła w parze z obrazem. 
realizując zdjęcia do teledysków, 
mogę się przy okazji sprawdzać 
w kolejnej roli. Może nazywanie 
tego aktorstwem, byłoby przesadą, 
ale  skoro występuję w tych clipach, 
to i czasem „mrugnę oczkiem” do 
kamery. 

 Czego aktualnie słucha Michał 
Szczygieł? 

- wychowałem się na hip hopie. 
potem to we mnie ewoluowało, 
zafascynowałem się r’n’b. Jedną 
z moich największych inspiracji 
jest ostatnio Justin biber - jego 
ostatna płyta jest świetna muzycz-
nie i tekstowo - i the weekend - ten 
wokalista miał na mnie duży wpływ, 
byłem jego fanem zanim wielkie 
hity stały się popularne w polsce. 
spośród rodzimych wykonawców 
wymienię śp. andrzeja zauchę, 
którego bardzo lubię. Jeżeli chodzi 
o kobiety - sanah, zalię - z którą 
nagrałem numer „Dłonie” na moją 
płytę i bryską.

Wielu artystów sięga do korzeni, 
kultury regionu, zwłaszcza, gdy 
pochodzą z gór. Dobrymi przykła-
dami czerpania ze źródeł są np. 
Tribunie Tutki, Golec uOrkiestra, 
Zakopower czy De Press. W Two-
jej muzyce, określanej mianem 
urban popu, nie ma tradycyjnych 
rytmów. Dlaczego? 

- lubię muzę z elementami 
regionalnymi. chociażby piosenka 
„górą ty” z repertuaru golców, 
z udziałem gromee, bardzo mi się 
podoba. sam artystycznie unikam 
powiązań z regionalnymi klima-
tami. to nie mój świat. nigdy nie 
inspirowała mnie muzyka ludowa 

z gór i cała towarzysząca temu 
otoczka. Mogło mi to zbrzydnąć 
ze względu na ekipy discopolowe, 
które trochę zawłaszczyły sobie 
znaki regionalne - wykonują utwory 
o niczym, z ozdobnikami nawią-
zującymi do muzyki regionalnej, 
także z gór. Jak to słyszę, dostaję 
szału. 

Czy lubisz koncerty?

- gdy jest się na scenie i śpiewa się 
dla ludzi, odczuwa się zadowolenie. 
widzisz jak publiczność się bawi, 
śpiewa twoje piosenki, przeżywasz 
te chwile. buzuje w organizmie 
adrenalina. bardzo lubię koncer-
ty - to część mojej pracy i życia. 
one dostarczają mi wspaniałych 
doznań, wynikających z kontaktu 
z publicznością. co tydzień gdzieś 
gramy.

Kim jest Twoja publiczność? Dla 
kogo śpiewasz?

- częściową odpowiedź na to pyta-
nie dają platformy streamingowe, 
które wyposażone są w narzędzia 
monitorujące. według nich to 
ludzie młodzi - 20 lat plus. te dane 
nie uwzględniają jednak radia, te-
lewizji, koncertów, z których wiem, 
że moja muzyka jest uniwersalna. 
na koncertach widzę rodziców 
z dziećmi, babcię z wnuczką i wszy-
scy świetnie się bawią.

Na co, oprócz największych Two-
ich przebojów, może liczyć pu-
bliczność w Skórzewie 3 września 
na „Pożegnaniu Wakacji”?

- tym, którzy przyjdą, gwarantu-
jemy dobry nastrój. będą przeboje 
i niespodzianki. będziemy mieć 
nowe aranże znanych utworów 
i świeżo opracowane show koncer-
towe, więc jest na co czekać. zapra-
szam bardzo serdecznie w pierwszą 
sobotę września do skórzewa pod 
poznaniem. 

Czy masz plany wakacyjne na 
sierpień?

- Jadę w góry i będę się wspinał. 
wejdę na wysoką i na rysy. lubię 
być na szczycie góry, pochodzić 
sobie po grani, porozglądać się 
wkoło. będę też łowił ryby i wyciszę 
się na łonie natury.

Rozmawiał: Adam Mendrala
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Rozmowa z Michałem Szczygłem – piosenkarzem, który 
3 września wystąpi w skórzewie (gmina Dopiewo) podczas 
„pożegnania wakacji”

Jestem taki jak chcę
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rozmaitości

czas na teatr, czyli przegląd te-
atrów muzycznych odbędzie się po 
raz pierwszy między 9 a 12 września 
w dwóch lokalizacjach: teatrze Mu-
zycznym w poznaniu oraz poznań-
skiej auli artis. 

przegląd otworzy 9 września „ce-
sarz” w reżyserii cezarego stud-
niaka (teatr Muzyczny capitol). 
to spektakl oparty na fabularyzo-
wanym reportażu ryszarda kapu-
ścińskiego o dworze cesarza hajle 
sellasje w etiopii. Drugiego dnia 
teatr Muzyczny w poznaniu zapre-
zentuje na swojej scenie tegoroczną 
premierę – „irena” o i. sendlerowej. 
11 września w auli artis widzowie 
zobaczą mrożący krew w żyłach 
musical „thrill me” (Mazowiecki 
teatr Muzyczny). Jest on oparty na 
historii leopolda i loeba, studen-
tów z chicago, którzy popełnili jed-
ną z najgłośniejszych zbrodni XX 
wieku. przegląd zamknie autorski 
spektakl wojciecha kościelniaka 
„Mury Jerycha” (teatr Muzyczny 
w gdyni), adaptacja biblijnej histo-
rii o zdobyciu przez izraelitów mia-
sta Jerycho.

czas na teatr to poza spekta-
klami również inne atrakcje. 9 wrze-
śnia w teatrze Muzycznym w po-
znaniu instytuty kulturoznawstwa 
oraz Filologii polskiej UaM oraz 
instytut slawistyki pan organizują 
konferencję naukową, która po-
zwoli ukazać paletę chwytów i mo-
tywacji stojących za ożywianiem 
przez musicale postaci i wydarzeń 
z historii. w roli prelegentów wy-
stąpią: Joanna roszak, przemysław 
kieliszewski, wojciech bernato-
wicz, wojciech kościelniak, Marcin 
zawada, Mirosław różalski, Marek 
golonka, Daniel wyszogrodzki, Ja-
cek Mikołajczyk oraz Joanna Male-
szyńska. 

Dodatkowo, 11 września w ra-
mach kina plenerowego przy siedzi-
bie teatru Muzycznego w poznaniu, 
odbędzie się pokaz filmowy spekta-
klu „białoruś obrażona” teatru 

Miejskiego w gliwicach w reżyserii 
Jerzego Jana połońskiego. pokazo-
wi towarzyszył będzie również panel 
dyskusyjny. 

pojedyncze bilety na każdy z czte-
rech spektakli oraz 3-dniowe karne-
ty na spektakle w auli artis dostępne 

są w kasie teatru oraz online www.
teatr-muzyczny.pl/czas-na-teatr. 
kupując karnet widzowie otrzymają 
w wiadomości mailowej informacje 
o otrzymanym rabacie na czwarty 
spektakl – „irena”. 
Red

podobnie jak w  latach ubiegłych, 
w  tej edycji do dyspozycji jest pula 
600 tys. złotych w podziale: 500 tys. 
na zadania inwestycyjne oraz 100 
tys. na zadania nieinwestycyjne. 
biorąc udział i głosując mieszkańcy 
mają okazję do współdecydowania 
o  tym, na co zostanie wydana ta 
część budżetu gminy. 

całość konsultacji tej edycji zo-
stanie w  całości przeprowadzona 
elektronicznie, co oznacza, że skła-
danie wniosków, zbieranie pod-
pisów pod listami poparcia oraz 
głosowanie odbędzie się wyłącznie 
na internetowej platformie budżetu 
obywatelskiego: www.komorniki.
budzet-obywatelski.org.

Można tam znaleźć niezbędne 
informacje dotyczące budżetu oby-
watelskiego, a  także zapoznać się 
ze  wszystkimi projektami, jakie do 
tej pory zostały zrealizowane w  ra-
mach trzech poprzednich edycji. 
wśród nich są np. wakacyjne spływy 
kajakowe, park śniadaniowy, kino 
plenerowe, lasek rekreacyjno-spor-
towy w  plewiskach, strefa zdrowia 
dziecka, zagospodarowanie wodo-
spadu czy rekreacyjny park rodzin-
ny nad wirynką. to tylko nieliczne 
z  nich. wachlarz możliwości jest 
duży, a wszystko zależy od wyobraź-
ni i kreatywności wnioskodawców.

zadania do budżetu obywatel-
skiego może zgłosić każdy miesz-
kaniec gminy. Mogą one dotyczyć 
np. wzbogacania infrastruktury 

gminnej poprzez budowę, rozbudo-
wę lub modernizację jej elementów; 
działań służących poprawie warun-
ków życia i  funkcjonowania miesz-
kańców lub wydarzeń o  charakte-
rze prospołecznym, kulturalnym, 
oświatowym czy sportowym.

Harmonogram konsultacji  
przedstawia się następująco: 
• od 15 sierpnia do 15 września 

2022 mieszkańcy zgłaszają propo-
zycje projektów do budżetu, które 
następnie są analizowane pod ką-
tem możliwości realizacji;

• propozycje projektów, które 
pomyślnie przeszły weryfikację pod-
dane będą pod powszechne i bezpo-
średnie głosowanie mieszkańców 
gminy, które odbędzie się od 15 do 
30 października 2022;

• najwyżej ocenione propozycje 
projektów przeznaczone zostaną do 
realizacji – wpisując je do budżetu 
gminy, ogłoszenie wyników nastąpi 
do 31 października 2022.

zatem zapraszamy wszystkich 
mieszkańców 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.

wszystkie niezbędne informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
budżetu obywatelskiego gminy 
komorniki: komorniki.budzet-oby-
watelski.org. Red
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    Już wkrótce miłośników spektakli 
muzycznych i musicali czeka w poznaniu wydarzenie, o którym 
dotąd mogli tylko marzyć. W ciągu czterech dni w naszym 
mieście zobaczyć będzie można znakomite tytuły teatrów 
muzycznych z Gdyni, Wrocławia, Warszawy i Poznania

Nadchodzi… 
CZAS NA TEATR

Budżet Obywatelski 
Gminy Komorniki 2023 
wystartował 

CZAS NA TEATR:
CESARZ Teatr Muzyczny 
Capitol we Wrocławiu
9 WRZEŚNIA | GODZ. 19.00 | 
AULA ARTIS
IRENA 
Teatr Muzyczny w Poznaniu
10 WRZEŚNIA | GODZ. 19.00 | 
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
THRILL ME. HISTORIA 

LEOPOLDA I LOEBA 
Mazowiecki Teatr Muzyczny 
im. Jana Kiepury w Warszawie
11 WRZEŚNIA | GODZ. 17.00 | 
AULA ARTIS
MURY JERYCHA 
Teatr Muzyczny im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni
12 WRZEŚNIA 2022, GODZ. 19:00, 
AULA ARTIS

WYDARZENIA 
TOWARZYSZĄCE:
BIAŁORUŚ OBRAŻONA 
Teatr Miejski w Gliwicach
11 WRZEŚNIA | GODZ. 20.00 | 
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
MUSICAL I HISTORIA. 
Konferencja naukowa
9 WRZEŚNIA | GODZ. 14.00 | TE-
ATR MUZYCZNY W POZNANIU. 

HARMONOGRAM

 NASZ PATRONAT
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