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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

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w    Kórniku. STR. 2
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Bezpłatna komunikacja
w gminie Buk

1 września w gminie Buk ruszyła bezpłatna komunikacja – dostęp do transportu publicznego 
zyskali mieszkańcy sołectw: Dobra – Sznyfin, Dobieżyn, Dakowy Suche, Kalwy, Niepruszewo, 

Otusz, Szewce, Wysoczka – Zgoda – Żegowo. Łączna długość dwóch tras komunikacji gminnej 
wynosi 576 kilometrów. STR. 8
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2 KrótKo z powiatu

rejestrowanie, wyrejestrowanie po-
jazdów, przyjmowanie zawiadomień 
o ich zbyciu lub nabyciu, nadawa-
nie cech identyfikacyjnych pojazdu 
czy czasowe wycofanie go z ruchu 
– to m.in.  zakres spraw, które będą 
prowadzone w otwartej właśnie kór-
nickiej filii wydziału Komunikacji 
i transportu Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu. to szósta, po 
Czerwonaku, tarnowie Podgórnym, 
Stęszewie, Pobiedziskach i Swarzę-
dzu, najnowocześniejsza tego typu 
placówka w powiecie. 

– rozpoczęcie pracy kolejnej fi-
lii wydziału komunikacji sprawi, 
że wielu mieszkańców zaoszczę-
dzi czas na dojazd do Poznania. 
wszystkie nasze oddziały były 
organizowane przy współpracy 
z lokalnymi samorządami. Podob-
nie jest w Kórniku. to pokazuje, że 
potrafimy działać razem na rzecz lo-
kalnych społeczności. Bardzo dużą 
wagę przykładamy w pracy do wy-
sokiego poziomu obsługi klientów 
– podkreślał podczas otwarcia Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

Z oddziału mogą korzystać nie 
tylko kórniczanie, ale także miesz-
kańcy okolicznych gmin. Na pra-
wie 100 metrach kwadratowych 
powierzchni przygotowano m.in. 
poczekalnię, salę obsługi z trzema 
stanowiskami, które dostosowano, 
tak jak i toaletę, do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Klienci 
poruszający się na wózkach inwa-
lidzkich czy obsługujący wózki dzie-
cięce, mogą skorzystać z pochylni. 

remont budynku został sfinan-
sowany przez gminę Kórnik. Koszt 
modernizacji wyniósł około 1,5 mln 
zł, z czego ponad 75 tys. zł wydano 

na wyposażenie. Po stronie powiatu 
poznańskiego było m.in. zapew-
nienie usług dostępu do internetu 
oraz VPN, uruchomienie stano-
wisk komputerowych pracujących 
w systemach: Pojazd/Kierowca, te-
leinformatycznym Starostwa, wdro-
żenie systemu kolejkowego z moż-

liwością umawiania wizyt przez 
internet, zapewnienie systemu mo-
nitoringu wizyjnego czy kontroli do-
stępu. wszystkie te systemy są scen-
tralizowane i zarządzane z jednego 
miejsca – budynku urzędu przy ul. 
Jackowskiego 18 w Poznaniu. Dzię-
ki temu zminimalizują się koszty ich 

utrzymania. Powiat sfinansuje także 
6 etatów – tyle osób będzie bowiem 
zatrudnionych przez Starostwo do 
obsługi kórnickiej filii. 

– Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcy miasta i gminy Kórnik będą 
mogli korzystać z usług filii po-
wiatowego wydziału komunika-
cji w Starej Gazowni. Samorząd 
miasta i gminy Kórnik zaangażo-
wał w to zadanie niemałe środki 
finansowe, ale patrząc na statysty-
ki, w ciągu kilku lat zwróci się to 
bezpośrednio kierowcom w postaci 
oszczędzonego czasu i kosztów pa-
liwa. Chcę podziękować panu sta-
roście, samorządowi powiatowemu 
i pracownikom za owocną współ-
pracę. Słowa podziękowania należą 
się też samorządowcom gminnym, 
którzy starali się od lat o filię w Kór-
niku oraz pracownikom urzędu, 
którzy przyczynili się do realizacji 
inwestycji – powiedział burmistrz 
Przemysław Pacholski.

w pierwszym półroczu 2022 
roku w wydziale Komunikacji 
i transportu Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu zrealizowano pra-
wie 200 tys. spraw, z czego blisko  
10 procent to wnioski związane z re-
jestracją pojazdów nowych i używa-
nych w gminie Kórnik. Z kolei 
w tym samym czasie w pięciu filiach 
wydziału prowadzonych było łącz-
nie 128.957 spraw. JSJ

Powiat otworzył 6. filię Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Poznańskiej 83 w Kórniku

Mieszkańcy zaoszczędzą czas i pieniądze
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Pod koniec sierpnia w restauracji 
oskoma trzaskowo odbył się tego-
roczny finał projektu ty Ja my. wy-
darzenie łączy kilka obszarów: przy-
pomina o profilaktyce raka piersi, 
wspiera osoby, które już zachorowa-
ły, dodatkowo edukuje i przypomina 
o tym, co najważniejsze: nowotwór 
ten u większości pacjentek daje się 
wyleczyć.

10 pań wytypowanych przez leka-
rzy wzięło udział w profesjonalnej 
sesji zdjęciowej na przepięknym 

polu golfowym. towarzyszyli im 
również lekarze, którzy opiekowali 
się nimi w trakcie choroby. Dodat-
kową atrakcją była obecność przed-
stawiciela Hickory Golf, a więc golfa 
historycznego. Nad uczestniczkami 
czuwał cały sztab profesjonalistów, 
w tym stylista i makijażystka.  

w ramach projektu można sko-
rzystać z usługi pigmentacji me-
dycznej. Są jeszcze miejsca na taki 
zabieg dla mieszkanek powiatu po-
znańskiego. Panie, które chciałyby 

skorzystać, proszone są o kontakt 
z organizatorkami projektu, Justy-
ną maćkowiak-Szukalską oraz Ka-
roliną wasilewską-waligórską pod 
numerem telefonu 602 532 274.

Projekt objęty patronatem Jana 
Grabkowskiego, starosty poznań-
skiego i marcina wojtkowiaka, 
wójta gminy Czerwonak, uzyskał 
wsparcie finansowe powiatu po-
znańskiego w ramach otwartego 
Konkursu ofert. 
JM

Ty Ja My w Trzaskowie
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– to nic innego, jak usankcjono-
wanie tego, co robimy już od daw-
na. Starosta bielski jest prezesem 
Związku Powiatów Polskich, ja 
także, będąc wiceprezesem, mocno 
angażuję się w jego sprawy. wspól-
nie działamy na rzecz wszystkich 
powiatów w Polsce. Chcemy, żeby 
ta dobra praktyka przełożyła się 
również na działania między samo-
rządami, a w efekcie naszymi miesz-
kańcami – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej pod-
pisano list intencyjny dotyczący 
współpracy. Kolejnym krokiem ma 
być formalna umowa. Powiat po-
znański to pierwszy krajowy partner 
powiatu bielskiego. 

– Szukamy wzorców za granicą, 
a przecież wiele możemy nauczyć się 
od siebie nawzajem tu, w kraju. tym 
bardziej, że łączą nas te same zada-
nia i, co za tym idzie, wspólne pro-
blemy – mówi starosta bielski, an-
drzej Płonka, o planach współpracy.

w podpisanym dokumencie są 
zapisy m.in. o dzieleniu się doświad-
czeniami w dziedzinie edukacji, 
służby zdrowia, pomocy społecznej, 
geodezji i kartografii, a także współ-
pracy między placówkami oświato-
wymi oraz tworzeniu warunków do 
kooperacji podmiotów gospodar-
czych. Szczegóły współpracy ma do-
precyzować umowa, która zostanie 
zawarta w najbliższej przyszłości.  
Opr. KG

Mamy te same zadania 
i… problemy



3
nr 235 / 12 września 2022

jazdu z wilczaka do centrum lub 
w kierunku Śródki, od poniedział-
ku (12 września) pasażerowie będą 
mieli do dyspozycji dwie dodatkowe 
linie, oprócz kursujących standar-
dowo ulicą Szelągowską i Garba-
rami autobusów nr 167, 174, 190 
i 911. Będą to - nr 176 i 183.

trasa linii nr 176 na wybranych 
kursach w godzinach szczytów ko-
munikacyjnych w dni robocze zo-
stanie wydłużona z pętli Garbary do 

przystanku Serbska.
Linia nr 176 - trasa na wybranych 

kursach od 12 września (tłustym 
drukiem zaznaczono zmieniony 
przebieg): 

oS. DĘBiNa -... - Garbary - 
Szelągowska - Wilczak - Serbska 
- Naramowicka - Szelągowska - 
Garbary -... - oS. DĘBiNa

Natomiast linia nr 183 będzie 
miała zmienioną trasę. autobus 
z ronda Śródka pojedzie ulicami 

wyszyńskiego i estkowskiego, na-
stępnie przez Garbary i Szelągow-
ską do ulicy Serbskiej i dalej stałą 
trasą w kierunku Szarych Szeregów.

Linia nr 183 - zmieniona trasa od 
12 września (tłustym drukiem za-
znaczono zmieniony przebieg):

SZaryCH SZereGÓw -... - 
Serbska - Naramowicka - Szelą-
gowska - Garbary - Estkowskiego 
- Wyszyńskiego - roNDo ŚrÓD-
Ka. ZTM

poznań

reKLama

Zapowiadane już wcześniej zmiany 
zwiększą możliwości dojazdu do 
centrum z północy Poznania pod-
czas remontu trasy Poznańskiego 
Szybkiego tramwaju. od 5 wrze-
śnia linia nr 190 jest obsługiwana 
wyłącznie najbardziej pojemnymi 
autobusami przegubowymi. 

Po rozpoczęciu remontu trasy 
Poznańskiego Szybkiego tramwaju 
linie autobusowe łączące Piątkowo i 
winogrady bezpośrednio z centrum 

odnotowują bardzo duży wzrost 
zainteresowania. wśród tych, któ-
re były zalecane jako alternatywa 
dla PSt, najwięcej pasażerów prze-
siadło się na linie numer: 190 oraz 
168, 174, 191 i 193.  wielu pasaże-
rów chcących dotrzeć do centrum z 
Naramowic oraz wschodniej części 
Piątkowa i winograd korzysta też z 
nowej trasy tramwajowej z przesiad-
ką na autobus w rejonie wilczaka.

Chcąc zwiększyć możliwość do-

od 12 września autobusy linii nr 183 pojadą zmienioną trasą przez ulice Garbary i Szelagowską. Z kolei 
linia nr 176 na wybranych kursach będzie wydłużona do Serbskiej

Wzmocnienie dojazdu do 
centrum z północy Poznania

oGłoSZeNia

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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okolica Placu wolności i okrągla-
ka zmieni się na lepsze. Gruntownie 
przebudowane będzie torowisko 
tramwajowe, jezdnia, chodniki i in-
frastruktura podziemna. Pojawi się 
kilkadziesiąt nowych drzew, dużo 
zieleni niskiej, oświetlenie uliczne 
i elementy małej architektury. 

Prace w centrum rozpoczęły się 
z początkiem września. Przebudo-
wana zostanie południowa część 
Placu wolności oraz ulice: 27 Grud-
nia, ratajczaka, Kantaka, Gwarna, 
a także Fredry i mielżyńskiego. Bar-
dzo ważna jest wymiana infrastruk-
tury podziemnej w tych miejscach. 
tej na co dzień nie widać, ale jej 
sprawne działanie przekładają się 
na jakość życia mieszkańców w cen-
trum. Duży wpływ na to ma również 
zieleń. Przybędzie zarówno drzew, 
jak i zieleni niskiej. 

Nowe drzewa
Najwięcej nowych drzew posa-

dzonych zostanie wzdłuż torowiska 
tramwajowego przy Pl. wolności 
oraz w ul. 27 Grudnia. Przy Pl. wol-
ności przybędzie w sumie 30 drzew, 
przewidziane są tam dwa szpalery 
złożone z klonów polnych. obecnie 
na tej części ulicy jest niewiele zie-
leni, dlatego nowa znacząco uatrak-
cyjni okolicę. Drzew przybędzie też 
tam, gdzie ich dotychczas nie było 
m.in. na ulicach ratajczaka i Kanta-
ka. łącznie na Placu wolności oraz 
ulicach: 27 Grudnia, ratajczaka, 
Kantaka i Gwarnej rosnąć będzie 
prawie dwa razy więcej drzew niż 
dotychczas - 121 zamiast 63.

Zanim centrum Poznania odzy-
ska blask, mieszkańców czeka po-
nad rok utrudnień związanych z do-
jazdem do pracy, szkół czy mieszkań 
w centrum. Część tras tramwajo-
wych zostanie jednak otwartych 
wcześniej, bo wiosną przyszłego 
roku. Całość musi się zakończyć 
w 2023 roku ze względu na rozlicze-
nie dofinansowania unijnego.  

Organizacja ruchu
Prowadzone roboty wymuszą 

wprowadzenie zmian w organizacji 
ruchu. te dotyczyć będą pasażerów 
komunikacji miejskiej, kierowców, 
pieszych i rowerzystów. Projekt cza-
sowej organizacji ruchu, uwzględ-
niający najbardziej optymalne 
z punktu widzenia użytkowników 
przestrzeni rozwiązania, został 
opracowywany przy współpracy 
z jednostkami miejskimi. Czasowa 
organizacja ruchu będzie się zmie-
niać wraz z postępem prac. 

1 września wstrzymany został 
ruch tramwajowy na odcinku od 
mostu teatralnego do placu wiel-
kopolskiego. tego samego dnia roz-
poczęły się pierwsze prace związane 
z przebudową trasy tramwajowej 

w ul. Fredry. w pierwszej kolejności 
zdemontowana zostanie sieć trak-
cyjna i frezowana będzie nawierzch-
nia.

w związku z przebudową torowi-
ska 1 września ul. Fredry wraz z mo-
stem teatralnym została wyłączona 
zarówno z ruchu tramwajowego, 
jak i samochodowego. możliwy 
jest przejazd przez nią ulicami po-
przecznymi - wieniawskiego i Ko-
ściuszki oraz al. Niepodległości. Na 
czas robót odwrócony został kieru-
nek jednokierunkowej ul. Noskow-
skiego. objazd od ul. Libelta po-
prowadzony jest al. Niepodległości 
oraz ul. wieniawskiego. Pulsująca 
sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu ul. Fredry i al. Niepodległości 
nakazuje zachowanie szczególnej 
ostrożności. Dojazd mieszkańców 
do posesji przy ul. Fredry jest za-
pewniony od ul. Kościuszki.

Podczas prowadzonych prac 
wyłączone z użytkowania zostały 
istniejące przystanki tramwajo-
we w obrębie remontowanych ulic 
oraz ograniczony został ruch pieszy 
i rowerowy. Piesi mają możliwość 
dojścia do posesji znajdujących się 
w obrębie remontowanego obsza-
ru. w toku postępujących prac lo-
kalizacja przeznaczonych dla nich 
wygrodzonych ciągów może ulegać 
zmianie.

Początek prac na ul. mielżyńskie-
go i Gwarnej oraz rozszerzenie za-
mknięć dla ruchu o te ulice nastąpił 
7 września.

tego dnia odwrócony został rów-
nież dotychczasowy kierunek ruchu 
na odcinku ul. ratajczaka między 
ul. Św. marcin i ul. 27 Grudnia. 
Kierowcy mogą poruszać się po nim 
w kierunku Pl. wolności. Ul. 3 maja 
jest ulicą dwukierunkową na wy-
sokości Pl. wolności, a dalej -   jed-
nokierunkową, prowadzącą do pl. 
Cyryla ratajskiego. Dojazd od ul. 
Libelta do ul. 27 Grudnia oraz Św. 
marcin jest możliwy ulicami 23 Lu-
tego oraz Nowowiejskiego. Dojazd 
do posesji przy ul. mielżyńskiego 
jest możliwy w obu kierunkach od 
pl. Cyryla ratajskiego, natomiast 
do posesji przy ul. Gwarnej - jed-
nokierunkowo, od ul. 27 Grudnia. 
Dojazd do posesji nr 19-34 przy ul. 
ratajczaka zaplanowano od ul. ta-
czaka.

Podobnie jak na ul. Fredry, na uli-
cach Gwarnej i mielżyńskiego wyłą-
czone zostały  przystanki tramwajo-
we oraz ograniczono ruch rowerowy 
i pieszy. Piesi mogą poruszać się 
wygrodzonymi ciągami, których 
lokalizacja może zmieniać się wraz 
z postępem prac.

Zmiany w komunikacji 
Chociaż nie jest to częścią Projek-

tu Centrum, to przy okazji budowy 
skrętu z ul. 27 Grudnia w mielżyń-
skiego przy okrąglaku i zamknię-
cia tego węzła nastąpi przebudowa 
mocno zniszczonej trasy tram-
wajowej w ul. mielżyńskiego oraz 
Fredry. w efekcie zaplanowanych 
robót stare, wymagające remon-
tu torowisko w ul. Fredry zostanie 

zdemontowane. Nowe, na którym 
ruch tramwajów będzie generował 
znacznie mniej hałasu, powstanie 
na konstrukcji z płyty prefabryko-
wanej - takiej, jaką wcześniej ułożo-
no już na skrzyżowaniu ul. Fredry 
z ul. Kościuszki.

Nowe, ciche torowisko pojawi się 
również na ul. mielżyńskiego, gdzie 
dodatkowo pilnej wymiany wyma-
gają instalacje wodno-kanalizacyj-
ne. roboty z tym związane, również 
są skoordynowane z realizacją Pro-
gramu Centrum. Zdemontowana 
kostka brukowa, stanowiąca na-
wierzchnię tej ulicy, po zakończeniu 
prac związanych z torowiskiem i in-
stalacjami zostanie ułożona na niej 
ponownie.

w związku z pracami konieczne 
było wyłączenie ruchu tramwajo-
wego na odcinku od mostu teatral-
nego do placu wielkopolskiego. 
oznacza to, że od 1 września układ 
sieci tramwajowej został zmieniony.

Zamknięcie dla ruchu trasy 
tramwajowej od mostu teatralnego 
przez pl. Cyryla ratajskiego do pl. 
wielkopolskiego wymusiło zmia-
ny na kursujących tym odcinkiem 
tramwajach. 

Tramwaje wrócą na ul. 23 Lutego
Do centrum - od strony Śródki 

- dojeżdża tramwaj wahadłowy nr 
98, kursujący do placu wielkopol-
skiego. od 1 października trasa linii 
98 zostanie wydłużona i tramwaje 
będą dojeżdżać w rejon pl. Cyryla 
ratajskiego (na 23 Lutego przy pl. 
ratajskiego zlokalizowany będzie 
tymczasowy przystanek). Ponadto 
pomiędzy placem wielkopolskim 
a rondem Śródka kursować będą 
po odpowiednich torach, jak to było 

przed wprowadzeniem linii waha-
dłowej.

aby dojechać do centrum od 
strony mostu teatralnego, można 
skorzystać z linii autobusowej nr 
163. w celu wzmocnienia tego po-
łączenia, linia nr 163 ma wydłużoną 
trasę z Górczyna PKm do ronda 
Śródka. Pasażerowie zmierzający 
do centrum od strony północy mogą 
się przesiąść w rejonie ulicy Nowo-
wiejskiego 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.

Dodatkowo trasa linii nr 190 z os. 
Sobieskiego wydłużona została do 
ronda rataje.

Nadal zamknięte będą torowiska 
w ulicach: Św. marcin, towarowa, 
Gwarna, 27 Grudnia oraz cała trasa 
PSt. Podstawową linią zastępczą na 
PSt jest autobus t12 oraz nocna 
linia nr 231, zachęcamy do korzy-
stania także z bezpośrednich połą-
czeń autobusowych do centrum na 
liniach nr: 168, 169, 171, 174, 190 
oraz korzystania z linii tramwajo-
wych nr 3 i 10 z Naramowic, 4 i 15 
z Połabskiej oraz 11 i 14 z Piątkow-
skiej.

Zmiany nastąpiły także w rejo-
nie placu wiosny Ludów, gdzie po 
demontażu łuku torowego waha-
dłowe linie tramwajowe nr 95 i 99 
zostały zastąpione regularnymi 
liniami nr 9 i 13. Zlikwidowana zo-
stała także linia nr 93, zastępująca 
linię nr 9.

od 1 września „dziewiątką” moż-
na dojechać z Dębca PKm przez 
wildę do przystanku Plac wiosny 
Ludów, natomiast „trzynastka” bę-
dzie miała trasę z przystanku Sta-
rołęka PKm przez rondo Starołęka, 
rondo rataje i św. rocha do przy-
stanku wrocławska.

tramwaje mogły już dojeżdżać 
do zmodernizowanych al. marcin-
kowskiego, gdzie będą wykonywać 
manewr wycofania i powrotu w kie-
runku pl. wiosny Ludów. Z uwagi 
na wciąż prowadzone prace w rejo-
nie marcinkowskiego obecnie nie 
ma możliwości udostępnienia 
znajdujących się tam przystanków. 
Początkowym i końcowym przy-
stankiem dla linii nr 9 będzie plac 
wiosny Ludów, a dla linii nr 13 - 
wrocławska. 
RB, MIR, PIM, ZTM
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Prace na ul. Św. marcin i al. marcinkowskiego w Poznaniu wkraczają w decydującą fazę. Cały czas trwają 
roboty na odcinku ul. Św. marcin od mostu Uniwersyteckiego do Gwarnej. Najważniejszy i ostatni zarazem 
etap, to przebudowa trasy tramwajowej i ulic wzdłuż 27 Grudnia, Placu wolności, ratajczaka, Kantaka i 
Gwarnej. To już ostatnia prosta prac w centrum, które zakończą się w 2023 roku. W najbliższym czasie 
należy się spodziewać dużych utrudnień komunikacyjnych w sercu miasta

Ostatnia prosta prac remontowych

poznań

Wizualizacja ul. 27 Grudnia po przebudowie.

Zanim centrum 
Poznania odzyska 
blask, mieszkańców 
czeka ponad rok 
utrudnień
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Mosina, KoMorniKi

9 września w Urzędzie Gminy 
w Komornikach została podpisa-
na umowa na „Budowę ii etapu ul. 
Gottlieba Daimlera oraz rozbudowa 
ul. Fabianowskiej w Komornikach, 
z budową ronda na skrzyżowaniu 
ul. Daimlera, ul. Fabianowskiej 
i ul. matowej” pomiędzy gminą Ko-
morniki a firmą Zakład robót wie-

lobranżowych Kubiaczyk Spółka 
Komandytowa. Umowę podpisali 
sekretarz gminy Komorniki – olga 

Karłowska przy kontrasygnacie 
skarbnika – magdaleny Surdyk oraz 
komplementariusz firmy wykonaw-
czej – mikołaj Kubiaczyk.

Przystąpienie do przedsięwzięcia 
jest możliwe dzięki otrzymanemu 
z rządowego Funduszu Polski ład 
dofinansowaniu w wysokości 7,85 
mln zł. wartość budowy została wy-

ceniona na 15 mln zł, resztę sfinan-
suje budżet gminy.

Planowany termin zakończenia 
inwestycji: 15 miesięcy. Red
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rozpoczyna się budowa ii etapu ul. Gottlieba Daimlera oraz rozbudowa ul. Fabianowskiej w Komornikach, 
z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Daimlera, ul. Fabianowskiej i ul. Matowej

Budują rondo na ul. Daimlera

reKLama

o gminie Komorniki 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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6 tarnowo podgórne

Gmina tarnowo Podgórne przypo-
mina, że istnieje możliwość zaku-
pu z jej budżetu biletu specjalnego 
przeznaczonego dla uczniów szkół 
podstawowych, zamieszkałych na 
terenie tej gminy, dojeżdżających 
do szkół publiczną komunikacją 
autobusową, organizowaną przez 
Ztm Poznań. Dotyczy to uczniów 
szkół, zlokalizowanych na terenie 
gminy tarnowo Podgórne, jak i po-
łożonych poza jej obszarem (np. w 
Poznaniu). Bilety ważne będą od 1 
października 2022 r. do 30 września 
2023 r. Przez wrzesień bieżącego 
roku uczniowie szkół podstawo-
wych będą mogli korzystać z pu-
blicznej komunikacji autobusowej, 

okazując jedynie ważną legitymację 
szkolną. 

Jeżeli chodzi o uczniów szkół po-
nadpodstawowych, to z własnego 
budżetu gmina finansuje wyłącznie 
bilety autobusowe dla mieszkańców 
- uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, dla których gmina tarnowo 
Podgórne jest organem prowadzą-
cym: Liceum ogólnokształcące i 
ZSt w tarnowie Podgórnym w rela-
cji dom - szkoła. 

– w tym roku szkolnym nie jeste-
śmy w stanie finansować doładowań 
biletów dla uczniów szkół ponad-
podstawowych zlokalizowanych 
poza gminą tarnowo Podgórne – 
mówi tadeusz Czajka, wójt gminy 

tarnowo Podgórne. – Na skutek 
decyzji rządzących, polegających 
m.in. na obniżeniu progów podat-
kowych podatku Pit, aż o kilkadzie-
siąt milionów złotych spadły docho-
dy budżetowe gminy. w związku z 
tym nie ma wystarczających środ-
ków na kontynuację programu dla 
tej grupy uczniów.

Szczegóły i zasady finansowania 
biletów dla uczniów dostępne są na 
stronie internetowej gminy oraz w 
sekretariatach szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. ARz

Finansują bilety dla uczniów 
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25 września o godz. 13 w sali koncer-
towej Pałacu Jankowice, w ramach 
atmoSFery Poezji, wystąpi aktor 
telewizyjny, teatralny i dubbingo-
wy – włodzimierz Press, natomiast 
o oprawę muzyczną zadba altowio-
listka Kinga tarnowska. włodzi-
mierz Press jest absolwentem Pań-
stwowej wyższej Szkoły teatralnej 
im. a. Zelwerowicza w warszawie. 
Był w zespole kilku warszawskich 
teatrów: Praskiego teatru Ludowe-
go (od 1966 r. teatru Ludowego), 
teatru Dramatycznego, Studia im. 
St. i. witkiewicza. współpracował 
także z innymi stołecznymi teatra-
mi: Za Dalekim, Powszechnym im. 
Zygm. Hübnera, na woli, Centrum 
artystycznym m25, Syrena, Bajka, 
HoteLoKo, teatrem Żydowskim 
im. e. r. i i. Kamińskich, a także 
z teatrem Polskim we wrocławiu 
oraz z teatrem Polskiego radia 
i teatrem telewizji Polskiej. obecnie 

można go oglądać gościnnie w te-
atrze Narodowym w „idiocie” F. Do-
stojewskiego (reż. P. miśkiewicz). Na 
dużym ekranie zadebiutował w 1963 
r. w „rozwodów nie będzie” w reż. J. 
St. Stawińskiego. Największą sławę 
przyniosła mu rola w serialu Czte-
rej pancerni i pies (reż. K. Nałęcki), 
gdzie wcielił się w postać Grigo-
rija Saakaszwiliego. Za tę kreację 
otrzymał nagrodę ministra obrony 
narodowej i stopnia, przyznanej re-
alizatorom i wykonawcom ról w tym 
tytule. Jego głos znany jest z wielu 
filmów animowanych, gdzie wcielił 
się w takie postaci jak: Kot Sylwester, 
Smerf łasuch, duszek Casper, Żaba 
Kermit, Kapitan Grotman, Vermi-
nous Skumm w Kapitanie Planecie. 
można go było również usłyszeć jako 
Codringhera w serialu wiedźmin.

rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 19. września. 
Red

Prawie 100 osób wzięło udział 
w 300. maratonie mieszkanki 
gminy tarnowo Podgórne Jolanty 
witczak, który odbył się 27 sierp-
nia w Lusowie. w jubileuszowym 
wydarzeniu biegaczce z Lusowa 
towarzyszyła rodzina oraz liczne 
grono przyjaciół z biegowych tras. 

wśród uczestników obchodów 
trzechsetnego maratonu znaleźli 
się m.in. wójt tadeusz Czajka, ma-
ria Pańczak znana jako Pani Para-
solka, ryszard Kałaczyński, który 
pokonał 366 maratonów w 366 dni 
czy Zbyszek malinowski, który 14. 
razy z rzędu ukończył Spartathlon 

w Grecji (dystans ultramaratonu 
to 246 km). w trakcie tego wy-
jątkowego dla pani Joli maratonu 
zbierana była karma, którą jubilat-
ka przekazała dla podopiecznych 
schroniska azorek w obornikach 
wlkp. 
Ania Lis

Przed nami plenerowe wydarzenie 
kulturalno-sportowe w Parku im. 
Stanisława Kanikowskiego w Prze-
źmierowie (gm. tarnowo Podgór-
ne). w weekend 17-18 września 
spotkamy się w ramach Dni Prze-
źmierowa 2022. Co w programie 
wydarzenia?

Zapraszamy do wspólnego świę-
towania. w sobotę na scenie zapre-
zentują się lokalni artyści oraz za-
proszeni goście, rozegrany zostanie 
finał 18 edycji rankingu Sołectw 
Gminy tarnowo Podgórne. wieczo-
rem zagra zespół LemoN. Grupa, 
założona w 2011 r. przez wokalistę 
i kompozytora  igora Herbuta, ma 
na koncie 4 albumy studyjne, które 
pokryły się złotem, platyną i po-
dwójną platyną, a dwa z nich były 
nominowane do Fryderyków. Głos 
igora Herbuta z pewnością zapewni 
nam dużą dawkę energii, ale rów-
nież wprowadzi w stan melancholii 
i refleksji. Sobotę zakończy zabawa 
z DJ Jeremim. 

Natomiast niedziela odbędzie się 
pod hasłem sportowej aktywności 
z ośrodkiem Sportu i rekreacji 
w tarnowie Podgórnym. Będzie 
otwarta strefa aktywności dla każ-

dego,  joga i zumba na świeżym 
powietrzu, pokazy street wokuotu, 
a także wystawa samochodów za-
bytkowych. Na zakończenie zapra-
szamy do kina plenerowego. ARz

AtmoSFERA Poezji 
z Włodzimierzem Pressem

300 maratonów pani Joli

LEMON gwiazdą w Przeźmierowie
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o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 12 września 2022 roku zostanie podane do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

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

gminnej położonej w Lusowie, która została przeznaczona do zbycia w trybie 
bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami pok. nr 6, tel. (61) 8959 261  

oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 9 września 2022 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne,  

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

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

oGłoSZeNia



7
nr 235 / 12 września 2022

reKlaMa

PFR Poznań 
Nieruchomości sp. z o.o.

I. Dane Sprzedającego
PFR Poznań Nieruchomości sp. z o.o. („PFR PN”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000824559, NIP 5252813716, REGON 385400793, kapitał zakładowy: 5.000 PLN (wniesiony w całości). Jedynym wspólnikiem PFR PN jest PFR Fundusz 
Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie. 

II. Informacje prawne
PFR PN jest podmiotem prawa prywatnego. Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm) oraz 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.). 

III. Doradca
Doradcą prowadzącym proces sprzedaży w imieniu PFR PN jest Jones Lang LaSalle sp. z o.o. („JLL”) - wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na 
adres: joanna.kieszczynska@eu.jll.com lub drogą telefoniczną, pod numerem +48 660 664 704.

IV. Opis przedmiotu przetargu 
PFR PN dysponuje prawem użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu, dzielnicy Wilda, województwie wiel-
kopolskim, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 49, o obszarze 1,5348 ha, wraz z prawem własności wzniesionych na niej, stanowiących odrębną nierucho-
mość, budynku usługowego i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi 
księgę wieczystą numer PO2P/00100836/1 („Nieruchomość”).

Nieruchomość posiada kształt regularnego prostokąta, północny bok przylega do ul. Królowej Jadwigi, natomiast południowy bok przylega do ul. Olimpijskiej. 
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem komercyjnym stanowiącym kino (sieci kin Multikino), który jest usytuowany w części północnej działki, z frontową 
elewacją skierowaną na stronę ul. Królowej Jadwigi. Na niezabudowanej, południowej części Nieruchomości, zorganizowany jest parking płatny, pokryty na-
wierzchnią z kostki betonowej. Teren działki jest oświetlony oraz uzbrojony w infrastrukturę techniczną (wodną, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, kanaliza-
cją deszczową, teletechniczną, ciepłowniczą).

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „W rejonie ulicy Dolna Wilda” przyjęty 
Uchwałą nr XLI/697/VII/2017 Rady Miejskiej Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego rocznik 2017, 
poz. 1184 z dnia 9 lutego 2017) („Plan Miejscowy”). Obszar przedmiotowej Nieruchomości jest zlokalizowany na terenie oznaczonym na rysunku Planu Miej-
scowego symbolem MW/U, dla którego Plan Miejscowy ustala zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową w obszarze funkcjonalnego 
śródmieścia. 

Nieruchomość jest obciążona prawem zobowiązaniowym – umową dzierżawy zawartą w dniu 16 września 1996 r., która weszła w życie 1 czerwca 1997 r.  
i  zawarta została na czas oznaczony 30 lat tj. do dnia 31 maja 2027 r. i opiera się na kwartalnym czynszu dzierżawy waloryzowanym inflacją („Umowa Dzier-
żawy”). Zgodnie z Umową Dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, którego wykonanie nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 37.000.000 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych), natomiast ofertę nabycia należy składać 
zgodnie z przedstawionymi poniżej wymaganiami.

V. Wymagania dotyczące złożenia oferty zakupu Nieruchomości („Oferta Zakupu”)
1) Oferta powinna być sporządzona na szablonie stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia, które jest dostępne na stronie www.pfrsa.pl/poznan
2) Do Oferty Zakupu należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób 
podpisujących Ofertę Zakupu.

VI. Sposób i ostateczna data złożenia Oferty Zakupu
Ofertę Zakupu  należy składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: joanna.kieszczynska@eu.jll.com, w terminie do dnia 
14 października 2022 r., do godziny 12:00. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 51 dostępne są na stronie internetowej: www.pfrsa.pl/poznan

przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 51

z siedzibą w Warszawie

OGŁASZA
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782 
BUK - KALWY  
przez: OTUSZ 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
1 BUK, RYNEK 05:15 06:20 08:40 09:40 11:00 13:40 15:25 16:15 
2 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 05:20 06:25 08:45 09:45 11:05 13:45 15:30 16:20 
3 OTUSZ, WIEŚ 05:27 06:32 08:52 09:52 11:12 13:52 15:37 16:27 
4 OTUSZ, SKRZ. 05:28 06:33 08:53 09:53 11:13 13:53 15:38 16:28 
5 OTUSZ, D.K. 05:30 06:35 08:55 09:55 11:15 13:55 15:40 16:30 

6 NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA 
(PRZY SZKOLE) 05:36 06:41 09:01 10:01 11:21 14:01 15:46 16:36 

7 NIEPRUSZEWO, POZNAŃSKA 
(AKACJOWA/KRÓTKA) 05:37 06:42 09:02 10:02 11:22 14:02 15:47 16:37 

8 KALWY, WIEŚ 05:40 06:45 09:05 10:05 11:25 14:05 15:50 16:40 
Rozkład ważny od 01.09.2022 

 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
 

782 
KALWY – BUK 
przez: OTUSZ 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
1 KALWY, WIEŚ 05:40 06:55 09:15 10:05 12:00 14:10 15:50 16:40 

2 NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA 
(PRZY SZKOLE) 05:44 06:59 09:19 10:09 12:04 14:14 15:54 16:44 

3 OTUSZ, D.K. 05:50 07:05 09:25 10:15 12:10 14:20 16:00 16:50 
4 OTUSZ, SKRZ. 05:52 07:07 09:27 10:17 12:12 14:22 16:02 16:52 
5 OTUSZ, WIEŚ 05:53 07:08 09:28 10:18 12:13 14:23 16:03 16:53 
6 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 06:00 07:15 09:35 10:25 12:20 14:30 16:10 17:00 
7 BUK, RYNEK 06:05 07:20 09:40 10:30 12:25 14:35 16:15 17:05 

Rozkład ważny od 01.09.2022 
 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
  

 

782 
BUK - KALWY  
przez: OTUSZ 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
1 BUK, RYNEK 05:15 06:20 08:40 09:40 11:00 13:40 15:25 16:15 
2 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 05:20 06:25 08:45 09:45 11:05 13:45 15:30 16:20 
3 OTUSZ, WIEŚ 05:27 06:32 08:52 09:52 11:12 13:52 15:37 16:27 
4 OTUSZ, SKRZ. 05:28 06:33 08:53 09:53 11:13 13:53 15:38 16:28 
5 OTUSZ, D.K. 05:30 06:35 08:55 09:55 11:15 13:55 15:40 16:30 

6 NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA 
(PRZY SZKOLE) 05:36 06:41 09:01 10:01 11:21 14:01 15:46 16:36 

7 NIEPRUSZEWO, POZNAŃSKA 
(AKACJOWA/KRÓTKA) 05:37 06:42 09:02 10:02 11:22 14:02 15:47 16:37 

8 KALWY, WIEŚ 05:40 06:45 09:05 10:05 11:25 14:05 15:50 16:40 
Rozkład ważny od 01.09.2022 

 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
 

782 
KALWY – BUK 
przez: OTUSZ 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
1 KALWY, WIEŚ 05:40 06:55 09:15 10:05 12:00 14:10 15:50 16:40 

2 NIEPRUSZEWO,UL.STAROWIEJSKA 
(PRZY SZKOLE) 05:44 06:59 09:19 10:09 12:04 14:14 15:54 16:44 

3 OTUSZ, D.K. 05:50 07:05 09:25 10:15 12:10 14:20 16:00 16:50 
4 OTUSZ, SKRZ. 05:52 07:07 09:27 10:17 12:12 14:22 16:02 16:52 
5 OTUSZ, WIEŚ 05:53 07:08 09:28 10:18 12:13 14:23 16:03 16:53 
6 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 06:00 07:15 09:35 10:25 12:20 14:30 16:10 17:00 
7 BUK, RYNEK 06:05 07:20 09:40 10:30 12:25 14:35 16:15 17:05 

Rozkład ważny od 01.09.2022 
 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
  

 

781 
DOBRA - WYSOCZKA  

przez: DAKOWY SUCHE - BUK 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
1 DOBRA 05:10 06:30 08:30 09:40 12:00 13:35 14:50 16:00 
2 SZNYFIN, I 05:12 06:32 08:32 09:42 12:02 13:37 14:52 16:02 
3 SZNYFIN, II 05:14 06:34 08:34 09:44 12:04 13:39 14:54 16:04 
4 SZNYFIN, III 05:15 06:35 08:35 09:45 12:05 13:40 14:55 16:05 
5 DAKOWY SUCHE 05:16 06:36 08:36 09:46 12:06 13:41 14:56 16:06 
6 SZEWCE, SZKOŁA 05:19 06:39 08:39 09:49 12:09 13:44 14:59 16:09 
7 SZEWCE, SKRZ. 05:20 06:40 08:40 09:50 12:10 13:45 15:00 16:10 
8 SZEWCE 05:21 06:41 08:41 09:51 12:11 13:46 15:01 16:11 
9 ZGODA 05:23 06:43 08:43 09:53 12:13 13:48 15:03 16:13 
10 DOBIEŻYN, UL.PODGÓRNA 05:26 06:46 08:46 09:56 12:16 13:51 15:06 16:16 
11 DOBIEŻYN, SZKOŁA 05:27 06:47 08:47 09:57 12:17 13:52 15:07 16:17 
12 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 05:30 06:50 08:50 10:00 12:20 13:55 15:10 16:20 
13 BUK, RYNEK 05:33 06:53 08:53 10:03 12:23 13:58 15:13 16:23 
14 BUK, ŚW. ROCHA 05:35 06:55 08:55 10:05 12:25 14:00 15:15 16:25 
15 WYSOCZKA / ŻEGOWO 05:38 06:58 08:58 10:08 12:28 14:03 15:18 16:28 

Rozkład ważny od 01.09.2022 
 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
 

781 
WYSOCZKA - DOBRA  

przez: BUK - DAKOWY SUCHE 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
15 WYSOCZKA / ŻEGOWO 05:55 07:05 09:05 10:35 13:00 14:15 15:30 17:05 
14 BUK, ŚW. ROCHA 05:58 07:08 09:08 10:38 13:03 14:18 15:33 17:08 
13 BUK, RYNEK 06:01 07:11 09:11 10:41 13:06 14:21 15:36 17:11 
12 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 06:05 07:15 09:15 10:45 13:10 14:25 15:40 17:15 
11 DOBIEŻYN, SZKOŁA 06:08 07:18 09:18 10:48 13:13 14:28 15:43 17:18 
10 DOBIEŻYN, UL.PODGÓRNA 06:09 07:19 09:19 10:49 13:14 14:29 15:44 17:19 
9 ZGODA 06:12 07:22 09:22 10:52 13:17 14:32 15:47 17:22 
8 SZEWCE 06:14 07:24 09:24 10:54 13:19 14:34 15:49 17:24 
7 SZEWCE, SKRZ. 06:15 07:25 09:25 10:55 13:20 14:35 15:50 17:25 
6 SZEWCE, SZKOŁA 06:16 07:26 09:26 10:56 13:21 14:36 15:51 17:26 
5 DAKOWY SUCHE 06:18 07:28 09:28 10:58 13:23 14:38 15:53 17:28 
4 SZNYFIN, III 06:19 07:29 09:29 10:59 13:24 14:39 15:54 17:29 
3 SZNYFIN, II 06:20 07:30 09:30 11:00 13:25 14:40 15:55 17:30 
2 SZNYFIN, I 06:22 07:32 09:32 11:02 13:27 14:42 15:57 17:32 
1 DOBRA 06:25 07:35 09:35 11:05 13:30 14:45 16:00 17:35 

Rozkład ważny od 01.09.2022 
 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
  

 

781 
DOBRA - WYSOCZKA  

przez: DAKOWY SUCHE - BUK 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
1 DOBRA 05:10 06:30 08:30 09:40 12:00 13:35 14:50 16:00 
2 SZNYFIN, I 05:12 06:32 08:32 09:42 12:02 13:37 14:52 16:02 
3 SZNYFIN, II 05:14 06:34 08:34 09:44 12:04 13:39 14:54 16:04 
4 SZNYFIN, III 05:15 06:35 08:35 09:45 12:05 13:40 14:55 16:05 
5 DAKOWY SUCHE 05:16 06:36 08:36 09:46 12:06 13:41 14:56 16:06 
6 SZEWCE, SZKOŁA 05:19 06:39 08:39 09:49 12:09 13:44 14:59 16:09 
7 SZEWCE, SKRZ. 05:20 06:40 08:40 09:50 12:10 13:45 15:00 16:10 
8 SZEWCE 05:21 06:41 08:41 09:51 12:11 13:46 15:01 16:11 
9 ZGODA 05:23 06:43 08:43 09:53 12:13 13:48 15:03 16:13 
10 DOBIEŻYN, UL.PODGÓRNA 05:26 06:46 08:46 09:56 12:16 13:51 15:06 16:16 
11 DOBIEŻYN, SZKOŁA 05:27 06:47 08:47 09:57 12:17 13:52 15:07 16:17 
12 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 05:30 06:50 08:50 10:00 12:20 13:55 15:10 16:20 
13 BUK, RYNEK 05:33 06:53 08:53 10:03 12:23 13:58 15:13 16:23 
14 BUK, ŚW. ROCHA 05:35 06:55 08:55 10:05 12:25 14:00 15:15 16:25 
15 WYSOCZKA / ŻEGOWO 05:38 06:58 08:58 10:08 12:28 14:03 15:18 16:28 

Rozkład ważny od 01.09.2022 
 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
 

781 
WYSOCZKA - DOBRA  

przez: BUK - DAKOWY SUCHE 

Operator:  
PKS Poznań S.A.  
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań  
tel. 61 6642500 

L.p. Dworce i przystanki Godziny odjazdu 
15 WYSOCZKA / ŻEGOWO 05:55 07:05 09:05 10:35 13:00 14:15 15:30 17:05 
14 BUK, ŚW. ROCHA 05:58 07:08 09:08 10:38 13:03 14:18 15:33 17:08 
13 BUK, RYNEK 06:01 07:11 09:11 10:41 13:06 14:21 15:36 17:11 
12 BUK, DWORZEC KOLEJOWY 06:05 07:15 09:15 10:45 13:10 14:25 15:40 17:15 
11 DOBIEŻYN, SZKOŁA 06:08 07:18 09:18 10:48 13:13 14:28 15:43 17:18 
10 DOBIEŻYN, UL.PODGÓRNA 06:09 07:19 09:19 10:49 13:14 14:29 15:44 17:19 
9 ZGODA 06:12 07:22 09:22 10:52 13:17 14:32 15:47 17:22 
8 SZEWCE 06:14 07:24 09:24 10:54 13:19 14:34 15:49 17:24 
7 SZEWCE, SKRZ. 06:15 07:25 09:25 10:55 13:20 14:35 15:50 17:25 
6 SZEWCE, SZKOŁA 06:16 07:26 09:26 10:56 13:21 14:36 15:51 17:26 
5 DAKOWY SUCHE 06:18 07:28 09:28 10:58 13:23 14:38 15:53 17:28 
4 SZNYFIN, III 06:19 07:29 09:29 10:59 13:24 14:39 15:54 17:29 
3 SZNYFIN, II 06:20 07:30 09:30 11:00 13:25 14:40 15:55 17:30 
2 SZNYFIN, I 06:22 07:32 09:32 11:02 13:27 14:42 15:57 17:32 
1 DOBRA 06:25 07:35 09:35 11:05 13:30 14:45 16:00 17:35 

Rozkład ważny od 01.09.2022 
 kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
 nie kursuje w dniach 24.12. i 31.12. 
  

mieszkańcy mają możliwość sko-
rzystać z dwóch nowych linii auto-
busowych: 781 i 782.  Dziennie, od 
poniedziałku do piątku, dwa auto-
busy realizują po 16 kursów, na każ-
dej linii od godz. 5:10 do 17:15. 

Nowe linie autobusowe obsłu-
giwane są niskopodłogowymi mi-
nibusami, mogącymi przewieźć 
jednorazowo do 20 pasażerów, do 
których przez szerokie drzwi można 
swobodnie wprowadzić wózek dzie-
cięcy lub może wjechać osoba poru-
szająca się na wózku inwalidzkim. 

miejsca zatrzymania autobusów 
zaplanowane zostały przy już istnie-
jących przystankach autobusowych 
lub w zatokach postojowych; ozna-
kowane są standardowym znakiem 
D15 „przystanek autobusowy”.

– w nawiązaniu do wypracowa-
nej wcześniej koncepcji dwóch linii 
autobusowych, uruchomiliśmy bez-
płatną komunikacje gminną, której 
celem jest skomunikowanie sołectw, 
w tym między innymi z węzłem 
przesiadkowym, ale nie tylko. Chce-
my, aby mieszkańcy mieli łatwiej-
szy dojazd do pracy czy do lekarza, 
a uczniowie – do szkół. Przypomnę, 
że prawie dwa lata temu drogą elek-
troniczną były prowadzone konsul-
tacje społeczne, w ramach których 
można było składać propozycje 
i uwagi – mówi burmistrz miasta 
i gminy Buk Paweł adam. 

wprowadzenie nowych linii auto-
busowych było możliwe dzięki pozy-

skanemu dofinansowaniu od woje-
wody wielkopolskiego, który wsparł 
organizatora, jakim jest Związek 
Powiatowo-Gminny „wielkopolski 
transport regionalny” kwotą po-
nad 145.000 zł, co stanowi około 
40% całych kosztów.

Zgłoś swoje uwagi i spostrzeżenia
Gminna komunikacja autobuso-

wa została uruchomiona 1 września 
na okres próbny. Pilotaż potrwa do 
końca roku i jego celem jest zwery-
fikowanie poprawności przebiegu 
linii, lokalizacji przystanków oraz 
przyjętego rozkładu jazdy. to od 
mieszkańców zależy w jakim za-
kresie komunikacja gminna będzie 
kontynuowana.

Gmina czeka na uwagi i spostrze-
żenia mieszkańców dotyczące go-
dzin rozkładu jazdy, przebiegu trasy 
i lokalizacji przystanków, które po-
zwolą usprawnić gminną komuni-
kację, tak aby dostosowana była do 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
w tym celu na stronie internetowej 
gminy uruchomiony został formu-
larz, przez który można zgłaszać 
swoje sugestie. Formularz dostępny 
jest:  www.buk.gmina.pl/komunika-
cja-gminna.
Edyta Wasielewska

1 września w gminie Buk ruszyła 
bezpłatna komunikacja – dostęp 
do transportu publicznego zyskali 
mieszkańcy sołectw: Dobra – Sznyfin, 
Dobieżyn, Dakowy Suche, Kalwy, 
Niepruszewo, otusz, Szewce, wysoczka 
– Zgoda – Żegowo. Łączna długość 
dwóch tras komunikacji gminnej 
wynosi 576 kilometrów

Bezpłatna 
komunikacja 
w gminie Buk

o gminie Buk czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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20 sierpnia odbyła się pierwsza edy-
cja, która cieszyła się sporym zain-
teresowaniem. tydzień później, 28 
sierpnia, frekwencja była dwukrot-
nie wyższa! 

Warsztaty w duchu ekologii
Przystanek Buk to także warszta-

ty skierowane dla dorosłych. Zanim 
chętni poznali historię miasta mogli 
uczestniczyć w warsztatach inspiro-
wanych naturą – „Pachnąca biżute-
ria” oraz „Kosmetyki z botaniki”. 

20 sierpnia rozpoczęto od warsz-
tatów, podczas których pod czuj-
nym okiem prowadzącej Natalii 
Góry (Niezłe Ziółko) uczestnicy 
stworzyli pachnącą biżuterię. Dla-
czego pachnącą? Surowcem była 
lawa wulkaniczna, która działa jak 
dyfuzor. Nasączona olejkami ete-
rycznymi uwalniała zapachy, które 
indywidualnie wybrali uczestnicy 
spotkania. Panie tworzyły biżute-
rię w swoich ulubionych kolorach 
lub pasującą do konkretnej kreacji. 
Panowie natomiast przygotowywali 
biżuterię na prezent. Było twórczo 
i bardzo kreatywnie!

Natomiast 28 sierpnia uczestnicy 
przygotowali kosmetyki naturalne. 
w programie zajęć było stworzenie 
kul kąpielowych, peelingu kawo-
wo-kokosowego oraz botanicznych 
perfum. odpowiednie proporcje, 
nie rzadko odmierzane „na boga-
to”, eksperymenty, metody prób 
i błędów i wyłącznie naturalne 
składniki, aż w końcu spod naszych 
rąk wyszły piękne kule kąpielowe, 
zabarwione sproszkowanym szpi-
nakiem czy malinami. Z peelingami 
poszło szybciej, tutaj konsystencja 
nie była kluczowym elementem. te 
szybko wylądowały w słoiczkach, 
przyozdobione suszonymi kwiata-
mi. Perfumy zostały przygotowane 
w trybie ekspresowym! Najwięcej 
czasu uczestniczki poświęciły na 
odpowiedni dobór zapachów, a ten 
wybór nie należał do łatwych. Świet-
na zabawa, wyjątkowa atmosfera 
i własnoręcznie wykonane kosme-
tyki z receptariuszem, który pozwoli 
na „powtórkę” procesu twórczego 
w domowym zaciszu. 

Spacer z historią w tle
Spacery z przewodnikiem ścież-

ką spacerową „tajemnice starówki 
w Buku” rozpoczynano na placu 
Stanisława reszki. Chętnych nie 
brakowało. Już na pierwszym spa-

cerze, kiedy to przed kinem „wiel-
kopolanin” zebrała się grupa 30 
osób, frekwencja przeszła najśmiel-
sze oczekiwania! wtedy wśród ze-
branych osób byli również goście 
z Poznania, a najmłodszy uczestnik 
spaceru miał niespełna 5 miesięcy.

Jednak druga edycja była jeszcze 
większym zaskoczeniem - Przysta-
nek Buk przeszedł do historii z re-
kordową frekwencją 60 zwiedzają-
cych - w tym byli goście z Leszna, 
obornik, Nowego tomyśla, Lu-
bonia czy Poznania. Nie zabrakło 
turystów z PttK czy pasjonata 
Znaczków turystycznych, który 
do Buku przyjechał na zabytko-
wym motocyklu i właśnie na dwóch 
kółkach zwiedza wielkopolskie za-
kątki, a okazjonalnie wybiera się 
w dalsze wyprawy. Przyczyniła się 
do tego pierwsza odsłona Przystan-
ku i jej uczestnicy, którzy chętnie 
dzielili się swoimi wrażeniami, 
a także jeszcze szersza promocja. 
o akcji mogli przeczytać czytel-
nicy Naszego Głosu Poznańskie-
go, usłyszeć słuchacze meloradia 
i radia emaus oraz fani Znaczków 
turystycznych. wydarzenie pro-
mowali również Powiat Poznański 
i poznański punkt informacji tu-
rystycznej. Za pomoc w nagłośnie-
niu Przystanku Buk organizatorzy 
dziękują Poznańskiej Lokalnej 
organizacji turystycznej, która 
wspierała ich od samego początku 
w przygotowaniach do tego nieła-
twego przedsięwzięcia!

w roli przewodnika wystąpił Hu-
bert wejmann – dyrektor Biblioteki 
i Kina, który swoją wiedzą histo-
ryczną, anegdotkami przy odkrywa-
niu nowych zabytków czy tworzeniu 
powstańczego muralu zaczarował 
zebranych turystów. Sam mural 
i to jakie tajemnice skrywa, jak dużą 
symbolikę, na wielu osobach wy-
warło ogromne wrażenie. tam 
każde „okno” ma swoje znaczenie, 
a niektóre twarze, które widzimy 
na muralu nie są wcale przypad-
kowe – są tacy mieszkańcy gminy, 
którzy mogą tam dostrzec swojego 
dziadka. 

Jestem przekonana, że nie tylko 
na zabytki uczestnicy spaceru spoj-
rzą inaczej, ale również na remonty 
i koparki! a w nich pracują ludzie, 
którzy archeologię powinni zdać 
bez żadnych egzaminów. Historia 
średniowiecznego miecza rycerskie-
go (są tylko cztery takie w Polsce!), 

który jest głównym bohaterem wy-
stawy archeologicznej w dawnej sy-
nagodze, obok skrywanych i w boju 
odzyskanych fragmentów fosy, ma 
swoją własną historię, która zaczęła 
się od „kulki”, która zdobi rękojeść 
miecza.

wśród mieszkańców gminy Buk 
można było usłyszeć, że po takim 
spacerze spojrzeli na tak - wydawa-
łoby się - dobrze znany Buk z zupeł-
nie innej strony. 

warto dodać, że goszczono już 
w Buku wiele wycieczek zorganizo-
wanych, dla których Buk był w więk-
szości przypadków tylko kolejnym 
przystankiem na mapie. wcześniej 
podobne wycieczki pod hasłem 
„Bądź turystą w swoim mieście” or-
ganizował PttK oddział Buk, były 
to wycieczki tematyczne – np. rajdy 
Niepodległościowe.

Dla tych, którzy nie zdążyli na 
Przystanek Buk, zachęcamy do za-
poznania się z opiniami tych, którzy 
wzięli udział w nieoczywistym spa-
cerze po Buku – czy im się podoba-
ło?: 

„oj, bardzo! Kto nie był, niech 
szybko nadrobi to w kolejną niedzie-
lę. Spacer z historią w tle, tak najła-
twiej przyswaja się wiedzę o swojej 
małej ojczyźnie. izba muzealna to 
dla mnie będzie skarbnica bez dna. 

wrócę z całą pewnością! Dziękuję!” 
– alicja

„rewelacyjnie spędzona sobota. 
Niesamowicie interesujący spacer. 
Ja - Bukowianka od zawsze - dałam 
się zaskoczyć! Hubert wejmann jest 
najlepszy.  Jak przystanek, to tylko 
BUK! Dziękuję.” – Liliana

„mi również podobało się bar-
dzo!! Na spacerze znalazłam się tro-
chę przypadkiem, (…) ponieważ był 
to super pomysł na spędzenie wol-
nego czasu. Pozdrawiam całą grupę 
zwiedzających i jeszcze raz podzię-
kowania dla Przewodnika. Zachę-
cam  do skorzystania ze spaceru 28 
sierpnia, a w zdjęciach Buku sprzed 
lat można się zakochać!” – anna

„Gratuluje pomysłu tego nam 
trzeba. mile spędzony czas” – irena

„Świetnie przygotowane , facho-
wo realizowane, przystępnie dla 
odbiorców. Liczni uczestnicy prze-
kazywali swoje uznanie i podzięko-
wania” – Piotr

„to był bardzo mile spędzony 
czas. wiele ciekawych informacji 
i nowe spojrzenie na nasze mia-
steczko” – agata

„Świetna sprawa, informacje hi-
storyczne naszego miasta bardzo bo-
gato i ciekawie przekazane” - Jolanta

„Niczym spacery po warszawie 
i okolicy organizowane co tydzień 

z aBC i chyba ja się skuszę” – we-
ronika

Akcja rabatowa
Przystankowi Buk towarzyszyła 

również akcja rabatowa wzorowana 
na akcji „Poznań za pół ceny”, któ-
rej pomysłodawcą i organizatorem 
była Poznańska Lokalna organiza-
cja turystyczna. 

Do akcji przyłączyły się bukow-
skie restauracje, kawiarnie i księ-
garnia, gdzie można zakupić bu-
kowskie gadżety i pamiątki.

Jak samą akcję oceniają dziew-
czyny z Cafe reszka, na czele z wła-
ścicielką Donatą Szymańską, której 
kawiarnia przyłączyła się do akcji 
rabatowej? – „Cieszymy się bardzo, 
że przez dwa ostatnie weekendy 
mogłyśmy gościć turystów uczest-
niczących w wydarzeniu Przystanek 
Buk. Zadowolenie na ich twarzach 
wskazywało, że spacer uliczkami 
Buku był bardzo udany. Przystąpiły-
śmy do akcji, bo uważamy, że ważne 
jest promowanie naszego miasta, 
które ma tak bogatą historię”.

Swoją opinią podzieliła się z nami 
również Katarzyna otto, która 
prowadzi Księgarnię Literacką – 
Bliżej nieba – „Przystanek Buk to 
fantastyczna inicjatywa zarówno 
dla mieszkańców jak i turystów. Ci 
pierwsi mają okazję by się zatrzy-
mać, przystanąć koło miejsc, które 
mijają w pędzie codziennego życia 
i poznać lub przypomnieć sobie ich 
historię. Dla turystów to doskonała 
okazja by poznać miasto z prze-
wodnikiem i odwiedzić wyjątkowe 
miejsca, które na co dzień nie są 
dostępne dla zwiedzających. to tak-
że doskonała okazja dla promocji 
miasta. Jako osoba utożsamiająca 
się z Bukiem nie mogłam nie wziąć 
udziału w tej akcji. Uważam, że po-
znawanie własnej historii, kultury 
jest niesamowicie ważne i potrzeb-
ne w budowaniu własnej tożsa-
mości. Nie można takich akcji nie 
wspierać! Ufam, że takich inicjatyw 
będzie w naszym Buku więcej i bę-
dziemy mogli je wspólnie tworzyć”.

Jesteśmy przekonani, że Przysta-
nek Buk to dopiero początek czegoś 
więcej! Jeszcze wiele historii nie 
zostało opowiedzianych, a pomy-
słów na kolejne spacery nie brakuje. 
wypatrujcie kolejnej, najprawdopo-
dobniej wiosennej, edycji Przystan-
ku! 
Monika Błaszczak-Mańkowska
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Nazwa Przystanek Buk nie jest przypadkowa. Buk był przystankiem na szlaku osadniczym wiodącym  
z Cesarstwa Niemieckiego na Pomorze, gdzie zakładano państwo zakonu krzyżackiego. Teraz Buk ma być 
przystankiem dla mieszkańców i turystów, którzy chcieliby lepiej poznać to miasto 

Wyjątkowa oferta turystyczna 
– Przystanek Buk

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 
• Biuro reklamy: Buk: ul. Smugi 84 wielkawieś, tel. 691 895 296,  
• Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo  
• redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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1 września rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny 2022/2023. we wszystkich 
placówkach oświatowych gminy 
Swarzędz pierwsze tegoroczne lek-
cje poprzedzone zostały uroczysto-
ściami, a szczególnie uroczyście 
było w Szkole Podstawowej nr 1 
w Zalasewie, gdzie niedawno za-
kończyła się niezbędna rozbudowa. 

Zaraz po części oficjalnej i ślu-
bowaniu pierwszoklasistów wszy-
scy mogli podziwiać nową   część 
szkoły, rozbudowaną i starannie 
wyposażoną w nowiutkie meble, 
tablice i pozostałe wyposażenie, 
kosztem prawie 5 mln zł z budżetu 
gminy Swarzędz. w dobudowanym 
skrzydle urządzono sześć nowych 
sal lekcyjnych, gabinety logopedy 
i pielęgniarki, obszerną świetlicę, 
dwie szatnie i, oczywiście, łazienki 
oraz toalety. Całość prezentuje się 
bardzo dobrze, o czym właśnie prze-
konali się uczniowie zalasewskiej 
„Jedynki”. Dobre wrażenie robi 

również starannie uporządkowa-
ny po budowie teren wokół szkoły, 
gdzie  zadbano o nową zieleń. Bar-
dzo przydaje się też nowy parking 
dla uczniów - może pomieścić aż 
165 rowerów. 

Burmistrz marian Szkudla-
rek zwracając się do nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców podkre-
ślił, że potrzeby oświaty w naszej 
gminie wzorem ubiegłych lat cały 
czas są i pozostaną priorytetem 
swarzędzkiego samorządu, a szyb-
ka, gruntowna rozbudowa SP nr 
1 w Zalasewie jest tego kolejnym 
potwierdzeniem. marian Szku-
dlarek podziękował też radnym za 
jednomyślne przyznanie funduszy 
potrzebnych na rozbudowę i wypo-
sażenie szkoły. 

Dobre wiadomości usłyszeli też 
m.in. uczestnicy inauguracji roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej 
nr 3 na os. Czwartaków w Swarzę-
dzu. Jak poinformował burmistrz 
Szkudlarek, dla „trójki” na zle-
cenie gminy Swarzędz wykonany 
został już projekt budowy wielo-
funkcyjnego boiska sportowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą. MW 

Stało się tak za sprawą organizacji 
9. Biegu 10 km Szpot Swarzędz oraz 
2. Biegu rodzinnego. w obydwu 
imprezach wystartowało łącznie 
niemal 1  500 biegaczek i biegaczy 
z całego kraju, a także z zagranicy. 

Jako pierwsi rozpoczęli rywali-
zację najmłodsi wraz z rodzicami 
i dziadkami pokonując trasę ze swa-
rzędzkiego rynku na Stadion miej-
ski. Dla większości najmłodszych 
był to zapewne pierwszy poważny 
start w życiu zakończony wręcze-
niem pięknego, specjalnie wykona-
nego na tę okazję medalu.

Następnie do biegu przyjaźni, tym 
razem na dystansie jednego okrąże-
nia wokół swarzędzkiego rynku, 
wystartowali uczestnicy tradycyjne-
go Biegu ViP. Po nich, punktualnie 
o godzinie 11-tej wystrzał z armaty 
swarzędzkiego Bractwa Kurkowego 
rozpoczął zmagania ponad 1  200 
biegaczek i biegaczy na dystansie 
10 kilometrów.

Dokładnie po 30 minutach 
i 11 sekundach na mecie pojawił się 
zwycięzca – mykola mevsha z Char-
kowa. Pięć sekund po nim linię mety 
minął Dmytro Didovodiuk z Lesz-
na, a na miejscu trzecim zamel-

dował się z czasem 30:45 Szymon 
Kulka. wśród pań najlepszą okaza-
ła się Sviatlana Sanko z Grudziądza 
z czasem 34:53 przed maryną Nem-
chenko z Charkowa - wynik 35:03 
oraz olgą ochal z Bydgoszczy, wy-
nik 35:22.

w klasyfikacji na Najlepszego 
wielkopolanina i wielkopolankę 
zwyciężyli marcin Fehlau z Cho-
męcic oraz monika Brzozowska 
z Czerwonaka. Natomiast Najlep-
szą Swarzędzanką okazała się Jo-
wita Kruczkowska-otto, a Najlep-
szym Swarzędzaninem radosław 
Pluciński. ważnym wydarzeniem 
dla organizatorów było powitanie 

na mecie zawodnika, który zajął 507 
miejsce. Był to bowiem 20-tysięczny 
uczestnik biegów pod nazwą 10 km 
Szpot Swarzędz.

tuż po zakończeniu rywalizacji 
w amfiteatrze odbyła się aukcja cha-
rytatywna na rzecz Joasi tomaszew-
skiej z Kobylnicy, od 4 lat zmaga-
jącej się z nowotworem złośliwym. 
Licytowano upominki od najważ-
niejszych osób w państwie, od olim-
pijczyków. Dokładne obliczenia 
potrwają do wtorku włącznie, ale 
na pewno udało się zebrać kilka ty-
sięcy złotych, które jeszcze w tym 
tygodniu trafią do Fundacji, której 
podopieczną jest Joasia. MAW 

Po 3 latach, 2 miesiącach i 26 dniach przerwy spowodowanej 
pandemią Covid-19 Swarzędz stał się 28 sierpnia po raz 
kolejny stolicą ulicznych biegów długodystansowych 

Rozbiegany Swarzędz
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aleksander Doba - urodzony 
w Swarzędzu wielki podróżnik, 
„pogromca” oceanów, Honorowy 
obywatel Swarzędza, zmarły 22 
lutego 2021 r. podczas wspinaczki 
na szczyt Kilimandżaro, został pa-
tronem Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zalasewie. Uchwałę w tej sprawie 
rada miejska w Swarzędzu podjęła 
30 sierpnia. 

6 września w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki otwarta 
została wystawa pt. „aleksander 
Doba - podróż przez życie”. Pre-
zentuje ona zbiór pamiątek, tro-
feów podróżniczych i sportowych 
oraz fotografii poświęconych sław-
nemu podróżnikowi. Na zaprosze-
nie burmistrza Swarzędza mariana 
Szkudlarka w wernisażu wystawy 
uczestniczyły m.in. żona podróż-
nika Gabriela Doba i siostra wan-

da Kędzia, dyrektor, nauczyciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej 
2 w Zalasewie oraz koledzy Pana 
aleksandra ze szkolnych lat. Ga-
briela Doba w kilku słowach opo-
wiedziała o wielkiej pasji swojego 
męża, a zebrani goście obejrzeli 
ekspozycję. 

Po wernisażu wszyscy udali się do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalase-
wie, gdzie w obecności społeczności 
szkolnej burmistrz marian Szku-
dlarek uroczyście przekazał podjętą 
30 sierpnia br. przez radę miejską 
w Swarzędzu uchwałę, na mocy któ-
rej szkoła otrzymała imię aleksan-
dra Doby. Jeden egzemplarz otrzy-
mała dyrektor Beata Hałas, drugi 
Gabriela Doba. 

Zapraszamy Państwa do zwiedze-
nia wystawy – czynna będzie do 28 
września. MW 
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Aleksander Doba patronem SP nr 2 w Zalasewie
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Witaj szkoło! 

swarzędz 

o gminie Swarzędz 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Potrzeby oświaty w na-
szej gminie cały czas 
są i pozostaną priory-
tetem swarzędzkiego 
samorządu
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Gmina Kostrzyn zaprasza na Plac 
Kurdeszowy na imprezę inaugu-
rującą otwarcie ścieżki rowerowej 
pt. „Przesiądź się na rower”. rajd 
rowerowy wystartuje 18 września 
o 9:30. Udział jest darmowy. Poza 

rajdem zapraszamy do skorzystania 
z następujących atrakcji: miastecz-
ko rowerowe,  energorower, alko-
google, Grill, Pokaz jazdy na BmX. 
Zapisy na stronie www.kostrzyn.
wlkp.pl. ŁS

rozpoczęła się budowa chodnika 
przy Szkole Podstawowej w Siekier-
kach w ciągu ulicy Karalusa. inwe-
stycja realizowana z wniosku rodzi-
ców uczniów tej szkoły. Jej wartość 
to 193 tysiące złotych, a realizuje ją 
firma Zakład robót wielobranżo-
wych Kubiaczyk Sp. komandytowa 
z siedzibą w Kokoszkach, gmina 
Nekla. 

wkrótce rozpocznie się rów-
nież modernizacja ulicy Spokojnej 
w Siekierkach. inwestycja ta będzie 
kosztować 1,183 miliona złotych 
a zrealizuje ją firma Perfecta robert 
Gąsiorek z siedzibą w Komorni-
kach.

Zadania te realizowane są w ra-
mach zamówienia: „Budowa ulicy 

Spokojnej wraz z poprawą bezpie-
czeństwa w rejonie ulicy Spokojnej 
oraz ul. Karalusa (i etap- budowa 
chodnika)”. Umowy zostały podpi-
sane 24 sierpnia. 

w podpisaniu uczestniczyli: mi-
kołaj Kubiaczyk – właściciel Zrw 
Kubiaczyk, Krzysztof Gamalczyk – 
przedstawiciel firmy Perfecta oraz 
z ramienia samorządu: burmistrz 
Szymon matysek, zastępca burmi-
strza waldemar Biskupski, sekre-
tarz gminy agnieszka Piasecka, kie-
rownik wydziału rozwoju Gminy 
Daniel Lewicki, podinspektor ds. 
zamówień publicznych magdalena 
Stachowiak i sołtys sołectwa Sie-
kierki włodzimierz musielak. 
SM

Projekt GeoPraKtyKi to od-
krywanie, badania oraz corocz-
na naukowa przygoda studentów 
i doktorantów wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych 
Uam. od 15 dni realizują swoją 
kolejną wyprawę, tym razem obrali 
sobie za cel największy wyspiarski 
kraj na świecie – indonezję. Gmina 

Kostrzyn jest partnerem projektu 
GeoPraKtyKi, a jej gadżety to-
warzyszą im podczas podróży. 

Zachęcamy do śledzenia ich 
poczynań na mediach społeczno-
ściowych Facebook https://www.
facebook.com/geopraktyki i insta-
gram https://www.instagram.com/
geopraktyki/. MK

2 września w parku przy pałacu 
w Gułtowach miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie. Biblioteka 
Publiczna wraz z zaproszonymi go-
śćmi zorganizowała Narodowe Czy-
tanie. w tegorocznej edycji, decyzją 
Prezydenta rP, czytaliśmy „Ballady 
i romanse” adama mickiewicza.  
w tym roku przypada 200. rocznica 
wydania tego zbioru utworów, który 
uznawany jest za początek romanty-
zmu w Polsce. 

młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Gułtowach miała możliwość wy-
słuchania fragmentów ballad „Li-
lije”, „romantyczność”, „Świte-
zianka”, „rybka” i „Powrót taty”.  
wśród gości, którzy wzięli w tym 
roku udział w Narodowym Czy-
taniu w gminie Kostrzyn znaleźli 
się: radna rady miejskiej Gminy 
Kostrzyn Beata Knopkiewicz wraz 
z mężem Pawłem, kierownik wy-
działu oświaty, Promocji i Sportu 
Paulina Bankiewicz, teresa Po-
krop - emerytowany pracownik filii 
Biblioteki Publicznej w Gułtowach, 
Bogumiła Kubacka - przedstawi-

cielka Kostrzyńskiego Uniwersy-
tetu Każdego wieku, irena Guziń-
ska - bibliotekarka, która aktualnie 
prowadzi filię biblioteczną w Guł-
towach. 

w tym roku Narodowe Czyta-
nie miało dwie odsłony: literacką 
i muzyczną. 7 września w Czytelni 
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie 
odbył się bowiem koncert „Ballado-
wo i romantycznie” w wykonaniu 
Kuby michalskiego. Szczególne po-
dziękowania należą się zarządcy Pa-

łacu w Gułtowach, który udostępnił 
swój teren. 

Z kolei 7 września w ramach mu-
zycznego Narodowego Czytania 
„Ballad i romansów” Bibliotekę 
Publiczną odwiedził Kuba michal-
ski. muzyk, gitarzysta, wokalista, 
kompozytor, osoba o dużej wraż-
liwości i niebywałej skromności. 
Zaśpiewał on i zagrał własne utwo-
ry skomponowane do tekstów naj-
większych polskich romantyków. 
MK

Kostrzyn

3 września w sołectwie trzek (gm. 
Kostrzyn) na terenie lesistym orga-
nizatorzy przygotowali kilkanaście 
podstawowych wskazówek, prze-
szkód sprawnościowych czy zaga-
dek o charakterze podchodów. 

Na 3 km trasie przygotowano 
bardzo ciekawe punkty o tematyce 
ziołowej, harcerskiej, ratowniczej-
-pierwsza pomoc, myśliwskiej, 
archeologicznej czy językowej. 
Podczas wykonywania zadań moż-
na było dowiedzieć się ciekawych 
informacji oraz sprawdzić swoją 
wiedzę. Po przejściu trasy na zmę-

czonych, ale zadowolonych uczest-
ników czekał ciepły posiłek (kieł-
baski z ogniska, pajda z smalcem i 
grochówka) oraz pyszne domowe 
ciasta. Podczas wydarzenia dzieci 
również mogły skorzystać z dodat-
kowych atrakcji: karuzeli, leśnych 
puzzli czy dojenia kozy, a na wysta-
wie dorośli mieli okazję poczytać 
trochę ciekawostek historycznych o 
dawnym trzeku czy grodzisku zwa-
nym potocznie „Szwedzkie okopy”. 

wszyscy uczestnicy za aktywny 
udział otrzymali pakiety (woda, 
słodkie przekąski, jabłko), medal 

i dyplom pamiątkowy oraz gadże-
ty promocyjne.  Cieszymy się nie-
zmiernie że każdy wracał do domu z 
uśmiechem pytając o kolejną  grę... 
w tym momencie chcielibyśmy z 
całego serca bardzo, bardzo podzię-
kować wszystkim, którzy wsparli 
nasze wydarzenie i bardzo pomogli 
w organizacji tej wyjątkowej inicja-
tywy. EK

Pierwsza Gra terenowa „Szwedzkie okopy” przechodzi do 
historii

Szwedzkie Okopy
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Przesiądź się na rower

Inwestycje w Siekierkach

Geopraktyki w Indonezji

Narodowe Czytanie w Gułtowach

o gminie Kostrzyn 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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12 KórniK

od 10 do 14 sierpnia w Bukowinie 
tatrzańskiej odbyły się 56. „Saba-
łowe Bajania”, czyli ogólnopolski 
Konkurs Gawędziarzy, instrumen-
talistów, Śpiewaków, Drużbów 
i Starostów weselnych. „Sabałowe 
Bajania” są jedną z największych 
imprez folklorystycznych w Polsce, 
która cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem i ma swoich stałych 
uczestników i przyjaciół. w tym 
święcie folkloru, śpiewu, tańca, 
muzyki i sztuki ludowej od kilku lat 
uczestniczymy, jako gmina partner-
ska.

Na zaproszenie wójta Bukowiny 
tatrzańskiej andrzeja Pietrzyka, 
wicewójt marii Kuruc i dyrektora 
Domu Ludowego Bartłomieja Ko-
szarka do Bukowiny tatrzańskiej 
udała się liczna delegacja z gminy 
Kórnik reprezentowana przez: wi-
ceburmistrza Kórnika Sebastiana 
wlazłego, radnego Sejmiku woje-
wództwa wielkopolskiego Jerzego 
Lechnerowskiego, radnych miasta 
i gminy Kórnik na czele z wice-
przewodniczącym rady andrzejem 
Surdykiem i kierownika wydziału 
Promocji Gminy magdalenę ma-
telską-Bogajczyk. Na „Sabałowe 
Bajania” po raz pierwszy udała się 
najstarsza grupa Zespołu Pieśni 
i tańca Ziemi Kórnickiej „wła-
dysie” z dyrektorem Kórnickiego 
ośrodka Kultury Sławomirem ani-
muckim oraz instruktorkami ze-
społu: Krystyną Polachowską i ewą 
wodzyńską.  tradycyjnie na święto 
do Bukowiny tatrzańskiej udała 
tegoroczna „Biała Dama” monika 
Stempniak w asyście przedstawi-
cieli Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego.

Jak zwykle „Sabałowe Bajania” 
rozpoczęły się uroczystym przejaz-
dem kapel, zespołów regionalnych 
i zaproszonych gości zaprzęgami 
konnymi spod kościoła w Bukowi-
nie tatrzańskiej do Domu Ludowe-
go, przed którym na scenie odbyła 

się uroczystość otwarcia tegorocz-
nego festiwalu. Kórnicka delegacja 
również wzięła udział w uroczystym 
przejeździe bryczkami przez Buko-
winę tatrzańską i otwarciu „Sabało-
wych Bajań”. 

Podczas otwarcia kórniczanie 
wręczyli władzom Bukowiny ta-
trzańskiej i organizatorom ręcznie 
robione koguty, a na scenie wystą-
pił zespół „władysie” prezentując 
folklor dwudziestolecia międzywo-
jennego.

w ciągu kolejnych dni na scenie 
przed Domem Ludowym prezen-
towali się najlepsi ludowi wyko-
nawcy z całej Polski. Jak co roku 
„Sabałowym Bajaniom” towarzy-
szył szereg dodatkowych imprez, 
m.in. koncerty, występy zespołów 
folklorystycznych, degustacja po-
traw regionalnych, ogólnopolska 

wystawa twórczości ludowej, kier-
masz sztuki ludowej oraz zawody 
strzeleckie w okolicy Stacji Nar-
ciarskiej „rusinSki” o „Sabałową 
Flintę” w konkurencjach karabinka 
pneumatycznego z odległości 25 
metrów. Pomimo dużego zamgle-
nia oraz dosyć mocnego deszczu 
chętnych do udziału w zawodach 
strzeleckich było wielu. Członkowie 
kórnickiej delegacji również wzięli 
udział w zawodach, odnosząc suk-
cesy. w konkurencji kobiet drugie 
miejsce po zaciętej walce zajęła 
radna z Kórnika Beata Bruczyńska, 
a w konkurencji mężczyzn trzecie 
miejsce wywalczył marcin Nowak 
z Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, 7 miejsce zajął Grze-
gorz toboła, a 9 miejsce wywalczył 
Zdzisław Jakubowski.

Zwieńczeniem „Sabałowych Ba-

jań”, jak co roku była „Sabałowa 
Noc”, podczas której odbyło się 
przyjęcie mężczyzn do „zbójeckiej 
braci” i kobiet do grona „wiyrcho-
wych orlic”. tytuł wiyrchowyj or-
licy za współpracę między gminami 
Bukowina tatrzańska i Kórnikiem 
przyznano kierownik wydziału 
Promocji Gminy magdalenie matel-
skiej-Bogajczyk.

Sygnał do rozpoczęcia „Saba-
łowej Nocy” dali przedstawiciele 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kur-
kowego wystrzałem z armaty. ob-
rzęd pasowania zakończyło wspólne 
rozpalenie watry i przepiękny pokaz 
sztucznych ogni, po których odbył 
się koncert zespołu „BrathaNKi”, 
który w Bukowinie tatrzańskiej 
świętował 20-lecie istnienia. Za-
grały również zespoły Holeviaters 
i inoros. a wieczór zakończył się 

zabawą z zespołem Folkpower.
Podczas kilkudniowego pobytu 

w Bukowinie tatrzańskiej delega-
cja z Kórnika oprócz udziału w ob-
chodach 56. „Sabałowych Bajań” 
uczestniczyła w spotkaniu ze sta-
rostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem 
i projektantem pomnika hrabiego 
władysława Zamoyskiego micha-
łem Gąsienicom Szostakiem oraz 
wycieczce nad morskie oko zorga-
nizowanej przez wójta Bukowiny 
tatrzańskiej andrzeja Pietrzyka.
Sebastian Wlazły
Wiceburmistrz miasta i gminy Kórnik
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Kierownik Wydziału Promocji Gminy

Udział delegacji z gminy Kórnik w 56. Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej

Sabałowe Bajania 
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Na terenie Kórnickiego Centrum 
rekreacji i Sportu oaza – Błonie 
w weekend 26.08.-28.08. odbył się 
XX Jubileuszowy Zlot Vw Garbu-
sa & Co. organizatorem imprezy 
był klub miłośników aaltświn Po-
znań.

imprezę odwiedziło zarówno wie-
lu sympatyków popularnego Gar-
busa jak i tych, dla których tematy 
motoryzacyjne są odległe.

Podczas trwania zlotu odbyła 
się parada samochodów na rynku 
w Kórniku, w trakcie której bur-

mistrz Przemysław Pacholski wy-
bierał najładniejsze auto, trafiło na 
Busa t1 tzw. Bulika, którego posia-
daczem są małgorzata i Krzysztof 
Bieniek z zielonogórskiego klubu 
VoLKSmoBiL.

Na uczestników czekało wiele 

atrakcji jak rajd na orientację, któ-
ry swoją trasę miał wokół Kórnika 
czy wieloetapowy konkurs, którego 
nagrodą był odrestaurowany silnik. 
Zwycięzcą był roman Batorski 
z klubu Sądeckie Garbusy. Nie za-
brakło również niespodzianek dla 

najmłodszych, którzy mogli brać 
udział w grach i zabawach druży-
nowych, tańcach czy pomalować 
buzie.

w sumie na zlot przyjechało 156 
samochodów marki Voklswagen. 
KCRiS Oaza
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Zlot VW Garbusa & Co na kórnickich Błoniach

o gminie Kórnik 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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stęszew

Uroczystości dożynkowe rozpoczę-
ły się mszą św. w kościele pw. św. 
idziego. o oprawę muzyczną pod-
czas liturgii zadbał zespół Hulajniki 
z milówki. Po mszy nastąpił prze-
marsz korowodu, który przy akom-
paniamencie Kapeli Dudziarskiej 
„Koźlary” dotarł na boisko sporto-
we, pod scenę główną. 

Zaproszonych gości powitał bur-
mistrz gminy Stęszew włodzimierz 
Pinczak i sołtys wsi modrze Józef 
Szypura. Głos zabrał również wice-
marszałek województwa wielkopol-
skiego - wojciech Jankowiak. 

Później przyszedł czas na obrzęd 
dożynkowy, który w tym roku zo-
stał poprowadzony przez Zespół 
Pieśni i tańca Chludowianie. Nie 
zabrakło przyśpiewek, obsypania 
gości zbożem oraz tradycyjnego ob-
tańcowania wieńca.  tegorocznymi 
starostami dożynek byli Katarzyna 
Kubicka z Drożdżyc i tomasz Bu-
dziński z modrza, którzy przekazali 
na ręce burmistrza bochen chleba. 
Natomiast delegacja wieńcowa w 
składzie: anna Szczeszek, ewa ro-

żek, tadeusz Kruszona oraz łukasz 
michalak wręczyła przewodniczą-
cemu rady miejskiej Gminy Stę-
szew mirosławowi Potrawiakowi 
oraz burmistrzowi włodzimierzo-
wi Pinczakowi wieniec upleciony 
z tegorocznych zbóż. tradycyjnie, 
włodarz gminy oraz starostowie do-

żynek częstowali zebranych gości 
chlebem. 

o dożynkowy charakter tego-
rocznego święta plonu zadbał rów-
nież Zespół Śpiewaczy modrzanki 
z modrza, który na tę okoliczność 
przygotował specjalne przyśpiewki. 
Nie zabrakło występu Kapeli Du-

dziarskiej „Koźlary”. Sporą atrakcją 
okazał się występ Zespołu regio-
nalnego Hulajniki, który przyjechał 
specjalnie do modrza z samej mi-
lówki.

Część rozrywkową rozpoczął 
koncert andrzeja Cierniewskiego, 
który przypomniał swoje najwięk-

sze przeboje jak choćby „Karolina” 
czy „Dwie morgi słońca”. Zwień-
czeniem Święta Plonów był nie-
wątpliwie występ zespołu KomBii, 
który życzył wszystkim ze sceny 
słodkiego, miłego życia… Dożynko-
we świętowanie zakończyła zabawa 
taneczna przy DJ.

Podczas dożynek w modrzu, na 
najmłodszych mieszkańców gminy 
Stęszew czekało wiele niespodzia-
nek m.in. dmuchane zamki, mode-
lowanie balonów, rękodzieło arty-
styczne itp. Niezliczone atrakcje i 
ciekawe zajęcia przygotowała rów-
nież Lokalna Grupa Działania „Źró-
dło” oraz gminne instytucje – Dom 
Kultury, Biblioteka Publiczna oraz 
muzeum regionalne w Stęszewie.

Dziękujemy mieszkańcom mo-
drza za zaangażowanie i przygoto-
wanie kolorowych ozdób, którymi 
przystrojona została cała wieś. Red

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, w tym roku Gminne Dożynki odbyły się 28 sierpnia 
w modrzu (gm. Stęszew) 

Dożynki Gminne w Modrzu
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o gminie Stęszew 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został w siedzibie Urzędu,  
wykaz nieruchomości przeznaczonych    do dzierżawy  stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 
379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 września 2022r.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl. 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został w siedzibie Urzędu 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia,  stanowiący załącznik  
do Zarządzenia Nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 września 2022 r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr. tel. 618 197 149, e-mail: geodeta@steszew.pl.
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14 dopiewo

6 projektów zgłosili mieszkańcy 
gminy Dopiewo w 7. edycji „Do-
piewskiego Budżetu obywatel-
skiego”. wśród pomysłów są dwa 
skateparki (Skórzewo, Palędzie), 
jeden pumptrack (Konarzewo), 
wybieg dla psów (Skórzewo), wypo-
sażenie parku (Gołuski), stroje dla 
strażaków (Palędzie). Głosowanie 
rozpocznie się w połowie września 
i potrwa do końca tego miesiąca. 
obecnie autorzy mają miesiąc na 
przekonanie bliższych i dalszych 
sąsiadów do oddania głosów na ich 
projekty. 

Szansę na realizację mają 3 pro-
jekty – po jednym z każdej z 3 grup. 
Konkurencja jest w tym roku mniej-
sza niż zwykle. w grupie sołectw 
dużych konkurować będą ze sobą 
dwa projekty ze Skórzewa, bo żaden 
mieszkaniec Dopiewa i Dąbrówki 
nie zgłosił projektu. w grupie so-
łectw średniej wielkości pauzują 
w tym roku Dąbrowa, Dopiewiec 
i Zakrzewo, a rywalizować będą ze 

sobą o głosy 2 projekty z Palędzia 
i projekt z Konarzewa. Nie ma kon-
kurentów projekt z Gołusek, z gru-
py sołectw najmniejszych (należą 
tu również trzcielin i więckowice), 
któremu do realizacji wystarczy 
w tej sytuacji jedynie 30-głosowe 
poparcie mieszkańców. 

Głosować będzie mógł każdy 
mieszkaniec gminy Dopiewo, bez 
względu na wiek i to, czy z jego 
sołectwa został zgłoszony projekt. 
Każdy będzie mógł oddać głos na 
dowolny projekt spośród 6 propo-
zycji. Nowością w tym roku jest 
wyłącznie elektroniczne głosowanie 
za pośrednictwem strony: https://
dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-
-obywatelski. wyniki będą znane 7 
października, kiedy przedstawiona 
zostanie lista laureatów. realiza-
cja zwycięskich projektów nastąpi 
w 2023 r.
Adam Mendrala

Każdy uczestnik otrzymywał od go-
spodyń z Koła Gospodyń wiejskich 
w Konarzewie przypinkę z kłosów 
tegorocznych zbóż, kwiatów po-
lnych i wstążek. Część z nich przy-
gotowały również panie z KGw 
Palędzie. 

Zanim rozpoczęła się msza, przed 
kościołem uformował się szpaler, 
w którym do świątyni szli mini-
stranci, poczty sztandarowe, przed-
stawiciele wsi, którzy nieśli wieniec, 
chleb, kosze z plonami i dary, a za 
nimi kapłani.  

mszę odprawiało 4 kapłanów  
– proboszczowie parafii w Dopie-
wie – ks. marek Kina, Konarzewie  
– ks. adam Sczaniecki i Skórzewie 
– o. Dariusz Laskowski oraz po-
chodzący z pobliskiego trzcielina 
przedstawiciel Kurii metropolitalnej 
- ks. Krystian Sammler. Jemu przy-
padło w udziale kazanie. odniósł się 
w nim do swoich rolniczych korze-
ni, podkreślił rolę polskiego rolnika 
w budowaniu naszej państwowości, 
wyjaśnił czym jest dziękczynienie 
i zaapelował o szacunek dla rolni-
ków i pracy na roli, przestrzegając 
przed ekoterroryzmem. 

o muzyczną oprawę dożynek 
zadbał Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” i orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo. Po mszy dała ona kon-
cert na schodach przed kościołem, 
prezentując utwory rozrywkowe. 
Uczestnicy dożynek kontynuowali 
świętowanie, słuchając dęciaków 

i rozmawiając – przy kawie, herba-
cie i ciastku. wśród nich byli samo-
rządowcy, w tym gospodarze gminy 

– wójt Dopiewa Paweł Przepióra 
i przewodniczący rady Leszek No-
waczyk oraz wicemarszałek woje-

wództwa wojciech Jankowiak i wójt 
tarnowa Podgórnego tadeusz Czaj-
ka. Nie zabrakło reprezentantów 

Kółek rolniczych, ochotniczych 
Straży Pożarnych i mieszkańców 
przywiązanych do tradycji.

w dwie poprzedzające gminne 
uroczystości niedziele, msze dożyn-
kowe zostały odprawione w innych 
parafiach z terenu gminy Dopiewo 
– Konarzewie, Skórzewie, a tak-
że Niepruszewie (do której należy 
część sołectwa więckowice).

Gminne Dożynki w Dopiewie miały w tym roku charakter przede wszystkim religijny, podobnie jak przed 
rokiem. rozpoczęły się mszą dziękczynną w kościele parafialnym, a zakończyły koncertem i poczęstunkiem

Dożynki w Dopiewie

Poszukiwany Talent i trzy Filary
Samorząd gminy Dopiewo zapra-
sza mieszkańców, miejscowe firmy, 
organizacje, instytucje i grupy nie-
formalne do zgłaszania kandydatów 
do nagród „Dopiewski Filar” i „Do-
piewski talent”. Dokumenty zgło-
szeniowe dostępne są na stronie: 
dopiewo.pl. wypełnione formularze 
należy dostarczyć do 31 grudnia 
2022 roku do Urzędu Gminy Do-
piewo (przynieść, wysłać pocztą 
tradycyjną lub emailem – decyduje 
data wpływu). wręczenie nagród 
odbędzie się na uroczystej gali na 
początku 2023 r.

Dopiewski Talent
Nagroda „Dopiewski talent” im. 

adriana Napierały – wójta Gminy 
Dopiewo w  latach 2014 - 2020 zo-
stała ustanowiona w  październiku 
2021 r. przez radę Gminy Dopie-
wo. Jest wyróżnieniem dla osób do 
26 roku życia, których uzdolnienia, 
wiedza, osiągane wyniki są szcze-
gólne w skali regionu, kraju i świa-
ta. Przyznawana jest raz w  roku 
– jednej  osobie. Laureatem pierw-
szej edycji został Kosma Kasprzak 
– młody matematyk.

Dopiewski Filar
Nagroda wójta Gminy Dopie-

wo „Dopiewski Filar” ma charak-
ter honorowy. Przyznawana była 
dotąd 5-krotnie. Podczas każdej 

edycji w  3 kategoriach: „anima-
tor”, „ambasador” i  „super–filar”. 
otrzymują ją osoby, które wyróż-
niają się działalnością, dorobkiem 
i  osiągnięciami, przyczyniając się 
do integracji gminnych środowisk 
lub propagowania dobrego imienia 
gminy, są wzorem do naśladowania 
dla innych. 

Statuetkę „Dopiewskiego Fila-
ra” otrzymało do tej pory 15 osób. 
ostatnio (po roku przerwy) laure-
atami zostali – w kolejności kate-
gorii powyżej: Kinga Żelechowska 
wiśniewska – instruktorka tańca, 
animatorka i przedsiębiorczyni, 

Przemysław witek – pianista i wy-
kładowca akademicki oraz teresa 
Kośmicka – zasłużona dla społecz-
ności lokalnej i ruchu spółdzielcze-
go prezes SPr „agrofirma”. wcze-
śniej nagrodę otrzymali: - w kat. 
„animator”: Bogdan maćkowiak, 
tomasz Napierała, ks. Krzysztof 
różański i ks. Karol Górawski; - 
w kat. „ambasador”: Krzysztof Ko-
pras, Jacek Jaroszewski, aldona La-
tosik i Grzegorz tomczak; - w kat. 
„super-filar”:  albin marian Cze-
kalski, wojciech Jankowiak, Józef 
Brandenburg i Henryk walenciak.
Adam Mendrala
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informacji z gminy Dopiewo 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Szansę na realizację 
mają 3 projekty 
– po jednym z każdej 
z 3 grup
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dopiewo

wydarzenie odbyło się w pierwszą 
sobotę września, w dwóch miej-
scach – w parku i na terenie sporto-
wym przy boisku orlik 2012.

między drzewami wyrosła scena, 
powstało miasteczko gastronomicz-
ne i strefa animacji. o zmroku liście 
mieniły się feerią barw. Zwolennicy 
animacji muzycznych mogli na-
uczyć się kroków tańców latyno-
amerykańskich – z anną mendak, 
moniką Krusiewicz, Karoliną Kuź-
lak czy anastazją Kulchak. Umiejęt-
ności wykorzystali podczas zabawy 
tanecznej z Kubańczykiem - DJ’em 
osmarem. Do północy serwował on 
uczestnikom festynu muzykę, a przy 
tym śpiewał, pokrzykiwał i grał na 
perkusji. Pobębnić tego dnia mógł 

każdy, podczas warsztatów bęb-
niarskich z zespołem Drum work. 
meksykańsko – polsko – chilijska 
grupa Candela wypełniła przestrzeń 
muzyką, tańcem i energią z obu 
ameryk i Hiszpanii. wykonała naj-
bardziej znane latynoskie piosenki. 
michał Szczygieł zaśpiewał swoje 
przeboje w nowych aranżacjach. Był 
„Spontan”, „Nic tu po mnie” i „ad-
renalina”. Nie zabrakło piosenek 
innych wykonawców, których jest 
współtwórcą – „malinowy mus” Ba-
rvinsky’ego i „Lodospady” Pawbeat 
oraz coverów „Daj mi znać”  Sobela 
i „Lonely” duetu Justin Biber i Ben-
ny Blanco. 

Ci, którzy stanęli do rywalizacji 
na brak emocji również nie mogli 

narzekać. Dzieci ścigały się na tra-
sie biegu z przeszkodami – „run-
mageddon Kids”, podczas które-
go tarzały się, skakały i wspinały. 
Dorośli konkurowali ze sobą na 
dmuchańcu olimp. Zwycięzcom 
grup wiekowych pogratulował wójt 
gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, 
z rąk którego otrzymali nagrody. 
Częściowo dekorację przeprowa-
dzono w parku, gdzie zapowiedzia-
ne zostały nie mniejsze atrakcje 
„Pożegnania wakacji” za rok.
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Koncertami michała Szczygła i zespołu Candela oraz rywalizacją na torach przeszkód i zabawą taneczną 
gmina Dopiewo podsumowała dwumiesięczną letnią beztroskę. Po raz pierwszy samorząd 
zorganizował „Pożegnanie Wakacji” w Skórzewie 

Skórzewo pożegnało wakacje

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Publiczność podczas koncertu gwiazdy wieczoru. Michał Szczygieł.

Start Runmageddonu.

DJ Oskar.

Zumba z Karoliną.Candela Latino Music. Tancerki Klubu Taneczno - Sportowego „Activus”.

Laureaci zawodów na scenie podczas dekoracji z wójtem Pawłem Przepiórą.



nr 235 / 12 września 2022

16 reKlaMa


