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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

Plecaki dla naszych strażaków. STR. 8
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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!

Tramwaje pojadą inaczej
Częstsze kursy tramwajów nr 6 i 13 oraz zmiana trasy linii nr 12, która połączy Winogrady 
z centrum, Ratajami i Starołęką – to zmiany w komunikacji, które od 1 października ułatwią 

pasażerom komunikacji miejskiej poruszanie się po Poznaniu. Ponadto od 3 października 
linia tramwajowa nr 98 zostanie wydłużona do pl. Cyryla Ratajskiego. 

Więcej czytaj na stronie 4. 
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nickel Development rozbudowuje 
od ponad 20 lat, sukcesywnie pro-
jektując kolejne etapy, do tworzenia 
których zaprasza zdolnych archi-
tektów z renomowanych pracowni 
architektonicznych. w taki właśnie 
sposób powstają mieszkania i domy 
o zróżnicowanych powierzchniach, 
z dodatkowymi przestrzeniami 
w postaci tarasów, ogrodów, balko-
nów i loggii. na osiedlu mieszka się 
wygodnie, dzięki m.in. utwardzo-
nym drogom, chodnikom i oświe-
tleniu. Do Poznania z Dąbrówki 
można dojechać samochodem, tra-
są S1, transportem publicznym lub 
pociągiem, który odjeżdża ze stacji 
Palędzie, ledwie kilkaset metrów od 
osiedla. zamieszkałe przez ponad 
800 - nierzadko wielopokolenio-
wych, rodzin osiedle stanowi do-
wód, że życie na przedmieściach ma 
swój smak i przynosi wiele korzyści.

Etap Skarbcowa  
to aż trzy typy zabudowy
Pracując nad projektem tego eta-

pu wzięto pod uwagę opinie i oczeki-
wania mieszkańców wcześniejszych 
etapów osiedla Księżnej Dąbrówki. 
Dlatego w ofercie pojawiły się aż 
trzy typy zabudowy, aby zapewnić 
zainteresowanym maksymalnie sze-
roki wybór. wspólnym jednak mia-
nownikiem dla wszystkich rodzajów 
mieszkań i domów będą dodatkowe 
przestrzenie w postaci ogrodów, 
tarasów, balkonów czy loggii. etap 
ten będzie charakteryzować spójna, 
współczesna architektura, nawią-
zująca detalami do wcześniejszych 
zabudowań osiedla Księżnej Dą-
brówki. Szklane balustrady, ramy 
okienne w kolorze antracytowym 
i jasne elewacje, przełamane ele-
mentami w barwach szarego wiązu 
stanowić będą rozpoznawalny mo-
tyw osiedla. 

Skarbcowa oferuje 96 mieszkań 
i domów: 38 mieszkań dwupozio-

mowych w domach dwulokalowych, 
3- i 4-pokojowych o powierzch-
niach od 67 do 90 m kw, z tara-
sami i ogródkami, 24 mieszkania 
w dwóch budynkach wielorodzin-
nych o charakterze willi miejskich, 
2- i 3-pokojowe o powierzchniach 
od 45 do 66 m kw, z ogródkami lub 
balkonami oraz 34 domy w zabudo-
wie szeregowej, 4-pokojowe o po-
wierzchni 98 m kw, z ogródkami, 
tarasami i loggiami. 

Ciekawym, innowacyjnym kon-
ceptem w przypadku zabudowy 
szeregowej będzie możliwość prze-
projektowania parteru i wydziele-
nia pomieszczenia z bezpośrednim 
wejściem i ogromną szklaną witry-
ną z widokiem na ulicę Skarbcową 
– idealnego na gabinet, biuro czy 
atelier. 

Ekologiczne rozwiązania
wszystkie budynki na osiedlu 

zostaną wyposażone w pompy cie-
pła powietrze-woda. Jest to obecnie 
najbardziej popularny system do 

ogrzewania i wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej. Pompa pobiera 
energię słoneczną z powietrza at-
mosferycznego, a następnie prze-
kazuje ją do instalacji grzewczej. 

w domach szeregowych i dwu-
lokalowych dodatkowo zaprojekto-
wano instalację ogrzewania podło-
gowego, a jednostka wewnętrzna 
pompy ciepła umieszczona będzie 
ergonomicznie w zabudowie sza-
fy w przedpokojach, zewnętrzna 
natomiast instalowana będzie na 
dachach. tam będzie również moż-
liwość zamontowania instalacji 
fotowoltaicznej, które razem mogą 
przełożyć się na znaczące oszczęd-
ności. w budynkach wielorodzin-
nych dodatkowo w ramach udo-
godnień, znajdą się rozwiązania 
typu smart home, wspierające m.in. 
optymalne zarządzanie zużyciem 
mediów. w obszarze rozwiązań 
ekologicznych nickel Development 
wykracza poza sferę technologicz-
ną i zachęca również do bardziej 
przyjaznego środowisku stylu ży-

cia. Dlatego obok każdego z budyn-
ków na tym etapie osiedla pojawią 
się wiaty rowerowe. 

Prywatna strefa relaksu
Mieszkanie na nowoczesnym 

osiedlu, z dobrą infrastrukturą 
i wygodnym dojazdem do Pozna-
nia jest bardzo ważne. najistot-
niejsze jest jednak dobre samopo-
czucie we własnym domu. Dzisiaj 
– gdy przykładamy coraz większą 
wagę do naszego dobrostanu, sta-
rannie zaprojektowana przestrzeń 
do życia nabiera szczególnego 
znaczenia. aby zapewnić w swo-
im domu wygodę, warto urządzić 
go w przemyślany sposób. aby ten 
cel osiągnąć można zamówić do-
datkową usługę wykończenia pod 
klucz. younick Design to system 
kompleksowej opieki, która obej-
muje przygotowanie projektu, wy-
kończenie i wyposażenie wszyst-
kich pomieszczeń oraz staranne 
posprzątanie po remoncie. archi-
tektki oferują trzy pakiety wykoń-

czeń, w cenach od 1100 zł za ma 
kw. mieszkania.

Wystarczy kupić
Ceny lokali przy większych me-

trażach zaczynają się już od 7,5 tys. 
zł/m kw, a najtańsze mieszkania 
są do kupienia od 367 tys. zł, takie 
znajdziemy w domach wielorodzin-
nych. 

Budowa etapu Skarbcowa jest 
na zaawansowanym etapie, prace 
postępują zgodnie z harmonogra-
mem, a zakończenie jest planowane 
na czwarty kwartał 2023 r. Red 

oglądane z lotu ptaka osiedle Księżnej Dąbrówki wygląda przyjaźnie i dzięki urozmaiconej 
architekturze nie nuży powtarzalną zabudową

Dobry design i ekologiczne rozwiązania 
na Osiedlu Księżnej Dąbrówki

Nickel Development
Salon Sprzedaży
ul. Piątkowska 110, Poznań
t_506 175 176
sprzedaz@nickel.com.pl
https://dabrowki.com/
https://www.facebook.com/
osiedleksieznejdabrowki 
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nowe ekrany akustyczne powstaną 
na odcinku od ronda rataje do ist-
niejących ekranów przy estakadzie 
Katowickiej. zmiany w  organizacji 
ruchu dotyczą kierowców, rowerzy-
stów i pieszych.

Prace podzielono na etapy, aby 
związane z  nimi utrudnienia były 
możliwie najmniej uciążliwe. za-
wężane będą kolejne odcinki skraj-
nego, zewnętrznego pasa ruchu ul. 
Krzywoustego, czyli położonego 
najbliżej powstających ekranów. 

w efekcie od 26 września kierow-
cy zjeżdżający z ronda rataje w kie-
runku autostrady będą mieli do 
dyspozycji o  jeden pas ruchu mniej 
na odcinku od ronda do wysokości 
przejścia podziemnego. wraz z po-
stępem prac budowlanych zawęże-
nie będzie przesuwać się w  stronę 
estakady Katowickiej. wyłączane 
z ruchu będą więc kolejne fragmen-
ty prawego pasa jezdni prowadzącej 
w  stronę autostrady, a  równolegle 
udostępniane te, przy których prace 
już się zakończą.

Podczas robót konieczne będzie 
również zajęcie chodnika i  drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Krzywouste-
go, po stronie os. Jagiellońskiego 
i oświecenia. Podobnie jak w przy-
padku pasa ruchu dla kierowców, 
wyłączane będą fragmenty infra-

struktury pieszo-rowerowej - naj-
pierw najbliżej ronda rataje, a  na-
stępnie wyłączenie przesuwać się 
będzie w  stronę istniejących ekra-
nów. w zależności od etapu, wyko-
nawca będzie wyznaczał objazd dla 
rowerzystów przez pobliskie osiedla 
oraz wprowadzał tymczasowe przej-
ścia dla pieszych.

w  rejonie prac należy zachować 
ostrożności i zwracać uwagę na bie-
żące oznakowanie.

Celem inwestycji jest zmniejsze-
nie hałasu docierającego do miesz-
kańców osiedli Jagiellońskiego 
i  oświecenia z  ruchliwej ul. Krzy-
woustego. nowe ekrany powsta-
ną właśnie po stronie tych osiedli. 
Będą liczyć ponad 600 metrów dłu-
gości i  4 metry wysokości. Pozwoli 
to zapewnić mieszkańcom komfort 
akustyczny. zaprojektowano je 
jako częściowo nieprzeźroczyste, 
elementy konstrukcyjne wykonane 
zostaną w  kolorach naturalnych 
materiałów, a  wypełnienia w  odcie-
niach szarości. zakończenie prac 
planowane jest na iV kwartał bieżą-
cego roku. PIM

26 września nastąpiła zmiana organizacji 
ruchu na ul. Bolesława Krzywoustego. 
Powstają tam ekrany akustyczne, które 
ograniczą hałas na pobliskich osiedlach

Budowa ekranów 
akustycznych na 
ul. Krzywoustego

Fo
t.

 P
iM

 

reKLaMa

reKLaMa

informacji z Poznania 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl

NASZGLOS 
POZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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w stolicy wielkopolski startuje 
kampania edukacyjna, której celem 
jest uświadomienie mieszkańców, 
że już prosta zmiana nawyków ko-
rzystania z  ogrzewania przekłada 
się na ograniczenie zużycia paliw, 
zmniejszenie wydatków i  poprawę 
jakości powietrza. akcję wspiera 
Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta 
Poznania, który objął tę inicjatywę 
patronatem honorowym.

obecny kryzys paliwowy stawia 
przed wszystkimi krajami europy, 
w  tym także Polską, poważne wy-
zwania. nadchodzący okres zimo-
wy oznacza dodatkowo zwiększone 
zapotrzebowanie na surowce ener-
getyczne, niezbędne do produkcji 
ciepła. Dlatego już teraz tak ważne 
jest ich racjonalne wykorzystanie 
i  budowanie nowych postaw spo-
łecznych. oszczędność zasobów, 
podnoszenie efektywności pro-
dukcji i dystrybucji energii, a  także 
edukacja oraz zmiana zachowań 
konsumentów to obecnie odpowie-
dzialność przedstawicieli tego sek-
tora.

rozsądne i  odpowiednie korzy-
stanie z  ogrzewania jest najprost-
szym działaniem, które ma realny 
wpływ na podniesienie wspólnego 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Dlatego w  kampanię bezpośrednio 
zaangażował się Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania.

- od dawna dążymy do ograni-
czenia zużycia energii elektrycznej 
i ciepła w budynkach urzędu miasta 
- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 

Poznania. - Funkcjonuje między 
innymi automatyka zarządzania bu-
dynkiem oraz system monitorowa-
nia pracy urządzeń i zużycia ciepła, 
dzięki którym temperatura w  po-
mieszczeniach urzędu dostosowy-
wana jest do cyklu dobowego i dnio-
wego. Będziemy kontynuować te 
działania i zachęcać do nich miesz-
kańców. zaczniemy oczywiście od 
siebie, obniżając w  najbliższym se-
zonie grzewczym temperaturę w bu-

dynkach urzędu o jeden stopień. 
Badanie przeprowadzone w 2020 

roku przez izbę Gospodarczą Cie-
płownictwo Polskie wykazało, że 
ponad połowa Polaków przegrzewa 
swoje mieszkania, utrzymując śred-
nią temperaturę na poziomie 22°C 
i  więcej. Dlatego niezbędna jest 
zmiana postaw mieszkańców i  zro-
zumienie, że kontrola oraz redukcja 
konsumpcji energii w obecnych cza-
sach jest konieczna. 

Potencjał zwiększenia efektyw-
ności energetycznej w Poznaniu jest 
ogromny, więc Veolia energia Po-
znań S.a., która produkuje i dostar-
cza ciepło do ok. 60% mieszkańców, 
podjęła wyzwanie promocji właści-
wych nawyków w  zakresie użytko-
wania ciepła w  ramach kampanii 
edukacyjnej „Stopień mniej znaczy 
więcej”.  

oparta jest ona na przekazie, że 
zmniejszenie temperatury ogrzewa-
nia nawet o  jeden stopień pozwala 
ograniczyć zużycie ciepła od 5 do 
8% oraz jest korzystne dla zdrowia 
i  środowiska. Pozwoli to na zaosz-

czędzenie nawet od 28 do 32 tys. ton 
węgla rocznie. ta niewielka zmiana 
nie wpływa na spadek poczucia 
komfortu cieplnego osób przebywa-
jących w lokalu. 

- Veolia energia Poznań posiada 
obecnie zapasy węgla gwarantujące 
stabilną produkcję ciepła systemo-
wego - mówi Jan Pic, prezes Veolii 
energii Poznań S.a. - nie zwal-
nia nas to jednak z  podejmowania 
wysiłków, które mogą dodatkowo 
umocnić bezpieczeństwo produkcji 
i  dostaw ciepła. Jest to doskonały 
moment, abyśmy nauczyli się, jak 
odpowiedzialnie korzystać z  ener-
gii. Mam nadzieję, że tą kampanią 
zapoczątkujemy zmiany wśród po-
znaniaków w podejściu do racjonal-
nego korzystania z ciepła, a tym sa-
mym z zasobów. Bo wszyscy żyjemy 
przecież na planecie, na której się 
one kończą. 

Porady dla mieszkańców, jak 
efektywnie korzystać z  energii 
cieplnej w lokalach, znajdują się na  
www.wielkopolskaenergia.pl. 
PD

POznań

- Podczas prac remontowych pro-
wadzonych na trasie Poznańskiego 
Szybkiego tramwaju, jak również 
tych, które spowodowały wyłącze-
nie ruchu tramwajowego na ul. Fre-
dry i  Mielżyńskiego, przykładamy 
jeszcze większą wagę do wnikliwe-
go monitoringu funkcjonowania 
transportu - mówi Jan Gosiewski, 
dyrektor zarządu transportu Miej-
skiego w Poznaniu. - zdajemy sobie 
sprawę, że brak możliwości przejaz-
du tramwajem z mostu teatralnego 
do placu Cyryla ratajskiego z uwagi 
na modernizację węzła przy okrą-
glaku stanowi dużą uciążliwość. 
Dokładamy w związku z tym starań, 
aby minimalizować skalę niedogod-
ności dla pasażerów i  wykorzystu-
jemy każdą okazję, żeby ułatwiać 
podróżnym przemieszczanie się po 
mieście. warto także pamiętać, że 
po zakończeniu prac pasażerowie 
zyskają nowoczesne torowiska gwa-
rantujące bezpieczne i wygodne po-
dróże - dodaje dyrektor ztM.

zmiany, które zostaną wprowa-
dzone 1 i  3 października ułatwią 
wjazd do centrum Poznania oraz 
poprawią komunikację między od-
ległymi od siebie dzielnicami. Są 
one wynikiem obserwacji ztM oraz 
wsłuchania się w  głosy pasażerów, 
a  także rad osiedli. Ponadto układ 
tras wprowadzany 1 października 

został przygotowany w taki sposób, 
by zbliżające się wyłączenie tzw. 
trasy Kórnickiej nie powodowało 
już konieczności zmiany przebie-
gu tras w   całym mieście, a  jedynie 
tych, które łączą obecnie os. Lecha 
z Kórnicką.

Linia nr 98 - dojazd do pl. Rataj-
skiego i na Zawady od 3 paździer-
nika

zgodnie z  zapowiedziami, bę-
dzie można dojechać tramwajem 
linii numer 98 w rejon placu rataj-
skiego. tramwaj będzie miał także 
wydłużoną trasę w  rejonie Śródki 
- dojedzie do pętli zawady. Pomię-
dzy pl. ratajskiego a  pl. wielko-
polskim składy będą jeździć się po 

jednym torze, natomiast pomiędzy 
pl. wielkopolskim a zawadami - po 
dwóch, jak to miało miejsce przed 
wprowadzeniem linii wahadłowej. 
Dzięki temu zwiększy się często-
tliwość kursów, a korzystanie z ko-
munikacji miejskiej będzie łatwiej-
sze, bo pasażerowie będą mieli 
pewność, z której strony nadjedzie 
tramwaj.

tramwaj pojedzie wydłużoną tra-
są od 3 października (poniedziałek), 
ponieważ w  weekend 1-2 paździer-
nika konieczne będzie wykonanie 
ostatnich, niezbędnych prac tech-
nicznych.

Linia nr 98 - od 3 października
zawaDy - Podwale - rondo 

Śródka - wyszyńskiego - estkow-
skiego - Małe Garbary - Pl. wiel-
kopolski - 23 Lutego - PL. rataJ-
SKieGo.

Linia nr 12 - połączy winogrady 
z centrum, ratajami i Starołęką

Drugą ważną i oczekiwaną przez 
pasażerów zmianą będzie skiero-
wanie tramwaju numer 12 z  pętli 
Starołęka PKM przez rataje i  cen-
trum do pętli Połabska. Dzięki temu 
możliwy będzie bezpośredni dojazd 
z  rataj lub winograd do centrum 
od strony ulicy Królowej Jadwigi. 
Poprowadzenie „dwunastki” na 
winogrady spowoduje, że zawie-
szona zostanie linia nr 4, na której 
tramwaje kursują obecnie na trasie 
Połabska - ogrody. warto także 
pamiętać o  możliwości dojazdu 
z przystanku Żniwna do ronda ra-
taje z  przesiadką w  rejonie mostu 
Dworcowego (na linie nr 3 oraz 10, 
a następnie linie nr 6 i 18).

Linia nr 12 - od 1 października 
StarołĘKa PKM - Starołęcka 

- zamenhofa - Krzywoustego - Kró-
lowej Jadwigi - Matyi - Pułaskiego 
- winogrady - Murawa - al. Solidar-
ności - PołaBSKa.

Linia nr 4 - od 1 października za-
wieszona

Podwojenie częstotliwości na li-
niach 6 i 13, zawieszenie linii nr 8

z  uwagi na zmianę trasy linii nr 

12, na której tramwaje od 1 paź-
dziernika nie będą kursowały na 
Grunwaldzie, zostanie zwiększona 
częstotliwość przejazdów „szóst-
ki”, która będzie jeździć dwa razy 
częściej we wszystkich okresach ty-
godnia. uwaga! Co druga „szóstka” 
kończyć będzie swój bieg na pętli 
Budziszyńska, a nie na Junikowie.

zwiększona zostanie częstotli-
wość kursowania na linii nr 13, 
a  ponieważ trasy funkcjonujących 
częściej linii nr 6 i 13 w rejonie ra-
taj częściowo pokrywają się z prze-
biegiem linii nr 8, zostanie ona od  
1 października zawieszona.

Linia nr 6 - od 1 października po-
dwojona częstotliwość we wszystkie 
dni tygodnia, co drugi kurs wykony-
wany na pętli Budziszyńska

Linia nr 13 - od 1 październi-
ka kursy co 5 minut w  dni robocze 
w  godzinach szczytu komunikacyj-
nego; co 10 minut w  dni robocze 
w  godzinach 19:00-20:00 co oraz 
w  dni wolne w  godzinach 11:30 - 
20:00

Linia nr 8 - od 1 października za-
wieszona

Pozostałe linie tramwajowe  
- trasy bez zmian

nie zmienią się trasy pozostałych 
linii tramwajowych: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 i 18. 
ZTM/AW

Częstsze kursy tramwajów nr 6 i 13 oraz zmiana trasy linii nr 12, która połączy winogrady z centrum, 
ratajami i Starołęką - to zmiany w komunikacji, które od 1 października ułatwią pasażerom komunikacji 
miejskiej poruszanie się po Poznaniu. Ponadto od 3 października linia tramwajowa nr 98 zostanie 
wydłużona do pl. Cyryla Ratajskiego. Dzięki temu łatwiej będzie dojechać do centrum

Od 1 października tramwaje 
pojadą inaczej
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Stopień mniej znaczy więcej
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KOMOrniKi

Głównym celem debaty była dysku-
sja o  aktualnych wyzwaniach sto-
jących przed gminną oświatą, o  jej 
szansach i zagrożeniach. najwięcej 
emocji towarzyszyło tematowi po-
święconemu relacjom uczeń – ro-
dzic – nauczyciel. zarówno rodzice 
jak i  nauczyciele mieli okazję, by 
szczerze przedstawić swoje opinie 
i refleksje oraz podzielić się wzajem-
nymi doświadczeniami. nauczy-
ciele prosili o  więcej zaufania do 
swoich kompetencji, umiejętności 
i zaangażowania w pracę z dziećmi. 
zaprosili rodziców do sygnalizo-
wania im swoich wątpliwości, by 
rozwiązywać trudności na pozio-
mie szkoły. rodzice zaś oczekują 
od nauczycieli więcej zrozumienia 
i  elastyczności np. w  stosowanym 
systemie oceniania.

Pedagodzy szkolni podkreśla-
li, jak wielki wpływ na dzieci ma 
dom i  praca rodzica z  dzieckiem. 
Coraz częściej obejmują w  szko-
łach i  przedszkolach opieką dzieci 
z orzeczeniami i opiniami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 
edukacja włączająca to niewąt-
pliwie duży wysiłek organizacyjny 
i wychowawczy. 

trudno było się oprzeć wrażeniu, 
że wiele zdefiniowanych zagrożeń, 
jak odchodzący z  zawodu nauczy-
ciele, przeładowana podstawa pro-
gramowa czy niewydolność pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej to 
zagrożenia wynikające z  systemu 
oraz czynników, na które nie zawsze 

możemy mieć realny wpływ. to 
co możemy zrobić, to zniwelować 
nieporozumienia poprzez ciągły 
dialog. wszystkim uczestnikom ży-
cia oświatowego chodzi o  to samo 
– o  dobrą edukację i  wychowanie 
dla dzieci. we wspólnym działaniu 
zawsze jest większa siła. obecni na 
debacie członkowie rad rodziców 

byli przykładem kreatywnej współ-
pracy ze szkołami. 

nie obyło się bez rozmowy o pie-
niądzach. Choć, jak przyznał wójt, 
nie one są najważniejsze w  proce-
sie kształcenia, to jednak dzięki 
ogromnym inwestycjom i  kosztom 
oświatowym ponoszonym każdego 
roku przez gminę, jakość gminnej 

oświaty jest na bardzo dobrym po-
ziomie. zaplanowane na rok 2022 
ponad 111 mln zł na oświatę i  wy-
chowanie to prawie połowa gminne-
go budżetu. wśród zdefiniowanych 
rozwiązań na przyszłość znalazła 
się m.in. budowa szkoły ponad-
podstawowej w  gminie. w  gmin-
nych podstawówkach uczy się dziś 
4341 dzieci.  Może po rozbudowie 
wszystkich szkół i  zabezpieczeniu 
bazy podstawowej, przyjdzie czas 
na szkołę średnią. ta decyzja wyma-
ga szczegółowej analizy warunków 
lokalowych i finansowych. 

trzy godziny debaty nie wystar-
czyły, by wyczerpać zaplanowany 
program. to oznacza, że rozmo-
wa jest potrzebna. a  do rozmowy 
potrzebny jest dobry klimat. wójt 
Broda dziękując uczestnikom de-
baty za aktywny udział wyraził na-
dzieję, że dialog będzie w  gminie 
Komorniki stale obecny. 
Red
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nauczyciele, rodzice i urzędnicy spotkali się w Komornikach, by debatować o gminnej oświacie. 
Na zaproszenie wójta Jana Brody do wspólnej rozmowy o edukacji przybyli także radni

Debata o oświacie w gminie Komorniki

reKLaMa

o gminie Komorniki 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

od 2011r. w  gminie Komorniki 
odbywają się sportowe wydarzenia 
dla seniorów. to idealna impreza, 
w  której mogą oni pochwalić się 
swoją kondycją fizyczną, jak i  bie-
głością umysłu. aby wziąć w  nich 
udział nie trzeba być sportowcem, 
wystarczą dobre chęci oraz humor.

uroczystego otwarcia Xi Sparta-
kiady dokonali dyrektorzy GoSir 
Marcin Kaczmarek oraz GoK Da-
mian Konieczek. Samorząd gminy 
Komorniki reprezentowali prze-
wodniczący rady Gminy Komor-
niki Marian adamski oraz zastępcy  
urszula Kolińska i  Piotr wiśniew-
ski. nad prawidłowym przebiegiem 
wszystkich konkurencji czuwali 
sędziowie, którymi byli trenerzy 
oraz nauczyciele wychowania fi-
zycznego ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Komornikach. Ślubowanie 
w  imieniu wszystkich startujących 

złożyła Maria Grześko.
Każdy uczestnik miał prawo 

wystartować w  każdej z  dziesięciu 
dyscyplin: rzut do kosza, rzut wo-
reczkiem do celu, memory, reflek-
somierz, siłomierz, warcaby, slalom 
z  jajkiem, strzały na bramkę, rzut 
lotką do celu, układanie kubków na 
czas. 

Po zakończonej rywalizacji 
uczestnicy przeszli do Centrum tra-
dycji i Kultury na część artystyczno -  
kulturalną, podczas której wójt Jan 
Broda oraz dyrektor GoSir Marcin 
Kaczmarek udekorowali medala-
mi zwycięzców w  poszczególnych 
dyscyplinach. wręczyli również pa-
miątkowe statuetki dla najstarszej 
uczestniczki spartakiady, którą była 
pani Janina Przydanek i  statuetkę 
dla najstarszego uczestnika, którym 
był pan zbigniew Kaczmarek. 
Red

XI Spartakiada Seniorów
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Wszystkim uczestnikom życia oświatowego 
chodzi o to samo – o dobrą edukację 
i wychowanie dla dzieci
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uroczystość odsłonięcia odbyła się 
11 września 2022 r. Jej inicjatorka-
mi były Maria Popowska i aldona 
Muszak z towarzystwa Przyja-
ciół  ojca Mariana Żelazka, które 
chciały w ten sposób upamiętnić 20. 
rocznicę przyjazdu misjonarza 
do Palędzia i  jego ówczesnego spo-
tkania z  mieszkańcami Palędzia 
i gminy. Pierwsza tablica stanęła 
w tym miejscu 4 lata temu, w 100. 
rocznicę urodzin werbisty znanego 
z pomocy trędowatym w indiach 
i nominacji do nagrody nobla.

nowa tablica przybliża historię 
rodziny Żelazków, związanej z Palę-
dziem i gminą Dopiewo. Sprowadzi-
li się tu z Dąbrowy w XiX w. dziad-
kowie Mariana. na tablicy znajduje 
się m.in. rysunek zagrody Żelazków, 
z zaznaczeniem budynków, wiatra-
ka – młyna i przecinającej jej teren 
ul. nowej (w tamtych czasach nie-
istniejącej). Przybliża ona biogramy 
dwóch braci, spośród szesnaściorga 
dzieci Stanisławy i Stanisława Że-
lazków. oprócz o. Mariana także 
ks. dra Stanisława Żelazka, o 2 lata 
starszego  misjonarza, który ćwierć 
wieku pracował w Brazylii.

w  tegorocznej uroczystości 
udział wzięli, oprócz przedstawicieli 
towarzystwa Przyjaciół ojca Maria-
na Żelazka, mieszkańcy Palędzia, 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, członkowie rodziny Żelaz-
ków, księża werbiści z  seminarium 
w  Chludowie i  Pieniężna oraz sio-
stry zakonne. Poczet sztandarowy 
wystawiła ochotnicza Straż Pożar-
na w Palędziu.

tablicę odsłonili: Maria Popo-

wska – prezes towarzystwa Przyja-
ciół  ojca Mariana Żelazka, Paweł 
Przepióra – wójt gminy Dopiewo, 
agnieszka Grześkowiak – sołtys Pa-
lędzia  i gminna radna, ale również 
werbista o. wiesław Dudar i przed-
stawicielka rodziny Żelazków.

Po przemówieniach uczestnicy 

uroczystości przejechali do świetlicy 
wiejskiej w Palędziu, gdzie werbista 
o. Jan wróblewski – rektor Semina-
rium w  Chludowie odprawił mszę 
św. uświetnił ją Chór Gminy Dopie-
wo – „Bel Canto”. następnie miały 
miejsce wspomnienia ze spotkania 
z o. Marianem sprzed 20 lat, które 

stało się „kamieniem węgielnym” 
towarzystwa oraz sprawozdanie 
z  dwóch dekad jego działalności. 
Podniosłym momentem jubileuszu 
było wręczenie dyplomu uznania 
Marii i  Julianowi Popowskim – za 
zaangażowanie w upamiętnieniu 
o. Mariana Żelazka. Gratulacje 
w imieniu mieszkańców złożyła im 
sołtys Palędzia – agnieszka Grześ-
kowiak i przedstawicielki towarzy-
stwa. 

*** 
Powstałe w 2002 r. towarzystwo 

Przyjaciół ojca Mariana Żelazka 
z  Palędzia  ma na koncie przygoto-
wanie wielu wizyt duchownych z in-
dii, następców i współpracowników 
o. Mariana, werbistów z  ośrodków 
w  kraju i  przedstawicieli rodziny 
misjonarza. Przygotowało albumy, 
płyty i  wystawy o  nim. Co roku, 
w  rocznicę śmierci o. M. Żelazka, 
organizuje obchody związane z  pa-
tronem. obecnie liczy 10 członków.

z  inicjatywą  palędzkiego  towa-
rzystwa Przyjaciół  ojca Mariana 
Żelazka, na terenie gminy Dopiewo 

powstało kilka miejsc pamięci zwią-
zanych z osobą misjonarza: 

• W  2002 r., za sprawą Towarzy-
stwa jedna z  ulic w  Palędziu  otrzy-
mała imię o. M. Żelazka, w związku 
z jego nominacją do nagrody nobla; 

• W  2007 r. na ścianie świetlicy 
wiejskiej w  Palędziu  wmurowano 
tablicę upamiętniającą wizytę mi-
sjonarza (w 5 rocznicę spotkania);

• W 2008 r. przy głównym skrzy-
żowaniu Palędzia  stanął obelisk 
poświęcony duchownemu, skwer 
urządzono zielenią;

• W 2018 r., w 100. rocznicę uro-
dzin misjonarza, rondo w  Skórze-
wie przy kościele, w którym został 
ochrzczony, otrzymało imię wer-
bisty, a przy ul nowej odsłonięto 
pierwszą tablicę, przybliżającą po-
stać misjonarza;

• W 2022 r. przy ul. Nowej stanęła 
druga tablica.
Michał Juskowiak, Adam Mendrala

Tablica Rodziny Żelazków
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6 projektów zgłosili mieszkańcy 
gminy Dopiewo w 7. edycji „Do-
piewskiego Budżetu obywatelskie-
go”. wśród pomysłów są dwa ska-
teparki (Skórzewo, Palędzie), jeden 
pumptrack (Konarzewo), wybieg 
dla psów (Skórzewo), wyposażenie 
parku (Gołuski), stroje dla straża-
ków (Palędzie). Głosowanie trwa do 
końca września.  

Szansę na realizację mają 3 
projekty – po jednym z każdej 
z 3 grup. Konkurencja jest w tym 
roku mniejsza niż zwykle. w gru-
pie sołectw dużych konkurować 
będą ze sobą dwa projekty ze 
Skórzewa, bo żaden mieszkaniec 
Dopiewa i Dąbrówki nie zgłosił 
projektu. w grupie sołectw śred-
niej wielkości pauzują w tym roku 
Dąbrowa, Dopiewiec i zakrzewo, 
a rywalizować będą ze sobą o gło-
sy 2 projekty z Palędzia i projekt 
z Konarzewa. nie ma konkurentów 
projekt z Gołusek, z grupy sołectw 
najmniejszych (należą tu również 
trzcielin i więckowice), któremu 

do realizacji wystarczy w tej sytu-
acji 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 głoso-
wanie za pośrednictwem strony: 
https://dopiewo.konsultacjejst.pl/
budzet-obywatelski. Potwierdzeniu 
głosów służy telefon. Jeden numer 
telefoniczny można wykorzystać 
maksymalnie 3-krotnie, ale za każ-
dym razem dla innej osoby – ma to 
zastosowanie w przypadku małych 
dzieci, nie posiadających jeszcze 
własnego smartfonu. 

wyniki plebiscytu będą znane  
7 października, kiedy przedstawio-
na zostanie lista laureatów. realiza-
cja zwycięskich projektów nastąpi 
w 2023 r.
Adam Mendrala

Samorząd gminy Dopiewo zaprasza 
mieszkańców, firmy z jej terenu, or-
ganizacje, instytucje i grupy niefor-
malne do zgłaszania kandydatów 
do nagród „Dopiewski Filar” i „Do-
piewski talent”. na dostarczenie 
zgłoszeń w  obu przypadkach czeka 
do końca 2022 r. Dokumenty zgło-
szeniowe dostępne są na stronie: 
dopiewo.pl. 

wypełnione formularze należy 
dostarczyć do 31 grudnia 2022 r. 
do urzędu Gminy Dopiewo (przy-
nieść, 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 została ustanowiona 
w  październiku 2021 r. przez radę 
Gminy Dopiewo. Jest wyróżnieniem 
dla osób młodych do 26 roku życia, 
których uzdolnienia, wiedza, osią-

gane wyniki są szczególne w  skali 
regionu, kraju i świata. Przyznawa-
na jest raz w  roku – jednej  osobie. 
Laureatem pierwszej edycji został 
Kosma Kasprzak – młody matema-
tyk.

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”: zbigniew 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

Ostatnie dni głosowania Poszukiwany Talent i trzy Filary

o gminie Dopiewo 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Wójt Paweł Przepióra i prezes Towarzystwa o. M. Żelazka - Maria 
Popowska.
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zgodnie z  wprowadzonym od 7 
września projektem organizacji 
ruchu możliwy jest przejazd ul. Po-
znańską tylko w  jednym kierunku 
- ze Skórzewa do Dąbrówki (gmina 
Dopiewo). natomiast przejazd ul. 
Poznańską w  odwrotnym kierunku, 
czyli z  Dąbrówki do Skórzewa jest 
niemożliwy. 

Będąca wykonawcą firma CoLaS 
Polska zaproponowała w  tej sytu-
acji objazd przez Palędzie i  Gołuski 
w kierunkach S11, Plewisk i Głucho-
wa. zjeżdżając z  S11 w  Dąbrówce 
będzie można się przemieścić w obu 
kierunkach ul. Poznańską. nie ule-
gły zmianie trasy linii autobusowych 
727 i  729. zmiany zostały zatwier-

dzone przez zarząd Dróg Powiato-
wych (inwestycja powiatowa) i  Ko-
mendę wojewódzką Policji.

Przedstawiciele wykonawcy na 
spotkaniu z wójtem gminy Dopiewo 
Pawłem Przepiórą zobowiązali się 
do maksymalnego skrócenia czasu, 
w którym będą obowiązywały przed-
stawione zmiany. Jeśli nie wystąpią 

nadzwyczajnie złe warunki pogodo-
we, to ruch dwukierunkowy na ul. 
Poznańskiej powróci  15  październi-
ka. 

wprowadzona tymczasowa orga-
nizacja ruchu – etap iii jest zgodna 
z zatwierdzeniem projektu tor – nr 
ir.4101.749.2022.BK, nr. zatwier-
dzenia Komendy wojewódzkiej Poli-

cji: r.z.i.5321.979.2022.Ln.
wykonawca i inwestor przepra-

szają za wszelkie utrudnienia i pro-
szą o wyrozumiałość oraz stosowanie 
się do nowych oznaczeń drogowych.

Proponowane drogi  objazdowe 
– na mapie dostępnej na stronie do-
piewo.pl.
Zbigniew Mamys
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z powodu budowy ronda, od 7 września do 15 października, nie można  wyjechać z Dąbrówki ulicą 
Poznańską do Skórzewa (i do Poznania) 

Tymczasowa zmiana 
w organizacji ruchu w Dąbrówce

reKLaMa

Rozmowy wójta P. Przepióry z przedstawicielami wykonawcy - firmy 
Colas. Budowa ronda w Dąbrówce.
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Dużo dobrej zabawy, wiele konkur-
sów, atrakcji, pyszne jedzenie, a na 
finał – w słońcu – kąpiel w pianie 
strażackiej. Ósma edycja pikniku 
„Bezpieczni w powiecie poznań-
skim” była też okazją do przekazania 
28. najskuteczniejszym jednostkom 
ochotniczych Straży Pożarnych 
z powiatu poznańskiego plecaków 
ratowniczych do udzielania pierw-
szej pomocy. Podczas festynu Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
podpisał umowę o współpracy z re-
jonem obuchowskim i przekazał do 
ukrainy wóz strażacki. 

– tradycją jest, że co roku pod-
czas pikniku rozdajemy naszym 
ochotnikom sprzęt, który pomaga 
im w codziennej pracy. Dbamy nie 
tylko o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, ale także o to, by ci, którzy 
chronią nasze życie i zdrowie byli 
profesjonalnie wyposażeni – mó-
wił starosta, otwierając piknik 
w Bolechowie. – Do tej pory pod-
czas wszystkich edycji naszego fe-
stynu przekazaliśmy sprzęt warto-
ści miliona złotych. a w minionych  
20 latach na poprawę bezpieczeń-
stwa powiat wydał blisko 30 milio-
nów złotych. 

to wsparcie ma olbrzymie zna-
czenie w codziennej pracy straża-
ków. 

– tylko w tym roku powiat dofi-
nansował zakup ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla 
oSP w radzewicach – podkreślał 
Jacek Michalak, komendant PSP 
w Poznaniu. – na terenie powiatu 
poznańskiego mamy 68 jednostek 
oSP, w tym 32 w krajowym syste-
mie ratowniczo-gaśniczym, które 
dzięki współpracy z powiatem, dys-
ponują dobrym wyposażeniem. 

Po raz ósmy teren Jednostki ra-
towniczo-Gaśniczej nr 8 zamienił 
się w miejsce, gdzie można było nie 
tylko rodzinnie miło spędzić czas, 
ale także odwiedzić stoiska służb 
mundurowych: policji straży pożar-
nej, straży granicznej czy więzien-
nej. 

Festyn był też doskonałą okazją 
do przekazania wozu strażackiego 

i podpisania umowy o współpracy 
między powiatem poznańskim a re-
jonem obuchowskim w ukrainie. 

– wsparcie i pomoc przyjaciół 
z powiatu poznańskiego jest dla 
nas niezwykle ważna. Brakuje nam 
sprzętu, który zapewni naszym 
mieszkańcom, szczególnie w tym 
trudnym czasie, bezpieczeństwo – 
mówił Mykoła Pyanchuk, przewod-
niczący terytorialnej wspólnoty 
Feodosijiwskej. z kolei Jarosłav 
Svarychevsky, zastępca szefa Pań-
stwowej administracji wojskowej 

rejonu obuchowskiego, dodał:   
– umowa z powiatem poznańskim 
to znaczący krok w naszej współ-
pracy. Jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni za okazaną pomoc i serce. Gorąco 
wierzmy, że po zakończeniu wojny 
my również, w ramach współpracy, 
będziemy mogli wspomóc naszych 
przyjaciół z powiatu poznańskiego. 

i choć pogoda podczas pikniku 
bywała nieco kapryśna, na wielki 
finał – kąpiel w pianie strażackiej 
– zaświeciło słońce. Dzieci były za-
chwycone. KG

w Jednostce ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (gm. Czerwonak) odbył się rodzinny festyn 
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”, na który zaprosił Jan Grabkowski, starosta poznański

Plecaki dla naszych strażaków
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W minionych 20 latach na poprawę 
bezpieczeństwa powiat wydał blisko 
30 milionów złotych

KrótKO z POwiatu
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MOsina, stęszew

reKLaMa

aby otrzymać „nagrodę Burmi-
strza” absolwent musiał spełnić co 
najmniej jeden z warunków:

- być laureatem lub finalistą wo-
jewódzkiego konkursu (olimpiady) 
przedmiotowego lub tematycznego,

- posiadać średnią co najmniej 5,5 
na świadectwie ukończenia szkoły,

- zdobyć co najmniej 95 % sumy 

punktów z egzaminu składanego na 
zakończenie szkoły.

natomiast o  możliwości otrzy-
mania stypendium zadecydowali 
radni uchwałą nr Viii/68/2019 z   
25 kwietnia 2019 r. w sprawie sty-
pendiów i  nagród burmistrza Stę-
szewa. aby otrzymać stypendium 
uczeń musiał spełnić co najmniej 

jeden z warunków:
a ) średnia z  ich rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych na świadectwie 
ukończenia szkoły w roku składania 
wniosku jest wyższa lub równa 4,50,

b) suma punktów z  egzaminu 
składanego na zakończenie szkoły, 
wynosi co najmniej 75% punktów,

a także odpowiednie kryterium 
dochodowe.

w  sobotnim spotkaniu oprócz 
wyróżnionych uczniów udział wzię-
li ich rodzice, zastępca burmistrza 
Mirosław Kałek oraz dyrektor Szko-
ły Podstawowej w  Stęszewie arleta 
Bednarczyk.

Spotkanie było okazją by pogra-

tulować absolwentom osiągniętych 
wyników, a  także przekazać słowa 
uznania ich rodzicom. w  dalszej 
części, uczniowie opowiedzieli 
o swoich planach na przyszłość.

Jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my absolwentom, życząc jednocze-
śnie dalszego odkrywania tajników 
nauki z równie wielką pasją. Red

10 września w sali sesyjnej urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odbyło się spotkanie, podczas którego 
absolwenci gminnych szkół podstawowych otrzymali z rąk burmistrza Włodzimierza Pinczaka 
„Nagrody i Stypendia Burmistrza”

Nagrody i Stypendia Burmistrza

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
So

w
e

 

o gminie Stęszew czytaj także na   
naszglospoznanski.pl
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Spotkanie odbyło się 21 września 
w  Sali Miejskiej w  Buku; jego ini-
cjatorem był organ prowadzący 
oświatę w  gminie – urząd MiG 
Buk, a poprowadzone zostało przez 
moderatorów z  ośrodka rozwoju 
Kompetencji edukacyjnych w war-
szawie.

Debatę poprzedziło spotkanie 
informacyjne z  dyrektorkami bu-
kowskich szkół związane z  zainau-
gurowaniem realizacji programu 
„eDuKompas”, który ma służyć 
podniesieniu kompetencji nauczy-
cieli, a tego rezultatem ma być roz-
wój uczniów i  lepsze wyniki w  na-
uce. roczny proces szkoleniowy 
kadry nauczycielskiej finansowany 
zostanie z budżetu gminy.

Wskazanie kierunków zmian
w  debacie oświatowej uczestni-

czyli reprezentanci zaproszonych 
grup bezpośrednio związanych 
z  oświatą: nauczyciele, dyrekto-
rzy szkół, uczniowie, rodzice oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych i  jednostek gminnych. anna 
Kupczyk z  oSKe przedstawiła cel 
debaty, która ma być wstępną dia-

gnozą funkcjonowania szkół i wska-
zaniem kierunków zmian. Podkre-
śliła, że należy docenić inicjatywę 
lokalnego samorządu, który chce 
wsłuchać się w głos wszystkich, tak 
naprawdę w  niełatwym temacie ja-
kim jest oświata.

Burmistrz MiG Buk Paweł adam 
mówił jak ważne dla całej społecz-
ności gminnej jest podniesienie 
poziomu kształcenia w  placówkach 
oświatowych. – Głos uczniów, ro-
dziców i  nauczycieli oraz całego 
środowiska, pozwoli nam wspólnie 
podjąć dalsze działania dla rozwoju 
oświaty w naszej gminie – mówił.

Każdy miał prawo oddać głos
następnie rozpoczęła się praca 

w  zespołach. Przy pięciu stołach 
zgromadzeni w  poszczególnych 
grupach uczestnicy przystąpili do 
udzielania odpowiedzi na przygoto-
wane pytania dotyczące funkcjono-
wania szkół na terenie gminy Buk. 
Poprzez wędrujące plakaty, grupy 
w formie pisemnej mówiły o tym co 
chciałyby zmienić, co trzeba popra-
wić lub co im się podoba. Po oży-
wionej dyskusji na ściankach poja-

wiły się plakaty z odpowiedziami na 
pytania. 

Dominowały opinie, że szkoły 
powinny: usprawnić komunikację 
na linii dyrektor – nauczyciel – ro-
dzice – uczniowie; podmiotowo 
traktować ucznia; przestać narze-
kać na system; zachęcić uczniów 
do większej aktywności edukacyjnej 
i  społecznej; wspierać nauczycieli 
z  pasją; mniej zadawać do domu, 
szczególnie na weekendy; uświado-
mić uczniom i rodzicom, że to dzieci 
są odpowiedzialne za swoją naukę.

organizatorzy debaty podzięko-
wali za tak aktywne włączenie się 
w  dyskusję. – Każdemu z  osobna 
należą się słowa podziękowania; 
za to, że chcieliście i  mieliście od-
wagę Państwo wyrazić swoje myśli 
i  oczekiwania. Dla samorządu jest 
to klucz, który pozwoli się otworzyć 
na przyszłość, która niesie ze sobą 
niemałe wyzwania – debatę podsu-
mował burmistrz. Dało się słyszeć 
opinie rodziców, że w  końcu ktoś 
zapytał dzieci o zdanie i jest to chy-
ba najlepsze podsumowanie tego 
spotkania. 
Edyta Wasielewska

Co bukowskie szkoły powinny przestać, a co zacząć robić? 
Co powinny robić mniej, więcej i inaczej? To pytania, które 
postawiono podczas pierwszej w gminie debaty oświatowej 
pod hasłem „Potrzeby rozwojowe bukowskiej oświaty”

Debata na temat oświaty
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13 września w Sali Miejskiej w 
Buku odbyło się uroczyste prze-
kazanie mundurów dla gminnych 
strażaków. Do tej pory zakupiono 
38 mundurów finansowanych przez 
gminę oraz 18 dla jednostki w Buku 
(finansowane z dwóch źródeł: z bu-
dżetu gminy oraz wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowiska i 
Gospodarki wodnej). Kolejne zaku-
py są w planach. 

Przy okazji tego spotkania bur-
mistrz MiG Buk Paweł adam po-
dziękował druhom nie tylko za 
ofiarną akcję ratowania ryb na Je-
ziorze niepruszewskim, za poświę-
cenie w trakcie ostatniego dużego 
pożaru supermarketu w Buku, ale 
również za codzienną służbę i goto-
wość do niesienia pomocy. 
Monika Błaszczak-Mańkowska

we wrześniu już tradycje odbywają 
się zebrania wiejskie we wszystkich 
sołectwach gminy Buk. na spotka-
niach omawiano są sprawy bieżące, 
którymi żyją mieszkańcy i których 
realizacji oczekują. zebrania po-
trwają jeszcze do końca miesiąca. 

temat bezpłatnej komunikacji 
gminnej wprowadzonej od 1 wrze-
śnia pojawia się na każdym ze spo-
tkań – mieszkańcy doceniają, że 
została im zapewniona taka możli-
wość przemieszczania się, ale mają 
też swoje uwagi, którymi dzielili się 
z burmistrzem MiG Buk Pawłem 
adamem, a które będą brane pod 
uwagę przy korekcie tras i rozkła-
dów jazdy autobusów. 

w Dobieżynie podczas omówie-
nia budżetu na przyszły rok zapro-
ponowano zakup fontanny, tablicy 
ogłoszeń, wyposażenie pałacu czy 
doposażenie oSP Dobieżyn. Była 
mowa również o remoncie drogi na 
Stęszew, wyczekiwanej hali sporto-
wej czy budowie stacji uzdatniania 
wody. na zebraniu w sołectwie Paw-
łówko – wiktorowo mieszkańcy 
mówili o zaplanowanym na przyszły 
rok zagospodarowaniu terenu przy 
wiacie oraz organizacji różnorod-
nych wydarzeń. Podczas spotkania 

w sołectwie Żegowo – wysoczka – 
wygoda omówiono również sprawy 
bieżące, takie jak zakończona budo-
wa chodnika w Żegowie, wymiana 
oświetlenia na energooszczędne we 
wszystkich miejscowościach sołec-
twa czy złożone już wnioski o nowe 
punkty oświetlenia. 

Podczas zebrania wiejskiego w 
Dakowach Suchych mieszkańcy 
zdecydowali, że fundusz sołecki 
w 2023 roku planują przeznaczyć 
na zagospodarowanie terenu przy 
budynku wDK oraz organizację 
wydarzeń kulturalno-społecznych 
i sportowych. Burmistrz podzięko-
wał mieszkańcom za współpracę i 
zaangażowanie w odtworzeniu sta-
wu, który być może będzie spełniał 
również funkcję kąpieliska. 

we wsi Dobra podjęto również te-
mat modernizacji stawu. Początko-
wo była to propozycja rady Sołec-
kiej, jednak burmistrz zasugerował, 
żeby skupić się na remontach w sali 
i jej otoczeniu, a temat modernizacji 
stawu zostawić gminie, gdyż ta ma 
w planach pozyskanie środków na 
ten cel. Mieszkańcy podnosili rów-
nież sprawy dotyczące bezpieczeń-
stwa przy drodze powiatowej.
Monika Błaszczak-Mańkowska

Mundury dla strażaków z bukowskiej gminy

Zebrania wiejskie głosem 
mieszkańców

o gminie Buk 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Zebranie w Dobieżynie. 

Spotkanie w sołectwie Żegowo – Wysoczka – Wygoda.
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CzerwOnaK

europejski tydzień Mobilności, 
wcześniej znany w Polsce jako eu-
ropejski tydzień zrównoważone-
go transportu, organizowany jest 
z inicjatywy Komisji europejskiej 
już równo od 20 lat. Jego celem jest 
zachęcenie mieszkańców miast i wsi 
do zmiany niekorzystnych dla zdro-
wia przyzwyczajeń i wybrania alter-
natywnych, ekologicznych środków 
transportu: chodzenia pieszo, jazdy 
na rowerze, korzystania z komuni-
kacji miejskiej, kolei, węzłów prze-
siadkowych. wydarzenia w ramach 
etM odbywają się w tygodniu 16-
22 września, a punktem kulmina-
cyjnym kampanii jest Dzień Bez 
Samochodu (22 września).

16 września na dworcu w Czer-
wonaku i 22 września na dworcu 
w Bolechowie, wczesnym rankiem, 
bo już od godziny 6.00, mieszkańcy 
korzystający z kolei częstowani byli 
kawą i herbatą przez wójta gminy 
Czerwonak Marcina wojtkowiaka. 
akcja została bardzo ciepło odebra-
na przez mieszkańców – zwłaszcza, 
że wrześniowe poranki zaskoczyły 
nas niskimi temperaturami.

w weekend (17 i 18 września) na 
gminnym fanpage’u „Czerwonak, 
zobacz więcej” na Facebooku moż-
na było wziąć udział w zabawach 
z nagrodami. w sobotę były to mo-
bilne gry terenowe o tematyce zwią-
zanej z ekologicznym transportem 
– aż 4 trasy do wyboru.

w poniedziałek, 19 września, 
pracownicy urzędu gminy Czer-
wonak i strażnicy Straży Gminnej 
w Czerwonaku spotkali się z miesz-
kańcami przy dworcu kolejowym 
w owińskach. odbyła się tam akcja 
wydawania mieszkańcom gadżetów 
odblaskowych (przede wszystkim 
kamizelek) w ramach kampanii 

społecznej „Gmina Czerwonak nosi 
odblaski”.

z kolei, 20 września, zorgani-
zowano przedostatni w tym roku 
w gminie Czerwonak festyn eko-
logiczny w ramach projektu „My-
śleć globalnie, działać lokalnie”, 
współfinansowany ze środków unii 
europejskiej w ramach działania 
4.5.4: „edukacja ekologiczna” 
wielkopolskiego regionalnego 
Programu operacyjnego na lata 
2014-2020. Festyn tym razem od-
był się na boisku Szkoły Podsta-
wowej w Bolechowie. Podczas wy-
darzenia można było wziąć udział 

w zajęciach edukacyjnych na tere-
nie niskoemisyjnego Mobilnego 
Miasteczka edukacji ekologicznej 
prowadzonych przez Straż Gmin-
ną w Czerwonaku, zobaczyć feno-
menalne spektakle teatru „Fuzja”, 
które powstały w ramach projektu, 
a także wziąć udział w konkursach 
z nagrodami oraz zobaczyć insta-
lacje i makiety przygotowane przez 
Gminne Przedsiębiorstwo wodo-
ciągowe w Czerwonaku.

z kolei we wtorek, 21 września, 
odbyło się wyjątkowe wydarzenie 
organizowane przez Centrum roz-
woju Kultury Fizycznej w Czer-

wonaku. Było to rowerowe show 
w ramach corocznej akcji „Skejtuję 
z głową”, które odbyło się na ska-
teparku w Koziegłowach. Przed 
mieszkańcami wystąpił Jonasz Pa-
kulski – profesjonalny akrobata ro-
werowy (uczestnik X edycji „Mam 
talent”).

europejski tydzień Mobilności 
w gminie Czerwonak zakończył 
się wyjątkowym festynem, którego 
hasło przewodnie „Lepsze połą-
czenia” było jednocześnie mottem 
tegorocznej edycji kampanii etM. 
w ramach wydarzenia odbyły się 
zajęcia plastyczne, literackie, cera-

miczne, warsztaty czerpania papie-
ru, konkursy z nagrodami. Ponadto 
można było zwiedzić wóz strażacki, 
radiowóz policyjny, wóz patrolo-
wy Straży Gminnej, śmieciarkę 
i autobus tranSKoMu, poskakać 
w dmuchanym zamku, pojeździć na 
elektrycznym motorze, zbudować 
hotelik dla owadów, i wiele, wiele 
innych. wszystko dzięki „lepszym 
połączeniom” w gminie Czerwo-
nak – współpracy urzędu Gminy 
Czerwonak z jednostkami podlega-
jącymi gminie, stowarzyszeniami 
i przedsiębiorcami z terenu gminy. 
Red
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Gmina Czerwonak, podobnie jak w latach ubiegłych, wzięła udział w Europejskim Tygodniu Mobilności 
(ETM)

„Lepsze połączenia” w gminie 
Czerwonak
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12 KOstrzyn

16 września w  gminie Kostrzyn 
powitano uczestników 49. Mię-
dzynarodowego rajdu Pojazdów 
zabytkowych. właściciele tych aut 
wyruszyli z  Poznania, by rano za-
meldować się w  Czerlejnie, Gułto-
wach, a następnie zawitać także od 
iwna i Kostrzyna. to właśnie w ko-
strzyńskim Parku Miejskim, zloka-
lizowano kolejne z  wielu zadań na 
trasie, a  w  trakcie realizacji zadań 
przez uczestników, każdy z zabytko-
wych pojazdów był przedstawiany.  
najstarszy był Ford t z  1913, ale 
nie zabrakło także takich marek jak 

trabant, warszawa, Jaguar, BMw, 
Volvo czy słynnych maluchów oraz 
zabytkowych motocykli. Po wizycie 
w Kostrzynie i skorzystaniu z usług 
miejscowej gastronomii uczestnicy 
udali się do Swarzędza, gdzie obył 
się pokaz elegancji. Gmina Ko-
strzyn była oficjalnym partnerem 
tego wydarzenia, a  w  organizacje 
punktów zaangażowali się pracow-
nicy urzędu Miejskiego w  Kostrzy-
nie, Młodzieżowa rada Miejska, 
MGoK w Kostrzynie oraz kostrzyń-
ska firma Moto-car. 
ŁS 

na początek orkiestra Dęta ze 
Środy wlkp. odegrała hymn rP. 
następnie przedstawiono rys hi-
storyczny wydarzenia, które miało 
miejsce w nocy z 14 na 15 września 
w  lesie w  Janowie, kiedy to w  ra-
mach akcji „riposta” brytyjski 
samolot halifax S-172 dokonał 
zrzutu broni, amunicji i  środków 
opatrunkowych dla walczących 
z  niemieckim okupantem wiel-
kopolan. Potem w  Kręgu Pamięci 
ruchu oporu kwiaty złożyli orga-
nizatorzy: wójt gminy Dominowo 
Krzysztof Pauter, burmistrz nekli 
Karol Balicki, burmistrz Środy 
wlkp. Piotr Mieloch, burmistrz 
Kostrzyna Szymon Matysek, re-
prezentanci nadleśnictwa Czer-
niejewo w osobach: inżyniera nad-
zoru adama Smolarka, leśniczego 
Macieja Kluczki i  podleśniczego 
Marka Stachowiaka oraz goście 
wicestarosta powiatu średzkie-
go Małgorzata wiśniewska-za-
błocka, członek zarządu powiatu 
poznańskiego Piotr zalewski, 
inicjator budowy kręgu pamięci 
w Janowie włodzimierz łęcki oraz 
inicjator spotkań w  Janowie Kazi-
mierz Matysek. 

Pamiątkowy przelot nad miej-
scem zrzutu wykonali dowódca 
samolotu pilot ryszard Dworak, 
syn Jana Dworaka uczestnika akcji 
riposta, wraz z  pilotem młodszym 
chorążym łukaszem Dobrzykow-
skim, krewnym polskich żołnierzy 
walczących z  niemieckim okupan-

tem m.in. pilota Maksymiliana 
Cichoszewskiego z  dywizjonu 304 
Bombowego raF, prawnuka alek-
sandra Miklaszewskiego oficera 
wojska Polskiego uciekiniera z obo-
zu koncentracyjnego oraz miesz-
kańca Kostrzyna oraz prawnuka Lu-
dwika Miklaszewskiego pierwszego 
burmistrza Kostrzyna w odrodzonej 
Polsce. 

następnie przystąpiono do kon-
celebrowanej mszy świętej w  in-
tencji poległych członków wiel-
kopolskiego ruchu oporu, którą 
poprowadził ks. proboszcz tomasz 
Kozica w obecności księży probosz-
czów: Mateusza napierały oraz 
Marcina Jałoszyńskiego. 

Po mszy apel Poległych odczytał 
przewodnik Michał traskowski – 
drużynowy 10. Kostrzyńskiej Dru-
żyny harcerzy „riposta”. Po apelu 
Poległych przybyłe delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów, a poczty sztanda-
rowe oddały hołd poległym. ŁS 

18 września odbyła się uroczystość patriotyczna dla uczczenia 
79. rocznicy zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii 
Krajowej w Janowie 

Uczczono pamięć 
zrzutu dla AK

Rajd rowerowy

Remont w Tarnowie
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trwa modernizacja drogi gmin-
nej Kostrzyn - Glinka Duchowna 
- Buszkówiec na odcinku ul. Sło-
wackiego. trwają prace ziemne. 
inwestycje realizuje firma zrw Ku-
biaczyk z siedzibą w Kokoszkach, 
gm. nekla. zadanie pt: „Przebu-

dowa ul. Słowackiego w Kostrzynie 
- etap 2” dofinansowano ze środ-
ków rządowego Funduszu rozwo-
ju Dróg. Kwota dofinansowania:  
815 850,64 zł. Koszty kwalifikowa-
ne: 1 736 441,10 zł. 
SM

18 września w Kostrzynie odbył się 
rajd rowerowy. około 80 uczest-
ników miało do pokonania prawie 
30-kilometrową trasę, na której 
w  wyznaczonych punktach zbierali 
pieczątki. odwiedzili oni kostrzyń-
ski rynek i  Park Miejski, a  dalej 
udali się w podróż nowym tunelem 
w  kierunku Czerlejnka, Czerlejna, 
Gułtów, antonina, Siedlca, Libarto-
wa i  iwna. Pierwszych uczestników 
na mecie przywitano już po godzi-
nie i trzydziestukilku minutach. na 
wszystkich czekał na mecie pakiet, 
w którym znaleźli nowy przewodnik 
rowerowy po gminie, a także bidon, 
kamizelkę odblaskową, dwa dodat-
kowe odblaski oraz saszetkę typu 
nerka. 

Po zakończeniu rajdu uczestni-
cy oraz mieszkańcy chętnie brali 
udział w  konkursach z  nagrodami 
rzeczowymi (akcesoria rowerowy-
mi) zorganizowanymi na energo-
rowerze oraz `alkogoglach, a także 
w  konkursie z  wiedzy rowerowej. 
zadanie zostało zrealizowane w ra-

mach projektu pn. „Budowa ciągu 
pieszo rowerowego w Kostrzynie łą-
czącego dwie drogi powiatowe jako 
wsparcie transportu miejskiego 
oraz dojazdu do węzłów przesiad-
kowych PKP i  KKP” współfinan-

sowanego przez unie europejska 
z europejskiego Funduszu rozwo-
ju regionalnego w ramach wielko-
polskiego regionalnego Programu 
operacyjnego na lata 2014 –2020. 
ŁS

wykonawca inwestycji firma Con-
structo sp. z o.o. sp. k. zgłosiła 
budynek świetlicy wiejskiej w Czer-
lejnie do odbioru. wkrótce nastąpi 
odbiór i rozliczenie końcowe. w 
połowie października odbędzie się 

oficjalne otwarcie, a obiekt zacznie 
służyć mieszkańcom kolejne dzie-
siątki lat. realizacja tego zadania 
kosztowała ponad 1,2 mln zł z cze-
go 400 tys. zł to dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych. ŁS 

Świetlica w Czerlejnie

Modernizacja drogi

Rajd pojazdów zabytkowych

zakończył się kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w tarnowie. Powstał m.in. nowy węzeł sanitarny oraz za-
plecze kuchenne. inwestycja została zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy. inicjatorem 
remontu był sołtys Leszek Koszela i rada Sołecka. ŁS
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Po niedawnych mistrzostwach 
Polski w  warcabach klasycznych – 
wśród zawodników powołanych do 
kadry Polski na mistrzostwa świata 
juniorów znaleźli  się  zawodnicy 
MuKS wieża Kórnicka – w grupie 
do lat 16 zagrali Samuel Kątny i ty-
moteusz Kątny, w  grupie do lat 10 
– Julian zgarda, a w grupie do lat 8 
– Sylwester zgarda. 

w  tym roku mistrzostwa zostały 
zorganizowane w  Bułgarii. Jak się 
okazało już na miejscu, przyjechali 
również gracze z  rosji i  Białorusi 
i to w mocnym składzie i  już z góry 
było wiadomo, że będzie ciężko. 
oprócz nich na zawodach pojawili 
się gracze z  węgier, Mołdawii, ło-
twy, izraela, Kanady, Francji za-
mbii, uzbekistanu rumunii oraz 
Kazachstanu i oczywiście z Bułgarii. 
Mistrzostwa w starszych rocznikach 
zostały zdominowane przez rosjan 
i Białorusinów - a u większości grup 
całe podium należało do graczy 
z tych krajów.

zawodnicy grali po 8 rund – 
grając między sobą mecz i  rewanż 
(białe + czarne). widać było, że 
rosyjscy zawodnicy byli bardzo do-
brze przygotowani pod względem 
debiutów, robiąc posunięcia auto-
matycznie przez pierwsze 20 -25 
posunięć. Dopiero wtedy kończyła 
się ich znajomość teorii i zaczynali 

myśleć nad swoimi posunięciami.
zawody wystartowały 21 sierp-

nia, a  zakończyły się 1 września. 
w tym czasie nasi zawodnicy roze-
grali 3 turnieje – warcaby błyska-
wiczne, szybkie i  na koniec partie 
długie. najlepsze miejsca naszych 
zawodników to: w  kategorii do lat 
8 - 4 miejsce Sylwester zgarda 
(ze stratą 2 punktów do podium), 
w  kategorii do lat 10 – 11 miejsce 
zajął Julian zgarda, w  bardzo sil-
nie obsadzonej kategorii do lat 16 
– 7 miejsce zajął Samuel Kątny (ze 
stratą 2 punktów do podium), na-

tomiast 12 miejsce zajął tymoteusz 
Kątny. w tej grupie oraz w grupach 
starszych, w których startowali inni 
Polacy spoza kórnickiego klubu, 
startowali wyjątkowo mocni za-
wodnicy. 

wyjazd na mistrzostwa świata był 
możliwy tylko dzięki pomocy spon-
sorów. Byli to: Fundacja zakłady 
Kórnickie, urząd Miasta i  Gminy 
Kórnik, firma apator Powigaz S.a.  
firma  Consiglio internationa oraz 
firma Świeże Surówki Grześkowiak. 
Robert Kątny
MUKS Wieża Kórnicka

Kolejne, bezpieczne lato za nami. 
Po prawie trzech miesiącach inten-
sywnej pracy możemy uznać sezon 
wakacyjny kąpieliska 2022 w  Kór-
nickim Centrum rekreacji i Sportu 
oaza- Błonie za zakończony. Przy-
szedł czas na podsumowanie.

Jakość i bezpieczeństwo – to cel! 
oaza dąży do zapewniania wyso-
kiej jakości pracy oraz do usatys-
fakcjonowania wszystkich odwie-
dzających. Plażę chętnie i  licznie 
odwiedzają zarówno mieszkańcy 

Kórnika, a  także turyści z  okolicz-
nych miast. 

w  każdym sezonie z  kąpieliska 
korzystają tysiące ludzi. Plaża przy-
ciąga zarówno stałych bywalców, 
jak i dużo nowych osób. w tym roku 
pogoda bardzo dopisywała, a w go-
rące, letnie weekendy frekwencja 
bywała naprawdę wysoka. Dbając 
o bezpieczeństwo zwiększono kadrę 
ratowników, a także zakupiono mo-
torówkę, celem usprawnienia akcji 
ratunkowych. 

ratownicy podejmowali inter-
wencję zarówno w  wodzie, jak i  na 
lądzie. o  tym, że na kąpieliskach 
wykonują oni ciężką, ale jak bardzo 
potrzebną pracę, wiedzą wszyscy. 

– Dziękujemy im za ich zaanga-
żowanie, wzorowe wypełnianie obo-
wiązków i poświęcenie na rzecz bez-
pieczeństwa nad wodą. Serdecznie 
dziękujemy każdemu za uśmiech 
zadowolenia i  powrót do nas – in-
formuje KCriS oaza. 
Red  

Sezon wakacyjny kąpieliska 2022 w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA - Błonie zakończony

Koniec sezonu
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Mistrzostwa świata w warcabach
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13 września minęło 120 lat od ko-
rzystnego dla władysława zamoy-
skiego i Polaków wyroku trybunału 
arbitrażowego w  Grazu w  sprawie 
terenów Morskiego oka. Spór do-
tyczący przynależności tych tere-
nów do Królestwa Polskiego lub 
do węgier rozpoczął się już w  XVi 
wieku. rozgorzał na nowo podczas 
zaborów, na przełomie wieków XiX 
i XX, gdy dobra zakopiańskie zaku-
pił hrabia z Kórnika. zamoyski wy-
grał sławną licytację dotyczącą ma-
jątku na Podhalu w 1889 r. Już rok 
później domagał się przed sądem 
w  nowym targu przyznania mu 
ponad 500 ha spornych gruntów 
wokół Morskiego oka i  Czarnego 
Stawu, które do swej domeny chciał 
przyłączyć książę Christian hohen-
lohe-Öhringen. Pozew dotarł do 
Budapesztu i wydawało się, że wę-
grzy przeciągną szalę zwycięstwa 
na swoja stronę. zmaganiom przed 
trybunałami towarzyszyły działa-
nia zaczepne: stawianie i  usuwanie 
węgierskich kamieni granicznych, 
niszczenie stanic i szałasów, usuwa-
nie płotów, wyrąb drzew, organizo-
wanie polowań na spornym terenie. 
Górale i  leśnicy nie poddawali się. 
zmobilizowało się też społeczeń-
stwo polskie wszystkich trzech za-
borów – towarzystwo tatrzańskie 
zebrało 34 tys. podpisów pod pety-
cją, w której domagano się podjęcia 
zdecydowanych kroków w kierunku 
sprawiedliwego zakończenia sporu. 
w 1893 roku dzięki decyzji cesarza 

austro-węgier ustanowiono sąd 
rozjemczy, ale nim doszło do roz-
prawy minęło kolejne 9 lat.

Proces w  Grazu rozpoczął się  
1 sierpnia 1902 r. arbitrem ze stro-
ny austrii został prezes sądu apela-
cyjnego we Lwowie dr aleksander 
Mniszek tchórznicki, a  jego prze-
ciwnikiem prezes sądu królewskie-
go w Preszburgu (Bratysławy) -  Ko-
loman Lechoczky. na superarbitra 
wyznaczono prezesa szwajcarskie-
go sądu związkowego w  Lozannie 
dr Jana winklera. obrońcą inte-
resów galicyjskich (zamoyskiego) 
został prof. oswald Balzer, którego 
adwesarzem ze strony węgier był 
Juliusz Botes.

wreszcie 13 września 1902 r. 
ogłoszono wyrok pozytywny dla 
strony galicyjskiej, której przyzna-
no cały sporny teren z  wyjątkiem 
małego kawałka lasu. Decyzja roz-
paliła entuzjazm wśród Polaków. 
Przez kolejne kilka lat hohenlohe 
próbował jeszcze dochodzić  praw 
do tego terenu, jednak jego starania 
zakończyły się ostatecznie niepowo-
dzeniem w 1909 r. ŁG

12 września na polanie kórnickie-
go Prowentu rozpoczęto „i Senio-
ralne Pożegnanie Lata”. Frekwen-
cja dopisała. nie zawiedli seniorzy, 
zaproszeni goście, humory i… po-
goda.

ognisko już buzowało, a zatem  
zaopatrzeni w kiełbaski rozpoczęli-
śmy zapiekanie. a potem surówecz-
ka, ogórek, musztarda lub keczup i 
można pałaszować. na ognisko nie-
zawodnie przybyli wiceburmistrzo-
wie: Sebastian wlazły i Bronisław 
Dominiak oraz sekretarz iwona 
Pawłowicz-napieralska.

atmosfera była wyśmienita dzięki 
muzyce. wystarczyła gitara i Jacek 
Szmidt, a piosenki śpiewane przez 
seniorów niosły się poprzez Pro-
went, a nawet na drugą stronę jezio-
ra. Można było pogadać, pośmiać 
się i powspominać.

Przy tej okazji zaproszono zebra-
nych na 24 września. na kórnicki 
rynek, na i Gminne Senioralia. 
Członek Kórnickiej rady Senio-

rów antoni odzimek zawiadomił 
uczestników o wstępnym nawiąza-
niu kontaktów z radą Seniorów w 
Kościerzynie. Jest to efekt poszuki-
wań kolejnej partnerskiej gminy, w 
celu nawiązania kontaktów i współ-
pracy podobnie jak z gminą Buko-
wina tatrzańska.

na zakończenie pierwszego spo-
tkania serdecznie rada Seniorów 
podziękowała wszystkim uczestni-
kom jak również zaproszonym go-
ściom. również za pośrednictwem 
prasy chce podziękować za okazaną 
pomoc: burmistrzowi Kórnika, fir-
mie „Surówki Grześkowiak”, rad-
nej Magdalenie Pawlaczyk, restau-
racji „oskar”, sołtys wsi Skrzynki 
Beacie Bruczyńskiej, wydziałowi 
ochrony Środowiska uMiG, wy-
działowi Komunikacji Społecznej i 
inicjatyw Lokalnych uMiG, Kórnic-
kiemu ośrodkowi Kultury, Straży 
Miejskiej, KCriS oaza Błonie oraz 
Jakubowi Szymaniakowi.
Rada Seniorów 

Spór o Morskie Oko

Senioralne Pożegnanie Lata

o gminie Kórnik 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl
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14 tarnOwO PODgórne

Czworo nastolatków z gminy tar-
nowo Podgórne – natalia Korcz, 
Sebastian Kotecki i tycjan Matusz-
kiewicz z Lusówka oraz weronika 
Kalke z Jankowic – zatrzymali pi-
janego kierowcę i zapobiegli poten-
cjalnemu nieszczęściu. 

Przed jednym ze sklepów zauwa-
żyli, że do samochodu na miejsce 
kierowcy siada mężczyzna, który był 
pod wpływem alkoholu. Próbowali 
go zatrzymać, niestety nieskutecz-
nie – auto ruszyło. nasza czwórka 
wsiadła zatem do swojego samo-
chodu i ruszyła w pogoń, jednocze-
śnie alarmując policję. Po chwili 
pijanemu kierowcy popsuło się auto 
i najpierw dogonili go nastolatko-
wie, a po chwili dojechała policja, 
która ujęła pijanego.  

Pod wrażeniem zachowania 
młodzieży był komendant policji 
w tarnowie Podgórnym kom. Ja-
nusz Borowiak: – Kiedy przeczyta-
łem notatkę służbową policjantów, 

uznałem, że taką obywatelską po-
stawę młodych ludzi powinno się 
wyróżnić. Dlatego komendant za-
inicjował spotkanie wójta tarnowa 
Podgórnego tadeusza Czajki z mło-
dzieżą, które odbyło się 12 września 
w urzędzie Gminy.

opowiadając o wydarzeniu mło-
dzi bohaterowie podkreślali: – nie 
wahaliśmy się ani chwili, przecież 
ten pijany kierowca mógł potrącić 
kogoś na przejściu dla pieszych 
albo spowodować wypadek drogo-
wy. wójt tadeusz Czajka był pełen 
uznania: – wasza szybka i zdecydo-
wana reakcja może być wzorem dla 
wszystkich, nie tylko dla waszych 
rówieśników. Gratuluję wam odwa-
gi i poczucia odpowiedzialności za 
innych. 

Komendant Janusz Borowiak 
przekazał młodzieży gratulacje i ga-
dżety od Komendanta Miejskiego 
Policji. upominki wręczył także 
wójt tadeusz Czajka. ARz

15 października już po raz piąty 
w Pałacu Jankowice (gm. tarno-
wo Podgórne) seniorzy będą mieli 
okazję zapoznać się z wszelkiego 
rodzaju aktywnościami oraz ofertą 
przygotowaną z myślą o nich. targi 
w pałacu są niepowtarzalną okazją 
do celebrowania życia. – tegorocz-
ne hasło przewodnie tego wydarze-
nia brzmi „Delektuj się zdrowiem” 
– mówi dyrektor Pałacu Jankowice 
Monika rutkowska. – Dlatego, aby 
zostać smakoszami życia i zdrowia, 
zachęcamy do udziału w tym wyda-
rzeniu. Bogata oraz szeroka oferta 
wystawców sprawiają, że minione 
edycje targów cieszyły się zawsze 
ogromnym zainteresowaniem.

Podczas V edycji targów poru-
szone zostaną przede wszystkim 
bardzo ważne kwestie związane ze 
zdrowiem oraz profilaktyką zdro-
wotną. nie zabraknie krótkich 
prelekcji i spotkań z wystawcami 
i zaproszonymi gośćmi. w godz. 
15.00-18.00 seniorzy będą mogli 
skorzystać m.in. z porad prozdro-
wotnych, kosmetycznych, diete-
tycznych, degustacji oraz dokonać 
pomiaru tkanki tłuszczowej czy też 
zaczerpnąć porad na tematy zwią-
zane z poprawą jakości życia. Do 
udziału w wydarzeniu  zaprosiliśmy, 
także Joannę Szczyglewską z oPS 
w tarnowie Podgórnym, która po-
prowadzi prelekcję dot. przeciw-
działania nadużyciom wobec osób 

starszych i omówi procedurę zakła-
dania niebieskiej Karty. 

Gościem specjalnym będzie Pa-
weł Ludek, szef kuchni w restaura-
cji „olenderskie Smaki” w olandii. 
Poprowadzi on warsztaty kulinar-
ne, rozsmakuje wszystkich gości 
i wprowadzi, być może dotąd nie-
znane, tajniki polskiej kuchni. 
Seniorzy będą mogli skorzystać 
z atrakcyjnej degustacji i oferty 
gastronomicznej w specjalnie przy-
gotowanej strefie. zaplanowanych 
zostało także wiele atrakcji dodat-
kowych. Podczas tragów będzie 
można wziąć udział w bezpłatnych 
badaniach lekarskich, w tym, mam-
mografii  i cytologii. Przed pałacem 
staną specjalne busy, w których bę-

dzie można wykonać badania. Dla 
zwiedzających przewidziano także 
upominki i nagrody.

wstęp na targi jest bezpłatny. 
wydarzenie będzie miało charakter 
międzypokoleniowy dlatego, zapra-
szamy seniorów wraz z rodzinami, 
bowiem na każdego z odwiedzają-
cych czeka mnóstwo fascynujących 
atrakcji.

zapraszamy do polubienia wy-
darzenia na facebooku oraz do od-
wiedzania strony internetowej www.
palacjankowice.pl, gdzie na bieżąco 
udostępniane będą aktualności do-
tyczące targów. tu też znajdziecie 
wszelkie nowości dotyczące wy-
stawców i szczegóły programu to-
warzyszącego.  A. S-F

wykład otwarcia wygłosił prof. dr 
hab. łukasz hardt, profesor nauk 
społecznych w dyscyplinie ekonomii 
i  finansów, członek rady Polityki 
Pieniężnej w latach 2016-2022, kie-
rownik Katedry ekonomii Politycz-
nej na uniwersytecie warszawskim,  
wiceprezes zarządu Krajowego Pol-
skiego towarzystwa ekonomiczne-
go,  współzałożyciel Polskiej Sieci 
Filozofii ekonomii. Profesor, przed-
stawiając aktualną sytuację finanso-
wą w  ujęciu makroekonomicznym, 
podkreślał że finanse samorządowe 
są pochodną finansów państwa, 
zatem wielkość ewentualnego cen-
tralnego wsparcia dla samorządów 
powinna być uzależniona od kondy-
cji budżetu państwa. Przypomniał 
również jako członek rady Polityki 
Pieniężnej już w  styczniu 2019 r. 
złożył pierwszy wniosek o podwyżkę 
stopy procentowej: – wniosek ten 
został odrzucony, a  moim zdaniem 
już wtedy presja inflacyjna była bar-
dzo wysoka. uważam, że brak reak-
cji na skoki inflacji przełomu 2019 
i  2020 był błędem. tak czy inaczej 
mielibyśmy wysoką inflację, ale być 
może ścieżka stóp procentowych 
byłaby nieco niższa.

i  dodał: – Problemem polskiej 
polityki pieniężnej ostatnich 

dwóch, trzech lat jest głównie ko-
munikacja.

na zakończenie tej części konfe-
rencji profesor odpowiadał na pyta-
nia, m.in. o dług publiczny i sposo-
by walki z  inflacją, o  konsekwencje 
transferów socjalnych, a także o ko-
rzyści i zagrożenia związane z ewen-
tualnym wstąpieniem Polski do 
strefy euro.  

następnie w  dyskusji panelowej 
udział wzięli: skarbnik Szczecina 
Dorota Pudło-Żylińska, prof. uaM 
dr hab. Krzysztof hajder z uniwer-
sytetu im. adama Mickiewicza, 
prof. dr hab. Stanisława Kańduła 

z poznańskiego uniwersytetu eko-
nomicznego, dyrektor Biura Sekto-
ra Publicznego i uczelni wyższych, 
Santander Bank Polski Mariusz 
Chojnacki oraz eksperci z  ProPo-
LiS Consulting. rozmowę popro-
wadził dr. hab. Mikołaj tomaszyk. 
uczestnicy debaty jednomyślnie 
stwierdzili, że  samorządowcy stają 
teraz przed nie lada wyzwaniem – 
muszą spiąć budżety swoich miast 
i gmin w warunkach dużej niepew-
ności ekonomicznej, spowodowa-
nej inflacją, drożyzną i  przerzu-
caniem przez obecnie rządzących 
kolejnych zadań na samorządy 

– bez zapewnienia ich wystarcza-
jącego finansowania.  zwracała na 
to uwagę m.in. skarbnik Szczeci-
na: – największymi wyzwaniami 
dla budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego są: sztywny poziom 
dochodów, które nie rosną o wskaź-
niki inflacyjne, inflacyjny wzrost 
kosztów i  brak narzędzia rekom-
pensującego ten wzrost, ale także 
brak transparentności w rozdziela-
niu rządowych środków dodatko-
wych. 

Paneliści przypominali, że docho-
dy gminnych budżetów już zostały 
umniejszone poprzez wprowadze-

nie przez rząd zwolnień z  podatku 
Pit (ok. 40 % tego podatku trafia 
do gminy, w  której mieszka podat-
nik). teraz samorządy intensywnie 
szukają oszczędności, by utrzymać 
infrastrukturę i gminne obiekty oraz 
kontynuować rozpoczęte inwesty-
cje. Czas na to mają do 15 listopada 
– najpóźniej wtedy projekty uchwał 
budżetowych muszą zostać przedło-
żone radom miast i gmin. ARz

włodarze wielkopolskich miast i gmin, skarbnicy oraz eksperci pochylili się nad wpływem sytuacji 
finansowej państwa na budżety samorządowe. Konferencja odbyła się 22 września w Tarnowie 
Podgórnym, a jej organizatorami byli Wielkopolska Koalicja Samorządowa Bezpartyjni i Niezależni 
oraz gmina Tarnowo Podgórne

Jak spiąć samorządowy budżet 2023?
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Odważni i odpowiedzialni V Pałacowe Targi Senioralne 
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o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Wykład otwarcia wygłosił prof. dr hab. Łukasz Hardt. 

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że wśród największych zagro-
żeń dla stabilności budżetów samorządowych są inflacja i brak trans-
parentności w rozdzielaniu rządowych środków.

Targi Senioralne w Pałacu Jankowice to okazja do poznania oferty 
zajęć kierowanej do seniorów.
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Już w  najbliższy czwartek na sce-
nę przy niezłomnych powraca 
„Kombinat” w  reżyserii wojciecha 
Kościelniaka. Po tym, jak podczas 
festiwalu top of the top w  Sopocie 
teatr Muzyczny w Poznaniu zapre-
zentował piosenkę „Będzie plan”, 
zdobycie biletów na ten tytuł stało 
się jeszcze trudniejsze niż było do 
tej pory. ten spektakl muzyczny 
zbudowany został na piosenkach 
republiki i Grzegorza Ciechowskie-
go i  opowiada o  surrealistycznym 
świecie, którym rządzi bezwzględna 
agrawa. Główni bohaterowie – Jan 
K. i  Suku – muszą odbyć szkole-
nie, zdobywając kolejne pieczątki 
za prawidłowo wykonane zadania. 
„Kombinat” będzie grany od 29 
września do 2 października i od 6 do 
7 października.

teatr zaplanował także dwa week-
endy z  uwielbianym przez widzów 
thrillerem muzycznym „Jekyll & 
hyde”. ten czołowy broadwayowski 
musical opowiada o cenionym dok-

torze i naukowcu Jekyllu, który pod 
wpływem eliksiru przemienia się 
w  demonicznego i  bezwzględnego  
hyde’a. Moment, w  którym „Jekyll 
& hyde” wkroczył na scenę teatru 

Muzycznego w  Poznaniu w  paź-
dzierniku 2014 roku, był przełomo-
wy i  otworzył nowy rozdział w  jego 
historii. Po wznowieniu tytułu wio-
sną tego roku widownia znów pęka 

w szwach. teatr zagra go od 14 do 
16 października i od 21 do 22 paź-
dziernika.

Ci, którzy nie zdążyli zobaczyć 
najnowszej premiery, czyli „ire-
ny”, będą mieli kolejną szansę pod 
koniec przyszłego miesiąca  i  na 
początku listopada. Dramat mu-
zyczny o  Sprawiedliwej wśród na-
rodów Świata i  współpracujących 
z nią łączniczkach ratujących dzieci 
z  warszawskiego getta, to polsko-
-amerykańska produkcja, która 
została niezwykle dobrze przyjęta. 
Scenografia, projekcje i  kostiumy 
podkreślają przyjętą przez realiza-
torów dziecięcą perspektywę dla 
tej opowieści. Przepiękną muzykę 
skomponował laureat Grammy 
włodek Pawlik. w  tytułowej roli 
zobaczyć można oksanę hamerską 
i Judytę wendę.

w okolicy Święta niepodległości 
teatr Muzyczny w  Poznaniu zagra 
„Virtuoso” – amerykański musi-
cal o  ignacym Janie Paderewskim, 

showmanie, który wykorzystał swój 
talent i  charyzmę, by przekonać 
najważniejszych decydentów swo-
ich czasów o  konieczności przy-
wrócenia Polski na mapę świata. 
Pod koniec listopada powróci ma-
giczny i  niezwykle mądry spektakl 
„Pippin”. a  w  grudniu – dawno 
niewidziany klasyk – „Skrzypek na 
dachu”, który uświetni także tego-
rocznego Sylwestra w  teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu.

w  repertuarze do końca roku 
znalazły się także tytuły adresowane 
do najmłodszych widzów i  całych 
rodzin: na scenie przy niezłomnych 
zobaczyć będzie można jesienią 
„Pchłę Szachrajkę”, „Koziołka Ma-
tołka i  zagadkę ratuszowej wieży”, 
a na Mikołajki „Madagaskar – mu-
sicalową przygodę”, na podstawie 
przeboju wytwórni Dreamworks.

Pełny repertuar i  bilety znaleźć 
można na stronie internetowej te-
atru www.teatr-muzyczny.pl. 
Red 

w nowy sezon teatr Muzyczny w Poznaniu wszedł mocnymi akcentami – głośną premierą dramatu 
muzycznego „irena” o i. Sendlerowej i wydarzeniem „Czas na teatr”, podczas którego 1400 widzów 
obejrzało spektakle muzyczne scen z całej Polski. Jesienny repertuar na najbliższe tygodnie skrojony 
został tak, by widzowie w każdym wieku mogli znaleźć coś dla siebie

Jesienne propozycje Teatru Muzycznego

Wrześniowa wycieczka rowerowa

Choć lato zmierzało ku końcowi, 
a jesień witała niezbyt słoneczną 
pogodą, to  11 września nie brako-
wało chętnych, którzy wzięli udział 
w wycieczce rowerowej nowo wy-
budowaną ścieżką ze Stęszewa do 
Granowa. rowerzyści przemierzyli 
ok. 10 km, a na mecie czekał na nich 
słodki poczęstunek. tradycyjnie, na 
zakończenie wykonano pamiątko-
wą, wspólną, fotografię. Dodajmy, 
że w gminie Stęszew jej burmistrz 
włodzimierz Pinczak od lat zapra-
sza kilka razy w roku na podobne 
rowerowe eskapady. Red
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ 
ŚRODKA TRWAŁEGO

 

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza nieograniczony przetarg ustny  
na sprzedaż środka trwałego  - pojazd ratowniczo-gaśniczy  

- będący własnością Gminy Stęszew

Dane rejestracyjne pojazdu:  
1. numer rejestracyjny pojazdu: POZ T118  
2. marka pojazdu i rok produkcji: Jelcz/Star 244L, 1987r. 
3. data ważności badania technicznego: 28.04.2023r.  
4. model pojazdu:   244M,  
5. kategoria pojazdu i przeznaczenie: samochód specjalny, pożarniczy,  
6. pojemność silnika  6830 cm3,  
7. silnik: Star 359,55, wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy, chłodzony cieczą,  
8. dopuszczalna ładowność: 3385kg,  
9. zbiornik na wodę o pojemności: 2500l, 
10. maksymalna moc netto silnika: 110,00 kW,  
11. nadwozie: dwusegmentowe składające się  z kabiny typu 113 i nadwozia 
specjalnego,  
12. kategoria pojazdu i przeznaczenie : samochód specjalny, pożarniczy,  
13. liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy: 6,  
14. rodzaj paliwa: D (diesel),  
15. przebieg na dzień 26 sierpnia 2022r: 25226 km. 
Wyposażenie pożarnicze pojazdu: autopompa A16 o wydajności 1600 l/min 
przy ciśnieniu 8 bar, zbiornik na wodę o pojemności 2500l,  działko wodno-
pianowe o wydajności 1600 l/min, 2 nasady tłoczne 75 do linii wężowych.
Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 603 399 499
Cena wywoławcza pojazdu wynosi - 22.000,00zł, wadium wynosi - 2.200,00zł, 
wysokość postąpienia - 220,00zł  

Warunki przetargu:
Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 26 października 2022r. o godz. 9:00 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 25.10.2022r. na konto Urzędu 
nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/ Stęszew.
Wadium przepada na rzecz na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników 
licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny 
nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.  
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia 
w terminie 6 dni po udzieleniu mu przybicia. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
przeprowadzenia procedury sprzedaży. 

reKLaMa
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