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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

Skwer WOŚP w Poznaniu. STR. 3
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Przebudowa trasy 
kórnickiej

17 października rozpocznie się ostatni etap przebudowy tras tramwajowych 
tzw. Górnego Tarasu Rataj (GTR). Str. 4
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2 KrótKo z powiatu

powiat poznański organizuje drugą 
edycję kursów języka polskiego dla 
uchodźców i uchodźczyń z ukra-
iny. pierwsze zajęcia planowane 
są w połowie października. udział 
w nich może wziąć każdy, bez 
względu na poziom znajomości ję-
zyka polskiego. 

– pierwsza edycja w gminach na-
szego powiatu cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem, dlatego 
podjęliśmy decyzję o kontynuacji 
szkoleń – mówi jan Grabkowski, 
starosta poznański.  – w poprzed-
niej przeprowadzono 34 kursy języ-
ka polskiego dla dorosłych, a chęć 
uczestnictwa w nich zgłosiło ponad 
600 osób!  Niewątpliwie jest to suk-
ces. 

i tym razem powiat poznański 
w całości sfinansuje kursy. przy 
zapisywaniu nie ma też znaczenia 

poziom znajomości języka polskie-
go. istnieje bowiem możliwość na-
uki od podstaw, jak i kontynuacji 
zdobytych wcześniej umiejętności.  
projekt rozszerzony zostanie o za-
jęcia z aktywizacji zawodowej, które 
z pewnością będą dużym wsparciem 
dla osób poszukujących czy chcą-
cych zmienić pracę. 

podobnie jak w pierwszej edycji, 
organizacją kursów zajmie się Fun-
dacja centrum Badań Migracyjnych 
(Migrant info point). rozpoczęcie 
nauki planowane jest w pierwszej 
połowie października 2022 r. 

aby zgłosić się na kurs, należy 
kliknąć w link oznaczony nazwą 
gminy. linki do poszczególnych 
kursów pojawiać się będą na bie-
żąco na www.powiat.poznan.pl/
wsparcie-dla-ukraincow/. 
KG

powiat wybudował placówkę opie-
kuńczo-wychowawczą dla 14 dzie-
ci, które prawdopodobnie wprowa-
dzą się na przełomie roku 2022/23. 
Koszt inwestycji, zlokalizowanej 
przy ulicy cmentarnej, to prawie 
6,6 mln złotych. w całości pocho-
dzi z budżetu samorządu powiato-
wego. 

– wraz ze zmianą przepisów, 
które wskazują, że w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej moż-
na umieścić łącznie nie więcej niż 
14 dzieci w tym samym czasie, 
podjęta została decyzja o budowie 
domu dziecka. Do nowej siedziby, 
która oferuje naprawdę komforto-
we warunki, przeprowadzą się nasi 
wychowankowie obecnie przeby-
wający w ośrodku wspomagania 
rodziny w Kobylnicy – wyjaśnia jan 
Grabkowski, starosta poznański. 

wybudowany obiekt to budynek 
parterowy o powierzchni użytko-
wej 680 metrów kwadratowych, 
składający się z 3 części: środkowej 
– stanowiącej strefę dzienną dla 
wszystkich wychowanków, północ-
nej – z sześcioma pokojami z węzła-
mi sanitarnymi dla chłopców, w tym 

czterema sypialniami jednoosobo-
wymi i dwiema dwuosobowymi, po-
łudniowej – z sześcioma pokojami 
z węzłami sanitarnymi dla dziew-
cząt, w tym czterema sypialniami 
jednoosobowymi i dwiema dwuoso-
bowymi oraz jednym pokojem dla 
osoby niepełnosprawnej.

w nowej siedzibie znajduje się 

ponadto  kuchnia, jadalnia, pokój 
dzienny, sala fitness i siłownia. po-
kój z aneksem kuchennym i łazienką 
dla wychowawców  oraz 4 gabinety 
dla pracy indywidualnej. w środko-
wej części budynku zlokalizowane 
są również sanitariaty ogólnodo-
stępne oraz pomieszczenia socjalne 
i porządkowe. KG

starosta poznański zatwierdził de-
cyzję zriD (zezwolenie na realiza-
cję inwestycji drogowej) dla budowy 
tunelu w Kobylnicy (gm. swarzędz). 
Dzięki temu zarząd Dróg powiato-
wych w poznaniu przekazał plac 
budowy. to oznacza, że wykonaw-
ca – który realizuje zadanie w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” – może już 
rozpocząć prace budowlane.

– to niezwykle ważna inwestycja, 
która znacznie poprawi bezpieczeń-
stwo użytkowników skrzyżowania 
drogi powiatowej z trasą kolejową 
– mówi jan Grabkowski, starosta 
poznański. – uwzględni potrzeby 
zarówno kierowców, jak i rowerzy-
stów oraz pieszych. wpłynie też na 
czas przejazdu w kierunku pozna-
nia, swarzędza oraz pobiedzisk.

codziennie drogą powiatową, 
która krzyżuje się z przejazdem ko-
lejowym na trasie poznań – Gnie-
zno, przejeżdża średnio 12,5 tys. 
pojazdów. są to głównie samochody 
osobowe, którymi mieszkańcy aglo-
meracji dojeżdżają do pracy w po-
znaniu i swarzędzu. Duże natężenie 
ruchu jest również na trasie kolejo-
wej. to sprawia, że rogatki często 
są zamknięte, a okolice przejazdu 
się korkują. tunel zdecydowanie 

poprawi komunikację w tej części 
powiatu poznańskiego. 

– Będąc jedną z największych 

gmin, z ponad 50 tysiącami miesz-
kańców, musimy myśleć o ciągłej 
poprawie bezpieczeństwa pieszych, 

rowerzystów, kierowców. Niektóre 
zadania przerastają jednak możli-
wości budżetu gminy. Duża inwe-

stycja drogowa w Kobylnicy jest 
przykładem, że dzięki dobrej współ-
pracy swarzędza z innymi zaintere-
sowanymi podmiotami zyskujemy 
możliwość szybszej realizacji za-
mierzeń – podkreśla Marian szku-
dlarek, burmistrz swarzędza. 

inwestycja szacowana jest na 
około 50 mln zł. Niemal połowa 
tej kwoty pochodzi z budżetu pKp 
plK. pozostała część zostanie sfi-
nansowana ze środków powiatu po-
znańskiego oraz gminy swarzędz.

– zakres prac obejmuje budowę 
70-metrowego tunelu pod torami, 
a także około 500 metrów dróg do-
jazdowych – opowiada Marek Bo-
rowczak, dyrektor zarządu Dróg 
powiatowych w poznaniu. – po-
wstanie 7-metrowa jezdnia, szero-
kie chodniki i ścieżka rowerowa.

Do stworzenia kompleksowego 
układu komunikacyjnego konieczna 
jest przebudowa skrzyżowania ulicy 
swarzędzkiej z drogą wojewódzką 
194 (ulica poznańska). wielkopol-
ski zarząd Dróg wojewódzkich, 
w ramach odrębnego projektu, zbu-
duje w tym miejscu rondo.

informację na temat objazdów 
można znaleźć na www.zdp.po-
znan.pl. KF

inwestycja szacowana na około 50 mln złotych zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch w tej 
części powiatu poznańskiego. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt

Rusza budowa tunelu w Kobylnicy
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Ukraińcy mogą zapisywać się na lekcje W Swarzędzu powstał nowy dom dziecka
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Obecnie prowadzone jest 
postępowanie na dosta-
wę i montaż wyposażenia 
meblowego oraz zabudo-
wy stałej mebli kuchen-
nych wraz ze sprzętem 
AGD

poza tą placówką, która należy do jednych z najnowocześniejszych 
w metropolii poznań, na terenie powiatu poznańskiego działa jeszcze 
pięć innych. są to: Dom rodzinny w swarzędzu, Dom Dziecka oraz 
Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, a także ośrodek wspomagania 
rodziny i ośrodek wspomagania rodziny nr 2 w Kobylnicy. 

W regionie działa już 6 placówek
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poznań

reKlaMa

skwer woŚp znajduje się w rejonie 
ul. a. wrzoska, tuż przy wielko-
polskim centrum pediatrii. o jego 
nazwie zdecydowali radni podczas 
sesji 5 kwietnia. 

- pomysł, żeby jakieś miejsce 
w poznaniu poświęcić wielkiej 
orkiestrze Świątecznej pomocy, 
nie jest nowy, zapewne dawno już 
chodził  wielu po głowach - mówił 
Grzegorz Ganowicz, przewodni-
czący rady Miasta. - w tym roku 
jeden z klubów w radzie złożył od-
powiedni projekt uchwały i szybko 
okazało się, że w tej sprawie bardzo 
łatwo było się nam porozumieć. 
trzeba było tylko znaleźć odpowied-
nie miejsce - jest nim skwer przed 
właśnie kończonym wielkopolskim 
centrum pediatrii. Naszym celem 
nie było uhonorowanie  samej orga-
nizacji, ale wszystkich ludzi, którzy 
tworzą wspólnotę woŚp i co roku 
dzielą się dobrem podczas wielkiego 
finału.

woŚp jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych fundacji o ogól-
nopolskim zasięgu. Dzięki pienią-
dzom, zebranym podczas finałów 
orkiestry, placówki medyczne 

otrzymują sprzęt niezbędny do 
ratowania życia i zdrowia pacjen-
tów.  

- szpital, przed którym stoimy, 
to efekt dobrej współpracy z mar-
szałkiem województwa oraz z radą 
miasta, za którą bardzo dziękuję - 
mówił jacek jaśkowiak, prezydent 
poznania.  - Dziękuję też tobie, 
jurku, za wszystkie lata działalno-
ści orkiestry. to dzięki niej mamy 
w poznańskich szpitalach sprzęt za 
ponad 50 mln zł. woŚp to coś wy-

jątkowego: święto solidarności, de-
mokracji i patrzenia na świat przez 
pryzmat potrzeb drugiego człowie-
ka. Życzę nam wszystkim, abyśmy 
zawsze szukali tego, co nas łączy 
i potrafili się jednoczyć wokół tak 
pięknych idei. 

Marek woźniak, marszałek wo-
jewództwa, podkreślił, że woŚp to 
wielka idea i wielka wspólnota.

ze sprzętu przekazanego przez 
woŚp korzystają poznańskie szpi-
tale oraz jednostki straży pożarnej 

-  zarówno państwowej, jak i ochot-
niczej.

- jako przedstawicielka placówki 
medycznej i dyrektor szpitala będę 
zapewne mówić w imieniu wszyst-
kich dyrektorów szpitali w wiel-
kopolsce: ogromnie dziękujemy za 
wsparcie, za zaangażowanie i trud 
- dziękowała jurkowi owsiako-
wi izabela Marciniak, dyrektorka 
wielkopolskiego centrum pedia-
trii. - pierwsze orkiestrowe granie 
w naszym szpitalu nastąpiło w 2006 
roku. otrzymaliśmy wtedy inkuba-
tor na oddział noworodkowy. Kolej-
ne lata przyniosły dalsze wsparcie. 
w tym roku otrzymaliśmy sprzęt na 
blok operacyjny wart prawie milion 
zł. Nie mogłam nie skorzystać z tej 
okazji i nie podziękować osobiście 
panu, całemu sztabowi, tysiącom 
wolontariuszy, milionom darczyń-
ców za zaangażowanie i mobilizację 
przy finale woŚp. 

- cieszę się, że możemy otwie-
rać dziś ten skwer - przyznał jurek 
owsiak. - Będę dokładny i powiem 
po poznańsku: przekazaliśmy po-
znaniowi 13 571 sztuk sprzętu, 
który jest warty 53 853 233,81 zł. 

podkreślam to, bo te 81 groszy też 
jest bardzo ważne, ponieważ nie 
bierze się znikąd. Bardzo pilnuje-
my naszych zakupów, rozliczamy 
je, kupujemy w konkursie ofert 
i dbamy, by sprzęt był odpowiedniej 
jakości. tego nauczyliśmy się od po-
znaniaków, żeby kupować jakość. 
Dziś stoimy w miejscu współpra-
cy samorządowców - to wy robicie 
najlepszą robotę. pilnujcie, by nikt 
wam pieniędzy nie zabierał. My bę-
dziemy grać do końca świata i jeden 
dzień dłużej, choć cena prądu może 
nas trochę przygiąć. ale nie pękamy 
i robimy swoje. Nie dajmy sobie za-
brać radości, bawmy się i pomagaj-
my sztabom. 

jurek owsiak zdradził również, 
że podczas najbliższego finału or-
kiestra będzie grać po raz pierwszy 
będzie dla wszystkich: i dla małych 
i dla dużych. w 2022 r. woŚp ze-
brała prawie 224,4 mln zł. podczas 
finału działały 1633 sztaby (w tym 
90 z 29 krajów), a zaangażowanych 
było 102 555 wolontariuszy. AW

poznański skwer w pobliżu wielkopolskiego centrum pediatrii oficjalnie otrzymał nazwę wielkiej orkiestry 
Świątecznej pomocy. Tablicę uroczyście odsłonił Jurek Owsiak w towarzystwie wolontariuszy, medyków 
i samorządowców

Skwer WOŚP w Poznaniu
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- przebudowa trasy kórnickiej jest 
potrzebna z uwagi na jej bardzo zły 
stan. już od długiego czasu tram-
waje kursują tu z ograniczeniami 
prędkości ze względu na koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa 
przejazdu pasażerom - mówi jan 
Gosiewski, dyrektor zarządu trans-
portu Miejskiego w poznaniu. - to 
część większego zadania, jakim jest 
przebudowa tras tramwajowych 
na Górnym tarasie rataj. zostało 
ono podzielone na trzy etapy, by 
związane z pracami niedogodności 
nie kumulowały się. przebudowa 
trasy kórnickiej musiała być skoor-
dynowana nie tylko z pozostałymi 
zadaniami w ramach całej inwesty-
cji, ale także z modernizacją ronda 
rataje i fragmentów torowisk na 
ulicach Krzywoustego i jana pawła 
ii. Kolejność realizacji poszczegól-
nych zadań nie jest przypadkowa. 
uwzględnia zarówno możliwości 
korzystania z komunikacji tramwa-
jowej przez mieszkańców rataj, jak 
i kalendarium działań, jakie miasto 
zobowiązało się wykonać w związ-
ku z dofinansowaniem projektów 
z funduszy unijnych - zaznacza dy-
rektor ztM. 

- podpisaliśmy umowę z wyło-
nionym w postępowaniu przetar-
gowym wykonawcą, który nie tylko 
zajmie się wysłużoną trasą tram-
wajową, ale i rozbudową dróg ro-
werowych, chodników oraz układu 
drogowego w ramach tzw. ringu ła-
cina - wyjaśnia tomasz płóciniczak, 
wiceprezes poznańskich inwestycji 
Miejskich. -  inwestycja rozpocznie 
się od rozbiórki mocno zużytego 
już torowiska i sieci trakcyjnej. cała 
trasa o długości prawie dwóch ki-
lometrów zostanie kompleksowo 
przebudowana. zakładamy, że pra-
ce zakończą się jesienią przyszłego 
roku i pasażerowie będą podróżo-
wać wygodną, bezpieczną trasą - 
dodaje przedstawiciel spółki piM. 

Ostatni etap dużych  
inwestycji na Ratajach 
przebudowa trasy kórnickiej to 

ostatnia odsłona większego projek-
tu usprawniającego komunikację 
publiczną na ratajach. obejmował 
on zakończoną przebudowę od os. 
lecha do ronda Żegrze oraz budowę 
nowej od ronda Żegrze do ul. unii 
lubelskiej. przebudowę torowiska 
w ciągu ul. chartowo i Żegrze wy-
konano w latach 2018-2019. w ko-
lejnym roku (2020) otwarto trasę od 
ronda Żegrze do nowo zbudowanej 
pętli tramwajowo-autobusowej unii 
lubelskiej, a w latach 2021-2022 
kompleksowo zmodernizowano 
rondo rataje. z oczywistych wzglę-
dów w tym samym czasie nie moż-
na było wówczas remontować trasy 
Kórnickiej. Konieczne było bowiem 

umożliwienie dojazdu tramwajów 
do zajezdni na Franowie oraz za-
pewnienie komunikacji mieszkań-
com szeroko pojmowanego obszaru 
rataj.

Dzięki wszystkim trzem odsło-
nom tej inwestycji oraz przebudo-
wie ronda rataje poprawia się kom-
fort podróży tramwajem w tej części 
poznania.

Zakres prac na trasie kórnickiej
Na odcinku od ulicy jana pawła ii 

do osiedla lecha wymienione zosta-
nie bardzo mocno wyeksploatowane 
torowisko oraz sieć trakcyjna. prze-
budowane zostaną istniejące przy-
stanki Kórnicka (za ul. jana pawła 
ii, przy centrum handlowym) i os. 
tysiąclecia. z kolei obecne perony 
przystanku polanka czeka rozbiór-
ka. w zamian powstaną dwa nowe: 
polanka - bliżej przejścia w ciągu ul. 
Milczańskiej, a także łacina - w rejo-
nie nowych osiedli mieszkaniowych. 
wszystkie zostaną dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. zmienią się również trasy 
rowerowe i ciągi piesze w rejonie in-
westycji, m.in. zostaną dostosowane 
do nowych peronów przystankowych, 
schodów i pochylni. 

w ramach inwestycji zdemon-
towane i wybudowane na nowo 
zostanie torowisko, a także sieć 
trakcyjna i cała infrastruktura towa-
rzysząca. zużyte elementy zostaną 
zastąpione nowymi o odpowied-
nich parametrach technicznych, co 
poprawi trwałość, stabilność i bez-
pieczeństwo trasy. równocześnie 
ograniczona zostanie emisja drgań 
i hałasu wynikających z przejazdu 
tramwajów, co poprawi komfort 
okolicznych mieszkańców.

prace drogowe będą dotyczyły 
fragmentu tzw. ringu łacina. prze-
widziana jest budowa przedłużenia 
ul. pleszewskiej o długości ponad 
200 metrów, na odcinku od skrzy-

żowania z ul. zygmunta warczy-
głowy do skrzyżowania ulic Kaliska 
i polanka z możliwością przejazdu 
przez torowisko. Będzie to jedno-
jezdniowa ulica z chodnikiem po 
obu stronach i drogą rowerową po 
stronie wschodniej. po przebudo-
wie przejazd przez torowisko tram-
wajowe w ciągu ul. Milczańskiej 
nie będzie dostępny dla samocho-
dów, przewiduje się tam budowę 
wyłącznie przejścia i przejazdu dla 
pieszych i rowerzystów. zamknięcie 
przejazdu dla samochodów nastąpi 
zgodnie z zapisami planu miejsco-
wego, istotne są tu kwestie bezpie-
czeństwa. w planach jest również 
budowa ciągu pieszego i rowerowe-
go po południowej stronie torowi-
ska do ul. piaśnickiej i inflanckiej.

w zakres zadania wchodzi bu-
dowa odwodnienia, oświetlenia 
ulicznego, montaż monitoringu. 
wyłoniony w postępowaniu prze-
targowym wykonawca zrealizuje 
również budowę utwardzonego do-
jazdu dla służb technicznych zmie-
rzających do stacji prostownikowej 
rataje.

wykonawca inwestycji zajmie 
się również zielenią. posadzonych 
zostanie 250 drzew w rejonie prze-
budowanej trasy. Dzięki nowym 
nasadzeniom zwiększy się o ok. 1/3 
liczba krzewów wzdłuż torowiska. 
Konieczne będzie także usunięcie 
drzew kolidujących z planowaną 
rozbudową chodnika, drogi rowero-
wej i trasy tramwajowej. Do przesa-
dzenia udało się zakwalifikować 14 
młodych drzew.

Zmiany w transporcie  
publicznym
zmiany w komunikacji tramwa-

jowej będą dotyczyły linii numer 5 
i 18. „piątka” z ronda rataje będzie 
kursować ulicami zamenhofa i Het-
mańską do unii lubelskiej, z kolei 
„osiemnastka” od przystanku pia-

śnicka rynek pojedzie przez char-
towo, Żegrze, Hetmańską i zamen-
hofa do ronda rataje, a następnie 
stałą trasą przez Królowej jadwigi, 
most Dworcowy, Kaponierę i Dą-
browskiego na ogrody. linia nr 17 
będzie zawieszona.

w celu umożliwienia jak najła-
twiejszych przesiadek pomiędzy li-
niami numer 1, 5, 11 i 18 obsługują-
cymi Górny taras rataj ich rozkłady 
zostały skoordynowane. z jadącego 
z Franowa tramwaju nr 1 na rondzie 
Żegrze/rondzie starołęka można 
się będzie przesiąść na „piątkę”, 
a z linii nr 18 na „jedenastkę”. po-
zwoli to na podwojenie oferty prze-
wozowej dla osiedli położonych na 
chartowie i Żegrzu.

Komunikację zastępczą zapewnią 
linie autobusowe 154 i 190, któ-
re zostaną poprowadzone ulicami 
anny jantar i Brneńską, a następ-
nie przez Milczańską i inflancką na 
chartowo i Żegrze. relację Dwo-
rzec rataje - os. czecha dodatkowo 
wzmocni wydłużona linia nr 190. 
Będą z niej mogli skorzystać między 
innymi studenci z rataj, chcący do-
jechać na Kampus uaM Morasko. 
warto także pamiętać o możliwo-
ści przejazdu pomiędzy os. czecha 
a Dworcem rataje autobusami nu-
mer 152, 162, 166, 181 i 196 kursu-
jącymi ulicą piłsudskiego oraz kur-
sującymi ulicą Baraniaka do Śródki 
liniami numer 157 i 184.

ponadto, w celu wzmocnienia 
komunikacji autobusowej wzdłuż 
ulicy Krzywoustego (obsługa połu-
dniowej części polanki i os. lecha) 
podmiejskie linie nr 511 i 512 skie-
rowane zostaną ulicą Krzywoustego 
do Dworca rataje. Do pętli Frano-
wo kursować będzie bez zmian au-
tobus nr 425.

ztM będzie na bieżąco monito-
rował sytuację, tak żeby w razie po-
trzeby wprowadzać zmiany. 

uwaga! od 17 października przy-

stanek Krzywoustego wiadukt bę-
dzie miał zmienioną nazwę na  Bo-
brzańska.

linia nr 5 - tłustym drukiem za-
znaczono zmieniony przebieg trasy 
od 17 października:

GÓrczyN - Głogowska - Kró-
lowej jadwigi - rondo rataje - Za-
menhofa - Hetmańska - uNii lu-
BelsKiej

linia nr 18 - tłustym drukiem za-
znaczono zmieniony przebieg trasy 
od 17 października:

FraNowo - szwajcarska - 
piaśnicka -  Chartowo - Żegrze 
- Hetmańska - Zamenhofa - Krzy-
woustego - Królowej jadwigi - Ma-
tyi - roosevelta - Dąbrowskiego 
- oGroDy

linia nr 17 - zawieszona
linia nr 154 - nowa trasa od 17 

października (tłustym drukiem za-
znaczono zmieniony przebieg):

spławie - szczepankowo - łu-
gańska - Krzywoustego - Wiatracz-
na - Chartowo - Piaśnicka - Inf-
lancka - Milczańska - Brneńska 
- Jantar - Krzywoustego - RONDO 
RATAJE

powrót:
RONDO RATAJE - Jana Pawła 

II - Krzywoustego - Jantar - Brneń-
ska - Milczańska - Inflancka - Pia-
śnicka - Chartowo - Bobrzańska 
(dawniej: Krzywoustego Wia-
dukt)  - Krzywoustego - ługańska 
- szczepankowo - spławie

linia nr 190 - wydłużona trasa od 
17 października (tłustym drukiem 
zaznaczono zmieniony przebieg):

os. soBiesKieGo - jaroczyń-
skiego - wojciechowskiego - piąt-
kowska - słowiańska - szelągow-
ska - Garbary - Królowej jadwigi 
- Krzywoustego -  Jantar - Brneń-
ska - Milczańska - Inflancka - 
Piaśnicka - Chartowo - Żegrze 
- BOBRZAŃSKA (dawniej: Krzy-
woustego Wiadukt).

Zmiany dotyczące  
pieszych i rowerzystów
zmiany dotyczyć będą również 

pieszych i rowerzystów. w pierw-
szy etapie obowiązującym od 17 
października, niedostępny będzie 
fragment ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż torowiska - na odcinku od 
przystanku tramwajowego Kórnic-
ka do końca aktualnego przebiegu 
ul. warczygłowy. piesi będą mogli 
obejść zamknięty fragment wzdłuż 
ul. warczygłowy i następnie wrócić 
na dostępny odcinek wzdłuż prze-
budowywanej trasy tramwajowej. 
z kolei rowerzyści na zasadach 
ogólnych mogą przejechać ul. war-
czygłowy i także wrócić na istniejący 
odcinek. Na tym etapie nie przewi-
duje się zmian dla kierowców. 
PIM, ZTM

17 października rozpocznie się ostatni etap przebudowy tras tramwajowych tzw. Górnego tarasu 
rataj (Gtr). Nowe torowisko pojawi się na trasie kórnickiej - od ulicy jana pawła ii do osiedla lecha. 
przebudowa spowoduje konieczność wyłączenia ruchu na tym odcinku - tramwaje pojadą zmienionymi 
trasami. Komunikację zastępczą zapewnią linie autobusowe numer 154 i 190. Prace zakończą się 
jesienią przyszłego roku

Przebudowa trasy kórnickiej
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Nowy dywanik asfaltowy został już 
położony na ponad 2- kilometro-
wym odcinku pomiędzy szreniawą 
a Komornikami (droga wojewódzka 
nr 311 - dawna DK5). wzDw za-
czyna teraz budowę drogi rowero-
wej. Koszt całej inwestycji to około 
3 mln złotych. 

trwa też montaż barier linowych 
oddzielających szlak dla rowerów 
od jezdni. wzDw prosi  o zwraca-
nie uwagi na osoby wykonujące ro-
boty drogowe. 

Na odcinku prowadzonych robót 
obowiązuje zakaz wyprzedzania 
i ograniczenie prędkości do 40 km/
godz. utrudnienia zakończą się w li-
stopadzie. Red 

KomorniKi 

wartość podpisanej umowy to 
2.859 864,69 zł brutto, termin re-
alizacji - 14 miesięcy od podpisania 
umowy. zadanie dofinansowane 
będzie z programu rządowy Fun-
dusz polski ład: program inwe-
stycji strategicznych na podstawie 
udzielonej przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego promesy nr edy-
cja3pGr/2021/1363/polskilad. 
Kwota promesy wynosi 2.000.000 
zł.

zakres inwestycji obejmuje przy-
stosowanie dwóch istniejących 
obiektów o funkcji domu kultury 
i obiektu garażowo-gospodarczego 
dla potrzeb jednego nowoczesnego 
obiektu o funkcji widowiskowo-kul-
turalnej.

realizacja nowoczesnego DK 
w szreniawie przyczyni się posze-
rzenia dostępu do kultury, stworze-
nia warunków sprzyjających roz-
wojowi współpracy, komunikacji, 
pobudzenie aktywności obywatel-
skiej w przestrzeni kultury, wykre-
owanie warunków sprzyjających 
nowoczesnej edukacji kulturalnej 
i artystycznej. stworzy możliwość 
organizowania spotkań, zebrań 
wiejskich czy rodzinnych uroczy-

stości. obiekt podłączony do świa-
tłowodu umożliwi zwiększenie do-
stępności mieszkańców budynków 
popegeerowskich do usług cyfro-
wych.

obiekt parterowy zapewnia do-
stępność osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności 
architektonicznej oraz cyfrowej Bip 
za pośrednictwem macierzystej jed-
nostki Gminnego ośrodka Kultury.

parterowy budynek o pow. 277 m2 

obejmie kompleksową realizację: 
sali o pow. 182 m2, zaplecza z  kuch-
nią cateringową, pomieszczeń: 
biurowych administratora, szatni, 
sanitariatów  damskiego, męskiego 

i dla niepełnosprawnych, magazy-
nowych. 

obiekt wyposażony będzie w na-
stępujące instalacje: wentylacji na-
wiewno-wywiewnej z rekuperacją, 
klimatyzacji sali widowiskowej, 
wodociągową, c.w.u., kanalizacji 
sanitarnej, elektrycznej, cieplnej 
w postaci ogrzewania posadzkowe-
go przy pomocy folii grzewczych 
zasilanych energią elektryczną uzy-
skaną z paneli fotowoltaicznych, 
teletechniczne. Red
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7 października wójt gminy Komorniki jan Broda podpisał z zakładem usług Budowlano-remontowych 
„reMBuD” Dariusz szewczyk z zadwornej umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
Domu Kultury w Szreniawie”   

Budowa świetlicy w Szreniawie  

reKlaMa

o gminie Komorniki 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Nowa ścieżka 
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Podpisanie umowy.

Budynek istniejący. Budynek projektowany.

Kwota promesy
wynosi   
2.000.000 zł

reKlaMa
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6 StęSzew
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29 września burmistrz gminy stę-
szew włodzimierz pinczak spotkał 
się z wicestarostą poznańskim to-
maszem łubińskim. celem była 
koordynacja budowy ścieżki pieszo 
- rowerowej strykowo – sapowice.

inwestycja, za którą odpowie-
dzialny jest powiat poznański, budzi 
sporo emocji. pierwotnie planowa-
na jako ścieżka rybojedzko – sa-
powice – strykowo o długości 10,55 
km już od samego początku napoty-
kała na szereg trudności. Najpierw 
ogromne koszty ofert w przetargach 
pozostawione bez rozstrzygnięcia, 
następnie blokowanie inwesty-
cji przez protesty mieszkańców. 
w efekcie czego zadanie zostało 
zmniejszone i powstaje ścieżka 
na odcinku strykowo – sapowice 
o długości 4,93 km.

powyższe przedsięwzięcie po-
wstaje w ramach „Budowa syste-
mu zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych przy stacji kolejowej 
w stęszewie i przystanku kolejowym 
w strykowie, zlokalizowanym na te-
renie gminy stęszew”. w zakresie 
projektu miały powstać parkingi 
typu „parkuj i jedź” oraz „Bike & 
ride”. w przedmiocie zadania re-
alizowana jest ww. ścieżka oraz po-
wstała ścieżka pieszo – rowerowa 
strykowo – Modrze. Należy dodać, 
że pierwotnie do realizacji rekomen-
dowana była tylko ścieżka strykowo 
– Modrze, jednakże dzięki licznym 
staraniom gminy stęszew i przed-
stawicieli starostwa powiatowego, 
rozszerzono o ścieżkę rybojedzko 
– sapowice – strykowo.

pierwsze starania o budowę zin-
tegrowanych węzłów przesiad-
kowych wraz ze ścieżkami pieszo 
– rowerowymi, gmina stęszew roz-
poczęła już w roku 2017. wtedy to 
29 września 2017 roku zawarła po-
rozumienie z powiatem poznańskim 
o partnerstwie, a 6 października 
tego samego roku złożyła wniosek 
o dofinansowanie ww. inwestycji. 
w 2018 roku otrzymała informa-
cję, że złożony przez gminę wniosek 
przeszedł pozytywną weryfikację 
i znalazł się na liście rankingowej 
wniosków do dofinansowania.

29 czerwca 2018 roku w urzędzie 
Marszałkowskim województwa 
wielkopolskiego w poznaniu bur-
mistrz gminy stęszew włodzimierz 
pinczak podpisał umowę o dofinan-
sowanie projektu na budowę dwóch 
zintegrowanych węzłów przesiad-
kowych przy stacji kolejowej w stę-
szewie oraz strykowie wraz z reali-

zacją ścieżek rowerowych. 
w ramach projektu, w gestii 

gminy realizowane są zintegrowa-
ne węzły przesiadkowe, natomiast 
powiat poznański odpowiedzialny 
jest za budowę dwóch ścieżek ro-
werowych do węzła strykowo przy 
drogach powiatowych. zadania 
realizowane w formie „zaprojektuj 
i wybuduj”.

Ścieżkę wzdłuż drogi 2451 stry-
kowo – Modrze udało się ukończyć 
wiosną tego roku. w trakcie pro-
jektowania powstały trudności, któ-
rych rozwiązaniem stało się skró-
cenie ścieżki do długości 2,89 km, 
z 3,2 km. 

Natomiast 1 marca 2022 r. zo-
stało udzielone zezwolenie na reali-
zację inwestycji drogowej na rzecz 
zarządu powiatu poznańskiego, 
polegającego na budowie ścieżki 
rowerowej przy drodze nr 2450p 
sapowice – strykowo – etap i. Na 
początku kwietnia rozpoczęły się 
pierwsze prace, polegające na wy-
cince drzew, natomiast we wrześniu 
ruszyły roboty budowlane. 
Red

wieloletnie starania przyniosły efekt: będzie ścieżka pieszo 
– rowerowa Strykowo – Sapowice (gmina Stęszew)!

Budują ścieżkę 
pieszo – rowerową
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Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak z wicestarostą poznańskim 
Tomaszem Łubińskim.  

o gminie stęszew 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
o przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

położonej w Strykowie przy ul. Podgórnej, gm. Stęszew

Dane dotyczące nieruchomości:

Poz.
Nr

Nr działki Nr KW Powierzchnia 
w ha Cena wywoławcza Wadium Postąpienie

1 39/1

PO1S/00055686/8

10.5806 9.842.000,00 zł 984.200,00zł 99.000,00zł
2 39/2 18.0133 14.795.000,00 zł 1.479.500,00zł 148.000,00zł
3 39/3 12.0431 10.762.000,00 zł 1.076.200,00zł 108.000,00zł
4 39/9 24.2363 19.905.000,00 zł 1.990.500,00zł 200.000,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na każdą pozycję oddzielnie, odbędzie się w dniu 1 lutego 2023r. od godz. 9:00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11.

Wadium na każdą pozycję przetargową  należy wnieść w pieniądzu do dnia 27 stycznia 2023r.  
na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie.

Obciążenia:

I. Ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na rzecz INEA S.A. Poznań 

Odpłatna i na czas eksploatacji urządzeń i linii światłowodowych, nie krócej jednak niż to będzie 
uzasadnione koniecznością zapewnienia usług telekomunikacyjnych uprawnionym użytkownikom 
końcowym służebność przesyłu polegająca na: 
1) zapewnieniu swobodnego przechodu i przejazdu przez nin. nieruchomość w celu utrzymania 
infrastruktury jej eksploatacji i konserwacji oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania infrastruktury w tym prawo wstępu na nieruchomość, usuwania awarii 
wymiany elementów infrastruktury, remontu, modernizacji, przebudowy,  
2) korzystaniu z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych urządzeń 
światłowodowych, umożliwiającym w szczególności władanie,  używanie i korzystanie z tych urządzeń. 

II. Nieruchomość użytkowana rolniczo. Umowa dzierżawy zawarta na czas od dnia 1.04.2018r. do dnia 
31.03.2023r. 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość  niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo, położona we 
wsi Strykowo. Na terenie nieruchomości znajduje się  infrastruktura techniczna tj. sieci: wodociągowa,  
kanalizacyjna, gazowa wysokiego ciśnienia.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty rolne, droga powiatowa, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz linia kolejowa.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach 
geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo - część A , ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Wlkp poz. 1196 z dnia 
05.02.2018r.,

Poz. 1 działka nr 39/1 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod:  
-  1P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
- stanowisko archeologiczne (AZP 56-24/131).

Poz. 2 działka nr 39/2 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod: 
-  1P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
- stanowisko archeologiczne (AZP 56-24/129 oraz AZP 56-24/130).

Poz. 3 działka nr 39/3 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod:  
-  1P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej  
- trasa i strefa kontrolowana  przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN350.

Poz. 4 działka nr 39/9 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod:  
-  1P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej  
- trasa i strefa kontrolowana  przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN350.

Uwaga: Nabywca działki nr 39/9 ustanowi na nieruchomości położonej w Strykowie, ozn. nr działki  
39/9, na rzecz Gminy Stęszew REGON 63125820, bezpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu. 
Służebność przesyłu polegać będzie na nieograniczonym prawie korzystania ze służebności w ten sposób, 
że Gmina oraz jej jednostki organizacyjne bądź osoby prawne realizujące zadania przedsiębiorstwa 
przesyłowego, mają prawo utrzymywania posadowionej tam sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
a także dostępu do oznaczonej nieruchomości w celu prowadzenia modernizacji, napraw, przebudowy 
i konserwacji infrastruktury przesyłowej.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Stęszew www.steszew.pl- OFERTA INWESTYCYJNA.

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 16  
tel.  61 /819 71 49, e-mail- geodeta@steszew.pl.   

Powiat poznański odpowiedzialny jest za 
budowę dwóch ścieżek rowerowych do wę-
zła Strykowo przy drogach powiatowych
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tydzień seniora w gminie Buk, któ-
ry odbył się od 3 do 7 października, 
był cyklem bezpłatnych wydarzeń 
skierowanych do ludzi starszych. to 
była doskonała okazja, aby atrak-
cyjnie spędzić czas, czegoś nowego 
się dowiedzieć, do tego w miłym 
i sympatycznym towarzystwie. or-
ganizatorem wydarzenia był urząd 
MiG Buk przy wsparciu jednostek 
organizacyjnych gminy. 

inauguracja tygodnia seniora 
rozpoczęła się w kinie „wielkopo-
lanin”. Gości przywitał burmistrz 
MiG Buk paweł adam, który złożył 
seniorom najserdeczniejsze życze-
nia.  – Bardzo się cieszę, że w gminie 
jest tylu aktywnych ludzi starszych 
i znaczna większość z państwa an-
gażuje się w działalność różnych 
organizacji zrzeszających seniorów. 
Dzięki temu my – trochę młod-
si – możemy od was wiele uczyć. 
Nawiązując do jakże wymownego 
tytułu filmu „Każdy wie lepiej”, 
powiedziałbym, że to „senior wie 
najlepiej”. jako burmistrz mogłem 
się o tym przekonać wielokrotnie, 
że warto was, Drodzy seniorzy, słu-
chać, za co serdecznie dziękuję.

Gospodarz kina „wielkopola-
nin”, dyrektor Hubert wejmann, 
podziękował seniorom, że przyjęli 
zaproszenie na seans, zresztą nie 
tylko tego dnia, ale przez cały rok 
chętnie zaglądają do kina, i zapro-
sił na międzypokoleniową komedię 
„Każdy wie lepiej”, opowiadającą 
o parze zakochanych, którzy stają 
się celem intrygi najbliższych. oglą-
dając losy bohaterów, trudno było 
się nie roześmiać i to nie raz… 

po seansie na gości czekał słodki 

poczęstunek. Był czas na rozmowy, 
wymianę doświadczeń. i tak było 
właściwie każdego dnia – miłe towa-

rzystwo, a przy okazji można było 
się czegoś dowiedzieć, nauczyć. 
wykład „smartfon – nie taki strasz-

ny, jak wygląda” podpowiedział jak 
oswoić nowinki technologiczne. 
podczas spotkania z podróżnikiem, 
przede wszystkim rowerzystą, au-
torem książki „Bike’owa podróż”, 
można było się dowiedzieć, że aby 
poznawać świat i ludzi potrzebna 
jest… pasja, a w jego przypadku 
jest ona ogromna. warsztaty flory-
styczne pozwoliły wyczarować swo-
ją kompozycję w wybranej formie 
i kolorze z pomocą florysty. w spek-
taklu muzycznym  „czyj to benefis” 
w wykonaniu Klubu szyderców Bis, 
na wzór przedwojennego Klubu 
szyderców była szansa, aby doszu-
kać się odniesień do rzeczywistości, 
też tej lokalnej. 

jeden z dni tygodnia seniora 
skoncentrował się na tematach oko-
ło medycznych. Były wykłady o ży-
wieniu, skórze głowy i włosach osób 
dojrzałych oraz badanie przez try-

chologa, a także zajęcia jak udzielać 
pierwszej pomocy w przypadku za-
grożenia życia.

Kolejnego dnia zaproszono se-
niorów na prawie całodniową wy-
cieczkę do winnicy koło zielonej 
Góry oraz zwiedzanie lubuskiego 
centrum winiarstwa. wiele win-
nic, zwiedzanie, degustacje, ogrom 
smaków. jeśli wcześniej komuś wy-
dawało się, że każda winnica jest 
taka sama, to po tej wycieczce na 
pewno zmienił zdanie. 

Na zakończenie tygodnia senio-
ra w sali Miejskiej na gości czekał 
słodki poczęstunek i obietnica, że za 
rok znów się spotkamy… 
EWA

Senior wie lepiej 

5 września odbyło się uroczyste 
otwarcie pierwszego w gminie 
miejskiego żłobka –  „Bukowian-
ka”. placówka działa już ponad 
dwa miesiące, bo rozpoczęła swoją 
działalność 25 lipca. Na symbolicz-
nym otwarciu obecni byli: skarbnik 
MiG Buk aleksandra szajek, któ-
ra reprezentowała nieobecnego z 
powodu choroby burmistrza MiG 
Buk pawła adama; przewodniczący 
rady MiG Buk piotr Goroński, ks. 
prałat andrzej szczepaniak, Maria 
Nieznalska-Kaseja z urzędu Mar-
szałkowskiego województwa wo-
jewódzkiego, radni rady MiG Buk, 
pracownicy urzędu, dyrektorzy 
jednostek podległych urzędowi, pla-
cówek oświatowych gminy, kadra 
żłobka oraz najbardziej zaintereso-
wani: rodzice z dziećmi.  

Nie zabrakło podziękowań dla 
wszystkich, którzy przyczynili się 
do budowy żłobka. Najwięcej słów 
uznania padło pod adresem bur-
mistrza: za podjęcie inicjatywy, 
determinację, upór i konsekwencję 
w realizacji tej niełatwej inwestycji. 

Dyrektor żłobka sławomira polcyn 
złożyła podziękowania dla bur-
mistrza: „My wszyscy doskonale 
wiemy, że powstanie żłobka „Bu-
kowianka” to nie było łatwe zadnie. 
wiele miesięcy trwały analizy, pro-
jekty i dyskusje!”. 

przypomnijmy, że gmina na reali-
zację tej inwestycji pozyskała dofi-

nansowanie z rządowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch +” 
oraz ze środków unijnych wrpo 
na lata 2014-2020. całkowita war-
tość inwestycji wyniosła 2,2 mln zł, 
a z budżetu gminy przeznaczono na 
zadanie jedną czwartą tej kwoty. 

– Żłobka by nie było, gdyby nie 

nabycie tego obiektu w 2020 roku, 
potem jego rewitalizacja, a następ-
nie całkowita przebudowa – mówił 
przewodniczący Komisji Budżetu 
i oświaty rady MiG Buk tomasz 
plewa. 

Dokonano uroczystego otwarcia 
placówki poprzez przecięcie sym-
bolicznej. Następnie ks. prałat an-

drzej szczepaniak poświęcił żłobek, 
a dyrektor sławomira polcyn nie 
kryjąc wzruszenia oznajmiła: – tym 
samym żłobek uważam za otwarty.  

spotkanie uświetnił występ dzie-
ci z grupy  „Motylki” z przedszkola 
im. Krasnala Hałabały, który wzbu-
dził niemały zachwyt publiczności i 
oklaskom nie było końca. Następnie 
na gości czekała kolejna niespo-
dzianka: wspaniały tort, obowiązko-
wo z motywem misiów ze szpulkami 
nici i guzikami.

Na ręce dyrektor goście składali 
życzenia i upominki, w zdecydowa-
nej większości były to prezenty „na 
życzenie”: przede wszystkim za-
bawki, ale też pomoce dydaktyczne.

po oficjalnym otwarciu i słodkim 
poczęstunku, goście zwiedzili żło-
bek. wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem nowoczesnej placówki: 
pięknych i nowoczesnych sal, ich 
wyposażenia, ogrzewania podłogo-
wego czy placu zabaw przed budyn-
kiem. Dało się słyszeć opinie, że to 
miejsce zachwyca.
Edyta Wasielewska
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– Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, tak bardzo wyczekiwany, zarówno przez rodziców małych 
dzieci, jak i przez całe nasze społeczeństwo miasta Buk. Żłobek powstał na miarę XXi wieku, jest i będzie 
wizytówką naszej gminy – mówiła dyrektor miejskiego żłobka „Bukowianka” Sławomira Polcyn

Żłobek „Bukowianka” otwarty

Wykład „Zdrowie zaczyna się od jelit”.

Inauguracja Tygodnia Seniora w kinie „Wielkopolanin”. Warsztaty florystyczne – każdy może wyczarować swoją kompozycję. 

o gminie Buk
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl
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nowa podgórnego tadeusz czajka 
podkreślił ważną rolę organizacji 
pozarządowych w budowaniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego. potem 
zaprezentował wizualizację po-
mieszczeń w  centrum Demokracji 
i integracji obywatelskiej w tarno-
wie podgórnym, które będą prze-
strzenią przeznaczoną dla or-
ganizacji pozarządowych. wójt 
podkreślił, że ngo-sy, realizujące 
zadania publiczne na podstawie 
umowy z gminą w danym roku, 
będą mogły korzystać z  pomiesz-
czeń centrum bezpłatnie np. reali-
zując projekty, organizując robocze 
spotkania czy korzystając ze szko-
leń przygotowanych przez centrum 
wspierania organizacji pozarządo-
wych. 

wójt przekazał organizacjom 
dobrą wiadomość o  kwocie plano-
wanych środków finansowych na 
realizację zadań w 2023 r. – mimo 
trudnego ekonomicznie czasu kwo-
ta ta zwiększona zostanie o prawie 
pół mln zł w porównaniu z bieżącym 
rokiem i będzie wynosić ok. 3 mln 
zł. 

o planach na kolejny rok uczest-
nicy spotkania rozmawiali nie tylko 
oficjalnie, ale także w czasie turnie-
ju kręglarskiego, podczas którego 
grający, pokazali swoje świetne 
umiejętności sportowe oraz dużą 
inwencję w stylach rzucania kulą 
w kręgle. rywalizacja sprzyjała do-
brej atmosferze i świetnym wyni-
kom, które zostały nagrodzone. 

w spotkaniu wzięło udział 40 
przedstawicieli stowarzyszeń, fun-

dacji, klubów sportowych działa-
jących na terenie gminy tarnowo 
podgórne. 
Monika Mroczkiewicz

Projekt został sfinansowany ze środ-
ków gminy Tarnowo Podgórne.

po dwóch latach pandemicznej przerwy, 22 września, 
w Kręgielni Vector odbyło się spotkanie organizacji 
pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy 
Tarnowo Podgórne

Spotkanie organizacyjne
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Gdy za oknem zaczynają spadać 
pierwsze liście, to od razu wiadomo, 
że wielkimi krokami zbliża się „je-
sienne Święto pieśni”. to wydarze-
nie wpisane w tradycję GoK sezam 
tarnowo podgórne. tym razem 23 
października o 15 zachęcamy do 
wysłuchania nie tylko Koła Śpiewu 
im. Feliksa Nowowiejskiego – go-
spodarza „jesiennego Święta pie-
śni”, ale również chóru canticorum 
i chóru Halka Duszniki.

wstęp jest wolny – zapraszamy 
do Domu Kultury w tarnowie pod-
górnym. szczegóły na www.gokse-
zam.pl. ARz

29 października odbędzie się Vi 
cross Duathlon Żarnowiec. zapisy 
potrwają do osiągnięcia limitu 250 
uczestników, ale nie dłużej niż do 
26.10. organizatorzy mają nadzie-
ję, że do zawodów zgłosi się przynaj-
mniej tylu zawodników, co do rekor-
dowej iV edycji crossu Duathlonu 
w 2019 r., kiedy to udział wzięło 196 
osób…

jak zwykle uczestników czekać 
będzie ok. 3 km biegu + ok. 16 km 
jazdy na rowerze + ok. 4,5 km ko-
lejnego biegu po malowniczej tra-
sie, prowadzącej przez największe 
przewyższenia w okolicy Żarnowca 
i przebiegającej przez teren trzech 
sąsiadujących ze sobą gmin. zero 
asfaltu - drogi polne, leśne ścieżki 
i dukty dają naprawdę dużo satys-
fakcji, zwłaszcza z jazdy na rowe-
rze, dzięki czemu cross Duathlon 
w Żarnowcu stał się imprezą, którą 
zawodnicy z całego kraju chętnie 
wpisują do swojego sportowego 
kalendarza i z niecierpliwością jej 
oczekują. 

wpisowe dla zameldowanych 
mieszkańców gminy Dopiewo wy-
nosi 45 zł, a ci niezameldowani 
i spoza gminy Dopiewo muszą za 
pomocą systemu przelewy24.pl 
wpłacić 60 zł. trasy w porównaniu 
do tych z poprzednich lat raczej 
pozostaną te same, ale oczywiście 
mogą nastąpić kosmetyczne zmia-
ny. 
Mariusz Frąckowiak 

Międzynarodowy Festiwal im. jó-
zefa Madei to wyjątkowe przedsię-
wzięcie artystyczne, które organizo-
wane jest corocznie w październiku, 
na terenie województwa wielkopol-
skiego.  organizatorem jest stowa-
rzyszenie im. józefa Madei.

22 października o godz. 17.00 
podczas Koncertu inauguracyjnego 
w pałacu jankowice (gm. tarno-
wo podgórne)  wystąpi wyjątkowa 
Festiwalowa orkiestra Klarnetowa 
– józef Madeja clarinet ensemble, 
a także klarneciści olli leppänie-
mi, paweł Kroczek, piotr lato oraz 
sopranistka Barbara tritt i pianist-
ka Hanna lizinkiewicz. Koncert 
uświetni obchody 130. rocznicy 
urodzin kompozytora, klarnecisty, 
zasłużonego organizatora życia 
koncertowego wielkopolski  – józe-
fa Madei.  

wstęp na wszystkie koncerty, 
również ten w pałacu jankowice, 
będzie bezpłatny.

Festiwal współfinansowany jest 
ze środków samorządu wojewódz-

twa wielkopolskiego, akademii 
Muzycznej im. i. j. paderewskiego 
w poznaniu, powiatu poznańskie-
go, Fundacji współpracy polsko-
-Niemieckiej, Fundacji zakłady 
Kórnickie, Fundacji pzu, Goethe 
institut, Konzertförderung Deut-
scher Musikwettbewerb, gminy 
tarnowo podgórne oraz pałacu jan-
kowice. PJ

zawodniczki i zawodnicy ze szkoły 
piłkarskiej Victoria z wysogotowa 
(gm. tarnowo podgórne) uczestni-
czyli w międzynarodowym turnieju 
laola cup w Hamburgu. turniej 
odbywał się na boiskach treningo-
wych klubu Bundesligi Hambur-
ger sV, a sportowcy z wysogotowa 
rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych: 2011, 2009 i 2005, 
z drużynami z włoch, estonii, Da-
nii, irlandii, omanu i gospodarzy 
turnieju – Niemiec.

Drużyna rocznika 2011, w której 
występowały 3 dziewczyny(!), zaję-
ła  5 miejsce. zawodnicy rocznika 
2009, przegrywając mecz o brąz, 
zajęli  4 miejsce. Największą nie-

spodziankę sprawiła najstarsza dru-
żyna, która pokonała w finale zespół 
z omanu. Bardzo dobry występ za-
wodników Victorii został zauważo-

ny przez francuskich menadżerów, 
którzy zainteresowali się dwoma 
wychowankami klubu. 
ARz

Święto Pieśni w GOK Sezam

Cross Duathlon Żarnowiec

Koncert inauguracyjny 

Zagraniczne sukcesy młodych piłkarzy

o gminie tarnowo podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT



9
nr 237 / 10 PAŹDZIErnIKA 2022

dopiewo

o  zbrodni w  lasów zakrzewsko  
- palędzkich na terenie gminy 
Dopiewo rozmawiali uczestnicy 
jednego z  paneli, podczas iV wiel-
kopolskiego Forum pamięci Naro-
dowej pod nazwą „zbrodnia niedo-
skonała. Niemieckie ludobójstwo 
w  okupowanej wielkopolsce 1939 
– 1945”, który odbył się 24 września 
w Forcie Vii w poznaniu.

Forum rozpoczął tomasz cieślak 
z poznańskiego ipN, który przybli-
żył temat tajemnic prokuratorskie-
go śledztwa. przedstawił akta,  nad 
którymi instytut pamięci Narodo-
wej w  poznaniu prowadzi swoje 
badania. w  wystąpieniu opowiadał 
uczestnikom Forum  o istniejących 
mogiłach i poinformował, że braku-
je jeszcze 9 mogił w okolicach obec-
nej kwatery zapomnianej.

Następnie rozpoczął się panel 
dyskusyjny, moderowany przez 
Martę szczesiak – Ślusarek z Biura 
edukacji Narodowej ipN, w którym 
przybliżono działania mające na 
celu informowanie i  edukowanie 
społeczeństwa na temat zbrodni. 
paweł jazy – zastępca wójta gmi-
ny Dopiewo, opowiedział o  dzia-
łaniach samorządu m.in. takich, 
jak ponowne wyznaczenie szlaku 
pamięci Narodowej, którego trasa 
od tego roku wynosi 5 km, a także 
o rozmieszczeniu tablic informacyj-
nych oraz o organizacji gminnego 
wydarzenia 14 czerwca każdego 
roku, w Narodowym Dniu pamięci 
ofiar Niemieckich Nazistowskich 

obozów Koncentracyjnych i obo-
zów zagłady. podkreślił fakt, że jak 
każdy dynamicznie rozwijający się 
samorząd, gmina Dopiewo musi 
dbać o integrowanie, informowanie 
i angażowanie mieszkańców, którzy 
osiedlają się na tym terenie, a  lasy 
wykorzystują głównie w  formie re-
kreacyjnej. Kolejnym uczestnikiem 
dyskusji była zofia Dobrowolska, 
organizatorka Marszów pamięci, 
która w wystąpieniu m.in. zaprosiła 
na kolejny taki marsz, który odbę-
dzie się już 13 października (tego 
dnia w 1939 r. do lasu dotarły pierw-
sze transporty, zastrzelono m. in. 70 
zakonnic - w miejscu zw. Kwaterą 
Duchownych).

ostatnią uczestniczką pane-
lu dyskusyjnego była Małgorzata 

rogal –  Dropińska, wicedyrektor 
zespołu szkolno – przedszkolne-
go im. jana Brzechwy w  Dopie-
wie, która przybliżyła działania 
edukacyjne prowadzone  w szko-
łach. projekt zrealizowany pod jej 
kierunkiem wielkopolskie Kura-
torium oświaty postanowiło upo-
wszechnić na terenie wielkopolski 
i przekazać wszystkim placówkom 
oświatowym. Kulminacyjnym mo-
mentem tego projektu były wy-
darzenia 14 czerwca br., podczas 
których  uczniowie – w szczegól-
ności ósmoklasiści uczestniczyli w 
uroczystościach upamiętniających 
ofiary zbrodni hitlerowskich w la-
sach zakrzewsko - palędzkich . za 
aktywność i zaangażowanie w re-
alizację  projektu Małgorzata rogal 
–  Dropińska  otrzymała prestiżową 
nagrodę im. Grażyny langowskiej.

Na zakończenie panelu odbył się 
wykład prof. lechosława B. Dwo-
raka, brata jednego z  inicjatorów 
budowy pomnika pomordowanych 
studentów uniwersytetu poznań-
skiego w  lasach, który stoi dziś 
Kwaterze studentów uczelni po-
znańskich.

przed rozpoczęciem Forum, pa-
weł jazy - zastępca wójta gminy 
Dopiewo i tomasz Kąkolewski - kie-
rownik referatu oświaty, Kultury, 
sportu i  zdrowia, złożyli znicze, 
oddając tym samym hołd wszyst-
kim pomordowanym i zamęczonym 
w Forcie Vii w poznaniu. 
Michał Juskowiak 

zostaną one realizowane przez gmi-
nę Dopiewo w 2023 r., dzięki wska-
zaniu przez głosujących (gmina zo-
stała podzielona na 3 grupy sołectw 
-  w ramach każdej z grup mieszkań-
cy wyłaniali zwycięzcę). łącznie od-
dano prawie 6,2 tys. głosów.

po raz pierwszy głosowanie odby-
ło się wyłącznie drogą elektronicz-
ną. oddane głosy weryfikowano na 
podstawie danych teleadresowych, 
poprzez kod przesyłany smsem na 
wskazany numer telefonu. Głosu-
jący nie podawali numeru pesel. 
w wyniku głosowania wybrano trzy 
projekty, które zostaną zrealizowa-
ne w 2023 roku, po jednym z każdej, 
z trzech grup.
WYNIKI:
GRUPA I  - Dopiewo, Dąbrów-
ka,  Skórzewo (rywalizowały ze 
sobą 2 projekty, zgłoszone przez 
mieszkańców).

1. skórzewo skatepark - przez zaba-
wę na olimpiadę - 1.161 głosów = 
958,75 głosy skorygowane *; 
2. psia zagroda – wybieg dla psów 
w skórzewie - 815 głosów = 673,03 
głosy skorygowane;
Grupa II - Gołuski, Trzcie-
lin,  Więckowice (został zgłoszony 

tylko jeden projekt i osiągnął po-
parcie głosujących dużo wyższe od 
wymaganego regulaminem).
1. park wiejski w  Gołuskach - wy-
posażenie placu zabaw i  uporząd-
kowanie leśnej części parku - 174 
głosy = 190,30 głosy skorygowane;
Grupa III - Dąbrowa, Dopiewiec, 
Konarzewo, Palędzie,  Zakrzewo 
(rywalizowały ze sobą 3 projekty, 

bo tyle zgłosili mieszkańcy z tych 
sołectw).
1. Bezpieczny strażak - bezpieczna 
gmina (z palędzia) - 2.188 głosów = 
2.270,49 głosy skorygowane;
2. pumptrack! - rowerowy plac za-
baw w  Konarzewie - 1.607 głosów 
= 1.600,25 głosów skorygowanych;
3. skatepark – Minirampa - 237 gło-
sów = 245,93 głosy skorygowane. 

w tegorocznej edycji zagłosowa-
ły 6182 osoby i tyleż głosów było 
ważnych. większość, bo 54% gło-
sujących to kobiety (2863), męż-
czyzn głosowało 2424, czyli 46%. 
ze względu na wiek 42% stanowi-
ły  osoby w  przedziale wiekowym 
od 30 do 45 lat, 36% głosujących to 
osoby poniżej 30 roku życia. 13% to 
ci mieszkańcy, którzy mają od 46 do 

60 lat. Najmniej było osób w wieku 
powyżej 60 roku życia  (9 %). 

* głosy  skorygowane – przelicz-
nik wyrównujący szanse między 
miejscowościami w danej grupie 
sołectw. Michał Juskowiak

„Skórzewo Skatepark - przez zabawę na Olimpiadę”, „Park wiejski w Gołuskach” i „Bezpieczny 
strażak - bezpieczna gmina” - to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu 
obywatelskiego

Zwycięskie projekty DBO
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O krwawej historii Lasów Zakrzewsko - Palędzkich

Paweł Jazy – zastępca wójta gminy Dopiewo, opowiedział o działa-
niach samorządu.

Uczestnicy Forum - od lewej: Marta Szczesiak -Ślusarek (IPN), prof. Lechosław B. Dworak, Małgorzata 
Rogal - Dropińska, dr hab Rafał Reczek - dyr. poznańskiego oddziału IPN), Robert Gaweł - wielkopolski ku-
rator oświaty, Tomasz Cieślak (IPN), Paweł Jazy - zastępca wójta gm. Dopiewo, Zofia Dobrowolska i Tomasz 
Kakolewski.

o gminie Dopiewo czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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– ładne, dobrze urządzone, prze-
stronne wnętrze, miła obsługa – mó-
wili mieszkańcy gminy pobiedziska, 
którzy w sobotę, 1 października, od-
wiedzili ośrodek zdrowia przy ul. ja-
giełły 41. inni dodawali: „jestem za-
dowolona, że przyszłam. zrobiłam 
badania, uzyskałam poradę. z pew-
nością będę korzystała z tego ośrod-
ka”. „polecamy ten ośrodek, bo do-
brze się zapowiada i jest blisko. Na 
wyjazd do poznania potrzeba dużo 
czasu, nie mówiąc o problemach z 
zaparkowaniem samochodu”.

w dniu otwarcia można było 
uzyskać poradę dietetyka, wyko-
nać badanie spirometryczne, eKG, 

zmierzyć ciśnienie, tętno, cukier, 
a także zaszczepić się przeciwko 
grypie i covid 19. jak  informuje 
szymon jankowski ze szpitala po-
dolany, placówka szczepi wszelkimi 
preparatami dostępnymi na rynku 
włącznie ze szczepionkami przypo-

minającymi,  czyli Moderna omi-
kron i pfizer omikron.

– Nasza współpraca z gminą po-
biedziska rozpoczęła się w czasie 
pandemii. trwa już prawie  dwa 
lata. Na zbudowanym w tych trud-
nych czasach zaufaniu, postanowi-
liśmy uruchomić przychodnię, filię 
szpitala podolany – mówi Doro-
ta  Fabisz,  prezes zarządu szpitala 
podolany. współpraca polegała na 
szczepieniu wszystkich chętnych 
przeciwko covid 19.

zdaniem ireneusza antkowiaka, 
burmistrza miasta i gminy pobie-
dziska, okres pandemii pokazał, 
jak bardzo mieszkańcy potrzebują 

specjalistycznej opieki medycznej. 
otwarcie nowej placówki ma skró-
cić drogę mieszkańców gminy po-
biedziska do lekarzy specjalistów.

tomasz cichocki, prokurent 
szpitala podolany, wyjaśnia że pla-
cówka czeka na rozpisanie przez 
Narodowy Fundusz zdrowia kon-
kursu, za którego sprawą w pobie-
dziskiej filii szpitala podolany za-
czną pracować lekarze specjaliści.

– procedura konkursowa trwa 6 
tygodni – dodaje tomasz cichoc-
ki. specjaliści powinni pojawić się 
w gabinetach pod koniec tego roku. 
w placówce przy jagiełły 41 moż-
na już składać deklarację wyboru 

świadczeniodawcy.
– już teraz działać będzie  przy-

chodnia lekarza rodzinne-
go  z internistą oraz pediatrą. poz 
będzie  działał w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem zdrowia. 
inne specjalizacje: laryngologia, 
chirurgia ortopedia, kardiologia 
będą działały zarówno na podstawie 
kontraktu z NFz, jak i komercyjnie 
– dodaje Dorota  Fabisz,  prezes za-
rządu szpitala podolany. Red

w pobiedziskach otwarta została filia szpitala podolany. W pierwszym etapie działalności będzie 
to przychodnia lekarza rodzinnego

Nowa przychodnia zdrowia 
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przedstawiciele dziewięciu miejsco-
wości, w tym pobiedzisk, uczest-
niczyli  w spotkaniu  z okazji 90. 
rocznicy złamania kodów enigmy. 
organizatorem tego wydarzenia był 
urząd Marszałkowski wojewódz-
twa wielkopolskiego. o ludziach, 
którzy złamali niemiecki szyfr, bę-
dzie jeszcze w tym roku mowa z oka-
zji realizacji spektaklu o urodzonym 
w pobiedziskach antonim pallucie. 

w spotkaniu uczestniczyli re-
prezentanci Bydgoszczy, cieszyna, 
Kraszewic, pobiedzisk, poznania, 
sosnowca, szamotuł, warszawy 
i wyszkowa. jego celem było pod-
sumowanie działań podjętych przez 
miejscowości, z którymi związani 
byli Marian rejewski, jerzy różyc-
ki, Henryk  zygalski, Maksymilian 
ciężki, antoni palluth, Gwido lan-
ger, czyli pogromcy enigmy. 

– udało nam się stworzyć sztafe-
tę wystaw „eNiGMa. odszyfrować 
zwycięstwo” w 10 wersjach języ-
kowych,  które  zaprezentowaliśmy 
w 48 miejscach poza granicami 
polski – mówił marszałek Marek 
woźniak. 

ważnym punktem popularyzo-
wania kryptologów stało się po-
znańskie centrum szyfrów enigma. 
w pierwszym roku działalności, 

mimo pandemii i ograniczonych 
możliwości,  cse  odwiedziło 30 
tys. osób. Mariusz wiśniewski, za-
stępca prezydenta poznania, przy-
pomniał, że nie jest to klasyczne 
muzeum, ale centrum edukacyjne, 
w którym można się wiele nauczyć 
poprzez zabawę. 

przedstawiciele pozostałych 
ośrodków pokazali różne formy po-
pularyzowania kryptologów. Była 

mowa o grach – od planszowych 
po terenowe, rajdach, ławeczkach, 
nazwach ulic i rond. w niektórych 
miejscowościach organizowano 
dzień, w innych tydzień kryptolo-
gów. obchody przyjmowały formę 
turniejów szachowych lub informa-
tycznych. ważną formą populary-
zowania są publikacje książkowe 
i broszury. 

Burmistrz pobiedzisk ireneusz 

antkowiak opowiadał o spotka-
niach mieszkańców gminy z nieży-
jącym już jerzym palluthem, synem 
kryptologa. 

przypomniano też okoliczności 
odsłonięcia na budynku poczty pol-
skiej tablicy upamiętniającej anto-
niego pallutha, wspomniano o spo-
tkaniu z autorką książki „więcej niż 
enigma. Historia antoniego pallu-
tha” Beatą Majchrowską,  a także 

o miejskiej i rowerowej grze tere-
nowej „ludzie stąd”, w której kon-
struktor repliki enigmy jest ważną 
postacią. 

istotnym punktem samorządo-
wego spotkania było zwiedzanie 
centrum szyfrów enigma. uczest-
nicy wizyty w  cse  dowiedzieli się, 
że trwają przygotowania do premie-
ry widowiska o antonim  pallucie. 
Zdjęcia: R. Domżał i T. Chmielewski

Pobiedziska wśród popularyzatorów pogromców Enigmy

o gminie pobiedziska 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Otwarcie nowej pla-
cówki ma skrócić 
drogę mieszkańców 
gminy Pobiedziska do 
lekarzy specjalistów
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KórniK

senioralia 2022, które odbyły się 
w Kórniku 24 września, były okazją 
do zwrócenia uwagi na potrzeby 
i oczekiwania osób w jesieni życia 
oraz dostrzeżenia potencjału jaki 
drzemie w tej grupie. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objęło 
stowarzyszenie MaNKo – Głos se-
niora.

obchody rozpoczęły się  mszą 
św., w kościele pw. wszystkich 
Świętych w Kórniku sprawowaną 
przez ks. proboszcza w intencji 
seniorów gminy. Ks. proboszcz 
Grzegorz zbączyniak podkreślał 
jak ważne jest budowanie relacji, 
poświęcanie czasu na rozmowę 
z drugim człowiekiem. akcento-
wał również, że przed najstarszym 
pokoleniem pozostawiono zadanie 
przekazywania dobra i dzielenie się 
doświadczeniami. Mszę uświetnił 
śpiew chóru castellum cantas.

uroczystości kontynuowano na 
płycie rynku, gdzie burmistrz prze-
mysław pacholski w towarzystwie 

członka zarządu powiatu poznań-
skiego antoniego Kalisza oraz ks. 
proboszcza, dokonał uroczystego 
przekazania klucza do miasta na 
ręce przedstawicieli kórnickich se-
niorów – radzie seniorów oraz zo-
fii walerczyk i sabinie Hinc.

Na uczestników senioraliów 
oprócz występów artystycznych, 
czekały stoiska partnerów, któ-
rzy współtworzą politykę senio-
ralną m.in. przychodni lekarzy 
rodzinnych zdrowie w Kórniku, 
centrum Medycznego MedHart, 
regionalego ośrodka polityki spo-
łecznej w poznaniu, KGw Ferajna 
Dziećmierowo, posterunku policji 
w Kórniku, ops w Kórniku, KGw 
skrzynki, KGw Błażejewo, KGw 
Bnin, straży Miejskiej w Kórni-
ku, a także stoisko urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, gdzie można było 
oddać głos w Budżecie obywatel-
skim oraz złożyć wniosek o Kartę 
seniora. Nad bezpieczeństwem 
przybyłych osób czuwał ambulans 
stacji pogotowia ratunkowego 
z poznania, który zorganizował Ma-
rek templewicz.

prawdziwą gratką okazał się 
teatr Kulinarny, który na ogrom-

nej patelni przygotował jajecznicę 
z 2022 jaj. oczywiście z boczkiem 
i szczypiorkiem. zapach smażone-
go przysmaku unosił się po całym 
rynku i przyciągnął wielu smakoszy, 
którzy nie kryli zadowolenia. rów-
nież burmistrz przemysław pachol-
ski miał swój mały udział w przygo-
towaniu gigantycznej potrawy.

centralnym miejscem wydarze-
nia były jednak występy artystyczne, 
które przyciągnęły senioralną pu-
bliczność. Kórnicka orkiestra Dęta 
otwierała kulturalne doznania za-
bierając zebranych w podróż przez 
melodie znane nie tylko z ekranu. 
Mnóstwo pozytywnej energii prze-
kazali seniorzy ze wspaniałej sió-
demki, którzy pod okiem Magdale-
ny pawlaczyk przygotowali pokaz 
mody senior Fashion look! pre-
zentowali stroje rodem z lat 70, wy-
ciągnięte z dna szafy, które budziły 
podziw także wśród młodszej części 
publiczności. Kolejnym punktem 
programu był występ senioritek, 

które zaprezentowały „piosenki 
z Kuferka” - po nich pojawił się pe-
łen uroku tomasz Grdeń, prezen-
tując doskonałe połączenie „Męż-
czyzny, kontrabasu i śmiechu”. 
przysłowiową wisienką na torcie 
okazał się występ gwiazdy wieczoru 
- laureatki the Voice senior - Bar-
bary parzęczewskiej. oczarowała 
ona publiczność głosem i osobowo-
ścią. razem z leszkiem Bonarem, 
redaktorem telewizyjnym tV łódź, 
odkryła przed zebranymi tajemnice 
swojej telewizyjnej przygody. Mo-
bilizowała by walczyć o spełnienie 
marzeń niezależnie od wieku. pio-
senkarka po koncercie czekała na 
fanów, z radością odpowiadała na 
pytania, rozdawała autografy i po-
zowała do wspólnych zdjęć. całość 
wydarzenia prowadził na scenie 
robert jankowski, który wraz z Ka-
tarzyną płaczek koordynował se-
nioralia z ramienia Domu integracji 
Międzypokoleniowej. 
DIM

26 września burmistrz Kórni-
ka przemysław pacholski razem 
z komendantem gminnym osp 
Kórnik andrzejem szycem uroczy-
ście wręczyli sprzęt i umunduro-

wania strażackie dla osp czmoń, 
osp Kórnik, osp Kamionki, osp 
szczytniki, osp radzewo, osp ro-
bakowo.

wartość zakupionego przez 

urząd wyposażenia wyniosła 115 
909,30 zł. w uroczystości uczestni-
czył również robert skowron z wy-
działu straży Miejskiej i zarządza-
nia Kryzysowego. SK

Kórnickie Święto Seniora

Sprzęt i umundurowania strażackie dla OSP

24 września pod wielkim namiotem  
i obok niego zaprezentowali się: 
KoMBus sp. z o.o., pGK w Śremie 
sp. z. o.o., HiproMine s.a. roba-
kowo, Kcris oaza, osp Kórnik, 
Komisariat policji w Kórniku (zna-
kowanie rowerów), schronisko dla 
zwierząt w skałowie, straż Miejska 
w Kórniku, wojewódzki Fundusz 
ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w poznaniu, wielkopol-
ski park Narodowy, wielkopolskie 
centrum recyklingu - spółka z o.o. 
w jarocinie, Kórnickie stowarzysze-
nie ogończyk, Hufiec zHp Kórnik, 
KGw „Ferajna Dziećmierowo”, 
KGw Błażejewo i stowarzyszenie 
„Nasze Błażejewo”, słomiana pa-
sieka, KGw w skrzynkach, Król 
zbigniew-animacje, agnieszka 
zdziebkowska „azart”, anna Mar-
cinkowska „wełniaki”, adrian sma-
gło pandkaz, Nadleśnictwo Babki, 
KGw Bnin, regionalny inspektorat 
ochrony Środowiska, Dom sDŚ 
Gościnni, szpot, Koło łowiec-
ki „Kogut”, sołectwo Borówiec- 
Nowy, ośrodek pomocy społecznej 
Kórnik. 

prezentowano bardziej wydajny 
i ekologiczny sposób palenia w pie-
cu. Były też smakołyki: przygotowa-
na przez Koło łowieckie dziczyzna, 

ale też grochówka i wata cukrowa 
dla najmłodszych. sadownicy za-
pewnili dostawę przepysznych ja-
błek.

Na scenie prezentowali się Go-
ścinni, grupa animatori, a na za-
kończenie wystąpił Kuba szmaj-
kowski.

Do czołowa kursowała co godzi-
nę kolejka, dzięki której dzieciaki 
mogły zwiedzić punkt selektywnej 
zbiórki odpadów Komunalnych. 
Były „dmychańce”, gry, zabawy, 

konkursy i warsztaty budowania 
karmników.

jak zwykle największym powo-
dzeniem cieszyło się stoisko, na 
którym można było zużyte baterie 
i sprzęty wymienić na bony, za które 
w „szkółkach Kórnickich” można 
było otrzymać rośliny.

organizatorami Festynu był 
urząd Miasta i Gminy Kórnik, któ-
rego pracownicy licznie włączyli się 
w prace przygotowawcze i realizację 
imprezy. ŁG

po raz siódmy zorganizowano na placu Niepodległości 
w Kórniku Festyn ekologiczny

Festyn Ekologiczny
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o gminie Kórnik 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Na uczestników Senioraliów, oprócz występów 
artystycznych, czekały stoiska partnerów, 
którzy współtworzą politykę senioralną
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Na torze zameldowało się 175 za-
wodników, którzy do pokonania 
mieli prawie 5-kilometrową trudną 
trasę z licznymi przeszkodami. Naj-
szybciej z panów całą trasę przebył 
Marek szymczak z Brzeźna, który 
na mecie zjawił się z czasem 27:22 
Najszybszą z pań była Żaneta 
obara, która finiszowała z czasem 
35:31. Na mecie na zawodników 
czekał bogaty pakiet gastronomicz-
ny od osp Gułtowy, pań z panie, da-
leko jeszcze? oraz sap Nowakow-
scy, które przygotowały różnorodne 
wypieki oraz oprawa muzyczna. po 
wręczeniu nagród przez organizato-
rów dla najlepszych trzech zawod-
niczek i zawodników w klasyfikacji 
open nastąpiło wręczenie nagród 
w kategorii Mieszkanki i Miesz-
kańca Gminy Kostrzyn.  oprócz 
tych kategorii wręczono również 
nagrody dla najlepszych w kategorii 
Dzikowiska 2022 - zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. spośród wszystkich 
uczestników rozlosowano nagrody 
rzeczowe, a chętni mieli możliwość 
licytacji nagród ufundowanych 

przez sponsorów.  Dochód z loterii 
oraz licytacji został przekazany na 
rzecz sołtys sołectwa sanniki, któ-
rej dom w ostatnim czasie ucierpiał 
w skutek pożaru.

podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych w organizację 
tego biegu oraz za zabezpieczenie 
trasy wszystkim obecnym na biegu 
ochotniczym strażom pożarnym 

oraz atV Kostrzyn za przygoto-
wanie tej niezwykle wymagającej 
trasy! podziękowania również dla 
sponsorów oraz pracowników urzę-
du Miejskiego za wsparcie imprezy! 
AB

1 października w skałowie (gm. Kostrzyn) odbył się ostatni Bieg 
wieńczący Dzikowisko 2022 - Dziki Bieg w lesie

Dziki Bieg w Lesie
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20 października odbędzie się cap-
strzyk patriotyczny w 83. rocznicę 
rozstrzelania mieszkańców Kostrzy-
na, Nekli i okolic. początek o 18:15 
(zbiórka pod MGoK - ul. poznań-
ska 33 w Kostrzynie). w programie 
m.in. przemarsz uczestników spod 
MGoK ulicami: poznańską i Dwor-
cową do Domu Katolickiego, gdzie 
nastąpi złożenie kwiatów, a następ-
nie kontynuacja przemarszu uli-

cami Dworcową, szymańskiego 
i Średzką na rynek gdzie odbędą 
się główne uroczystości z apelem 
poległych oraz składaniem kwiatów 
przez delegacje. trasa marszu ma 
wymiar symboliczny, jest bowiem 
trasą, którą w ostatnią w swoim 
życiu drogę udawali się rozstrzela-
ni przez Niemców w październiku 
1939 r. mieszkańcy Kostrzyna, Ne-
kli i okolic. ŁS 

w rzeszowie odbyły się (25-28 
sierpnia) Mistrzostwa polski junio-
rów w szachach szybkich i Błyska-
wicznych. startująca w nich jagna 
smolińska (uKs „Goniec” Ko-
strzyn) zajęła odpowiednio 35 miej-
sce (4/11 pkt.) i 33 miejsce (5/13 
pkt). od 16 do 18 września w syp-
niewie odbyły się Mistrzostwa Mię-
dzywojewódzkie Młodzików. wzięło 
w nich udział trzech zawodników 
uKs „Goniec” Kostrzyn, zajmując 

następujące lokaty: Xii m. antoni 
rojek, XVii m. szymon jaskuła 
i XXVi m. aleksander adamski. 
szymon jaskuła wyrobił normę na 
iV kategorię, a antoni rojek wyro-
bił normę na iii kategorię szachową. 

w tym samym miejscu, od 18.09. 
do 25.09. odbyły się strefowe elimi-
nacje do Mistrzostw polski junio-
rów i Młodzików. startująca w nich 
Maja płóciennik zajęła Xii miejsce 
w grupie dziewcząt do lat 9. PS

w ramach prac wysiewana jest 
nowa trawa. Kolejnymi etapami 
będą nasadzenia drzew miododaj-
nych oraz odtworzenie boiska do 
piłki nożnej i siatkówki. ponadto 

powstaną także nowe instalacje: ty-
rolka i workout. inwestycja realizo-
wana z wniosku radnej Beaty Knop-
kiewicz, sołtys eweliny Kaszowskiej 
i rady sołeckiej sołectwa trzek. SM 

7 października Kostrzyńskie Kino za 
rogiem znajdujące się w Bibliotece 
publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn 
rozpoczęło świętowanie swoich 
pierwszych urodzin. Mieszkańcy 
mogli poznać kulisy powstania seria-
lu „alternatywy 4” oraz  wysłuchać 
wielu innych pasjonujących historii 
dotyczących małego i dużego ekra-
nu. wszystko to za sprawą spotka-

nia z januszem płońskim, jednym z 
trzech twórców popularnego niegdyś 
serialu, który punktualnie o 17 zawi-
tał w progi kostrzyńskiego kina. 

Natomiast w sobotę lokalni ki-
nomani świętowali razem z „Filo-
nek Bezogonkiem” oraz Marato-
nem Filmów stanisława Barei, na 
wszystkich uczestników czekała 
słodka niespodzianka. ŁS

4 października na stadionie lekko-
atletycznym przy szkole podstawo-
wej nr 2 w Kostrzynie odbyły się Mi-
strzostwa Gminy w  lekkoatletyce. 
przed przystąpieniem do rywalizacji 
uczestnicy mogli podziwiać układy 
choreograficzne wykonane przez 
dziewczęta z sp2 przygotowane 
przez trenerkę patrycję tojek. 

w zawodach wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych: z Kostrzy-
na (sp nr 1 oraz sp nr 2). organi-
zatorami zawodów był uKs olimp 
Kostrzyn, szkoła podstawowa nr 2 
w Kostrzynie oraz gmina Kostrzyn. 
celem zawodów, prowadzonych 

przez Mieczysławę zwierz z ra-
mienia uKs oliMp, było umożli-
wienie  sprawdzenia własnych 
umiejętności podczas rywalizacji 
sportowej. w zawodach brało udział 
80 uczniów z gminy - dziewczęta 
i chłopcy w trzech kategoriach wie-
kowych (z rocznika 2012 i młodsze, 
z rocznika 2010 – 2011 oraz z rocz-
nika 2008 – 2009).    uczniowie mo-
gli się sprawdzić w trzech konku-
rencjach: w technicznej -  skok w dal 
i dwóch konkurencjach biegowych  
60 m i 600 m w kategorii  dziewcząt 
i chłopców. Najstarsi uczestnicy 
(z rocznika 2008 - 2009) rywali-

zowali w czterech konkurencjach: 
w dwóch technicznych -  skok w dal 
i pchnięcie kulą oraz dwóch konku-
rencjach biegowych  60 m oraz 800 
m (dziewczęta) 1000 m (chłopcy). 

Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkę ufundowaną przez urząd 
Miejski w Kostrzynie. Medale dla 
pierwszych trzech zawodników 
w każdej konkurencji i katego-
rii wręczali: prezes zarządu uKs 
olimp renata lepczyk, wicedyrek-
tor sp nr 2 agnieszka Kubiak oraz 
przedstawiciel urzędu Miejskiego 
łukasz szał. 
RL

Capstrzyk Patriotyczny

Szachowe MP

Rewitalizacja boiska w Trzeku

Urodziny Kina Za Rogiem Mistrzostwa gminy w LA

 NASZ PATRONAT

Rocznik 2012 i młodsi:
Bieg 60m - dziewczęta:
1. Milena Ziętek              
2. Dorota Dąbrowska                               
3. Karina Kordylewska                              
Bieg 60m - chłopcy:
1. Wiktor Biały              
2. Oskar Witaszak     
3. Nikodem Leszner 
Skok w dal - dziewczęta:
1. Dorota Dąbrowska  
2. Wiktoria Sobieralska              
3. Jagna Dutkiewicz  
Skok w dal – chłopcy:
1. Oskar Witaszak              
2. Nikodem Leszner             
3. Aleksander Brygier 
Bieg 600m- dziewczęta:
1. Dąbrowska Dorota                    
2. Zuzanna Kwiatek                   
3. Julia Długosz                           

Bieg 600m - chłopcy:
1. Wiktor Biały             
2. Wiktor Foltynowicz 
3. Oskar Witaszak
Rocznik 2010 - 2011:
Bieg 60m - dziewczęta:
1. Maria Goździak                 
2. Amelia Stoińska                               
3. Dominika Piechowiak             
Bieg 60m - chłopcy:
1. Michał Pieczeniak             
2. Filip Forszpaniak 
3. Hubert Brukwicki 
Skok w dal - dziewczęta:
1. Maria Goździak                        
2. Dominika Piechowiak                             
3. Amelia Stoińska                            
Skok w dal – chłopcy:
1. Hubert Brukwicki
2. Filip Forszpaniak             
3. Mateusz Korcz              

Bieg 600m- dziewczęta:
1. Amelia Stoińska                      
2. Martyna Piotrowska                     
3. Maja Kaczmarek                             
Bieg 600m - chłopcy:
1. Hubert Brukwicki
2. Filip Forszpaniak               
3. Mateusz Korcz
Rocznik 2008 - 2009:
Bieg 60m - dziewczęta:
1. Anna Wesołowska                       
2. Oliwia Tórz                             
3. Kasia Stolińska                         
Bieg 60m - chłopcy:
1. Igor Dolata
2. Oskar Pikiński 
3. Kamil Nowak 
Skok w dal - dziewczęta:
1. Anna Wesołowska                             
2. Zuzanna Szwed                                  
3. Zofia Guzińska                                   

Skok w dal – chłopcy:
1. Dawid Janus 
2. Iwan Postelniak 
3. Władimir Pasechka 
Pchnięcie kulą – dziewczę-
ta:
1. Zofia Guzińska                                
2. Kasia Stolińska                                
3. Marta Bilińska                             
Pchnięcie kulą – chłopcy:
1.  Oskar Pikiński 
2. Dominik Kramarczyk 
3. Igor Dolata 
Bieg 800m - dziewczęta:
1. Anna Wesołowska                                   
2. Oliwia Tórz                                         
3. Zuzanna Szwed                                      
Bieg 1000m - chłopcy:
1. Dawid Janus 
2. Igor Dolata 
3. Iwan Postelniak 

Wyniki zawodów

o gminie Kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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Swarzędz

zakończyła się rewitalizacja stre-
fy rekreacji na os. raczyńskiego 
w swarzędzu. cały ten teren został 
uporządkowany, wykonane zostaną 
nowe, dodatkowe nasadzenia drzew 
oraz krzewów i kwiatów. powstał 
plac zabaw dla najmłodszych. Nie 
zabrakło również ławeczek, na któ-
rych można odpocząć. w upalne 
dni mieszkańców chłodzić może 
woda ze specjalnie zaprojektowa-
nych zamgławiaczy, jest też miejsce 
dla miłośników rolek i wrotek. 

wykonawca tej inwestycji to fir-
ma Garte sp. z o.o. ze swarzędza, 
a koszt wyniesie 513.690,46 zł.

projekt zrealizowany został z Bu-
dżetu obywatelskiego Gminy swa-
rzędz z 2021 r. MW 

już po raz ósmy mieszkańcy miasta 
i gminy swarzędz mogli zagłoso-
wać na oddolne inicjatywy miesz-
kańców, które zostały zgłoszone w 
ramach Budżetu obywatelskiego 
Gminy swarzędz na rok 2023 w for-
mie projektów. w tegorocznym gło-
sowaniu, które odbyło się od 20 lip-
ca do 7 września 2022 r. w systemie 
on-line udział wzięło 6405 osób. 
łącznie oddano 16588 głosów na 4 
projekty główne, 6 projektów lokal-
nych i 11 projektów dodatkowych. 

poniżej przedstawiamy zwycię-
skie projekty, które zostaną podda-

ne realizacji w 2023 roku: 
Projekty główne: 
- budowa boiska wielofunkcyjne-

go w rabowicach - 2471 głosów; 
Projekty lokalne: 
- budowa oświetlenia w ulicy Fali-

stej w paczkowie - 1541 głosów; 
- projekt budowy drogi rowerowej 

i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 
na odcinku od ul. Kirkora do ul. so-
śnickiej - 1413 głosów; 

- utwardzenie parkingu przy 
świetlicy w zalasewie - 729 głosów; 

Projekty dodatkowe: 
- projekt parkingu przy szkole 

podstawowej nr 2 w swarzędzu - 
1148 głosów; 

- wymiana ogrodzenia przy świe-
tlicy wiejskiej w zalasewie - 880 
głosów; 

- strefa relaksu dla naszych senio-
rów czyli tor do gry w bule, stoliki 
szachowe i stoliki do gry w chińczy-
ka - 720 głosów; 

-  budowa chodnika w wierzonce 
przy ul Gminnej 11 i 13 pt. „Bez-
pieczny mieszkaniec osiedla” - 589 
głosów. 

Gratulujemy autorom wszystkich 
wybranych projektów! WPR 

we wrześniu przedstawiciele swa-
rzędzkiego samorządu gościli w nie-
mieckiej Dolnej saksonii. Głównym 
celem tej wizyty było podpisanie de-
klaracji o zamiarze kontynuowania 
współpracy partnerskiej pomiędzy 
gminą swarzędz a miastem ron-
nenberg. 

Mając na uwadze powyższą 
współpracę, jako wyraz chęci za-
cieśnienia i poszerzania dobrych, 
wzajemnych relacji, rada Miejska 
w swarzędzu podjęła w tym zakresie 
stosowną uchwałę. 

polsko - niemieckie bliskie i przy-
jazne stosunki trwają już od ponad 
30 lat. więź między miastami roz-
poczęła się w 1991 roku, jednak ze 
względu na sytuację pandemiczną, 
uroczyste obchody zaplanowa-
ne w roku ubiegłym nie doszły do 
skutku. podczas wizyty burmistrz 
miasta i gminy swarzędz Marian 
szkudlarek otrzymał honorowe 
obywatelstwo - najwyższe wyróżnie-
nie miasta ronnenberg za wybitne 
zaangażowanie na rzecz partner-
stwa miast. WPR 

Rewitalizacja strefy rekreacji

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz Ponad 30 lat współpracy 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma  straBaG sp. z o.o., która pod-
jęła się zadania za 19.383.573,07 zł. 
okres realizacji ustalono na 370 
dni. Burmistrz swarzędza Marian 
szkudlarek podpisał już umowę 
w tej sprawie. Budowa rozpocznie 
się niezwłocznie.

rozbudowa ulicy Grudzińskiego 
i pszennej to bardzo ważna inwe-
stycja, w wyniku której sołectwa po-
łożone we wschodniej części gminy 
będą o wiele lepiej skomunikowane 
ze swarzędzem, a ruchliwa ulica 
wrzesińska zostanie odciążona. 
z rządowego Funduszu polski ład 
- program inwestycji strategicz-
nych przyznano nam na ten cel 17,5 
mln zł. 

oto podstawowe informacje na 
temat zakresu tej inwestycji:

- łączna długość: 1430 m,
- ul. zygmunta Grudzińskiego 

w swarzędzu - droga powiatowa nr 
2504p (65 m), ul. zygmunta Gru-
dzińskiego w jasinie - droga gminna 
(759 m), ul. pszenna w łowęcinie - 
droga gminna (606 m),

- szer. jezdni asfaltowej 6 m,
- po północnej stronie ciąg pie-

szo-rowerowy asfaltowy o szer. 3 m,

- po południowej stronie chodnik 
z kostki brukowej o szer. 2 m,

- w ramach zadania powstanie 
rondo o średnicy zewnętrznej 36 m 
w miejscu planowanego przebiegu 
obwodnicy miasta swarzędz.

inwestycja obejmuje również:
- przebudowę przepustu drogo-

wego, 
- budowę zabezpieczenia gazo-

ciągu, 
- budowę kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej, 
- budowę i przebudowę sieci wo-

dociągowej, 
- usunięcie kolizji z gazociągiem, 
- przebudowę oświetlenia ulicz-

nego,
- przebudowę sieci elektroenerge-

tycznych, 
- budowa kanału technologiczne-

go
- usunięcie kolizji z siecią teleko-

munikacyjną.
za rok o tej porze będzie już moż-

na jeździć nową, całkowicie przebu-
dowaną ulicą. 
MW

rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony mający wyłonić 
wykonawcę inwestycji pod nazwą „Rozbudowa 
ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej 
w Łowęcinie”

Prawie 20 mln na ulice
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Firma jacK-BuD polska sp. 
z o.o. z poznania proponując kwo-
tę 12.981.977 zł wygrała przetarg 
na budowę integracyjnego ośrod-
ka rehabilitacji i terapii dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w swarzędzu, 
który do jesieni 2023 r. zbudowa-
ny zostanie w sąsiedztwie szkoły 
podstawowej nr 3. Na realizację tej 
bardzo potrzebnej inwestycji gmina 
swarzędz ma otrzymać 12,5 mln zł 
z rządowego Funduszu polski ład. 

Budynek (o powierzchni zabu-
dowy 1037,25 m2, powierzchnia 
użytkowa 852,54m2) został zapro-
jektowany jako parterowy obiekt 
z promieniście rozchodzącymi się 
skrzydłami przewidzianymi dla 
poszczególnych funkcji (admini-
stracja, terapia dzieci młodszych, 
zajęcia dzienne dla dorosłych, reha-
bilitacja i fizykoterapia) wszystkie 

z udogodnieniami dla osób niepeł-
nosprawnych.

w środku budynku zaprojek-
towano szatnie i toalety, a wokół 
ogólnodostępny hol, gdzie będą 
oczekiwać rodzice i odbywać się 
będą wystawy prac podopiecznych 
i imprezy integracyjne. 

jedno ze skrzydeł przeznaczone 
jest na terapię w postaci ćwiczeń 
fizycznych i hydroterapie oraz ma-
saży i zostało zaprojektowane tak, 
aby można było wykorzystać je ko-
mercyjnie nawet, gdy ośrodek jest 
nieczynny.

wokół budynku przewidziano 
teren rekreacyjny dla integracyj-
nych zajęć podopiecznych ośrodka: 
ogródek warzywny, stoły piknikowe, 
ścieżka sensoryczna, boisko do gry 
w boule, siłownia dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych. MW

Integracyjny ośrodek dla 
dzieci niepełnosprawnych

Wizualizacja Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu
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14 dopiewo

artyści zagrali koncerty m.in. 
w Domu pomocy społecznej w miej-
scowości saint Brice en cogles, 
gdzie byli wyczekiwani przez tam-
tejszych podopiecznych. wystąpili 
też w  kościele parafialnym st-pier-
re na skalistej wyspie pływowej 
w  zatoce Mont-saint-Michel, na 
kanale la  Manche. Kulminacyjnym 
punktem wizyty w  Maen roch była 

niedziela, kiedy podczas porannej 
mszy św.,   chór zapewnił oprawę 
muzyczną. po południu, w  tym sa-
mym kościele, odbył się koncert 
trzech zaprzyjaźnionych chórów: 
chóru Bel canto (Dopiewo, wiel-
kopolska, polska), chóru ziemi 
coglais (Maen roch, Bretania, 
Francja), chór Konserwatorium 
Mayenne (Kraj loary, Francja). Ko-

ściół wypełnił się po brzegi meloma-
nami z okolicznych miejscowości, 
a wspólne koncertowanie trwało 
prawie trzy godziny. Każdy z chórów 
zaprezentował własny repertuar, 
a w podsumowaniu chóry zaśpie-
wały razem utwory, które ćwiczyły 
wcześniej podczas  czterech dni 
warsztatów - m.in.: „les champs-
-elysees”, „se canto”, „Hej sokoły” 

czy „szła dzieweczka do laseczka”.
Dzięki tej współpracy, w obu gmi-

nach odbywa się aktywizacja senio-
rów (chórzystów), którzy nawiązują 
kontakty, uczą się wspólnie języków 
obcych i  pielęgnują więzi  polsko-
-francuskie. 

inaczej zaznaczony fragment:
chór „Bel canto” jest stowarzy-

szeniem. powstał w 2004 r. zrze-

sza 30 śpiewaków. w ciągu 18 lat 
przez jego szeregi przewinęło się 
ok. 60 osób. Dopiewianie mają na 
koncie występy w kraju i za granicą. 
uświetniają liczne wydarzenia, pre-
zentując utwory rozrywkowe, ludo-
we, kościelne i patriotyczne.

wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych gminy Dopie-
wo. Michał Juskowiak

Koncertami w partnerskiej francuskiej gminie Maen roch, chór Gminy Dopiewo „Bel canto”
na przełomie września i października współpracę i przyjacielskie kontakty z chórem Coglais w Bretanii

Chór Bel Canto śpiewał w Bretanii

20 lat z Astrid LindgrenNoc w bibliotece
Była pierwszą szkołą w polsce, która 
wybrała sobie jako patronkę – astrid 
lindgren. Niedawno  szkoła pod-
stawowa w  Dąbrowie świętowała 
20-lecie nadania imienia szwedzkiej 
pisarki, autorki takich bestselerów 
dla dzieci jak „Fizia pończoszanka” 
czy „Dzieci z Bulerbyn”.

Kulminacyjnym momentem jubi-
leuszu było uroczyste uruchomienie 
nowego sprzętu rekreacyjnego na 
boisku szkolnym m.in. tzw. tyrolki, 
która powstała dzięki aktywności 
rady rodziców. symbolicznego 
przekazania do użytku dokonali: 
paweł jazy – zastępca wójta gminy 
Dopiewo, elżbieta  zapłata-szwe-
dziak - dyrektor szkoły, anna skwa-
ra - obecna i Katarzyna wojcieszyk 
ustępująca przewodnicząca rady 
rodziców, jakub Machlik - absol-
went szkoły podstawowej oraz jeden 
z uczniów z klasy 3c. podczas festy-
nu nie zabrakło m.in. występów ar-
tystycznych, konkursów, dmuchań-
ców i smakołyków.

astrid lindgren  urodziła się  14 
listopada  1907  w  Vimmerby, zmar-
ła  28 stycznia  2002  w  sztokhol-
mie  – szwedzka pisarka, autorka 
szeregu popularnych  powieści 
dla dzieci i  młodzieży, m.in.  Fi-
zia pończoszanka  (1945),  Dzie-
ci z  Bullerbyn  (1947),  Mio, mój 
Mio  (1954),  Karlsson z  Da-
chu  (1955),  emil ze smalan-

dii  (1963),  Bracia lwie ser-
ce  (1973), laureatka  Nagrody im. 
Hansa christiana andersena (1958) 
i  right livelihood award  (1994), 
odznaczona  orderem uśmie-
chu  (1978); od 2003 przyznawana 
jest międzynarodowa Nagroda lite-
racka im. astrid lindgren (2002) za 
wybitną twórczość dla dzieci i mło-
dzieży. MJ

Viii edycja Nocy Bibliotek pod ha-
słem „to się musi powieść” odby-
ło się 1 października w bibliotece 
w Dopiewie. 

ogólnopolska akcja przekonują-
ca do czytania poprzez promocję lo-

kalnych bibliotek jako najbliższych 
miejsc spotkań z kulturą i z róż-
norodnymi zasobami spotkała się 
z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców gminy. 
Łukasz Mańczak 
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Drugiej takiej pary tak na scenie, jak 
i w życiu ze świecą szukać. początek 
jej drogi muzycznej wyznaczają 
skrzypce, jego – saksofon. zamiast 
na instrumenty, postawili jednak na 
śpiew. i całe szczęście. 29 września 
agnieszka i wojciech sokolniccy 
na zaproszenie Miejsko-Gminnego 
ośrodka Kultury wystąpili w kinie 
„wielkopolanin”. Bukowskiej pu-
bliczności zaproponowali podróż z 
przebojami operowymi, operetko-
wymi i musicalowymi. 

rozśpiewanej parze na pianinie 
towarzyszył piotr Niewiedział. te-
nora Voytka „soko” sokolnickie-
go (jak scenicznie przedstawia się 
pan wojciech) mieliśmy już okazję 
posłuchać podczas kwietniowego 

„Koncertu nadziei” w hali osir – 
z Miłoszem Gałajem i Mikołajem 
adamczakiem tworzą bowiem zna-
ny i lubiany, nie tylko w polsce, ter-
cet tre Voci. z kolei pani agnieszka 
również współtworzy tercet sopra-
nissimo, natomiast z mężem woj-
ciechem występują jako „sokolnic-
cy Duett”. 

tym razem ów duet przybliżył 
nam najpiękniejsze utwory rodem 
z oper  i filmów. ich muzyczne 
interpretacje zasłużenie zostały 
nagrodzone owacjami na stojąco 
przy pełnej kinowej sali. projekt 
został zrealizowany dzięki wspar-
ciu starostwa powiatowego w po-
znaniu. 
Izabela Dachtera-Walędziak

Owacje na stojąco 
dla „Sokolniccy Duett”

Na jubileusz 100-lecia klubu zapro-
szono prawie pół tysiąca gości. – 
w ten sposób chcieliśmy im podzię-
kować za to, co zrobili dla naszego 
klubu – mówił prezes MKs patrii 
jakub tonder. zaproszono między 
innymi przedstawicieli samorzą-
dów: gminnego i powiatowego, 
a także reprezentantów polskiego 
związku piłki Nożnej, zaprzyjaź-
nionych klubów oraz instytucji, pla-
cówek, firm, z którymi na co dzień 
klub współpracuje. jednak główny-
mi bohaterami gali byli sportowcy 
i działacze klubu, młodzi reprezen-
tanci i trenerzy oraz kibice i sympa-
tycy patrii, którzy licznie przybyli na 
uroczystość.

uroczystość rozpoczęto od pre-
zentacji nowego sztandaru MKs pa-
trii – ten ważny symbol klubu mógł 
powstać dzięki dobrej woli darczyń-
ców, którzy finansowo wsparli tę 
inicjatywę. rocznicowa gala była 
też dobrą okazją do uhonorowania 
wszystkich zasłużonych dla MKs 
patrii, a tych nie brakowało. ich li-
sta jest długa, co najlepiej świadczy 
o tym, że władze patrii nie chciały 
nikogo pominąć. Nominowano też 

nowych członków honorowych, 
których zasługi należało szczególne 
wyróżnić.

Długa była lista gości, którzy 
licznie składali gratulacje, dyplo-
my i listy. wicestarosta poznański 
tomasz łubiński życzył klubowi 
stabilizacji finansowej, dużej liczby 
sponsorów, dobrej kadry trener-
skiej, rodziców wspierających swo-

je pociechy, kibiców na trybunach 
i zawodników osiągających sukce-
sy sportowe.  zaś burmistrz paweł 
adam zadeklarował, że gmina chce 
zapewnić patrii jak najlepsze wa-
runki rozwoju. – jesteśmy w trakcie 
przygotowywania koncepcji moder-
nizacji, może budowy nowej bazy 
sportowej: nowoczesnego zaplecza 
socjalno-sanitarnego z pomieszcze-

niami dla zawodników, trenerów, 
sędziów, też krytej trybuny ze stano-
wiskiem komentatorskim. w przy-
szłorocznym budżecie gminy planu-
jemy zabezpieczyć środki finansowe 
na przygotowanie dokumentacji 
projektowej, a następnie będziemy 
się starać o dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych.

w holu osir otwarto retrospek-

tywną wystawę pokazującą historię 
bukowskiego klubu. Na ekspozycji 
licznie prezentowane były grupowe 
zdjęcia zawodników, też pamiątki, 
puchary, kroniki. 

uroczystą galę uświetnił występ 
dobrze znanej bukowskiej publicz-
ności Katarzyny starosty z zespo-
łem the Move.
Edyta Wasielewska
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patria Buk – miejski klub sportowy, który znalazł trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń bukowskich 
kibiców, obchodził 100-lecie powstania 

MKS Patria świętował 100-lecie

Prezentacja nowego sztandaru MKS Patrii.

Historia bukowskiego klubu na zdjęciach i…

Katarzyna Starosta z zespołem The Move. 

Burmistrz Paweł Adam przeka-
zał Patrii piłkę, na której podpi-
sali się bukowscy radni. 

...pucharach.

 NASZ PATRONAT
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