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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

Rusza przebudowa ul. Kolejowej w Poznaniu. STR. 4
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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!

Powstaje nowa kładka 
przez Wartę 
Budowa kładki pieszo-rowerowej w Owińskach jest 
na półmetku. To jedna z flagowych inwestycji gminy 
Czerwonak i Metropolii Poznań. Str. 9
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2 KrótKo z powiatu

instytut skrzynki ogłasza konkurs 
pod nazwą „Niepospolite kompozy-
cje kulinarne. tradycja i współcze-
sność”, edycja: „potrawy z gęsiny”. 
Jego celem jest wyłonienie i wyróż-
nienie najciekawszych przepisów na 
potrawy z gęsiną w roli głównej oraz 
promocja tradycji przygotowywania 
dań z tego mięsa w okresie obcho-
dów imienin św. Marcina. ocenie 
podlegać będą przepisy oraz zdjęcia 
gotowych dań. w konkursie mogą 
uczestniczyć wszyscy pełnoletni 
mieszkańcy powiatu poznańskiego, 
miasta poznania i wielkopolski, 
a także restauracje, gospodarstwa 
agroturystyczne, koła gospodyń 
wiejskich i inne obiekty gastrono-
miczne. oceniane i punktowane 

będą wyjątkowość i niepowtarzal-
ność przepisów, nawiązania do tra-
dycji i historii – w tym rodzinnej, 
regionalność i okazjonalność.

Zgłoszenia konkursowe nale-
ży przesłać e-mailem najpóźniej  
10 listopada 2022 r. Na zwycięz-
ców czekają ufundowane przez 
instytut skrzynki nagrody finan-
sowe   o wartości 200, 300 i 500 zł, 
vouchery do muzeum w szrenia-
wie oraz upominki od powiatu po-
znańskiego. więcej informacji na 
stronie www.smakipowiatupoznan-
skiego.pl/konkurs-niepospolite-k-
ompozycje-kulinarne-tradycja-i-
wspolczesnosc-edycja-potrawy-z-
gesiny. 
TS

starosta poznański Jan Grabkowski 
wraz z burmistrzem puszczykowa 
andrzejem Balcerkiem uroczyście 
odsłonili tablicę upamiętniającą 
przyznanie dworcowi w puszczy-
kowie głównej nagrody w konkur-
sie „Zabytek Zadbany a.D.2021”, 
w kategorii „architektura i budow-
nictwo drewniane”. Konkurs jest 
organizowany przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
wraz z Generalnym Konserwatorem 
Zabytków, a jego głównym celem 
jest promocja opieki nad cennymi 
obiektami poprzez propagowanie 
najlepszych wzorów ich konserwa-
cji, utrzymania i zagospodarowa-
nia.

– przyznając nagrodę dworcowi 
w puszczykowie pośrednio docenio-
no również powiat poznański – pod-
kreślał Jan Grabkowski. – to zresztą 
wielka przyjemność móc wspierać 
takie inwestycje, ponieważ dzięki 
temu powstają w naszym regionie 
kolejne piękne obiekty. Jako powiat 
dbamy o zabytki. tylko w tym roku 
na ich remonty przeznaczyliśmy 
2,5 miliona złotych. taki poziom fi-
nansowania chcielibyśmy utrzymać 
także w następnych latach – dodał 
starosta poznański.

właścicielami pochodzące-
go z początku XX wieku dworca 
w puszczykowie są Katarzyna i Zbi-
gniew Bekasiakowie. – Zachęcam 
wszystkich do inwestowania w za-
bytki. Nie jest to wprawdzie proste, 
pochłania sporo czasu i jeszcze wię-

cej nakładów finansowych, ale przy-
nosi wielką satysfakcję. Dzięki temu 
ratujemy przecież dla przyszłych 
pokoleń obiekty o dużej wartości 
historycznej. wyremontowanie 
dworca nie byłoby jednak możliwe 
bez wsparcia powiatu poznańskiego 
i miasta puszczykowa – powiedziała 
Katarzyna Bekasiak.     

warto przypomnieć, że prace 
przy budynku dworca w puszczy-
kowie dofinansowywane były przez 
powiat poznański od 2013 aż do 
2021 roku, na kwotę blisko 180 000 
złotych. wyremontowany został 
zegar oraz wieża zegarowa, drew-
niane okna, kominy, instalacja od-
gromowa i elektryczna. renowacji 
poddana została również drewniana 

elewacja budynku. położono także 
nową warstwę pokrycia dachowego. 
NS

– stanowicie pomost do lepsze-
go jutra. Kiedy w pracy towa-
rzyszy wam pasja i energia, wy-
ławiacie prawdziwe talenty oraz 
potraficie sprawić, że młode po-
kolenia są ciekawe życia. Życzę 
wam siły, mocy, i wiary w to, że 
edukacja jest najważniejsza – 
mówił starosta podczas spotka-

nia z nauczycielami i dyrektora-
mi szkół, specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych oraz 
poradni psychologiczno-peda-
gogicznych prowadzonych przez 
samorząd.

Uroczystość zorganizowano 
w starostwie powiatowym w po-
znaniu. Była ona doskonałą oka-

zją, aby zaproszonym gościom 
podziękować za ich codzienną, 
trudną i odpowiedzialną pracę.

– Jak sięgam pamięcią Dzień 
Nauczyciela, bo tak kiedyś to 
święto potocznie nazywano, za-
wsze był wyjątkowo radosny. 
Zarówno dla pedagogów, jak 
i uczniów. teraz tej radości jakoś 

nie zauważam – powiedział sta-
rosta. – Z przerażeniem patrzę na 
to, co się dzieje w edukacji, która 
pod rządami ministra przemysła-
wa Czarnka toczy się po równi po-
chyłej i obecnie jest w bardzo złym 
stanie – podkreślał Jan Grabkow-
ski na spotkaniu z przedstawicie-
lami oświaty.

w dowód uznania za szcze-
gólne osiągnięcia organizacyjne, 
a także dydaktyczno-wycho-
wawcze, starosta poznański oraz 
przewodniczący Komisji oświa-
ty i wychowania rady powiatu 
w poznaniu Zbigniew Jankowski 
wręczyli wyróżnionym nagrody 
finansowe. TS

Z okazji Dnia edukacji Narodowej Jan Grabkowski, starosta poznański, spotkał się z pedagogami 
z placówek prowadzonych przez powiat poznański

Powiat docenił nie tylko nauczycieli
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Lubisz gotować? Możesz 
zdobyć 500 zł

Wypiękniał, zachwycił i wygrał
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Dworzec kolejowy w Puszczykowie.

w ostatnim 10-leciu nagrody 
„Zabytek Zadbany” otrzymały 
także: 
• zespół pałacowo-parkowy w 
Gułtowach,
• Park Orientacji Przestrzennej 
w owińskach,
• dworzec kolejowy w Puszczy-
kówku,
• pałac w Rogalinie,
• wieża ciśnień w Biedrusku,
• pałac w Jankowicach.

Zabytek Zadbany
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poznań

reKlaMa

stare platformy zostały rozebrane 
i wybudowane na nowo w ramach 
inwestycji polegającej na przebu-
dowie ul. Święty Marcin i al. Mar-
cinkowskiego na odcinku od ul. 
ratajczaka do pl. wolności. Zgod-
nie z zapowiedziami udostępnione 
zostaną jeszcze w tym miesiącu. 
aktualnie tramwaje zawracają na 
al. Marcinkowskiego, a od 29 paź-
dziernika będą mogli tu wsiadać 
i wysiadać pasażerowie. w listopa-
dzie będą się jeszcze toczyły prace 
związane z wiatami. 

pasażerowie będą mieli do dys-
pozycji oba przystanki, z tym że 
przystanek po południowej stro-
nie al. Marcinkowskiego (przy 
Galerii MM) będzie traktowany 
jako pierwszy na trasie w kierun-
ku Dębca/starołęki, natomiast 
przystanek po prawej stronie 
(przy gmachu Narodowego Banku 
polskiego) będzie przystankiem 

końcowym dla tramwaju jadącego 
z Dębca/starołęki.

pozostałe prace związane z tym 
zakresem programu Centrum są 
bardzo zaawansowane. wykonaw-

ca kontynuuje roboty polegające na 
układaniu nowej nawierzchni jezd-
ni i chodników. instaluje także sieć 
trakcyjną dla tramwajów na ul. Św. 
Marcin między ul. ratajczaka a al. 

Marcinkowskiego. w ostatnim cza-
sie zamontował również fundamen-
ty rzeźby stela Heinza Macka przy 
Muzeum Narodowym. 
PIM/ZTM/AW

od soboty, 29 października, tramwaje linii numer 9 i 13 będą się zatrzymywać na zmodernizowanych 
przystankach na al. Marcinkowskiego. obie linie będą wydłużone odpowiednio z przystanku plac wiosny 
ludów i wrocławska do alei Marcinkowskiego. Znacznie usprawni to dojazd do centrum miasta  
- zwłaszcza do wschodniej części ulicy Św. Marcin lub Placu Wolności

Łatwiejszy dojazd tramwajem 
do centrum
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Linia nr 9 - trasa od 29 paź-
dziernika (tłustym drukiem za-
znaczono zmieniony fragment)
DĘBieC pKM - 28 Czerwca 
1956 r. - Górna wilda - Kró-
lowej Jadwigi - strzelecka - pl. 
wiosny ludów - MARCIN-
KOWSKIEGO
Linia nr 13 - trasa od 29 paź-
dziernika (tłustym drukiem za-
znaczono zmieniony fragment)
starołĘKa pKM - Zamen-
hofa - Jana pawła ii - Kórnicka 
- Mostowa - pl. Bernardyński 
- podgórna - wrocławska - 
MARCINKOWSKIEGO
przypominamy, że od 3 paź-
dziernika tramwajem linii nr 
98 można dojechać w rejon pl. 
Cyryla ratajskiego.  

Linie nr 9 i 13 

informacji z poznania 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Pasażerowie komunikacji miejskiej łatwiej dojadą do centrum miasta.
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trwa Badanie Klimatu rowero-
wego. Może w nim wziąć udział 
każdy mieszkaniec danego miasta 
lub gminy - bez względu na to, czy 
korzysta z roweru często, czy tylko 
sporadycznie. ankiety można wy-
pełnić do końca roku. po dwóch ty-
godniach najwięcej osób wypowie-
działo się w poznaniu.

Żeby stolica wielkopolski była 
brana pod uwagę w Badaniu Kli-
matu rowerowego, do końca 2022 
roku powinno być wypełnionych 
przynajmniej 200 ankiet. wynik ten 
został przekroczony już kilka dni po 
rozpoczęciu badania. obecnie po-
znań przewodzi wśród wszystkich 
miast w polsce z liczbą 705 ankiet. 
to więcej niż podczas całego bada-
nia w 2020 r.. w Metropolii poznań 
jest ich już z kolei 1450, czyli prawie 
połowa wykonanych w całym kraju 
(2960 respondentów).

Badanie Klimatu rowerowego, 
które prowadzone jest równolegle 
w innych europejskich krajach, po-
szukuje odpowiedzi na pytania: Czy 
twoja miejscowość odnosi się z ser-

cem do ruchu rowerowego? Czy jaz-
da rowerem w twojej miejscowości 
sprawia radość, czy jest raczej źró-
dłem stresów? europejskie Badania 
Klimatu rowerowego 2022 są pró-
bą zebrania opinii o jakości warun-
ków korzystania z roweru w polsce. 
realizuje je polska Unia Mobilności 
aktywnej (pUMa) w porozumieniu 
z innymi organizacjami rowerowy-
mi europy, zrzeszonymi w europej-
skiej Federacji Cyklistów (eCF).

wyniki umożliwią stworzenie 
rankingu Miast przyjaznych rowe-
rzystom, czyli wielowymiarowego 
obrazu sytuacji osób korzystają-
cych z rowerów w poszczególnych 
miastach i gminach w polsce, dając 
możliwość wsparcia argumentów 
na rzecz poprawy warunków jazdy 
i jakości przestrzeni publicznych.

Badania w polsce będą robione co 
dwa lata. ta cykliczność jest ważna, 
żeby można było obserwować tren-
dy w danym mieście czy gminie.

w pierwszej edycji w 2020 r. 
uczestniczyło 90 miast i gmin z całe-
go kraju. Udział, podobnie jak dwa 

lata temu, jest dla samorządów bez-
płatny.

rezultaty badań kierowane są do 
samorządowców, osób decyzyjnych 
i odpowiedzialnych za kształtowa-
nie ruchu. 

Udział w trwającym do grudnia 
Badaniu Klimatu rowerowego 
2022 jest możliwy po wejściu na 
stronę www.rowerowyklimat.pl, 
gdzie znajduje się ankieta. składa 
się ona z 30 pytań merytorycznych 
i 9  tzw. metryczkowych. Dotyczą 
kilku obszarów - klimatu ruchu 
drogowego, wartościowania korzy-
stania z rowerów, bezpieczeństwa, 
komfortu jazdy i infrastruktury. 

Jedna osoba może wypełnić for-
mularz tylko raz. ankieta posiada 
odpowiednie zabezpieczenia chro-
niące przed przesyłaniem wielokrot-
nych odpowiedzi.

wyniki badania oraz raporty dla 
poszczególnych gmin zostaną opu-
blikowane w maju 2023 r. Działa-
nia związane z akcją w mediach 
społecznościowych łączy hasztag 
#BKr2022 i #rowerowyklimat. RB

poznań

- Dla mieszkańców łazarza, szcze-
gólnie jego dolnej części, to bardzo 
dobra informacja. Z ul. Kolejowej 
zniknie wkrótce kostka brukowa, 
powodująca hałas od kół pojazdów, 
a chodniki zamienią się w równe 
trakty. tym jednak, co naprawdę 
zmieni ulicę Kolejową, jest zieleń. 
oprócz ponad 50 nowych drzew 
przybędzie tam ponad 5 tysięcy 
krzewów oraz zieleń niska, której 
tam teraz brakowało - mówi Ma-
riusz wiśniewski, zastępca prezy-
denta poznania. 

- przebudowa ul. Kolejowej na 
odcinku od ul. Klaudyny potockiej 
do ul. Gąsiorowskich to wyczekiwa-
na inwestycja. podpisaliśmy umo-
wę z wyłonionym w postępowaniu 
przetargowym wykonawcą, który 
przygotowuje się do przejęcia placu 
budowy. przewidywany termin za-
kończenia prac to iii kwartał 2023 
roku. w trakcie robót obowiązywać 
będzie czasowa organizacja ruchu 
- zaznacza tomasz płóciniczak, wi-
ceprezes spółki poznańskie inwe-
stycje Miejskie.

wybrany w postępowaniu prze-
targowym wykonawca całkowicie 
rozbierze istniejące nawierzchnie 
i wykona nową, z częściowym wy-
korzystaniem płyt, kostki i krawęż-
ników kamiennych pozyskanych 
z demontażu. Cała ulica zyska nowy 
asfalt. pojawią się także uspokajają-
ce ruch wyniesione skrzyżowania. 
piesi poruszać się będą wygodnymi, 
równymi chodnikami, a większość 
miejsc parkingowych wykonanych 
zostanie z kamiennej kostki z jezd-
ni ulicy Kolejowej. Na traktach pie-
szych w rejonach skrzyżowań za-

projektowano system informacji 
fakturowej, ułatwiający poruszanie 
się osobom z dysfunkcjami wzroku, 
wyznaczone zostaną także miejsca 
parkingowe dla osób z niepełno-
sprawnościami. obecne oświetlenie 
ul.  Kolejowej zostanie zdemonto-
wane, a w jego miejscu pojawi się 
nowe. w projekcie uwzględniono 
również budowę odwodnienia uli-
cy, kanału technologicznego, prze-
budowę sieci telekomunikacyjnej. 
inwestycja została również skoor-
dynowana z planami psG tak, by 
w tym samym czasie wykonana zo-
stała przebudowa sieci gazowej.

Zieleń ważna dla mieszkańców
inwestycja została poprzedzona 

konsultacjami społecznymi orga-
nizowanymi przez Zarząd Dróg 
Miejskich w 2019 roku, w ramach 
których mieszkańcy mogli zgłaszać 
swoje uwagi. Uczestnicy konsultacji 
zwracali m.in. uwagę na koniecz-

ność utrzymania zielonego cha-
rakteru ulicy, zachowanie starych 
drzew i posadzenie jak największej 
liczby nowych oraz wprowadzenie 
zieleni niskiej. ważne było również 
wykorzystanie elementów istnieją-
cej nawierzchni - kamiennej kostki 
i granitowych płyt oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. 
potockiej i Kolejowej.

- Kluczowe było dla nas zachowa-
nie istniejących drzew. wykonana 
została dokładna inwentaryzacja 
zieleni wraz z zaznaczeniem na-
biegów korzeniowych. to właśnie 
z tego powodu szerokość jezdni zo-
stała zmniejszona do 5,5 metra, aby 
ochronić rosnące robinie akacjowe 
i ich system korzeniowy - wyjaśnia 
piotr libicki, zastępca dyrektora 
ZDM ds. przestrzeni publicznej. 
- pierwotna koncepcja zakładała 
nasadzenie 45 drzew. po wnikliwej 
analizie projektanci wskazali miej-
sca na kolejne. ostatecznie będzie 

ich posadzonych 53 na całej długo-
ści ulicy.

Niestety, ze względu na zły stan 
zdrowotny konieczne będzie usu-
nięcie trzech drzew. Kolejne trzy, 
mimo zawężenia jezdni, wciąż koli-
dują z infrastrukturą i również będą 
musiały zostać usunięte. Ze wzglę-
du na kolizję podobny los prawdo-
podobnie spotka trzy kolejne drze-
wa, choć w ich wypadku ostateczna 
decyzja zapadnie na placu budowy. 
projektanci dołożyli wszelkich sta-
rań, by wycinanych roślin było jak 
najmniej. 

warto jednocześnie pokreślić, 
że stare drzewa (28 sztuk) zyska-
ją po przebudowie zdecydowanie 
lepsze warunki do życia. Niewiel-
kie misy, w których rosną, zostaną 
zastąpione szerokimi pasami ziele-
ni. przewidziane rozwiązania pro-
jektowe umożliwiają zwiększenie 
powierzchni biologicznie czynnej 
o ponad 2500 m kw. Dodatkowo 

ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krze-
wów i zieleń niska, czego aktualnie 
tam brakuje. Zieleń zostanie zabez-
pieczona słupkami przed zniszcze-
niem.

Zmiana organizacji ruchu
w ramach zadania komplek-

sowo przebudowany zostanie ok. 
kilometrowy odcinek tej ważnej 
dla Dolnego łazarza ulicy. obecna 
nawierzchnia ul. Kolejowej - w czę-
ści asfaltowa, a w części z kostki 
kamiennej - jest w złym stanie tech-
nicznym. Zniszczona jest także 
nawierzchnia chodników, która ze 
względu na rozrost korzeni drzew 
uległa znacznym deformacjom i wy-
brzuszeniom.

Na czas inwestycji wprowadzo-
na zostanie czasowa organizacja 
ruchu. 20 października na wlotach 
w ul. Kolejową zamontowane zo-
staną tablice informujące o nadcho-
dzących zmianach oraz będą wpro-
wadzone ograniczenia dotyczące 
miejsc postojowych. od 25 paź-
dziernika cała ulica Kolejowa będzie 
jednokierunkowa w stronę ul. Gło-
gowskiej. wjazd od ul. Gąsiorow-
skich nie będzie możliwy. objazd 
ul. Kolejowej będzie sugerowany 
ulicami ul. Hetmańską i Głogow-
ską. Na ulicy obowiązywać będzie 
strefa zamieszkania. Miejsca par-
kingowe wzdłuż ulicy będą wyłącza-
ne etapowo wtedy, gdy będzie taka 
konieczność. Zachowany zostanie 
dojazd do posesji, wyznaczane będą 
również ciągi dla pieszych.

przewidywany termin zakończe-
nia prac to iii kwartał 2023 r. ZDM, 
PIM

25 października rozpocznie się przebudowa ul. Kolejowej na łazarzu. Ulica i chodniki zyskają nową 
nawierzchnię. przybędzie również zieleni. Na całej długości ul. Kolejowej posadzone zostaną 53 nowe 
drzewa. Od wtorku obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu

Rusza przebudowa ul. Kolejowej
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Klimat na rowery w PoznaniuAleja na cześć kobiet
pierwsze prawa wyborcze kobie-
ty uzyskały w 1869 roku w wy-
oming w stanach Zjednoczonych. 
w polsce nastąpiło to w 1918 roku. 
w 104. rocznicę tego wydarzenia, 
otwarto w poznaniu aleję praw Ko-
biet. 23 października odbyły się licz-
ne atrakcje z tym związane.

otwarcie alei praw Kobiet było 
oficjalnym zakończeniem inwestycji 
budowy trasy tramwajowej na Na-
ramowice wraz z układem drogo-
wym. inicjatorkami nazwania ulicy 
aleją praw Kobiet oraz wydarzeń 
towarzyszących jej otwarciu są po-
znańskie radne: Marta Mazurek, 
Dominika Król, Maria lisiecka-pa-
wełczak, Monika Danelska i Małgo-
rzata woźniak.

- wkład kobiet w naszą historię, 
a także teraźniejszość, jest ogromny 
i niezwykle cenny. Dlatego dziękuję 
paniom radnym za tę inicjatywę - 
mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
poznania. - Cieszę się, że kobiety, 
które ponad 100 lat temu wywal-
czyły sobie prawa wyborcze w pol-
sce, zostały w ten sposób docenione 

w poznaniu, zyskując swoje miejsce 
na mapie miasta.  

- proponując nazwanie ulicy aleją 
praw Kobiet od początku zakłada-
łyśmy, że nadanie nazwy to świetny 
pretekst do organizowania wyda-
rzeń edukacyjnych i podnoszących 
świadomość na temat herstorii, czy-
li życia i roli kobiet w przeszłości. 
Dlatego otwarciu alei towarzyszy 
wiele wydarzeń, które chcemy, aby 
miały charakter cykliczny - mówi 
radna Marta Mazurek.

Uroczystość otwarcia wpisała się 
także w pierwszy poznański tydzień 
Kobiet. ponadto do 17 listopada od-
bywać się będą wydarzenia towarzy-
szące w CK Zamek. PD
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stadion Gosir w plewiskach przy 
ul. szkolnej 132 (gm. Komorniki) 
był od 4 do 10 października miej-
scem kolejnej, interesującej, impre-
zy piłkarskiej. reprezentacja polski 
kobiet do lat 19 rozegrała na nim 
trzy spotkania w ramach 1. rundy 
turnieju kwalifikacyjnego do mi-
strzostw europy w tej kategorii wie-
kowej. Biało-czerwone zagrały z ir-
landią, Francją i irlandią północną.

trenerka polskiej reprezentacji 
Katarzyna Barlewicz powołała na 
tę imprezę 20 zawodniczek. Kadra 
rozpoczęła zgrupowanie w pozna-
niu 29 września i tam przygotowy-
wała się do kolejnych pojedynków. 
w kadrze jest m.in. Nadia Kre-
zyman, wychowanka ap Błękitni 

owińska, obecnie zawodniczka 
łódzkiego sMs.

pierwszy mecz polki zagrały w 
plewiskach 4 października, a ich 
rywalem była irlandia. pojedynek 
zakończył się remisem 1:1 (0:0). 
7 października biało-czerwone 
zmierzyły się z Francją. Niestety, 
biało-czerwone przegrały 1:3 (0:2). 
w trzecim spotkaniu pokonały ir-
landię północną 8:0 (4:0). to efek-
towne zwycięstwo, a także wynik 
drugiego meczu Francji z irlandią 
(1:0), sprawiły że biało-czerwone 
zajęły drugie miejsce w tym turnieju 
i wiosną 2023 roku, zagrają w decy-
dującej fazie eliminacji do finałów 
mistrzostw europy. 
Red 

KomorniKi

Dominowali seniorzy, ale nie 
brakowało też osób młodszych. 
oblężone były stoiska Urzędu 
Gminy Komorniki, Gosir-u, 
straży Gminnej i policji. w swo-
ich charakterystycznych żółtych 
koszulkach pokazali się również 
członkowie Klubu Kolekcjonerów 
Znaczków turystycznych prezen-
tując swój najnowszy znaczek z 
wizerunkiem stacji kolejowej w 
szreniawie. panie z koła gospodyń 
zadbały o ciepłe dania, zakąski i 
słodkości dla odwiedzających. w 
rolę prowadzącej wcieliła się iza-
bela Frąckowiak, zachęcająca se-
niorów do uczestnictwa w rozma-
itych warsztatach i pokazach.

Gości powitali wójt Jan Broda, 
przewodniczący rady Gminy Ma-
rian adamski i gospodarz, który 
oficjalnie ogłosił otwarcie targów 
senioralnych – dr Damian Konie-
czek, dyrektor Gminnego ośrodka 
Kultury.

tłum ludzi wypełnił parter CtK, 
ale niemało osób udało się na pię-
tro, gdzie powiększającą się ofertę 
prezentowało Centrum Medyczne 
Komorniki, chętni brali udział w 
pleceniu wianków. wielkim zain-
teresowaniem cieszyły się soki i 
surówki, a chętni mogli nie tylko 
degustować, ale poznać tajniki ich 
fachowego przygotowania. panie 
korzystały z możliwości fachowego 
zrobienia makijażu. Można było 
również skorzystać z porad infor-
matyka.

piętnastą rocznicę działalności 
świętuje w tym roku zespół „aspi-
rynki”. Jubileusz został uczczo-
ny koncertem, na który po części 
warsztatowej zaproszony przyby-
łych seniorów. przez cały dzień w 
holu można było podziwiać wysta-
wę zdjęć przedstawiających najważ-

niejsze wydarzenia z udziałem tego 
popularnego komornickiego zespo-
łu muzycznego. Red
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Z wielkim rozmachem zorganizowana została trzecia edycja targów senioralnych. 8 października do 
Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach zjechało się mnóstwo osób

III Targi Senioralne Gminy 

reKlaMa

o gminie Komorniki 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Efektowny finisz Polek
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trwają prace związane z przebudo-
wą i budową drogi gminnej szewce 
– Dobieżyn, ii etap. 

w ramach zadania zostaną prze-
budowane 2 kilometry drogi. prace 
rozpoczęły się we wrześniu tego 
roku, realizowane są zgodnie z har-
monogramem i potrwają do końca 
grudnia 2022 roku.

stopień zaawansowania zadania 
wynosi ponad 40 procent. odtwo-
rzono rowy wzdłuż planowanego 
odcinka, przygotowano zjazdy, 
rozpoczęto prace związane z ko-
rytowaniem i wykonaniem warstw 
konstrukcyjnych drogi. 

roboty szybko postępujące, tj. 
ułożenie nakładek z masy bitumicz-
nej wykonane zostaną na ostatnim 
etapie prac, który zaplanowano na 
przełomie października i listopada 
br.

inwestycja jest realizowana ze 
środków rządowego Funduszu 
rozwoju Dróg, w ramach których 
gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 3.154.335 zł, co sta-
nowi 50% wartości całego zadania.  
EWA

ii etap przebudowy drogi gminnej szewce – Dobieżyn

Przebudowa drogi 
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Z okazji Dnia edukacji Narodowej 
w urzędzie MiG Buk 13 październi-
ka odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami placówek oświatowych 
w gminie. podziękowano za ofiar-
ność i wytrwałość w wychowanie 
młodzieży oraz przyznano nagrody 
pieniężne za szczególne osiągnięcia 
w nauczaniu. 

– Dziękuję za zaangażowanie 
i aktywny wkład w codzienną prace; 

że jesteście nie tylko nauczycielami, 
wychowawcami, ale także opieku-
nami i powiernikami młodzieży 
– powiedziała sekretarz MiG Buk 
aleksandra wawrzyniak. 

Na wniosek burmistrza zostały 
przyznały nagrody dla wyróżniają-
cych się dyrektorów, zaś na wniosek 
dyrektorów placówek oświatowych 
– nagrody MiG Buk otrzymali na-
uczyciele. przy okazji odbyło się też 

wręczenie aktów nadania na stopień 
nauczyciela mianowanego.

spotkanie było okazją do kolej-
nych rozmów na temat bukowskiej 
oświaty; też o sytuacji w polskiej 
edukacji oraz problemach zawodo-
wych nauczycieli.  EWA

Dzieci z gminy Buk mogą korzystać 
z nowej, wielofunkcyjnej sali Do-
świadczania Świata znajdującej się 
w przedszkolu im. Krasnala Hała-
bały w Buku. Dzięki grantowi pozy-
skanemu od pse w ramach progra-
mu „wzMoCnij swoje otoczenie” 
powstało miejsce, które zostało 
wyposażona w sprzęt umożliwiający 
dzieciom stymulowanie wszystkich 
zmysłów. 

w odnowionej sali odbywają 
się już zajęcia, które mają na celu 
zwiększyć aktywność i motywację 
do poznawania, ułatwić pokonywa-
nie lęku, wpłynąć na rozwój funk-
cji: emocjonalnych, społecznych, 
komunikacyjnych, ruchowych i po-
znawczych oraz wspomóc w terapii 
psychologicznej i psychiatrycznej. 
przestrzeń została wyposażona 
w niezbędny sprzęt: projektor Ma-
thmos, zestaw tarcz „Natura pack” 

do projektora Mathmos, panel sen-
soryczny 5 – „widzę i spostrzegam” 
panel sensoryczny 2 – „Dotykam 
i czuję”, zestaw światłowodowy, 
zestaw puf, światło UV, kolumna 
wodna. 

program „wzMoCnij swoje oto-
czenie” to ogólnopolski program 
grantowy realizowany przez pol-
skie sieci elektroenergetyczne, 
skierowany do samorządów i ich 
jednostek – np. przedszkoli, szkół, 
bibliotek czy ośrodków pomocy 
społecznej oraz do organizacji po-
zarządowych, które chcą wprowa-
dzać ważne i długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednym z na-
stępujących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, 
ochrona zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie.
Z. Skibińska

przede wszystkim dopisała pogoda. 
Każdy, kto w niedzielne popołudnie, 
16 października, pojawił się na 
placu przemysława, czyli bukow-
skim rynku, na pewno pomyślał, 
że dobrze się stało. wprawdzie al-
ternatywą w razie niepogody była 
sala Miejska, ale już po pierwszych 
scenach można było się przekonać, 
że naturalnym środowiskiem dla 
teatru ulicznego, a za taki uchodzi 
teatr ewolucji Cienia, jest przede 
wszystkim przestrzeń miejska. 

to w nią wpisana została fabuła 
spektaklu „Dobrze, lepiej, katastro-
fa”. wraz z aktorami, stosowną sce-
nografią i rekwizytami publiczność 
miła okazję przenieść się w czasy 
prl-u. Na rynku stanęły zatem 
bloki rodem z epoki, jeździły samo-
chody, przy czym na jedno i drugie 
obowiązywały zapisy, a papier to-
aletowy nosiło się dumnie na szyi 
niczym modne korale. Młodzież 

spierała się, z kim warto trzymać: 
z kimś, kto częstuje gumą do żucia, 
czy raczej szpanuje magnetofonem? 
Nie brakowało w tym wszystkim 
zwykłej ludzkiej zazdrości, plote-
czek, donosików, które chętnie słu-
chało i przekazywało komu trzeba 
„gumowe ucho”. ech… to były cza-
sy… prawda? 

warto dodać, że Buk był jednym 
z trzech miast w polsce, w których 
spektakl miał swoją premierę. teatr 
ewolucji Cienia zawitał do miasta 
na zaproszenie Miejsko-Gminnego 
ośrodka Kultury. przedstawienie 
udało się przygotować i wystawić 
w ramach programu oFF polska 
organizowanego przez instytut te-
atralny im. Zbigniewa raszewskie-
go. Całość dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz budżetu miasta 
poznania. 
Izabela Dachtera-Walędziak

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Sala Doświadczania Świata 

Powrót w czasy PRL-u

informacji z gminy Buk 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl
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dopiewo
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Dekoracja odbyła się 19 paździer-
nika w poznańskim Hotelu Bazar, 
podczas gali Xi Dni pracy orga-
nicznej. statuetki wręczyli laure-
atom prezydent Unii wielkopolan 
- paweł leszek Klepka i przewod-
nicząca kapituły - prof. agnieszka 
Ziomek. osobiście pogratulował 
mieszkance palędzia sukcesu obec-

ny na uroczystości wójt gminy Do-
piewo – paweł przepióra. 

otrzymała ona nagrodę w ka-
tegorii „praca na rzecz wspólnot 
lokalnych” – za działalność spo-
łeczną, upowszechnianie wiedzy 
o  życiu i  działalności misjonarza 
oraz za krzewienie patriotyzmu 
na poziomie lokalnym i promowa-

nie idei pracy organicznej. oprócz 
Marii popowskiej uhonorowano 
w tym roku: andrzeja  wieczorka 
(wawrzyn – edukacja), toma-
sza szpondra (wawrzyn – kultura),  
alter  s.a. (wawrzyn – partnerska 
formuła budowania gospodarki), 
Beatę  stepanow (wawrzyn im. 
emilii sczanieckiej), prof. andrze-

ja B.  legockiego (wawrzyn hono-
rowy pracy organicznej). ponadto 
odznaki honorowe „Za Zasługi dla 
województwa  wielkopolskiego” 
otrzymali Henryk szymczak i  ro-
man schrődter. 

Muzycznie galę oprawili Natalia 
Karaśkiewicz-wasilewska (śpiew), 
Michał Zator (harfa) i ewa  Żoł-

nierczyk (skrzypce). wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa „wolna – 
organiczna – wielka”. przed galą 
– jak co roku – współcześni orga-
nicznicy, samorządowcy i ucznio-
wie złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Karola Marcinkowskiego w pozna-
niu. 
AM, BS

Jeden z sześciu „wawrzynów pracy organicznej”, przyznanych w tym roku przez Unię wielkopolan, 
otrzymała Maria popowska, mieszkanka Palędzia w gminie Dopiewo, wieloletnia prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka

Maria Popowska z Wawrzynem
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wszystkich, których interesuje hi-
storia polskiej arystokracji, kultura 
regionu i dobra literatura, zapra-
szamy na  spotkanie premierowe 
książki „Konarzewo Czartoryskich 
1925–1941”. piątek, 28 paździer-
nika - godzina 18.00. Gdzie? oczy-
wiście w Konarzewie pod pozna-
niem (gmina Dopiewo), Miejscem 
spotkania będzie sala koncertowa 
Centrum rehabilitacyjno-Kultu-
ralnego, przy ul. poznańskiej 19a. 
wstęp wolny.

ta książka to historia przedwo-
jennej wielkopolski i  polski z  per-
spektywy majątku Konarzewo. 
opowiadają ją mieszkający w  ko-
narzewskim pałacu arystokraci – 

nieświadomi, że po dekadach ich 
wspomnienia, listy, zwierzenia  i fo-
tografie pozna współczesne pokole-
nie rodaków. 

„Konarzewo Czartoryskich 
1925–1941” jest zbiorem korespon-
dencji i  zapisków, które redaktorzy 

uporządkowali i  ułożyli w  spójną 
historię, wykorzystując materia-
ły przekazane m.in. przez wnuka 
głównych bohaterów książki: tere-
sy  z Zamoyskich Czartoryskiej i  jej 
męża romana Czartoryskiego. 

w  spotkaniu udział  wezmą: Ma-
ciej radziwiłł  – przedsiębiorca, 
mecenas kultury, wnuk głównych 
bohaterów  książki oraz aleksandra 
Bellwon i aleksiej rogozin - twórcy 
książki, redaktorzy z ośrodka „Kar-
ta”. podczas spotkania będzie 
można kupić  książkę i otrzymać 
autografy od gości. organizatorami 
spotkania są Gminna Biblioteka pu-
bliczna i Centrum Kultury w Dopie-
wie oraz Urząd Gminy Dopiewo. MJ

dopiewo

reKlaMa
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trwa remont XiX-wiecznego pałacu 
w Dąbrówce. obejmuje on wymianę 
dachu, instalacji odgromowej i  izo-
lację  fundamentów. renowacja po-
chłonie   ponad 710 tys. zł, z czego  
ponad 600 tys. pochodzi z budżetu 
gminy Dopiewo, a 110 tys. zł  to do-
tacja z powiatu poznańskiego. pra-
ce mają być ukończone w drugiej 
połowie listopada.

Zabytkowy pałac w Dąbrówce po-
chodzi z drugiej połowy XiX w. Zo-
stał zbudowany przez zasłużoną dla 
lokalnej społeczności rodzinę von 
tempelhof. Znajduje się w  parku 
krajobrazowym z XViii w. Zarówno 
pałac, jak i  park wpisane są do re-
jestru zabytków. po ii wojnie świa-
towej obiekt przejęło państwo i od 

tego czasu pełni funkcje oświatowe. 
Mieściła się w  nim publiczna szko-
ła podstawowa, a od 2003 r. szkoła 
społeczna, prowadzona przez sto-
warzyszenie. właścicielem parku 
jest obecnie rsp Dąbrówka. 

Dzięki współpracy gminy z wła-
ścicielem, park jest dostępny dla 
mieszkańców. służy rekreacji, po-
dobnie jak tworzone przez samo-
rząd w  jego sąsiedztwie obiekty 
(plac zabaw, mini boisko i  pump-
truck). 

Gmina Dopiewo pozyskuje do-
tacje z różnych źródeł nie tylko na 
renowację pałacu, ale również na 
pielęgnację znajdujących się w jego 
sąsiedztwie drzew pomnikowych.
Michał Juskowiak

Gmina Dopiewo pozyskała kolejną 
dotację z wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i  Gospodarki 
wodnej w poznaniu na pomoce do 
nauki ekologii w szkołach podsta-
wowych. w  tym roku zakupionych 
zostało 8 zestawów doświadczal-
nych „Biopaliwa” i 8 zestawów 
„energia wiatru”. ekologiczne wa-
lizki umożliwią przeprowadzanie 
na lekcjach doświadczeń pozwa-
lających na poznanie podstawo-
wych praw fizyki, które wiążą się 
z  wytwarzaniem energii odnawial-
nej z  turbin wiatrowych oraz zasad 
fermentacji alkoholowej substancji 
biologicznych i  procesu wytwa-
rzania  biopaliw. Celem projektu 
jest kształtowanie świadomości 
przyrodniczo-ekologicznej wśród 
uczniów. poprzez realizację zadania 
wzbogacona została baza edukacyj-
na szkół, pozwalając na prowadze-
nie zajęć z wykorzystaniem nowo-

czesnych narzędzi. poszerzona baza 
dydaktyczna pozwoli nauczycielom 
przyrody uatrakcyjnić zajęcia lek-
cyjne, a dla dzieci i młodzieży będzie 
wsparciem w przyswajaniu wiedzy.

Całkowity koszt realizacji zadnia 
wyniósł ponad 82 tys. zł, z  czego 
prawie 53 tys. zł stanowi dofinanso-
wanie ze środków wFoŚiGw.

przedsięwzięcie pn. „wspo-
maganie edukacji ekologicznej 

w  szkołach podstawowych w  gmi-
nie Dopiewo poprzez zakup pomo-
cy  dydaktycznych” dofinansowano 
ze środków wojewódzkiego Fundu-
szu ochrony Środowiska i  Gospo-
darki wodnej w poznaniu.

Milena Wolna

Trwa remont pałacu 

Ekologia w walizkach

Zapraszamy do Konarzewa Czartoryskich
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od 15 października bez problemu 
można wyjechać z podpoznańskiej 
Dąbrówki (gmina Dopiewo) w  kie-
runku skórzewa nowo wybudowa-
nym rondem.

Ulica poznańska znów jest w peł-
ni drożna. przebudowa skrzyżowa-
nia na tym odcinku powodowała 
wyłączenie jednej nitki na kilka ty-
godni. Mieszkańcy musieli korzy-
stać z objazdów, które wydłużały 
drogę i czas podróży. większość ze 
zrozumieniem znosiła niewygodę, 
mając w niedługiej perspektywie  
modernizację, która spowoduje, 
że przejazd będzie przebiegał bez-
pieczniej i sprawniej. w połowie 
października na swoje stałe trasy 
wróciły także autobusy komunika-
cji publicznej. pasażerowie mogą 
korzystać z  nowo wybudowanych 
przystanków i  zatok autobusowych 

zlokalizowanych przy ulicy Długiej. 
w  ramach przebudowy położono 
nową nawierzchnię, wykonano ka-
nalizację deszczową i  odwodnienie 
drogi. Zbudowane zostały chodniki 
i ścieżki rowerowe. Niebawem przy 
rondzie staną lampy.   

prace nie zostały jeszcze zakoń-
czone. Kierowcy przemieszczają-
cy się przez nie w obu kierunkach 
powinni zwrócić uwagę na bieżące 
oznakowanie i zachować  ostroż-
ność. planowany termin zakończe-
nia prac to grudzień 2022 r.

inwestycję realizuje Zarząd Dróg 
powiatowych w poznaniu w ramach 
zadania „przebudowa / rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2401p Dopie-
wo – poznań na odcinku palędzie 
(przejazd kolejowy) – Dąbrów-
ka (s11)”. 
MJ, AM

Rondo w Dąbrówce przejezdne

Gmina Dopiewo buduje nową szkołę podstawową w Dopiewcu 
za ponad 10 mln. zł. To obecnie jedna z największych 
gminnych inwestycji

Nowa szkoła w Dopiewcu

Na powierzchni prawie 1300 m2 
znajdzie się 10 sal lekcyjnych (po 
5 na każdej z  dwóch kondygnacji), 
w  których uczyć się będzie ok. 250 
dzieci. Budynek ma ciekawą archi-
tekturę, wewnątrz jest przestronny 
i dobrze doświetlony. parter i piętro 

skomunikowano poprzez dwie klat-
ki schodowe i windę. szkoła będzie 
w pełni dostępna dla osób niepełno-
sprawnych. 

w  wiacie przed budynkiem 
uczniowie będą mogli zostawiać 
swoje rowery. przed szkołą powsta-

ją również miejsca parkingowe oraz 
tzw. strefa kiss & ride. 

Zakończenie budowy przewidzia-
no w lutym przyszłego roku. wyko-
nawcą jest firma iNwest liM sp. 
z o.o. z wysogotowa. 
ZM
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Koszt inwestycji to ponad 10 mln. zł.
Wójt Paweł Przepióra podczas rady budowy nowej 
szkoły podstawowej w Dopiewcu.

informacji z gminy Dopiewo 
szukaj także na  

naszglospoznanski.pl
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Budowa kładki pieszo-rowerowej 
w owińskach na półmetku. – ta 
budowa to przedsięwzięcie, które 
nie byłoby możliwe bez wsparcia 
i współpracy wielu partnerów – 
podkreślił Marcin wojtkowiak wójt 
gminy Czerwonak, który 7 paździer-
nika 2022 r. uczestniczył w konfe-
rencji prasowej na terenie budowy 
kładki pieszo-rowerowej. to kolejny 
projekt, który jest finansowany ze 
środków budżetów samorządów lo-
kalnych i Unii europejskiej.

w wydarzeniu udział wzięli 
przedstawiciele samorządów part-
nerskich oraz wykonawców.

– owińska to miejsce szczegól-
ne, piękne. tu niedaleko jest park 
orientacji przestrzennej. Cieszę 
się, że kładka jeszcze bardziej uka-
że walory tej miejscowości – mówił 
starosta poznański Jan Grabkow-
ski, podkreślając rolę samorządów 
w budowie tego przedsięwzięcia.

– Jako samorządy mierzymy się 
z wyzwaniami na niespotykana ska-
lę. tym bardziej cieszy, że znajduje-
my siły i środki na realizacje takich 
projektów – powiedział zastępca 
prezydenta poznania Bartosz Guss.   

– Cieszę się, że gmina suchy las 
może uczestniczyć w realizacji takiej 
inwestycji – podkreślił wójt gminy 
suchy las Grzegorz wojtera. 

Natomiast tomasz Markiewicz, 
nadleśniczy Nadleśnictwa łopu-
chówko, zaznaczył że najważniejsza 
w tej inwestycji jest przyroda, jej po-
szanowanie, to że zachowujemy ją 
w nienaruszonym stanie.

Kładka pieszo-rowerowa   jest 

jedną z flagowych inwestycji gmi-
ny Czerwonak i Metropolii poznań. 
Konstrukcja kładki stanowi unika-
towe rozwiązanie. Najwyższy taras 
widokowy będzie znajdował się na 
wysokości 25 metrów nad terenem, 
co pozwoli na podziwianie terenu 
warty z wysokości koron drzew, 
co samo w sobie będzie stanowić 
atrakcję turystyczną. prace budow-
lane postępują zgodnie z harmo-
nogramem, według którego kładka 
powinna być gotowa w połowie 
przyszłego roku. Red

Budowa kładki pieszo-rowerowej w owińskach jest na półmetku. To jedna z flagowych inwestycji gminy 
Czerwonak i Metropolii Poznań

Powstaje nowa kładka przez Wartę
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pod koniec czerwca głośnym echem 
w mediach odbiła się akcja sadzenia 
drzew przez urzędników w gminie 
Czerwonak.

Urząd Gminy planował zlecić to 
zadanie firmie zewnętrznej, jednak 
złożone oferty opiewały na wyż-
sze kwoty, niż przeznaczono na to 

zadanie. Dlatego urzędnicy wzięli 
sprawy w swoje ręce i drzewa w ra-
mach wolontariatu posadzili samo-
dzielnie. 

Dzięki temu Czerwonakowi udało 
się zaoszczędzić dwadzieścia tysięcy 
złotych!

obiecywano powtórkę z sadzenia 

drzew i słowa dotrzymano.
w piątek, 14 października, ak-

cję powtórzono. Za zaoszczędzone 
w przetargu pieniądze urzędnicy 
i pracownicy straży gminnej posa-
dzili 24 drzewka oraz 44 graby, które 
tworzyć będą żywopłot przy cmenta-
rzu komunalnym w Czerwonaku.

warto przypomnieć, że kilka 
dni wcześniej pod Urzędem Gminy 
w Czerwonaku z okazji Święta Drze-
wa, 10 października, urzędnicy roz-
dawali sadzonki buków w zamian 
za siatkę plastikowych nakrętek. 
Drzewka ufundowało Nadleśnictwo 
łopuchówko. Red

Urzędnicy znowu przy łopatach

informacji z gminy Czerwonak 
szukaj także na

naszglospoznanski.pl

Urzędnicy i pracow-
nicy straży gminnej 
posadzili 24 drzew-
ka oraz 44 graby
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– tworzymy dokument, który stanie 
się konstytucją inwestycyjną naszej 
gminy – wyjaśnia wójt tarnowa 
podgórnego tadeusz Czajka. – po-
wstaje on przy szerokim udziale 
mieszkanek i mieszkańców gminy, 
bo to oni powinni mieć największy 
wpływ na zmiany w ich bezpośred-
nim otoczeniu. Dlatego zachęcamy, 
by postawili na swoim.

Najpierw swoje propozycje 
zgłaszali radni gminy, sołtysi, rady 
sołeckie, ale także indywidualnie 
mieszkanki i mieszkańcy. wpły-
nęło prawie 200 potencjalnych 
zadań, które zostały przeanalizo-
wane i wycenione przez wydzia-
ły Urzędu Gminy. ostatecznie 
powstały dwie listy inwestycji: 
ogólnogminna i lokalna. przed-
sięwzięcia ogólnogminne to takie, 
które co prawda realizowane są 
w konkretnej miejscowości, ale ich 
oddziaływanie dotyczy całej gminy 
– tu jest np. budowa budynku dla 
tarnowskiego liceum, powstanie 
nowej plaży nad Jez. lusowskim 
czy budowa Zakładu aktywności 
Zawodowej. Natomiast zadania 
lokalne to takie, które są ważne 
z punktu widzenia mieszkańców 
danej miejscowości – tu znajdują 
się zgłoszone przez nich budowy 
dróg lokalnych, placów zabaw, bo-
isk sportowych czy ścieżek pieszo-
-rowerowych. 

potem – jak głosi hasło kampanii 
promocyjnej – mieszkańcy stawiają 
na swoim. 

– Bardzo nam zależy na tym, aby 
poznać opinię jak największej liczby 
mieszkańców, dlatego głosować bę-
dzie można na dwa sposoby: od 14 
do 17 listopada elektronicznie lub 
20 listopada w punktach głosowa-
nia otwartych w każdej miejscowo-
ści – wyjaśnia wójt tadeusz Czajka. 

Każdy głosujący wskazuje jedno 
zadanie ogólnogminne i dwa lokal-
ne, a wyniki głosowania zadecydują 

o kolejności realizowania inwesty-
cji. 

– Niestety, tym razem ostateczny 
dokument, ze względu na niepew-
ność finansów samorządowych, nie 
będzie określał konkretnego roku 
realizacji poszczególnych zadań, 
a jedynie wyznaczy ich kolejność – 
podkreśla wójt tadeusz Czajka.

ostateczny projekt planu rozwo-
ju lokalnego 2023 – 2028 w formie 
projektu uchwały zostanie przed-
stawiony radzie Gminy jeszcze 
w i kwartale 2023 r. ARz

tarnowo podgórne

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 17 października 2022 r. do publicznej wiadomości, na okres  
21 dni, wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne, 

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

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

towarzystwo pamięci Gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego, szkoła pod-
stawowa w lusowie oraz lusowskie 
Muzeum powstańców wielkopol-
skich, przy współudziale 17 wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza i gminy tarnowo 
podgórne zapraszają na obchody 
155 rocznicy urodzin oraz 85 rocz-
nicy śmierci gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego, jednego z głównodo-
wodzących powstaniem wielkopol-
skim.

Uroczystości odbędą się w 26 
października w lusowie – miej-
scowości, w której generał przeżył 
ostatnie lata swojego życia. tam 

jest też pochowany. 
o 10.00 w lusowskim kościele 

parafialnym rozpocznie się msza 
św. w intencji generała i jego rodzi-
ny. po mszy uczestnicy przejdą na 
teren szkoły podstawowej w luso-
wie (której generał jest patronem), 
gdzie stoi pierwszy w polsce pomnik 
Józefa Dowbora Muśnickiego (są 
jeszcze dwa upamiętniające tę po-
stać). tam odbędą się uroczystości 
rocznicowe.

Zapraszamy również do odwie-
dzenia Muzeum powstańców wiel-
kopolskich przy ul. ogrodowej 3a 
w lusowie – wstęp w tym dniu jest 
bezpłatny. ARz

11 listopada odbędzie się XiX Bieg 
i Marsz Niepodległości w Bara-
nowie (gm. tarnowo podgórne).  
stowarzyszenie tarnowo podgór-
ne Biega chce wspólnym biegiem 
i marszem zaznaczyć pamięć o wy-
darzeniach sprzed 104 lat. Zaprasza 
wszystkich chętnych do uczestnic-
twa w tym jedynym w swoim rodza-
ju święcie. w tym roku, podobnie 
jak to było w roku ubiegłym, chętni 

wystartują na dwóch dystansach  
– 5 km bieg i marsz nordic walking 
oraz 10 km bieg.  

start 11 listopada w Baranowie 
przy szkole podstawowej, ul. wy-
poczynkowa 93, o godz. 14. rok 
temu zrezygnowano z darmowego 
do tej pory biegu, by wpłatę przy 
zapisach potraktować jako 10-zło-
tową cegiełkę charytatywną. tym 
sposobem zapoczątkowano nowy 
zwyczaj, który będzie towarzyszył 
temu wydarzeniu na stałe. a na jaki 

cel w tym roku przekazane zostaną 
wpłaty? obserwujcie profil tarnowo 
podgórne Biega oraz Bieg i Marsz 
Niepodległości na facebooku.

tadeusz Czajka, wójt gminy tar-
nowo podgórne, objął wydarzenie 
patronatem honorowym, a Nasz 
Głos poznański – medialnym. Bieg 
organizowany jest przez tarno-
wo podgórne Biega oraz ośrodek 
sportu i rekreacji tarnowo podgór-
ne przy wsparciu finansowym gmi-
ny tarnowo podgórne. PS 

Uczcijmy Generała!

XIX Bieg i Marsz Niepodległości

Kolejne spotkanie z wójtem tarno-
wa podgórnego tadeuszem Czajką 
w ramach cyklu „porozmawiajmy 
o samorządzie” odbędzie się 7 li-
stopada, online, na Facebooku, na 
stronie tadeusz Czajka – wójt Gmi-
ny tarnowo podgórne. początek o 
godz.  18.00. 

w trakcie spotkania wójt omawia 
aktualne gminne inicjatywy i od-
powiada na pytania mieszkańców, 
zgłaszane na bieżąco w komenta-
rzach. 
ARz 

Porozmawiajmy o samorządzie

Gmina tarnowo podgórne rozpoczyna kampanię promującą 
głosowanie projektów zgłoszonych w ramach Planu Rozwoju 
Lokalnego 2023-2028 

W Tarnowie Podgórnym 
stawiają na swoim
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W ramach poprzedniego Planu Rozwoju Lokalnego gmina Tarnowo 
Podgórne wybudowała Warsztat Terapii Zajęciowych, z którego korzy-
stają członkowie stowarzyszenia ROKTAR.

 NASZ PATRONAT

Mieszkanka gminy tarnowo pod-
górne Julia Mróz otrzymała na-
grodę Grand prix, ufundowaną 
przez stowarzyszenie artystów 
wykonawców sawp, na Festiwalu 
polskiej piosenki im. Janusza Kon-
dratowicza. Festiwal odbywał się 7 
i 8 października w luboniu.  Gratu-
lujemy! 
ARz

Sukces Julii Mróz
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informacji z gminy tarnowo 
podgórne szukaj także na

naszglospoznanski.pl

29 października o godzinie 16.00 
zapraszamy do pałacu Jankowice 
na wyjątkowe wydarzenie „Koncert 
z okazji 50-lecia działalności arty-
stycznej cz. ii” – mieszkańca gminy 
tarnowo podgórne andrzeja wa-
silewskiego. tym razem jubilatowi 
na scenie towarzyszyć będzie syn 
andrzej wasilewski junior – mu-
zyk i ilustrator. wydarzenie dopełni 
wernisaż prac syna artysty. 

andrzej wasilewski ułożył mu-
zykę do około 70 wierszy różnych 
poetów, a także swoich. pierwsze 
melodie powstały do wierszy po-
znańskiej poetki Krystyny Frąc-
kowiak, kolejne do wierszy takich 
poetów jak K.K. Baczyński, ks. J. 
twardowskiego czy Jan Kochanow-
ski. Debiutował 1970 r. śpiewając 
wraz z dwoma kolegami i lo im. 
Karola Marcinkowskiego w pozna-
niu w nieistniejącym już klubie „od 
Nowa”. występował na „Debiutach 
wiosny” i w klubie „Nurt”. Będąc 
mieszkańcem Gminy tarnowo pod-
górne, w 2019 r. wystąpił w prze-
glądzie „rozśpiewana Gmina”, 

a w czerwcu 2021 r. w Festiwalu 
talentów i pasji. własne wiersze 
publikuje w czasopiśmie tarNowa 
KUltUra. Jak pisze o sobie: „bez 
muzyki i grania, moje życie straci-
łoby sens”.andrzej wasilewski (ju-
nior) ukończył National College of 
art & Design w Dublinie na kierun-
ku ilustracja. Już od najmłodszych 
lat interesowała go muzyka i różne 
formy ekspresji – zarówno tej wizu-
alnej jak i literackiej. Zaczynając od 
buntowniczych ballad jako nasto-
latek, po dzisiejszą współpracę nad 
folkowym projektem „the púcas” 
zainteresowanie światem muzyki 
andrzej wyniósł z domu. odkry-
wając zespoły i projekty dźwiękowe 
z całego świata, andrzej próbuje 
oddać ducha kontrkultury w swoim 
podejściu do pisania piosenek i two-
rzenia obrazów. 

serdecznie zapraszamy na wyjąt-
kowe spotkanie z muzyką i sztuką! 
rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 24 październi-
ka pod nr tel. 61 10 10 400. 
Pałac Jankowice

Koncert na 50-lecie 
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KórniK

w szczytnikach (gm. Kórnik) po-
wstała nowa wiata do parkowania 
rowerów. projekt wykonała pracow-
nia projektowa „Goya” sławomir 
Gierliński z Kórnika za kwotę 9 
840,00 zł brutto. Zadanie wykonała 
firma langras s.c. andrzej latano-
wicz tomasz latanowicz z siedzibą 

w Czołowie. Mimo, że termin wy-
konania wyznaczono na 15 grud-
nia, odbiór końcowy odbył się już 
10 października 2022 r. inwestycja 
realizowana była na działkach ozna-
czonych nr 95/1 w szczytnikach. 
Koszt wykonawstwa  -  117 836,40 
zł brutto. Red 

13 października w holu Kórnickiego 
Centrum rekreacji i sportu oaza 
odbył się wernisaż, działającej już 
10 lat, grupy artystycznej strefa 
wyobraźni. Uroczystość otworzył 
wicedyrektor Kórnickiego Centrum 
rekreacji i sportu oaza Bartosz 
Karaś, dyrektor Kórnickiego ośrod-
ka Kultury sławomir animucki, 
i wiceprzewodnicząca rady Miasta 
i Gminy Kórnik anna Maria an-
drzejewska oraz  przedstawicielki  
strefy wyobraźni: anna Kruczko-
waka i anna Klimaszewska. po-
nadto zagościli: Barbara Kubiak-
-sobczak, prezes stowarzyszenia 
twórców i sympatyków Kultury 
oraz antoni rut, prezes wielkopol-
skiego Związku artystów plasty-
ków.

Grupa rozpoczęła swoją działal-
ność w 2012 roku, natomiast w oa-
zie swoje miejsce odnaleźli w stycz-
niu 2019 roku. ich stałą ekspozycję 
można podziwiać na pierwszym 
piętrze budynku, tuż przy restaura-
cji Ventus. strefa wyobraźni łącząc 
w sobie różnego rodzaju formy ar-
tystyczne takie jak malarstwo, rzeź-
bę, fotografię, grafikę komputero-
wą, tkanie gobelinów, zajmowanie 
się ceramiką i batikiem dotyka naj-
bardziej istotnych stron ludzkiego 

życia, przeżyć i emocji, kontaktu 
z przyrodą  i drugim człowiekiem, 
nieustannie rozwija swój warsz-
tat, bawi się kolorami, opracowuje 
nowe techniki, przeplata malar-
stwo z poezją i muzyką, odkrywa 
dla nas piękno i tajemnice świata, 
pozwalając nam patrzeć na świat 
swoimi artystycznymi oczami, sta-
jąc się równocześnie kuźnią talen-
tów i realizacji pasji. Jubileuszowa 
wystawa strefy wyobraźni jest 
zbiorem dzieł większej ilości arty-
stów, których jak widać nie ograni-
cza temat. są jak sami potwierdzają 
wolni i to sprawia, że ich prace są 
wyjątkowe.

 przedstawicielom strefy wy-
obraźni gratulujemy tak praco-
wicie spędzonych dziesięciu lat 
i życzymy kreowania kolejnych 
ambitnych projektów, realizacji 
śmiałych przedsięwzięć na miarę 
wyzwań wynikających  z doświad-
czenia, energii życiowej i pasji.

po oficjalnej części wernisażu tra-
dycyjnie goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek do kawiarni restau-
racji Ventus, gdzie mogli wspólnie 
wymieniać myśli na temat wystawy, 
która będzie gościć w naszym holu 
do końca października tego roku. 
Red

w miniony czwartek uczczono pa-
mięć ofiar zbrodni, jaka nastąpiła 
w Kórniku 20 października 1939 
roku. Niemcy, po sfingowanym pro-
cesie, na podstawie nieprawdziwych 
zarzutów, zamordowali pod murem 
ratusza obywateli ziemi kórnickiej 
próbując terrorem umocnić swo-
ją władzę na podbitych terenach. 
Delegacje, mieszkańcy i rodziny 
pomordowanych złożyły kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą tamte 
wydarzenia oraz na mogile, w której 
spoczywają doczesne szczątki boha-
terów. Red

Pamięci ofiar zbrodni

Rowerowa wiata

Wernisaż Strefy Wyobraźni

liczni uczestnicy, najczęściej dzieci 
i młodzież, z zainteresowaniem roz-
wiązywali łamigłówki, grali w gry 
planszowe, programowali roboty 
i poznawali algorytmy lub staro-
dawne, lecz nadal skuteczne metody 
rachowania.

Być może niektórzy przybyli tego 
dnia do oazy z duszą na ramieniu, 
wspominając szkolne zmagania 
z tabliczką mnożenia, wzorami na 
pola i objętości, trygonometrią czy 
całkami. tymczasem w sali czeka-
ły sympatyczne roboty z klocków, 
które można było tresować lub cy-
ber-instrumenty programowane 
poprzez tablet.

Na wielkich matach zaopatrzo-
nych w przemyślnie zaprojekto-
wane pola i strzałki prezentowano 
działanie algorytmów sortowania. 
wystarczyło zrobić kilka kroków 
według ustalonych zasad, by poznać 
jak to szybko i skutecznie działa.

Klasę lekcyjną przypominał tylko 
jeden z fragmentów hali „oazy”, 
gdzie, obok tablicy i ekranu,  na sto-
likach stały liczydła. wykładowcy 
i studenci prezentowali tam różne, 
czasem bardzo stare, sposoby licze-
nia.

Za pomocą paciorków, tablic lub 
palców można rachować niemal 
równie skutecznie jak kalkulatorem. 
Gry planszowe to często ubrane 
w fabułę zagadki logiczne lub ma-
tematyczne procedury. wystarczy 
kartka, długopis, kolorowe kulki 
lub bierki i możemy rywalizować 
lub sprawdzać swoją inteligencję. 
wiele takich gier poznać było moż-
na w praktyce podczas festiwalu. 
Nie zabrakło klasyki, czyli szachów 
i odważnych, którzy nie wahali się 
stanąć do zmagań z szachową mi-
strzynią podczas symultany.

Ciekawostką dla melomanów 
był występ poznańskiej orkiestry 
laptopowej λ-ensemble, która jest 

wspólną inicjatywą studia Muzyki 
elektroakustycznej akademii Mu-
zycznej w poznaniu i wydziału Ma-
tematyki i informatyki Uniwersyte-
tu adama Mickiewicza w poznaniu. 
Jest to pierwsza w polsce orkiestra 
tego typu, wykorzystująca współ-
czesne metody programistyczne 
oraz ich sceniczne wykorzystanie.

Za udział w każdej atrakcji dzie-
ciaki zbierały, oprócz naukowych 
doświadczeń i frajdy, pieczątki, 
które można było wymienić na na-
grody. Bardzo wielu tak wkręciło 
się w matematyczne aktywności, że 
spędziło w oazie całe 5 godzin. Do 
niektórych stoisk ustawiały się ko-
lejki i stosowano zapisy.

Do historii sławnej lwowskiej 
szkoły matematycznej nawiązywała 
nazwa kawiarenki, jaka zainsta-
lowała się na czas festiwalu w hali 
oazy. przed ii wojną światową to 
właśnie w położonej niedaleko uni-
wersytetu lwowskiego kawiarni 
„szkocka” stefan Banach i Hugon 
steinhaus z przyjaciółmi tworzyli 
podwaliny analizy funkcjonalnej.

w kórnickiej „szkockiej” spotkać 
można było poznańskich profeso-
rów z UaM Michała Karońskiego 
oraz Jerzego Jaworskiego i poroz-
mawiać z nimi na przykład o licz-
bach szymborskiej lub idei budowy 
Muzeum Matematyki w Kórniku.

Fundacja Zakłady Kórnickie przy 
wsparciu merytorycznym wydziału 
Matematyki i informatyki UaM, 
organizując taką imprezę właśnie 
w Kórniku, przeprowadziły nieco-
dzienny rodzaj „badania rynku”. 
pomysł budowy Muzeum Mate-
matyki w tej miejscowości przez 
niektórych traktowany był przecież 
z dystansem. październikowa im-
preza udowodniła, że z królową 
nauk można interesująco spędzić 
sobotę, zaprzyjaźnić się z nią, 
dać się zaskoczyć jej użyteczno-
ścią i ciekawymi zastosowaniami. 
MuMa w Kórniku? to będzie  strzał 
w dziesiątkę. ŁG

Matematyka jest ciekawa i można się w jej towarzystwie dobrze 
i z pożytkiem bawić. takie wnioski płyną z pierwszego Festiwalu 
Matematyki, który odbył się 15 października w kórnickiej 
Oazie

Festiwal matematyki 
w Kórniku
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Uczestnicy przeszli ulicami poznań-
ską, Dworcową, szymańskiego 
oraz Średzką na kostrzyński rynek, 
gdzie odbyły się główne uroczysto-
ści, po drodze składając wiązanki 
oraz zapalając znicze w Domu Ka-
tolickim i pod pomnikiem Najświęt-
szej Maryi panny przy kościele far-
nym.

to właśnie na kostrzyńskim 
rynku 20 października 1939 roku 
podobnie jak w wielu innych wiel-
kopolskich miastach dokonano 
mordu mieszkańców, głównie inte-
ligencji, by już w pierwszych dniach 
wojny zapobiec powstawaniu ruchu 
oporu. ta straszliwa zbrodnia na 
mieszkańcach Nekli i Kostrzyna do-
konana przez żołnierzy niemieckich 
pod dowództwem sturmbahnfuhe-
ra ss Frantza sommera wydarzyła 
się ok. godziny 16:20 na kostrzyń-
skim rynku, kiedy to strzałem w tył 
głowy zabijano więzionych wcze-
śniej przez 2 dni w zimnie i głodzie 
mieszkańców okolicy tylko dlatego, 
że byli polakami. wszystko to odby-
wało się na oczach zgromadzonych 
przerażonych mieszkańców. ofiary 
zbrodni zostały wcześniej skazane 
przez sąd Doraźny składający się 
z miejscowych Niemców wyroka-
mi śmierci bez udowodnienia winy. 
sąd ten odbył się w Domu Katolic-
kim, później ofiary przeszły drogę 
z Domu Katolickiego ulicą Dwor-
cową i poznańska na rynek. Zwłoki 
rozstrzelanych przewieziono na-
stępnie do zbiorowej mogiły przy 
cmentarzu. Godny pochówek ofiar 
nastąpił dopiero po zakończeniu ii 
wojny światowej na kostrzyńskim 
cmentarzu, gdzie spoczywają. Uro-
czystości na rynku rozpoczęto od 
przywitania przybyłych gospodarzy 
w osobach burmistrza gminy Ko-
strzyn szymona Matyska oraz bur-

mistrza miasta i gminy Nekla Karola 
Balickiego, a także przedstawicieli 
władz samorządowych zastępcy 
burmistrza waldemara Biskup-
skiego, przewodniczącego rady 
Miejskiej Grzegorza Banaszaka, 
radnego powiatu poznańskiego Ma-
riana Markiewicza, radnych rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn, sołty-
sów, przybyłe poczty sztandarowe, 
delegacje szkół, jednostek samo-
rządu, druhów ochotniczych straży 
pożarnych, harcerzy, młodzieżową 
radę miejską oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, a tak-
że wszystkich mieszkańców naszej 
gminy i zgromadzonych.

Następnie orkiestra odegrała 
hymn rzeczypospolitej polskiej, po 
czym do zgromadzonych wystoso-
wał przemowę burmistrz szymon 
Matysek, kładąc nacisk na pamięć 
o bohaterach, a także mówiąc o cen-
nych wartościach takich jak wol-

ność, patriotyzm i niepodległość, 
nawiązując także do sytuacji za na-
szą wschodnią granicą.

w kolejnym punkcie apel pole-
głych odczytał dh Michał traskow-
ski drużynowy 10. KDH „riposta”, 
po czym trębacz odegrał pieśń „Śpij 
kolego”, a zgromadzeni uczcili za-
mordowanych minutą ciszy. 

Całość zakończyło składanie 
kwiatów oraz oddanie hołdu przez 
poczty sztandarowe i odśpiewanie 
roty. 

organizatorzy dziękują wszyst-
kim mieszkańcom, delegacjom 
oraz pocztom sztandarowym za ich 
liczną obecność, a druhom ochot-
niczym straży pożarnych wraz 
z Młodzieżowymi Drużynami po-
żarniczymi z gminy Kostrzyn, ko-
strzyńskim harcerkom i harcerzom 
oraz pracownikom Komisariatu po-
licji w Kostrzynie za zabezpieczenie 
przemarszu i warty honorowe. ŁS

20 października w 83. rocznicę rozstrzelania mieszkańców 
Kostrzyna, Nekli i okolic przez niemieckie grupy operacyjne 
einsatzgruppen w Kostrzynie odbył się Capstrzyk patriotyczny

Capstrzyk Patriotyczny
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Zarząd Dróg powiatowych zakoń-
czył przebudowę skrzyżowania ulic 
poznańskiej i spokojnej w siekier-
kach, która odbyła się przy udzia-
le finansowym gminy Kostrzyn. 
Z kolei Zakład Komunalny zakoń-
czył odtworzenie nakładki asfalto-
wej po budowie kanalizacji w ulicy 
sosnowej. to nie ostatnie słowo do-
tyczące kanalizacji w siekierkach, 

na początku października rozpo-
częły się prace nad budową kanali-
zacji na fragmencie ulicy tuleckiej 
od ulicy Kórnickiej do ulicy Jago-
dowej realizowanej również przez 
Zakład Komunalny w Kostrzynie. 
Natomiast z początkiem listopada 
w siekierkach rozpocznie się prze-
budowa ulicy spokojnej. 
ŁS

interesuje cię życie młodych 
w naszej gminie? Chcesz działać 
na rzecz społeczeństwa? Dołącz 
do Młodzieżowej rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn! Co zrobić, żeby 
się zgłosić? Zbierz przynajmniej 10 
podpisów poparcia.  wypełnij doku-
menty takie jak oświadczenie o zgo-
dzie na kandydowanie oraz zgodę 
rodziców/opiekunów (dostępne na 
stronie www.kostrzyn.wlkp.pl).

Zgłoś się na dyżur Miejskiej Ko-
misji wyborczej:  24 października: 

16:00 – 18:00 – sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego w Kostrzynie, 25 paź-
dziernika: 16:00 – 18:00 – hol głów-
ny Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, 
29 października: 15:00 – 17:00 - hol 
główny Urzędu Miejskiego w Ko-
strzynie. 

Jeżeli uczysz się poza gminą Ko-
strzyn, pamiętaj by zarejestrować 
się jako wyborca w Urzędzie Miej-
skim w Kostrzynie. więcej infor-
macji na stronie internetowej www.
kostrzyn.wlkp.pl. ŁS

w drogę po Kostrzynie wyruszył 
trzeci mały rycerz Kostro, tym ra-
zem mając postać ucznia. Jego po-
jawienie się nie jest przypadkowe 
– w tym roku bowiem szkoła pod-
stawowa nr 1 im. ewarysta estkow-
skiego w Kostrzynie obchodzi tzw. 
diamentowy jubileusz, czyli 60-le-
cie. Nowy rycerz posiada oczywiście 
atrybuty uczniowskie – ołówek, ze-
szyty i książki, a jego głowę zdobi 
uczniowski biret. przypomnijmy, że 
poprzednie dwie figury rycerza sta-
nęły pod urzędem oraz na stadionie 
Miejskim.  
ŁS

12 października świętowano Jubi-
leusz 60-lecia szkoły podstawowej 
nr 1 im. ewarysta estkowskiego 
w Kostrzynie. obchody rozpoczę-
to od mszy świętej w kościele pw. 
wezwaniem św. ap. piotra i pawła 
w Kostrzynie w intencji nauczycieli, 
pracowników obsługi, absolwen-
tów i uczniów szkoły. Następnie 
złożono kwiaty przed obeliskiem 
ewarysta estkowskiego, ceremonia 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
poświęconej Janowi Nowotarskie-
mu oraz kolejną rzeźbę rycerza 
Kostro, który pod szkołą przybrał 
formę ucznia. w części oficjalnej 
po przemowach burmistrza gmi-
ny Kostrzyn szymona Matyska, 
dyrektora szkoły podstawowej nr 
1 adama Grzelaka oraz zaproszo-
nych gości, przypomniano bogatą 
historię szkoły a także zaprezento-
wano przygotowane przez grono 

pedagogiczne oraz uczniów szkoły 
przedstawienie. po części oficjal-
nej nastąpiło zwiedzanie szkoły 

pod hasłem „Nasza szkoła dawniej 
i dziś”, a na gości czekała księga 
pamiątkowa i poczęstunek. ŁS

Kolejne inwestycje 

Młodzieżowe wybory

Trzeci Rycerz Kostro 
Diamentowy jubileusz

informacji z gminy Kostrzyn 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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18 października w sali „Kostrzy-
nianka” Miejsko-Gminnego ośrod-
ka Kultury w Kostrzynie odbyła się 
oficjalna inauguracja roku akade-
mickiego 2022/23 w Kostrzyńskim 
Uniwersytecie Każdego wieku. 

otwarcia dokonała elżbieta 
Mielcarek – prezes stowarzyszenia 
Kostrzyński Uniwersytet Każdego 
wieku. Następnie Zespół Śpie-
waczy „Złota Jesień” zaśpiewał 
„Gaudeamus” oraz „piosenkę o Ko-
strzynie”. w kolejnym punkcie głos 
zabrał burmistrz gminy Kostrzyn 
szymon Matysek, z radością witając 
już po raz ósmy słuchaczy uniwer-
sytetu oraz życząc wszystkiego do-
brego na kolejne lata. Nie zabrakło 
także życzeń od pozostałych gości: 
zastępcy burmistrza waldemara 
Biskupskiego, wiceprzewodniczą-
cego rady Miejskiej przemysława 
Kubiaka oraz otylii Deski - prezes 
Zarządu rejonowego w Kostrzynie 
polskiego Związku emerytów, ren-
cistów i inwalidów.

po wystąpieniach gości przyszedł 
czas na prelekcje doktora włodzi-
mierza łęckiego. Były wojewoda 
poznański, senator V kadencji, a 
przede wszystkim nauczyciel aka-
demicki oraz znany i ceniony krajo-
znawca (długoletni działacz pttK) 
wystąpił w Kostrzynie z tematem: 

„skąd się bierze prąd w Kostrzy-
nie?”, który bardzo zaciekawił słu-
chaczy.

Nie zabrakło także występu ar-
tystycznego, znane przeboje zapre-
zentował Zespół Śpiewaczy „Zło-
ta Jesień”, który w swojej blisko 
45-letniej historii reprezentował 
naszą gminę wielokrotnie na prze-
glądach artystycznych w kraju i za 
granicą. Na koniec zespół wykonał 
piosenkę „Złota Jesień”, zachęcając 
do wstępowania w szeregi zespołu. 

Na koniec plany na nadchodzący 
przyszły rok akademicki przedsta-
wiła prezes stowarzyszenia – elż-
bieta Mielcarek. plan jest tak boga-
ty, że przedstawimy go państwu w 
kolejnym poście. 

wszystkim słuchaczom Ko-
strzyńskiego Uniwersytetu Każdego 
wieku życzymy kolejnych sukcesów 
w ich działalności oraz dużo zdro-
wia, a państwa nakłaniamy do wstę-
powania w szeregi największego 
stowarzyszenia w naszej gminie. ŁS

Inauguracja w KUKW 

Święto upamiętnia rocznicę po-
wstania Komisji edukacji Narodo-
wej, która została utworzona z ini-
cjatywy króla stanisława ii augusta 
i zrealizowana przez sejm rozbio-
rowy w dniu 14 października 1773 
roku. Dzień ten powszechnie zwany 
jest Dniem Nauczyciela.

Na zaproszenie burmistrza gmi-
ny Kostrzyn szymona Matyska, za-
stępcy burmistrza waldemara Bi-
skupskiego oraz przewodniczącego 
rady Miejskiej Grzegorza Bana-
szaka przybyli wiceprzewodniczący 
rady Miejskiej przemysław Kubiak, 
przewodniczący Komisji oświaty, 
Kultury i sportu Beata Knopkie-
wicz wraz z radnymi komisji, se-
kretarz gminy Kostrzyn agniesz-
ka piasecka, kierownik wydziału 
oświaty, promocji i sportu pauli-
na Bankiewicz, a także dyrektorzy 
szkół podstawowych i przedszkoli 
z gminy Kostrzyn, dyrektorzy Nie-
publicznych przedszkoli, dyrektor 
Zespołu samorządowych Żłobków 
w Kostrzynie oraz nauczyciele, na-
uczyciele emeryci oraz pracownicy 
oświaty. Kilka słów do zebranych 
gości skierowali burmistrz gminy 
Kostrzyn, zastępca burmistrza oraz 
przewodniczący rady dziękując im 
za ich codzienny wkład w pracę 
oraz zaangażowanie oraz życząc 
kolejnych sukcesów. Następnie 
wręczono dyrektorom Nagrody 
Burmistrza Gminy Kostrzyn, które 
otrzymali:

• Adam Grzelak 
- dyrektor szkoły podstawowej nr 1 
im. ewarysta estkowskiego w Ko-
strzynie,
• Wojciech Fąka 
– dyrektor szkoły podstawowej nr 2 
im. rady europy w Kostrzynie,
• Adam Hamerski 
– dyrektor szkoły podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Brzeźnie,
• Małgorzata Borowska 
– dyrektor szkoły podstawowej im. 
wincentego witosa w Czerlejnie,
• Jarosław Połomski 
- dyrektor szkoły podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w iwnie,
• Jadwiga Kubiak 
– dyrektor szkoły podstawowej im. 

arkadego Fiedlera w Gułtowach,
• Małgorzata Gronowska 
– dyrektor szkoły podstawowej 
im. pauliny i augusta wilkońskich 
w siekierkach wielkich,
• Urszula Ewa Formanek – dyrektor 
przedszkola nr 1 w Kostrzynie.

Nagrodzono także nauczycieli, 
Nagrody Burmistrza Gminy Ko-
strzyn otrzymali:
• Wanda Formanek 
– nauczycielka przedszkola nr 1 
w Kostrzynie,
• Danuta Jankowska 
- nauczycielka szkoły podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie,
• Katarzyna Jóźwiak 
- nauczycielka szkoły podstawowej 

nr 1 w Kostrzynie, 
• Malwina Olejniczak 
- nauczycielka szkoły podstawowej 
nr 2 w Kostrzynie,
• Violetta Nowak 
- nauczycielka szkoły podstawowej 
w Brzeźnie,
• Anna Brewko 
- nauczycielka szkoły podstawowej 
w Czerlejnie,
• Krzysztof Zawadzki 
- nauczyciel szkoły podstawowej 
w Gułtowach,
• Robert Krukowski 
- nauczyciel szkoły podstawowej 
w iwnie,
• Karolina Jasińska-Kubiak 
- nauczycielka szkoły podstawowej 

w siekierkach wielkich.
w trakcie trwania wydarzenia 

głos zabrali także Barbara Czer-
niejewska, Jarosław połomski oraz 
robert Krukowski dziękując samo-
rządowcom za zaproszenia, wyróż-
nienia oraz współpracę. 

Na koniec zgromadzonej pu-
blice zaprezentowała się grupa 
uczniów szkoły podstawowej nr 
2 im. rady europy w Kostrzynie 
w przygotowanej pod przewodnic-
twem: Justyny Marciniak, patrycji 
tojek oraz anety antczak części 
artystycznej. Na koniec zaproszo-
no gości do wspólnych rozmów 
przy kawie i ciastku. 
ŁS

Dobrą tradycją kostrzyńskiego samorządu stały się coroczne spotkania w Sali „Kostrzynianka” 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie z okazji Dnia edukacji Narodowej 

Dnia Edukacji Narodowej
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14 stęszew, Kostrzyn

Burmistrz gminy stęszew 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899), odwołuje nieograniczony przetarg 
ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w m. strykowo, 
przy ul. Podgórnej ozn. w ewidencji gruntów:
Poz. 1 działka nr 39/1 o pow. 10.5806ha, 
Poz. 2 działka  nr 39/2 o pow. 18.0133ha, 
Poz. 3 działka nr 39/3 o pow. 12.0431ha, 
Poz. 4 działka nr 39/9 o pow. 24.2363ha, 
Kw PO1s/00055686/8, wyznaczony  na dzień l lutego 2023r. na godz. 9:00.
Powodem odwołania przetargu jest wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego 
w dniu 28.09.2022r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi 
krajowej nr 32” oraz decyzja o pozostawieniu nieruchomości w gminnym 
zasobie do czasu rozstrzygnięcia jej sposobu zagospodarowania w związku 
z planowaną budową obwodnicy Strykowa.
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, na stronie internetowej www.steszew.pl 
w zakładce BIP. 

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

tym razem krwiodawcy ten cenny 
dar ofiarowali na rzecz małej Gabry-
si Kaczmarek, mieszkanki gminy 
stęszew.

w akcji łącznie udział wzięło 47 
osób. Jednak nie wszystkie, z róż-
nych przyczyn, kwalifikowały się do 
oddania krwi. tym najcenniejszym 
darem mogło podzielić się 31 osób. 
Zebrano łącznie około 14 litrów 
czerwonego płynu. Dodatkowo 
dwie osoby zgłosiły się jako poten-
cjalni dawcy szpiku.

Była to już trzecia w tym roku 
akcja zorganizowana przez polski 
Czerwony Krzyż, Koło terenowe w 
stęszewie przy współpracy z Urzę-
dem Miejskim Gminy stęszew.

wszystkim osobom uczestniczą-
cym i wspierającym akcję serdecz-
nie dziękujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnych zbiórkach.

Kto z państwa chciałby podaro-
wać małej Gabrysi ten cenny dar, 
jakim jest krew zapraszamy do Cen-
trum Krwiodawstwa w poznaniu. 
podczas rejestracji wystarczy podać 
imię i nazwisko dziecka. Red

8 października na parkingu hali widowiskowo – sportowej 
w stęszewie odbyła się zbiórka krwi

Zbiórki krwi 
dla małej Gabrysi
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informacji z gminy stęszew 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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Zakończył się kolejny drogowy 
remont. tym razem dotyczył on 
przebudowy dróg wewnętrznych ul. 
wioślarskiej oraz pływackiej w stę-
szewie.

w ramach zadania została wybu-
dowana jezdnia z mieszanek mine-
ralno – bitumicznych grysowych, 
o długości ok. 250 m. wybudowa-
no również odwodnienie w postaci 

skrzynek rozsączających. 
Koszt w/w zadania to 690 532,18 

zł. wykonawcą inwestycji jest firma 
eurovia polska s.a. 
Red

Przebudowa ulicy Wioślarskiej i Pływackiej

po raz drugi w ciągu minionych 
czterech lat rafał wagner zwycię-
żył w kategorii F1a standard, pie-
czętując swoją wygraną, zajmując 
pierwsze miejsce podczas sobotnich 
zawodów rozgrywanych na lotni-
sku rudniki w Częstochowie. rafał 

z Częstochowy wraca więc z dwoma 
nagrodami: zwycięstwem w Jasna 
Góra Cup 2022 oraz całym cyklu 
pucharu polski w zawodach mode-
li swobodnie latających w kategorii 
modeli F1a standard! 
Red 

Rafał Wagner zwycięzcą 
Pucharu Polski
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15 października w hali sportowej 
przy szkole podstawowej nr 1 ul. 
piasta 1 w Kostrzynie odbył się 
koncert Marka piekarczyka. lider 
zespołu „tsa” wystąpił w asyście gi-
tarzysty, bębniarza, wiolonczelisty, 
altówki oraz kwartetu smyczkowe-
go, prezentując nie tylko największe 

przeboje z repertuaru „tsa”, ale 
również inne utwory z pogranicza 
rocka oraz bluesa w spokojniejszej 
aranżacji. Koncert cieszył się spo-
rym powodzeniem wśród miesz-
kańców Kostrzyna, wśród których 
300-wejściówek rozeszło się w prak-
tycznie jeden dzień. ŁS

Piekarczyk w Kostrzynie
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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 wyno-
si 45 zł, a ci niezameldowani i spoza 
gminy Dopiewo muszą za pomo-
cą systemu przelewy24.pl wpłacić 
60 zł. trasy w porównaniu do tych 
z poprzednich lat raczej pozostaną 
te same, ale oczywiście mogą nastą-
pić kosmetyczne zmiany. 
Mariusz Frąckowiak 

rozmaitosCi

Trwają zapisy na Cross Duathlon Żarnowiec
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 NASZ PATRONAT

– postanowiliśmy sięgnąć po di-
sneyowski tytuł, który podbija serca 
widzów na całym świecie. ogrom-
nie się cieszymy, że teraz na naszej 
scenie zagości „piękna i Bestia” – 
mówi dyrektor teatru Muzycznego 
w poznaniu przemysław Kieliszew-
ski.

Musical oparty jest na znanej ba-
śni o młodym księciu, którego cza-
rodziejka uwięziła w ciele bestii. Zły 
urok, który padł także na wszystkich 
mieszkańców zamku, zdjąć może 
tylko odwzajemniona miłość. Czas 
jednak ucieka – jeśli nikt nie poko-
cha Bestii, zanim opadnie ostatni 
płatek z ofiarowanej przez kobietę 
róży, wszyscy pozostaną zaklęci na 
zawsze. 

w roli Belle na scenie teatru 
Muzycznego w poznaniu widzowie 
zobaczą Urszulę laudańską (tytu-
łowa rola w „Miss sajgon” w te-
atrze Muzycznym w łodzi, Magda 
w „irenie”) i Joannę rybkę-sołty-
siak (suku w „Kombinacie”, ariel 
w „Footloose”). w Bestię wcielą 
się natomiast patryk Bartoszewicz 
(„Mury Jerycha”, „skrzypek na da-
chu” w teatrze Muzyczny w Gdyni), 
Karol Drozd („Fame” w Mazowiec-

kim teatrze Muzycznym w warsza-
wie, „Footloose”) i rafał szatan 
(„Hair”, „High school Musical” 
w Gliwickim teatrze Muzycznym). 

oprócz głównych bohaterów 
w spektaklu pojawią się genialny 
ojciec Belli Maurycy, zakochany 

w sobie Gaston i nieodstępujący go 
na krok lefou. w zaczarowanym 
zamku widzowie spotkają troskliwą 
panią imbryk i jej synka Bryczka, 
uroczą Babette i płonącego do niej 
miłością płomyka, majestatyczną 
Madame de Garderobe oraz gospo-
darza domu – ostrożnego trybika.

Na deski teatru Muzycznego 
w poznaniu „piękną i Bestię” prze-
nosi Jerzy Jan połoński, (reżyser 
m.in. „Footloose”, „pippina”, „Vir-

tuoso”). Kierownikiem muzycznym 
jest tomasz szymuś, który jako 
dyrygent i aranżer ma na swoim 
koncie oprawy muzyczne wielu 
prestiżowych festiwali i imprez 
(np. sopot Festiwal czy Festiwal 
polskiej piosenki w opolu), a także 
programów telewizyjnych („taniec 
z Gwiazdami”, „X-Factor”). Chore-
ografię przygotowuje Karol Drozd, 
baśniową scenografię tworzy anna 
Chadaj, a kostiumy zaprojektowała 
agata Uchman. Kierownikiem wo-
kalnym jest Katarzyna rościńska, 
reżyserem świateł Katarzyna łusz-
czyk, a reżyserem dźwięku tomasz 
Zajma.

– Mamy wspaniałych realizato-
rów, po raz kolejny do współpracy 
zaprosiliśmy znakomitego reżysera 
Jerzego Jana połońskiego. szyku-
jemy wspaniały musical, na który 
zapraszamy całe rodziny – od 6 do 
106 lat! – dodaje dyrektor przemy-
sław Kieliszewski.

Filmowa wersja „pięknej i Bestii” 
z 1991 roku zgarnęła dwa oscary za 
najlepszą muzykę oryginalną (alan 
Menken) i najlepszą piosenkę „Be-
auty and the Beast” w wykonaniu 
Céline Dion i peabo Brysona. ory-

ginalna produkcja na Broadwayu 
była nominowana do dziewięciu 
nagród tony, w tym dla najlepszego 
musicalu.

od lutego do czerwca teatr zapla-
nował około 30 spektakli „pięknej 
i Bestii”. sprzedaż biletów właśnie 

ruszyła. więcej informacji o spek-
taklu, pełna obsadę i bilety znaleźć 
można na stronie internetowej te-
atru www.teatr-muzyczny.pl.

przedstawienie wystawiane jest 
na podstawie umowy z Music the-
atre international (europe). Red

teatr Muzyczny w poznaniu ogłosił, że przygotowuje nowy spektakl. 25 lutego 2023 roku odbędzie się 
premiera disneyowskiej „Pięknej i Bestii”

„Piękna i Bestia” w Poznaniu

Twórcy i realizatorzy:
Muzyka – alan Menken
piosenki – Howard ashman, tim 
rice
libretto – linda woolverton
tłumaczenie – Małgorzata ryś
reżyseria – Jerzy Jan połoński | 
asystent – łukasz Brzeziński
Kierownictwo muzyczne – 
tomasz szymuś | asystent / 
dyrygent – radosław Mateja
Choreografia – Karol Drozd | 
asystentka – Zofia Grażyńska
scenografia – anna Chadaj | 
asystent – Mateusz Janas
Kostiumy – agata Uchman | 
asystentka – Katarzyna Zawal
Kierownictwo wokalne – Katarzy-
na rościńska

reżyseria świateł – Katarzyna 
łuszczyk
reżyseria dźwięku – tomasz 
Zajma
Konsultant technologiczny ds. 
scenografii – oktawian łaniecki
producent scenografii – Mateusz 
Janas
producentka kostiumów – Jolan-
ta Kin
inspicjent – tomasz Manowski

Terminy:
premiera rodzinna – sobota 25 
lutego godz. 13:00
premiera – sobota 25 lutego 
godz. 19:00
ii premiera – niedziela 26 lutego 
godz. 17:00

„Piękna i Bestia” 
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