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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

Stypendia i nagrody starosty. STR. 2

Fo
t.

 p
iM

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!

Lokomotywa 
testowała wiadukt
Pierwszy z dwóch wiaduktów 
kolejowych powstających w rejonie 
ul. Grunwaldzkiej przeszedł w minioną środę 
próby obciążeniowe. Będzie on częścią bezkolizyjnego 
przejazdu pod torami na granicy Poznania i Plewisk, 
który budowany jest wraz z węzłem przesiadkowym 
łączącym różne środki transportu. Str. 4
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2 KrótKo z powiatu

Nagrody starosty poznańskiego, 
w łącznej kwocie 30 tys. zł, przy-
znano 31 młodym ludziom, w tym 
również ze szkół branżowych, za 
doskonałe osiągnięcia naukowe, 
jak i pozanaukowe. Najwyższą na-
grodę pieniężną w wysokości 3 tys. 
zł otrzymał uczeń ZS nr 1 w Swa-
rzędzu, alan Łapiński, za wyniki 
w strzelectwie sportowym. Uzyskał 
m.in. 2 lokatę w zawodach Branden-
burg cup we Frankfurcie nad odrą, 
czy 1 lokatę w X Grand prix polski 
i perazzi cup 2022 we wrocławiu. 
wyróżnienie w wysokości 2,5 tys. zł 
odebrał tomasz Łamaszewski z Ze-
społu Szkół nr 2 w Swarzędzu za 
sukcesy w kolarstwie szosowym i to-
rowym. Uczeń zajął m.in. i miejsce 
w pucharze polski w kolarstwie to-
rowym we wrocławiu w 2022 r. oraz 
i miejsce na Mistrzostwach pol-
ski – ogólnopolskiej olimpiadzie 
Młodzieży w Kolarstwie torowym 
w Sprincie Drużynowym w prusz-
kowie w 2022 r. Na trzecim miejscu 
uplasowała się wiktoria Noculak 
uczennica, również ze swarzędz-
kiej Dwójki, która zdobywała trofea 
w hokeju na trawie.

aż 23 nagrody starosty poznań-
skiego trafiły do młodzieży, która 

uczy się w szkołach branżowych 
i stopnia. 

– powiat poznański jest nasta-
wiony prooświatowo. Chcemy, aby 
młodzież i nauczyciele pracowali 
w dobrych warunkach. a absolwen-
ci kończący edukację, nie tylko byli 
dobrze przygotowani do zawodów, 
ale kontynuowali naukę, bezpro-
blemowo dostawali się na studia 

– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – wasze wybitne wyni-
ki naukowe, sportowe czy w innych 
dziedzinach życia wystawiają świa-
dectwo nam, samorządowcom, że 
oświata w powiecie prowadzona jest 
na bardzo wysokim poziomie.

rada powiatu w poznaniu przy-
znała również stypendia naukowe 
111 uczniom szkół zarządzanych 

przez samorząd, w których nauka 
kończy się egzaminem maturalnym. 
Najwięcej stypendystów – (26) re-
prezentowało ZS nr 1 w Swarzędzu. 
ale najwyższą średnią ocen (5,87) 
mógł pochwalić się Michał pytel 
z Zespołu Szkół w Bolechowie. 

 – wbrew pozorom nie wiąże się 
to z wielkimi wyrzeczeniami – przy-
znał M. pytel. – Sporo informacji 

wynoszę z lekcji, co sprawia, że 
w domu nie muszę siedzieć po no-
cach nad książkami. obecnie jestem 
uczniem iV klasy o profilu technik 
informatyk. oprócz informatyki 
bardzo interesuję się również biolo-
gią i w przyszłości, w swojej dalszej 
edukacji, chciałbym te dwa kierunki 
połączyć. Na co przeznaczę stypen-
dium? potraktuje je trochę jako oso-
bisty bank oszczędnościowy. 

Jak podkreśla starosta Jan Grab-
kowski tak duża liczba stypendy-
stów pokazuje, że decyzje sprzed 20 
lat były właściwe. 

– postawiliśmy na rozwój oświa-
ty, dostosowanie budynków, pomo-
cy naukowych… tego wszystkiego, 
co jest tak potrzebne, by młodzi 
ludzie mogli i chcieli się kształcić 
w naszych placówkach – dodaje sta-
rosta poznański. 

warunkiem koniecznym do 
otrzymania comiesięcznej gratyfi-
kacji w wysokości 250 zł netto, od 
września 2022 r. do czerwca 2023 
r., było uzyskanie średniej ocen nie 
niższej niż 5,0 w poprzednim roku 
szkolnym. powiat poznański na sty-
pendia naukowe dla wyróżniających 
się uczniów przeznaczy prawie 300 
tys. zł. JSJ  

Uzyskują wysokie wyniki w nauce, są społecznie aktywni, wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w 
rozmaitych dziedzinach. Laureaci konkursów, a także olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 
Uczniowie uczęszczający do szkół powiatu poznańskiego otrzymali podczas minionej sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu, z rąk Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego, nagrody oraz stypendia

Stypendia i nagrody 
dla najzdolniejszych wręczone
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KrótKo z powiatu

reKLaMa

Do końca miesiąca kamizelki trafią 
do wszystkich uczniów klas pierw-
szych z 17 gmin powiatu. Dotych-
czas prawie 78 tys. elementów od-
blaskowych zostało przekazanych 
najmłodszym uczestnikom ruchu 
drogowego, jak i dorosłym miesz-
kańcom powiatu. tylko w tym roku 
wydano na nie prawie 100 tysięcy 
złotych z budżetu powiatu. 

– Noszenie odblasków znacząco 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa 

na drodze. Dzieci z naszych szkół 
wiedzą o tym doskonale. przekazy-
wanie kamizelek nie tylko doskona-
le wpisuje się w prowadzoną przez 
powiat politykę bezpieczeństwa, ale 
również jest idealnym momentem, 
w którym przypominamy najmłod-
szym m.in. o zasadach porusza-
nia się na drodze – powiedział Jan 
Grabkowski.

akcja prowadzona jest przez Sta-
rostwo powiatowe, we współpracy 

z Komendą Miejską policji i Ko-
mendą Miejską państwowej Stra-
ży pożarnej w poznaniu. Co roku 
w szkołach podstawowych na tere-
nie powiatu poznańskiego odbywa-
ją się spotkania z pierwszoklasista-
mi, podczas których przekazywane 
są im odblaski, a dzieci dowiadują 
się, jak bezpiecznie poruszać się po 
ulicach. 

– ponadto trwa kolejna edy-
cja konkursu „Czujka tlenku wę-

gla może uratować twoje życie”, 
współorganizowana przez powiat 
poznański oraz państwową Straż 
pożarną. Zachęcamy oczywiście do 
wzięcia udziału w tej akcji, gdyż to 
niepozorne urządzenie może w porę 
nas powiadomić o zagrożeniu. Dla-
tego staramy się również edukować 
najmłodszych, by trafić z naszymi 
apelami do ich rodziców –  powie-
dział st. bryg. Jacek Michalak, Ko-
mendant Miejski państwowej Stra-

ży pożarnej w poznaniu. 
przez minione lata powiat po-

znański przeznaczył na bezpie-
czeństwo ponad 33 miliony złotych. 
Dofinansowano między innymi 
remonty komisariatów, kupno spe-
cjalistycznego sprzętu, umundu-
rowania. Zarówno policjanci, jak 
i strażacy mogli liczyć na wsparcie 
szkoleń, zakup radiowozów, czy 
ufundowanie nagród dla najlep-
szych funkcjonariuszy. JF

prawie 6,5 tys. kamizelek odblaskowych otrzymają uczniowie klas pierwszych z powiatu poznańskiego 
podczas tegorocznej akcji „Bezpieczny pierwszoklasista”. 21. edycję zainaugurował w piątek, 4 listopada, 
Jan Grabkowski, starosta poznański, który spotkał się z „pierwszakami” w Szkole Podstawowej 
w Koziegłowach

Bezpieczni i widoczni na drodze
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25 nowoczesnych Solarisów Urbino 
12 hydrogen już w przyszłym roku 
pojawi się na poznańskich ulicach. 
MpK poznań oraz Solaris Bus & 
Coach podpisały umowę na dosta-
wę 15 nowych, niskopodłogowych, 
przyjaznych środowisku autobusów 
miejskich o napędzie elektrycznym 
zasilanych wodorem. poznański 
przewoźnik postanowił też skorzy-
stać z prawa opcji i kupić kolejnych 
10 takich pojazdów.

- poznańska komunikacja zbio-
rowa wkracza w erę wodoru. Nieba-
wem do floty MpK poznań dołączą 
autobusy elektryczne z wodorowym 
ogniwem paliwowym, które pełni 
funkcję „elektrowni” na pokładzie 
pojazdu. to historyczny moment 
dla poznańskiego transportu pu-
blicznego, który staje się coraz 
bardziej przyjazny dla środowiska. 
Jednocześnie jest to kolejny ważny 
krok na drodze do osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej, do której 
konsekwentnie dążymy, prowadząc 
i wspierając działania proekologicz-
ne, a także promując takie postawy 
wśród mieszkańców naszego miasta 
- mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
poznania.

MpK poznań - dzięki przyzna-
niu dofinansowania z programu 
Zielony transport publiczny - za-
mierza kupić łącznie 25 autobusów 
napędzanych wodorem. Umowa 
podstawowa dotyczy 15 pojazdów, 
10 kolejnych zostanie zakupionych 
w ramach prawa opcji. wszystkie 
pojazdy będą miały standardową 
długość 12 metrów.

- to będzie całkowita nowość we 
flocie MpK poznań. Mamy wobec 
tego taboru wielkie oczekiwania 
i jestem przekonany, że znakomicie 
spełni on swą rolę - mówi Krzysz-
tof Dostatni, prezes Zarządu MpK 
poznań. wyjaśnia, że zasięg auto-
busów wodorowych jest porówny-
walny do zasięgu pojazdów z napę-
dem konwencjonalnym, autobusy 
nie wymagają zatem ładowania na 
końcówkach tras i będą mogły być 
wykorzystywane na wszystkich li-
niach komunikacyjnych obsługiwa-
nych przez MpK poznań. - Zakup 
przybliża nas również do spełnie-
nia nałożonych norm w zakresie 
elektromobilności. w 2028 roku 
zeroemisyjne powinno być 30 pro-
cent naszego taboru autobusowego. 

obecnie to 18 proc., a po dostawach 
„wodorowców” będzie to około 25 
proc., bo wraz z dostawami beze-
misyjnych pojazdów wycofywane 
z ruchu liniowego są pojazdy speł-
niające najniższe wymogi dotyczące 
emisji zanieczyszczeń.

- poznań inwestuje w czyste tech-
nologie, w innowacje i w przyszłość. 
to ogromne zamówienie stawia 
przewoźnika wśród najnowocze-
śniejszych operatorów transportu 
publicznego w europie, którzy sta-
wiają przede wszystkim na czyste 
powietrze w miastach i poprawę 
jakości życia kolejnych generacji 
ich mieszkańców. wodorowe Urbi-
no 12 hydrogen emitują wyłącznie 
parę wodną. Już wkrótce o zaletach 
i komforcie podróży wodorowymi 

Solarisami będą mogli przekonać 
się poznaniacy - mówi Javier Cal-
leja, prezes Zarządu Solaris Bus & 
Coach.

Zamówione przez MpK poznań 
modele to Urbino 12 hydrogen. 
Każdy z pojazdów napędzany bę-
dzie wyłącznie energią pochodzącą 
z wodoru, przetwarzaną na prąd 
w ogniwie paliwowym. Urządzenie 
funkcjonuje jak mała elektrownia 
na pokładzie pojazdu, czerpiąc 
paliwo ze zbiorników na wodór 
umieszczonych na dachu. reakcja 
chemiczna zachodząca w ogniwie 
jest niezwykle czysta, jedynymi 
produktami ubocznymi są bowiem 
woda i ciepło. pojazd jest więc cał-
kowicie bezemisyjny w miejscu 
użytkowania. przy wszystkich za-
letach napędu elektrycznego au-
tobusy wodorowe charakteryzują 
się dużym zasięgiem na jednym 
tankowaniu i krótkim czasem na-
pełniania zbiorników z wodorem. 
w praktyce autobus może poko-
nać minimum 350 km na pełnych 
zbiornikach, a proces ich napełnia-
nia w zależności od infrastruktury, 
zajmuje około 10 minut.

w 12-metrowych autobusach 
zostaną zamontowane ultranowo-
czesne zestawy ogniw paliwowych 
o mocy 70 kw, które będą pobierać 
wodór z pięciu zbiorników o łącz-
nej pojemności 1560 l. Kompo-
nenty systemu wodorowego będą 
posiadać najwyższe dostępne na 
rynku systemy zabezpieczeń. wo-
dorowe Solarisy wyposażone będą 
w stosunkowo niewielką baterię 

trakcyjną Solaris High power, któ-
rej zadaniem będzie wspomaganie 
ogniwa paliwowego w chwilach 
największego zapotrzebowania na 
energię elektryczną. Jednostkę na-
pędową pojazdów będzie stanowić 
elektryczny silnik centralny.

pod kątem wyposażenia wnętrza 
pojazdy będą wykończone w wy-
sokim standardzie, podobnym do 
innych zielono-żółtych autobusów 
we flocie MpK poznań. poznaniacy 
będą korzystać z efektywnej klima-
tyzacji oraz rozbudowanego syste-
mu informacji pasażerskiej, a ich 
bezpieczeństwo zapewni monito-
ring. Dla wygody pasażerów MpK 
przewidziało ładowarki urządzeń 
mobilnych. Na pokładzie znajdzie 
się 31 miejsc siedzących, w tym 10 
siedzeń o wysokiej dostępności, 
czyli dostępnych bez dodatkowych 
stopni. Urbino 12 hydrogen będą 
wyposażone w zatoczkę dla osób 
niepełnosprawnych i podróżnych 
z wózkami dziecięcymi.

pierwsze autobusy wodoro-
we powinny dotrzeć do poznania 
w drugim półroczu 2023 roku. Będą 
tankowane przez pKN orlen, który 
docelowo zamierza wybudować - na 
stacji nieopodal pętli tramwajowej 
Miłostowo - infrastrukturę do zasi-
lania pojazdów wodorem. Umowa 
na dostawę paliwa dla MpK poznań 
została podpisana 31 sierpnia.

Zakup autobusów elektrycznych 
z napędem wodorowym możliwy 
jest dzięki uzyskaniu dofinansowa-
nia z programu „Zielony transport 
publiczny”. RB

poznań

- Budowa wiaduktu została podzie-
lona na etapy, by nie było koniecz-
ności całkowitego zamknięcia trasy 
kolejowej. w pierwszej kolejności 
powstaje część wiaduktu po stronie 
poznania i to właśnie ona przeszła 
testy obciążeniowe. takie próby 
pozwalają określić m.in. sztywność 
konstrukcji oraz ocenić stabilność 
posadowienia podpór. Na wiaduk-
cie stanęła lokomotywa i specjaliści 
mogli sprawdzić, jak zachowuje się 
konstrukcja przy takim obciążeniu. 
w kolejnych krokach ruch kolejowy 
zostanie przełożony na nowe tory i 
obiekt, co pozwoli na rozpoczęcie 
budowy drugiego wiaduktu po stro-
nie plewisk - mówi tomasz płóci-
niczak, wiceprezes zarządu spółki 
poznańskie inwestycje Miejskie.

pierwszy wiadukt kolejowy po-
wstał w ramach toru nr 1 na szlaku 
poznań Górczyn - palędzie. Jest 
on dwuprzęsłowy, a konstrukcję 
każdego przęsła stanowi masywna 
płyta z dźwigarów stalowych. wia-
dukt liczy ponad 33 metry długo-
ści, całkowita szerokość przęsła to 
blisko 6 metrów, a wysokość - pra-
wie 2 metry. próby obciążeniowe 

przeprowadzono z udziałem loko-
motywy spalinowej. podczas prób 
stawała ona na każdym z dwóch 
przęseł. w poprzednim tygodniu 
rozpoczęły się także prace związane 
z siecią trakcyjną. Dzięki budowie 
przejazdu pod torami kolejowymi 
w ciągu ul. Grunwaldzkiej piesi, 

rowerzyści i kierowcy nie będą już 
musieli czekać przed opuszczonym 
szlabanem.

poza budową wiaduktu z torowi-
skiem kolejowym, w ostatnim czasie 
wykonawca inwestycji zajmował się 
m.in. kładką pieszo-rowerową nad 
ul. Grunwaldzką. Konstrukcję tej 

przeprawy można już łatwo rozpo-
znać, w ostatnim tygodniu prowa-
dzone były prace związane ze zbroje-
niem, szalowaniem i betonowaniem 
poszczególnych elementów, zamon-
towane zostały też urządzenia dy-
latacyjne i kolektory odwodnienia. 
Zmienia się także układ drogowy w 

rejonie powstającego węzła. Na ul. 
Szałwiowej rozpoczęły się roboty 
brukarskie i pojawiły się pierwsze 
docelowe krawężniki. Zakończo-
no głębienie i betonowanie ścian 
szczelinowych po stronie poznania, 
wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, które są 
elementem przejazdu pod torami 
kolejowymi. równolegle toczą się 
prace polegające na przebudowie 
sieci uzbrojenia podziemnego, ta-
kie jak układanie linii kablowych, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazociągu czy światłowodu.

powstający węzeł Grunwaldzka 
połączy różne środki transportu: 
pociągi, autobusy, rowery i samo-
chody. przy stacji kolejowej po-
znań Junikowo powstanie węzeł 
przesiadkowy. pętla autobusowa w 
rejonie peronu pKp umożliwi szyb-
ką przesiadkę pomiędzy pociąga-
mi i autobusami „drzwi w drzwi”. 
Uzupełnieniem będą parkingi typu 
„parkuj i jedź” dla samochodów i 
rowerów. obiekt będzie dostoso-
wany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Zakończenie prac 
planowane jest na iV kwartał 2023 r. 
PIM/JZ

pierwszy z dwóch wiaduktów kolejowych powstających w rejonie ul. Grunwaldzkiej przeszedł w minioną 
środę próby obciążeniowe. Będzie on częścią bezkolizyjnego przejazdu pod torami na granicy Poznania 
i Plewisk, który budowany jest wraz z węzłem przesiadkowym łączącym różne środki transportu

Lokomotywa testowała wiadukt
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Autobusy wodorowe będą jeździć po Poznaniu
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17 października burmistrz Swarzę-
dza Marian Szkudlarek przekazał 
ośrodkowi pomocy Społecznej 
w Swarzędzu dziewięcioosobowy 
samochód, który służył będzie do 
przewozu osób z niepełnosprawno-
ściami, z terenu gminy Swarzędz. 

auto będzie realizowało przewozy 
osób, uczestniczących w codzien-
nych zajęciach w Dziennym Domu 
Senior wigor, Dziennym Domu po-
mocy oraz Środowiskowym Domu 
Samopomocy. 
OPS

rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę chodników w wierzenicy i 
wierzonce. wykonawcą została fir-
ma Budownictwo Drogowe KrUG 
Sp. z oo., a koszt inwestycji, która 
wykonana ma być do wiosny przy-
szłego roku, wyniesie 2.636.861,20 
zł. Gmina Swarzędz otrzyma na ten 
cel 2 mln zł z rządowego Funduszu 
polski Ład - program inwestycji 
Strategicznych (edycja iii – pGr). 

otrzymane dofinansowanie po-
zwoli budowę chodników o łącznej 
długości ok. 0,7 km. 

w wierzenicy chodnik o dł. ok. 
0,4 km zlokalizowany będzie wzdłuż 
głównego ciągu komunikacyjnego 
(ul. wierzenicka i Dębowa). Na 
całej długości chodnik o szerokości 
2 m przylegać będzie do istniejącej 

jezdni. Zadanie obejmuje również 
wykonanie odwodnienia poprzez 
odprowadzenie wód do rowu me-
lioracyjnego oraz nowe oświetlenie 
typu LeD. 

w wierzonce chodnik o długości 
ok. 0,3 km wybudowany zostanie 
wzdłuż ul. Działkowej. Zaprojekto-
wany chodnik o szerokości od 1,25 
m do 2,9 m wybudowany będzie 
przy krawędzi jezdni. Dodatkowo 
przy skrzyżowaniu z ul. Gminną 
powstanie 8 miejsc postojowych dla 
pojazdów osobowych, w tym jedno 
miejsce dla pojazdów osób niepeł-
nosprawnych. Zakres zadania obej-
muje również wybudowanie kanału 
deszczowego z włączeniem do ist-
niejącego kanału deszczowego w ul. 
Gminnej w wierzonce. MW, TL 

KomorniKi, Swarzędz

rekreacyjny park rodzinny „Nad 
wirynką”, Strefa wypoczynku i re-
laksu wraz ze zjazdem linowym na 
placu zabaw w rosnowie, iii Świę-
to pyry w Komornikach, wakacyj-
ny Festyn rodzinny w Szreniawie 
czy Komornickie rajdy rodzinne 
Zakręcone rowerowanie – na te 
projekty oddano najwięcej głosów 
w V edycji Budżetu obywatelskiego 
Gminy Komorniki.

Całość tegorocznych konsultacji 
była przeprowadzona elektronicz-
nie, co oznacza, że składanie wnio-
sków, zbieranie podpisów pod lista-
mi poparcia oraz głosowanie odbyło 
się wyłącznie na internetowej plat-
formie budżetu obywatelskiego: 
www.komorniki.budzet-obywatel-
ski.org. 

przez miesiąc mieszkańcy mogli 
zgłaszać projekty na inwestycyjne 
i  tzw. miękkie zadania do przyszło-
rocznego budżetu gminy Komorni-
ki. pula na budżet, podobnie do po-
przednich edycji, wynosiła 600 tys. 
zł. Na platformie internetowej zare-
jestrowano 40 wniosków, z których 
część w ogóle nie została zakończo-
na, a część nie przeszła pozytywnie 
oceny formalnej. ostatecznie, po 
weryfikacji i ocenie merytorycznej, 
do głosowania zostało dopuszczo-
nych 28 wniosków. wśród nich 
było 14 projektów miękkich miesz-
czących się w  puli środków na nie 
przeznaczonych oraz 14 projektów 
twardych, na które mieszkańcy mo-
gli oddawać swoje głosy.

Głosowanie nad projektami 
trwało dwa tygodnie i wzięło w nim 
udział 3768 osób. 

Najwięcej głosów oddali miesz-
kańcy plewisk, głosowało więcej ko-
biet niż mężczyzn, najczęściej głosy 
oddawano z  urządzeń mobilnych, 
ponad 40 % głosujących było w wie-
ku 36-49 lat. 

w wyniku zakończonego głoso-
wania wygrało 15 projektów: 5 inwe-
stycyjnych i 10 nieinwestycyjnych. 
Gratulujemy autorom a wszystkim 
mieszkańcom dziękujemy za udział 

w akcji, za głosowanie i za ciekawe 
propozycje służące komornickiej 
społeczności lokalnej.

realizacja zwycięskich projektów 
nastąpi w 2023 roku. 

Szczegółowe statystyki dotyczą-
ce głosowania dostępne są na stro-
nie:  https://komorniki.budzet-oby-
watelski.org/wyniki. 
Red
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poznaliśmy wyniki V edycji Budżetu obywatelskiego Gminy 
Komorniki, na który zarezerwowano 600 tys. zł

Zwycięskie projekty

reKLaMa

o gminie Komorniki 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Samochód dla OPS

Budowa chodników
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Będą nagrody 
dla sportowców
Do 30 listopada br. do burmistrza 
miasta i gminy Swarzędz można 
składać wnioski o przyznanie na-
gród i wyróżnień za wybitne osią-
gnięcia sportowe w 2022 roku. 
podmioty uprawnione do składa-
nia wniosków to: stowarzyszenia 
kultury fizycznej, związki i kluby 
sportowe oraz Komisja Kultury i 
Sportu rady Miejskiej w Swarzę-
dzu. wnioski można składać pocz-
tą tradycyjną (listownie) lub osobi-
ście – w biurze podawczym w holu 
ratusza na parterze (bezpośrednio 
za wejściem po prawej stronie) pod 
adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

regulamin oraz wniosek do po-
brania znajdą państwo na stronie 
internetowej urzędu: www.swa-
rzedz.pl w zakładkach: sport / na-
grody i stypendia. Red

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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październik to miesiąc, który do-
skonale  symbolizuje dojrzałą jesień 
życia. Nie bez powodu właśnie wte-
dy świętowany jest w całej polsce 
Dzień Seniora. Seniorzy z gminy 
Stęszew uwielbiają się spotykać, ba-
wić i biesiadować. Dlatego w kalen-
darzu gminnych imprez nie może 
zabraknąć uroczystości z okazji ich 
święta. 

w tym roku Gminny Dzień Se-
niora został zorganizowany 22 paź-
dziernika.  w ten jesienny poranek 
seniorzy z gminy Stęszew spotkali 
się w hali widowiskowo- sportowej 
w Stęszewie.  powitał ich burmistrz 
gminy Stęszew życząc przede 
wszystkim pomyślności i zdrowia. 

Kolejnym punktem była część 
artystyczna. Dla seniorów wystąpił 
chór Canticorum ze Stęszewa pod 
batutą remigiusza Skorwidera. 
Następnie program artystyczny pt. 
„wspomnienia z dawnych lat” za-
prezentował zespół śpiewaczy we-
soła Gromada.  Kapela Dudziarska 
wykonała wiązankę przyśpiewek 
i melodii ludowych, a zespół śpie-
waczy Modrzanki z Modrza przed-
stawiły program pt. „Seniorzy się 
bawią”.

 Święto Seniorów urozmaicił rów-
nież występ Kabaretu Dziura, który 
prezentując z życia wzięte scenki 
sytuacyjne, okraszone zabawnymi 
dialogami wykonanymi w wielko-
polskiej gwarze rozbawił zgroma-
dzonych gości do łez. 

Spotkanie przebiegło w miłej at-
mosferze, przy której rozmowy nie 
miały końca a wspomnienia nabrały 
znów kolorów. 

Na zakończenie uroczystości 
z rąk burmistrza każdy z seniorów 
otrzymał słodki upominek wraz 
z życzeniami zdrowia. Red

Seniorzy mają swoje święto, czyli Gminny Dzień Seniora 2022 
w Stęszewie 

Gminny Dzień Seniora
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o gminie Stęszew 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew  
z 27 października 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl.

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia,   
stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z 26 
października 2022 r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl 

oGŁoSZeNia
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tarnowo podgórne

– tworzymy dokument, który stanie 
się konstytucją inwestycyjną naszej 
gminy – wyjaśnia wójt tarnowa 
podgórnego tadeusz Czajka. – po-
wstaje on przy szerokim udziale 
mieszkanek i mieszkańców, bo to 
oni powinni mieć największy wpływ 
na zmiany w ich bezpośrednim oto-
czeniu. Dlatego zachęcamy, by po-
stawili na swoim.

Najpierw swoje propozycje zgła-
szali radni, sołtysi, rady sołeckie, 
ale także indywidualnie mieszkan-
ki i mieszkańcy. wpłynęło prawie 
200 potencjalnych zadań, z których 
powstały dwie listy inwestycji: ogól-
nogminna i lokalne. przedsięwzię-
cia ogólnogminne to takie, które co 
prawda realizowane są w konkretnej 
miejscowości, ale ich oddziaływanie 
dotyczy całej gminy – tu jest np. 
budowa budynku dla tarnowskie-
go 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 za-
baw, boisk sportowych czy ścieżek 
pieszo-rowerowych. 

Za chwilę to mieszkańcy – jak 
głosi hasło kampanii promocyjnej 
– postawią na swoim. Głosować bę-
dzie można na dwa sposoby: od 14 
do 17 listopada elektronicznie lub 
20 listopada w punktach głosowa-
nia otwartych w godz. 8.00-20.00 
w każdej miejscowości. 

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

Do 30 listopada można składać pro-
pozycje projektów do Budżetu ini-
cjatyw Społecznych – i edycja 2023. 
Formularz zgłoszenia wraz z wzo-
rem listy poparcia można pobrać 
na stronie www. tarnowopodgorne.
konsultacjejst.pl w zakładce Budżet 
obywatelski – Do pobrania. w for-
mie papierowej dokumenty są do-
stępne w wydziale obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy oraz w filii urzę-
du w przeźmierowie. to propozycja 
dla tych mieszkańców, którzy mają 
pomysł na lokalne działanie w i pół-
roczu przyszłego roku i chcą go zre-
alizować dzięki wsparciu gminy.  
Maksymalna wysokość wsparcia 
jednego projektu to 8 tys. zł (łącznie 
na dofinansowanie inicjatyw i edy-
cję BiS 2023 w gminnym budżecie 
zarezerwowano 24 tys. zł). 

Zgłoszone projekty zostaną prze-
analizowane pod względem me-
rytorycznym. przypominamy, że 
zgodnie z regulaminem w BiS moż-

na zgłaszać inicjatywy „miękkie”, 
społeczne, a nie można proponować 
zadań inwestycyjnych. Głosowanie 
nad propozycjami i edycji 2023 za-
planowane jest w terminie 16 – 30 
stycznia 2023. 

informacji na ten temat udziela 
Monika Mroczkiewicz, główny spe-
cjalista ds. współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi, ngo@tarno-
wo-podgorne.pl. ARz

Zapracowane aniołki, rodzina sia-
dająca do wigilijnej wieczerzy i 
odwiedziny wiliarzy (dawnych ko-
lędników) zwiastujące pomyślność 
domostwu, które najlepiej ich ugo-
ści... wszystko to na scenie Cen-
trum Kultury przeźmierowo (gm. 
tarnowo podgórne) w wykonaniu 
Dziecięcego Zespołu pieśni i tańca 
Ludowego Modraki, jedna z najlicz-
niejszych grup tarnowskiego ośrod-
ka kultury. Koncerty kolorowych i 
utalentowanych Modraków zawsze 
wprowadzają nas nie tylko w cu-
downy nastrój, ale także pozwalają 
odkryć tradycje nie zawsze wszyst-
kim znane. tym razem w trakcie wy-
stępu będziemy mieli okazję zoba-
czyć kozę wielkopolską jako symbol 
płodności i dostatku. pojawi się też 
motyw diabła i śmierć, będące pró-
bą oswojenia tego, co obce i wrogie. 
Skoro Święta, to na scenie zobaczy-
my także dziada, Heroda, królów, 
pasterzy, żołnierzy i anioła. a jeśli 
ktokolwiek będzie się zastanawiał 
nad tym, kto, co i dlaczego wystę-
puje w tej opowieści, Modraki po-
spieszą z wyjaśnieniem, wplatając w 
swój występ ciekawostki związane z 
wierzeniami ludowymi. 

14.12. godz. 17.30 oraz 17.12. 
godz. 16.00 „wiliorze, herody, 
gwiazdory – wspomnienie przeszło-
ści” – koncert DZpitL Modraki. 
obowiązują bezpłatne wejściówki 
do odbioru w kasach: Biuro GoK 
SeZaM (ul. poznańska 96, tarno-
wo podgórne) czynne od pon. do pt. 
w godz. 9-15; DK w tarnowie pod-
górnym od pon. do pt. w godz. 16-
20; CK przeźmierowo od pon. do pt. 
w godz. 16-20. Red

Masz pomysł – zgłoś go! Modraki na święta

Gmina tarnowo podgórne przygotowuje się do głosowania 
nad projektami zgłoszonymi w ramach Planu Rozwoju 
Lokalnego 2023-2028 

Wielkie głosowanie
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Zapraszamy od udziału w obcho-
dach 104. rocznicy odzyskania 
Niepodległości. w gminie tarnowo 
podgórne można to zrobić na spor-
towo, śpiewająco, aktywnie i patrio-
tycznie.

11 listopada o 11.00 w tarnow-
skim kościele parafialnym zostanie 
odprawiona msza św. w intencji oj-
czyzny, po której uczestnicy przejdą 
do parku wojkiewicza – tam, przy 
pomniku,  rozpoczną się oficjalne 
gminne uroczystości. 

Chwilę po ich zakończeniu, 
o 13.30, tym razem w parku 700-le-
cia (dla niewtajemniczonych to 
całkiem niedaleko od pomnika), 
Szczep Harcerski ZHp Bordowa 
Brać zaprasza na rodzinną grę tere-
nową, podczas której będzie można 
poznać wydarzenia prowadzące do 
odzyskania niepodległości

Natomiast biegacze i amatorzy 
nordic walking wystartują w Bara-
nowie o 14.00 w XiX Biegu i Mar-
szu Niepodległości pod patronatem 
„Naszego Głosu poznańskiego”. 
Start i meta zlokalizowane są na 

parkingu przy ul. wypoczynkowej, 
przy szkole podstawowej. Z kolei 
celne oko przyda się na strzelnicy 
Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w tarnowie podgórnym, gdzie 
o 15.00 rozpocznie się strzelanie 
niepodległościowe.

w ramach gminnych obchodów 
święta niepodległości zaprasza-
my także na koncerty. 11 listopada 
o 17.00 odbędą się równolegle dwa 
z nich: w Centrum Kultury prze-
źmierowo „w hołdzie Niepodległej” 
(tu obowiązują bezpłatne wejściów-
ki) oraz w dworku w Sierosławiu – 
wieczornica „wyśpiewać wolność” 
ze Stowarzyszeniem przyjaciół Har-
cerzy z Lusówka.

Na dwa kolejne muzyczne wyda-
rzenia zapraszamy do pałacu Jan-
kowice. 13 listopada o 13.00 warto 
przyjść na koncert polska Niepod-
legła (który odbywa się w ramach 
projektu Kultura 3.0), a dzień póź-
niej, 14 listopada o 17.00, zaprasza-
my na Koncert Chóru Uniwersytetu 
trzeciego wieku w tarnowie pod-
górnym i wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Świętujmy niepod-
ległość wspólnie! ARz

ostatnie siódme miejsce w klasyfi-
kacji kobiet i 10. na 13 w kat. męż-
czyzn zajęły reprezentacje KS alfa-
-Vector tarnowo podgórne, które 
od 4 do 8 października rywalizo-
wały w Monachium o drużynowy 
puchar świata w kręglarstwie kla-
sycznym. reprezentacja kobiet za-
grała w składzie: aleksandra Bonk 
(601), weronika torka (587), Ja-
goda Dziamska (568), izabela tor-
ka (574), Marta Stachowiak (581) 
oraz Dominika Zygarłowska (103), 
która została zmieniona po pierw-
szym torze przez iwonę Dziamską 

(396 razem – 499). Łączny wyniki 
3410 kręgli stał się nowym rekor-
dem w składzie 6-osobowym. Na-
tomiast w męskim składzie zagrali: 
Jarosław Bonk (680), Dawid Strzel-
czak (651), tomasz Masłowski 
(612), Jakub Cwojdziński (603), 
tomasz Byliński (559) i Michał 
Bonk (544). Chłopacy zagrali łącz-
nie 3650 kręgli. Na wyróżnienie za-
służył Jarosław Bonk, który popra-
wił swój rekord życiowy, a uzyskany 
przez niego wynik był jedenastym 
rundy kwalifikacyjnej.
Ania Lis

Świętują niepodległość

Kręglarski PŚ 
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informacji z  gminy tarnowo 
podgórne szukaj także na 

naszglospoznanski.pl

Start Biegu i Marszu Niepodległości w Baranowie ma zawsze bardzo 
interesującą, biało-czerwoną oprawę. 

 NASZ PATRONAT

W ramach poprzedniej edycji 
Budżetu Inicjatyw Społecznych 
odbył się m.in. II Turniej Szacho-
wy w Przeźmierowie. 
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Gmina Dopiewo realizuje przed-
sięwzięcie pn. „wykonanie ścieżki 
edukacyjnej: Gmina Dopiewo – na-
tura spleciona z tradycją i historią” 
dofinansowane ze środków wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej 
w poznaniu. 

tworzona ścieżka edukacyjna po-
rusza tematykę przyrodniczą, eko-
logiczną i historyczną. Usytuowana 
zostanie w głównej mierze wzdłuż 
czerwonego szlaku rowerowego do-
okoła Gminy Dopiewo. Na jej trasie 
przewidziano 19 przystanków z ta-
blicami informacyjnymi nawiązują-
cymi do walorów terenu. 

Zakończone zostały prace monta-
żowe w 3 lokalizacjach (Skórzewie, 
trzcielinie i Dopiewie), które prze-
widziane zostały jako miejsce wypo-
czynku. wyposażono je w gry edu-
kacyjne o tematyce przyrodniczej, 
a także elementy małej architektury 
w postaci drewnianych ławo-stołów, 
koszy na śmieci i stojaków na rowe-
ry. 

przy oczyszczalni ścieków i punk-
cie Selektywnej Zbiórki odpadów 
Komunalnych w Dopiewie pozna-
my aspekty związane z zanieczysz-

czeniem wód, a dzieci będą mogły 
skorzystać z gier edukacyjnych 
poruszających tematykę segregacji 
śmieci i recyklingu. w parku w Skó-
rzewie znajduje się tablica edukacyj-
na o odnawialnych źródłach energii 
i gra o zwierzętach parkowych. Z  
kolei w trzcielinie tablica porusza 
tematykę form ochrony przyrody, 
a gra dotyczy fauny i flory obszaru 
ochrony ścisłej „trzcielińskie Ba-
gno”.

Celem realizowanej ścieżki edu-
kacyjnej będzie ukazanie i upo-
wszechnienie wśród mieszkańców 
gminy oraz turystów, którzy ją od-
wiedzają, ciekawostek przyrodni-
czych i historycznych z terenu gmi-
ny Dopiewo.

przedsięwzięcie dofinansowano 
ze środków wojewódzkiego Fundu-
szu ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej w poznaniu.
Milena Wolna

dopiewo 

wystąpili na niej piosenkarze, mu-
zycy i  tancerze z różnych zakąt-
ków wielkopolski – z Boduszewa, 
Drzązgowa, Lubonia, Swarzędza, 
piły, poznania, puszczykowa, otu-
sza i  Konarzewa. Gości tradycyjnie 
powitał prezes Stowarzyszenia na 
rzecz osób Niepełnosprawnych 
„promyk” – Bogdan Maćkowiak. 
wśród nich nie zabrakło  rodziców 
i opiekunów, ale także przedstawi-
cieli powiatu – wicestarosty toma-
sza Łubińskiego i członka zarządu 
antoniego Kalisza, wójta gminy 
Dopiewo – pawła przepióry i pro-
boszcza parafii w Konarzewie – ks. 
adama Szczanieckiego. po raz ko-
lejny koncert poprowadziła Katarzy-
na Czarnecka, związana z wydarze-
niem od pierwszej jego edycji. 

Uczestnicy, zarówno znajdujący 
się na widowni, jak i na scenie, chęt-
nie kończyli rozpoczynaną przez 
nią wielokrotnie rymowankę „Jeśli 
śpiewu ci potrzeba… śmiało wal 
do Konarzewa. tu słowików chór 
usłyszysz. tak pośpiewasz, że się… 
zdyszysz”. Między ich występami 
na scenie zaprezentowali się jurorzy  
– Maria i piotr Należyty. powtórzyła 
się sytuacja sprzed dwóch lat – po-
ziom był wyrównany i zwycięzcami 
zostali wszyscy. Uczestnicy otrzy-
mali statuetki słowika przygoto-
wane w pracowni ceramiki wtZ 
w Konarzewie, dyplomy i torby upo-
minków. Jury, gratulując artystom 
występów i nie szczędząc miłych 
słów pod ich adresem, przytoczyło 
słowa J. w. von Goethe „Gdzie sły-
szysz śpiew, tam idź, tam dobre ser-
ca mają. Źli ludzie, uwierz mi, Ci ni-
gdy nie śpiewają”. w  wielkopolsce. 

– Nasz śpiewaczy przegląd zna-
ją wszyscy w regionie, prowadzący 

placówki takie, jak nasz „promyk” 
i chętnie tu przyjeżdżają, by wspól-
nie pośpiewać, czasem pograć lub 
potańczyć. Chodzi przede wszyst-
kim o  integrację. osoby niepełno-
sprawne mogą się spotkać i  być 
razem. Mogą podzielić się z  nami 
swoim talentem i  wrażliwością – 
mówi Bogdan Maćkowiak, prezes 
„promyka”. – razem doświadcza-
my tu czegoś autentycznego, co nas 
wzrusza i cieszy - dodał. 

„Złoty Słowik” wspierają powiat 
poznański i  gmina Dopiewo, na 
terenie której działa jeden z  dwóch 
wtZ-ów, prowadzonych przez  to 
stowarzyszenie. 

50 artystów w 20 odsłonach – ze stowarzyszeń, szkół 
i warsztatów terapii zajęciowej – mogła podziwiać 
publiczność XVii powiatowego przeglądu piosenki osób 
Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, który 28 października 
wypełnił śpiewem i muzyką salę koncertową Centrum 
Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Konarzewie

„Złote Słowiki” 
w Konarzewie
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czytaj także na 
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Skwerki, które uczą
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wraca w  tym roku Koncert pie-
śni o polsce „Serce w  plecaku”. to 
trzecia edycja wydarzenia, którego 
motywem przewodnim jest muzy-
kowanie na patriotyczną nutę. Jego 
organizatorem jest Zespół Szkolno-
-przedszkolny im. Jana Brzechwy 
w  Dopiewie. wstęp  wolny – zapra-
szamy: 10 listopada, godz. 17 - Do-
piewo, ul. Łąkowa 2a.

Koncert jest podsumowaniem 
projektu edukacyjnego „Drogi do 
Niepodległości polski”, zrealizo-
wanego w  szkole przez nauczycieli 
i  uczniów. Za stronę historyczną 
odpowiada Małgorzata rogal - Dro-
pińska, za stronę muzyczną - Mar-
cin Mańka.

w  programie przewidziane są 
występy grup przedszkolnych, dzie-
cięcych i  młodzieżowych. obok 
uczniów wystąpią również absol-
wenci szkoły. przegląd zakończy 
występ zawodowych muzyków z 
formacji Q-artist z solistką Marysią 
Kiersnowską - Sekulak, występują-

cą pod pseudonimem „Mary Kier”; 
ponadto na scenie - artur Kowalski, 
Lechosław Nowak, tomasz rataj-
czak i Marcin Mańka.

więcej o artystach na stronie: do-
piewo.pl. 
Michał Juskowiak

Serce w plecaku

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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8 października odbył się w ostrze-
szowie konkurs kulinarny dla kół 
gospodyń wiejskich oraz na naj-
większą pyrę. w konkursie pn. 
„pyra i kapustka to do pysznego da-
nia przepustka” wzięło udział 61 kół 
gospodyń wiejskich, ale najlepszym 
daniem okazały się „Ziemniaczane 
Kapuśniaki Babci Gieni” przygoto-
wane przez Martę z KGw Błażeje-
wo. Największa pyra ważyła 2276 
g, a KGw w Skrzynkach stanęło 
na trzecim miejscu z ziemniakiem 
o wadze 1851 g.  oba koła dumnie 
reprezentowały gminę Kórnik i wró-
ciły z nagrodami pieniężnymi.
Katarzyna Skrzypczak

KórniK

Zorganizowany na tę okoliczność 
skład instruktorów sprawdził się na 
100%. Zadbali, aby każdy otrzymał 
dawkę energii, wycisnęli z ćwiczą-
cych „siódme poty”, a na koniec 
pozwolili im złapać oddech i zrelak-
sować swoje ciała… tak w skrócie 
wyglądał „oazowy” maraton, który 
zgromadził sporo osób. 

Harmonogram obejmował: aBt, 
Bodybalance, Bodycombat, Full 
Body workout, Grit + Core, Jum-
py, Sprint, Stretching oraz Zumbę. 
Czterogodzinny fitness to nie lada 
wyzwanie. 

Firmie Go events technika es-
tradowa organizatorzy dziękują 
za współpracę, a poniższym spon-
sorom  za wzbogacenie imprezy 
nagrodami przekazanymi podczas 
loterii:

alter - grawerstwo laserowe, Die-
tetyk Karolina Łąkowska, HaMa 
polska, Jubiler Buszkiewicz, optyk 
osińscy, paralotnie poznań Szy-
mon Domagała, pracownia Zdro-
wia i energii Magdalena Kostań-
czak, restauracja oSKar Kórnik, 
restauracja Ventus, instytut Zdro-
wia i Urody SepHia,  waKe parK 
KórNiK, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego „wodna przystań”. 

wszystkim uczestnikom organi-
zatorzy dziękują za zaangażowanie 
i wspólny intensywny trening! tym 
samym gorąco zapraszają na zimo-
wą edycję! Szczegóły wkrótce na 
www.oaza.kornik.pl. Red

Sobota 22 października okazała się „dobrze przećwiczona” przez uczestników XXVIII edycji Maratonu 
Fitness w kórnickiej „Oazie”

Fitnessowy wycisk w „Oazie”
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podpisano umowę na rozbudowę 
budynków Szkoły podstawowej im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata w Kamionkach (gm. Kór-
nik). Zaprojektowano obiekt będą-
cy kontynuacją bryły istniejącego 
budynku wybudowanego etapami 
w poprzednich latach. obecnie do 
południowego skrzydła (zakończo-
nego klatką schodową ewakuacyj-
ną) dobudowane będzie kolejnych 
14 sal wraz z dodatkowym węzłem 
sanitarnym.
Dane budynku projektowanego:
- powierzchnia użytkowa: 
  1.136,36 m2,
- powierzchnia zabudowy: 
  655,06 m2,

- kubatura: 3.729,34m3,
- liczba kondygnacji: 2.

Umowę na realizację zadania 
z konsorcjum poznańskich firm 
agrobex Budownictwo sp. z o.o. 
i agrobex sp. z o .o. podpisano 25 
października 2022 roku. termin 

zakończenia przewidziano na 13 
miesięcy od daty podpisania umowy 
(wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie przez wykonawcę).

inwestycja kosztować będzie  
9 372 194, 31 zł. 
Red

Rozbudowa budynku SP

Konkurs kulinarny

Miasto i gmina Kórnik przystąpiła 
do opracowania projektu budowla-
nego kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami we wsi prusinowo. w prze-
targu na realizację dokumentacji 
wyłoniono firmę ecokube sp. z o.o. 
z Łodzi, z którą umowę podpisano 4 
października.

przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowej obejmującej projekt Bu-
dowlany budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami we wsi 
prusinowo, wraz z uzyskaniem pra-
womocnych decyzji pozwolenia na 
budowę.

Zaprojektowane zostaną sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej, w istniejących oraz pla-
nowanych pasach drogowych, wraz 
z niezbędną liczbą przepompowni, 
tłoczni, komór technologicznych. 
Co ważne zakres projektu obejmo-
wać ma budowę sieci przy istniejącej 
zabudowie, ale również zabudowie 
planowanej w MpZp przewidziano 
także projektowanie infrastruktury 

wodociągowej, infrastruktury elek-
troenergetycznej i teletechnicznej w 
zakresie niezbędnym do prawidło-
wego funkcjonowania sieci kanali-
zacji sanitarnej, oraz przebudowę 
sieci, przyłączy i elementów innych 
mediów, kolidujących z planowaną 
budową.

w pierwszym etapie wykonana 
zostanie inwentaryzacja istniejącej 
infrastruktury i zebrane zostaną 
dane niezbędne do projektowania. 
Na tej podstawie powstanie wstęp-
na koncepcja, która pozwoli na 
uregulowanie spraw związanych 
z własnością gruntów. w drugim 
etapie powstanie projekt budowlany 
sieci kanalizacyjnej z przyłączami, 
przepompowniami i innymi nie-
zbędnymi elementami, który będzie 
uzgadniany z operatorem sieci oraz 
powinien uzyskać pozwolenie na 
budowę.

Zadanie ma być zrealizowane w 
ciągu 20 miesięcy. Dokumentacja 
zgodnie z umową kosztować będzie 
346 860 zł. Red 

22 października rozegrany został 
pierwszy - historyczny - mecz ligo-
wy w Kamionkach (gm. Kórnik) 
przy sztucznym energooszczędnym 
oświetleniu. w klasie okręgowej 
red Box 2022/2023, gr. wielkopol-
ska iV avia Kamionki wygrała z GKS 
Żerków 3:1. Drużynie z Kamionek 
kibicował wiceburmistrz Sebastian 
wlazły oraz radni rMiG Dominika 
Buczkowska i Jerzy walczyk. w wy-
darzeniu uczestniczył także zarząd 
klubu avia Kamionki: Krzysztof 
pancewicz – prezes, adam Durzyń-
ski – wiceprezes i eryk Horłoza – 
wiceprezes.

Dwa dni później przekazano 
do użytkowania energooszczędne 
oświetlenie boiska przy ul. Leśnej 
w Kórniku i boiska w robakowie. 
w ramach tych dwóch inwestycji 
wykonano: maszty oświetleniowe 
MS14/4/F300 - szt.: 12, oprawy 
LeD 980w - szt.: 12, linie kablowe 
yaKy 4x35 mm z bednarką - dł.: 
331 mb (Kórnik), 317 mb (robako-
wo), fundamenty prefabrykowany 
F-2 - szt.: 12, szafki So - szt.: 2.

odbioru dokonali: Daniel Gaw-

łowski z wydziału inwestycji, wice-
burmistrz Sebastian wlazły, radny 
andrzej Surdyk, sołtys Jan tuczyń-
ski, przedstawiciele K.S.S. Kotwica 
andrzej Giczela, wiktor Stempow-
ski i Dariusz Śmigielski oraz kie-

rownik drużyny wiara Lecha piotr 
Goderski, przedstawiciele zarządcy 
obiektu oaza Błonie Bartosz Karaś 
i Jan wójkiewicz, andrzej Szafrań-
ski inspektor Nadzoru inwestorskie-
go i wykonawca Michał Zając. Red

Projekt kanalizacji 
dla Prusinowa

Oświetlone boiska
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współpraca samorządu, biznesu 
i nauki to temat spotkania w ramach 
cyklu „porozmawiajmy o Swa-
rzędzu”, na które 13 październi-
ka  burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek zaprosił swarzędzkich 
przedsiębiorców. Licznie przyby-
łym gościom burmistrz przedstawił 
się z aktualną sytuację finansową 
gminy oraz zagrożenia dla budżetu 
Swarzędza związane m.in. z wyso-
ką inflacją, drastycznie rosnącymi 
cenami energii oraz zmianami prze-
pisów jakim podlegają samorządy. 
Zaprezentowane zostały też główne 
trwające i projektowane inwestycje 
naszej gminy wraz ze źródłami ich 
finansowania. 

Spotkanie odbywało się w sali 
konferencyjnej niedawno zbudo-
wanego hotelu Hampton by Hilton 
– najnowszej inwestycji CLip Gro-
up. wojciech Staniszewski – prze-
wodniczący rady Nadzorczej tej 
największej swarzędzkiej firmy oraz 
agnieszka Hipś – prezes zarządu, 
zapraszając pozostałych swarzędz-
kich przedsiębiorców do współpra-
cy, przedstawili drogę rozwoju, ak-
tualny potencjał i plany CLip Group 
na najbliższą przyszłość. 

i właśnie przyszłość – wszystkie 
niewiadome i zagrożenia, z jaki-
mi w obliczu narastającego kry-
zysu zmierzyć się muszą również 
przedsiębiorcy – były przedmiotem 
wykładu prof. dra hab. tadeusza 
Kowalskiego z Uniwersytetu eko-

nomicznego w poznaniu. Celem 
wykładu było wyjaśnienie przyczyn 
dotykającej nas dziś inflacji i spo-
wolnienia rozwoju, a przede wszyst-
kim wskazanie przedsiębiorcom za-
chowań ułatwiających przetrwanie 
kryzysu i przyszły rozwój w zmie-
nionych warunkach. 

po dyskusji zgodnie ustalono, iż 
takie spotkania powinny odbywać 
się cyklicznie, a okazji do wysłucha-
nia głosów przedstawicieli nauki ze-
brani chcieliby mieć więcej. Następ-
ne spotkanie zaplanowano wstępnie 
na wczesną wiosnę, a do tego czasu 
na zaproszenie burmistrza Maria-
na Szkudlarka utworzona zostanie 
rada przedsiębiorczości Gminy 
Swarzędz, złożona z przedstawicieli 
małych, średnich i dużych przedsię-
biorstw z terenu gminy. 

rada ma się stać forum współ-
pracy przedstawicieli organizacji 
reprezentujących przedsiębiorców 
i pracodawców w gminie Swarzędz, 
a wśród jej celów będzie m.in. do-
radztwo w zakresie zagadnień zwią-
zanych z działalnością i rozwojem 
gospodarczym gminy Swarzędz, 
wspieranie rozwoju lokalnej przed-
siębiorczości, działanie na rzecz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
oraz przedstawienie burmistrzo-
wi, z własnej inicjatywy lub na jego 
wniosek, stanowisk w sprawach 
związanych z sytuacją gospodarczą 
gminy Swarzędz. MW

Swarzędz

rozstrzygnięty został przetarg 
nieograniczony mający wyłonić 
wykonawcę inwestycji pod nazwą 
„rozbudowa ul. Z. Grudzińskie-
go w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. 
pszennej w Łowęcinie”. Najko-
rzystniejsza ofertę złożyła firma 
StraBaG Sp. z o.o., która podję-
ła się zadania za 19.383.573,07 zł. 
okres realizacji ustalono na 370 
dni. Burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek podpisał już umowę 
w tej sprawie, a plac budowy został 
przekazany wykonawcy.

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

7 października mieszkańcy gminy 
Swarzędz otrzymali laptopy z opro-
gramowaniem, o które wnioskowali 
w ramach programu wsparcia w roz-
woju cyfrowym dzieci i wnuków by-
łych pracowników pGr. program 
skierowany jest do dzieci uczących 
się oraz uczniów szkół średnich, 
którzy osiągnęli pełnoletność i któ-
rzy zamieszkują na terenach, w któ-
rych funkcjonowały pGr-y. 

przekazanie sprzętu odbyło się 7 
października w swarzędzkich szko-
łach podstawowych nr 3 i  nr 5 oraz 
w Kobylnicy. wzięli w nim udział 
wnioskodawcy projektu, burmistrz 

Swarzędza Marian Szkudlarek,  
ii zastępca burmistrza tomasz 
Zwoliński oraz pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz.

w gminie Swarzędz sprzęt o łącz-
nej wartości 305.000 zł trafi docelo-
wo do 122 wnioskodawców. Dzięki 
rozstrzygniętemu postępowaniu na 
dostawę laptopów wraz z  niezbęd-
nym oprogramowaniem, w budże-
cie zadania pojawiły się wolne środ-
ki, które można było przeznaczyć na 

zakup dodatkowych myszy kompu-
terowych. 

projekt realizowany jest w  ra-
mach programu operacyjnego pol-
ska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 
oś V: rozwój cyfrowy JSt oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia - reaCt-eU, Dzia-
łanie 5.1 rozwój cyfrowy JSt oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia. 
AW

Rozbudowa ulic 

Granty PPGR – laptopy przekazane 

Debata na temat współpracy samorządu, biznesu i nauki

„Porozmawiajmy 
o Swarzędzu” 
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21 października w Sali Ziemi na 
terenie Międzynarodowych targów 
poznańskich odbyła się uroczy-
sta gala, podczas której wręczono 
nagrody w organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski wojewódz-
twa wielkopolskiego konkursie 
wielkopolska Szkoła roku i wiel-
kopolski Nauczyciel roku.

w tym prestiżowym konkursie 
Szkoła podstawowa nr 3 im. pol-
skich Noblistów w Swarzędzu otrzy-
mała wyróżnienie w kategorii wiel-
kopolska Szkoła roku oraz nagrodę 
w wysokości 7,5 tys. złotych. Z kolei 
Szkoła podstawowa nr 1 im. Stani-

sława Staszica w Swarzędzu została 
Laureatem Vi edycji wielkopolskiej 
Szkoły roku 2022 i otrzymała w 
nagrodę 10 tys. zł. to wyjątkowe 
wyróżnienie znaleźć się wśród 5 
najlepszych szkół w wielkopolsce, 
jako jedyna szkoła podstawowa! 
Swarzędzkim laureatom serdeczne 
gratulacje złożył obecny podczas 
gali burmistrz Marian Szkudlarek.

wyróżnienia, które otrzymały 
obie szkoły to sukces, na który skła-
da się praca i ogromne zaangażo-
wanie wielu osób: nauczycieli, pra-
cowników obsługi i administracji, 
rodziców oraz uczniów. Red

Wielkopolska Szkoła Roku
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informacji z gminy Swarzędz 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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BuK

28 października w Dobieżynie 
mieszkańcy gminy Buk wspólnie 
szyli kopię flagi z powstania wiel-
kopolskiego, która 25 grudnia 
1918 r. została wywieszona na ko-
minie gorzelni w Buku. w kolej-
nych latach była używana do deko-
racji podczas świąt państwowych 
w Buku i Lesznie. w 1939 r. ukryta 
w podszewce płaszcza Stanisława 
Zycha, trafiła wraz z nim do obo-

zu jenieckiego, skąd uciekł w 1942 
r. oryginalna flaga znajduje się 
obecnie w oddziale Muzeum Na-
rodowego w poznaniu – w wielko-
polskim Muzeum wojskowym na 
Starym rynku w poznaniu. trafiła 
tam w 1983 r. Kopia, którą szyli 
mieszkańcy 27 grudnia zawiśnie na 
budynku Filii Biblioteki publicznej 
w Dobieżynie. 
MBM

podczas Białej Soboty zorgani-
zowanej 22 października w Buku 
mieszkańcy mogli skorzystać z bez-
płatnych konsultacji kardiologa, 
psychologa klinicznego, pielęgniar-
ki, wziąć udział w warsztatach z te-
rapeutą zajęciowym.  przebadanych 
zostało 81 osób wraz z dziećmi, 
w tym 31 wykonało badanie pozio-
mu glukozy we krwi. 

Na Białą Sobotę do Dzienne-
go Domu opieki Medycznej przy 
ulicy przykop 4 w Buku zaprosił 
burmistrz MiG Buk wraz z wielko-
polskim Stowarzyszeniem wolon-
tariuszy opieki paliatywnej „Hospi-
cjum Domowe”.

akcja spotkała się ze sporym zain-
teresowaniem mieszkańców, szcze-

gólnie w godzinach południowych, 
kiedy jak było widać po zrobieniu 
zakupów przyszedł czas na wizytę 
u specjalisty. Nie było ograniczeń 

wiekowych i z konsultacji skorzy-
stali młodsi i starsi, też dzieci, które 
przyprowadzali rodzice i kierowali 
najczęściej do gabinetu fizjotera-
peuty. Najwięcej wizyt było u kar-
diologa i właśnie u fizjoterapeuty, 
ale i do pozostałych specjalistów 
nie brakowało chętnych. Uczestnicy 
warsztatów z terapeutą zajęciowym 
pracowali z dyniami, które mieli za 
zadanie pomalować na kolor poma-
rańczowy i które po zakończeniu 
zajęć dostali w prezencie.

w terminie do świąt Bożego Na-
rodzenia mieszkańcy gminy będą 
mogli wziąć udział w kolejnej tak 
bardzo potrzebnej akcji jaką są bez-
płatne porady specjalistów. 
EWA

Biała Sobota w Buku

Wspólnie szyli flagę

26 października burmistrz miasta 
i gminy Buk paweł adam, prze-
wodniczący rady MiG Buk piotr 
Goroński i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego iwona węklar spotkali 
się z parami na jubileuszowej uro-
czystości.

pary obchodzące 50-lecia poży-
cia małżeńskiego czyli złote gody, 
otrzymały odznaczenia: medale 
i legitymacje przyznawane przez 
prezydenta rp oraz listy gratula-
cyjne i kosze upominkowe ufundo-
wane przez gminę, zaś małżeństwa 
z 60-letnim (diamentowe gody) 
i 65-letnim stażem (żelazne gody) 
– listy gratulacyjne i kosze upomin-
kowe. 

Burmistrz złożył serdeczne ży-
czenia w imieniu gminy. – Dzisiej-
sza uroczystość jest wyjątkowa, bo 
mamy przed sobą wyjątkowych bo-
haterów – mówił. – 50, 60 i 65 lat 
temu składaliście sobie państwo 
przyrzeczenie miłości i wierno-
ści, że będziecie wzajemnie dzielić 
zarówno te dobre jak i złe chwile, 

że razem przejdziecie przez życie. 
Dziś jest ten piękny moment, kiedy 
w dowód uznania za te wspólne lata 
prezydent rp przyznał państwu 
medale; a do tych gratulacji przyłą-
cza się również samorząd gminny. 
Stanowicie wzór do naśladowania 
nie tylko dla swoich rodzin, dzieci, 
wnuków, prawnuków, ale też dla 
całej naszej społeczności. Życzymy 
państwu kolejnych długich lat wy-
pełnionych zdrowiem, szczęściem, 
radością i miłością.

Były nie tylko medale, listy gra-
tulacyjne, kosze upominkowe, ale 
też zdjęcia, które z pewnością będą 
niezapomnianą pamiątką. Uroczy-
stości towarzyszył wytęp znanego 
społeczności bukowskiej kapelmi-
strza Karola Hołody, który swoimi 
piosenkami i dowcipami wprawił 
wszystkich w doskonały humor.

Niestety, ale nie wszyscy jubilaci, 
który obchodzili w tym roku złote, 
diamentowe i żelazne gody mogli 
uczestniczyć w spotkaniu. Stan 
zdrowia, bądź inne powody na to 
nie pozwoliły. Gdyby na spotkanie 
przybyły wszystkie pary małżeńskie, 
to byłoby 20 par, które 50 lat temu 
obiecało sobie życie na dobre i złe; 
6 par, które 60 lat temu przyrzekało 
sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską i 1 para, która sakra-
mentalne „tak” powiedziała sobie 
65 lat temu. EWA

50 lat temu życie na dobre i na złe obiecało sobie 15 par z gminy 
Buk; 60 lat temu miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
przyrzekały sobie cztery pary; a 65 lat sakramentalne „tak” 
powiedziała sobie jedna para. Tyle lat wspólnego życia 
jest najlepszym symbolem wierności i miłości, dowodem 
wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego

Na dobre i na złe
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informacji z miasta i gminy Buk 
szukaj także na 

naszglospoznanski.pl
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12 dopiewo

pretekstem do spotkania (28.10.) 
w konarzewskim Centrum rehabili-
tacyjno – Kulturalnym była niedaw-
no wydana książka pt. „Konarzewo 
Czartoryskich 1925-1941”. oprócz 
Macieja radziwiłła i  Jana Niemo-
jewskiego, wnuków Czartoryskich, 
na zaproszenie Urzędu Gminy 
Dopiewo przyjechali również twór-
cy tego opracowania, redaktorzy 
ośrodka Karta, aleksandra Bellwon 
i aleksiej rogozin.

Salę widowiskową wypełniło 
ponad 80 osób. Słowo wstępu na 
początku spotkania wygłosił wójt 
Dopiewa paweł przepióra. Goście 
opowiadali o tym jak powstała książ-
ka, która jest zbiorem zapisków, 
korespondencji, pamiętnikowych 
wpisów zapisanych przez teresę, 
romana, ich rodziny, przyjaciół 
i  przedstawicieli innych polskich 
rodzin arystokratycznych. Czytelnik 
ma możliwość jak przez dziurkę od 
klucza podglądać prawdziwe życie 
teresy i romana Czartoryskich, bez 
cenzury i patosu.

wnukowie opowiadali m.in. 
o tym, jaka była rola kobiety i męż-
czyzny w pałacu, jak wychowywano 
dzieci. podkreślali też przywiązanie 
do tradycji i ziemi, wielką religijność 
i  dbałość o  katolicką obrzędowość. 
wspominali postaci szczególnie 
ważne dla dziadków – wychowaw-
czynię ośmiorga dzieci nazwaną 
Delek czy szofera Koniecznego. Jak 
się potem okazało w czasie zadawa-
nia pytań przez publiczność, ujaw-
niły się dwie panie, których mamy 
sąsiadowały z  owym szoferem, 
ulubieńcem najmłodszych miesz-
kańców, a  w  zasadzie mieszkanek 

pałacu, regularnie naprawiającym 
im lalki.

Maciej radziwiłł i  Jan Niemo-
jewski wiele mówili też o  trudnych 
czasach, w których przyszło żyć ich 
dziadkom, o  niedostatku, jakiego 
doświadczali wbrew wyobrażeniom 
i  stereotypom o  przepychach i  bo-
gactwach. Szczególnie trudnym 
dla nich okresem, jak zresztą dla 
większości polskiej arystokracji 
była okupacja hitlerowska i  czasy 
po 1945 roku, kiedy to roman, aby 
utrzymać rodzinę wycinał puzzle 
i  próbował je sprzedawać. podkre-
ślali też, jak wiele Czartoryscy za-
wdzięczali mieszkańcom Konarze-
wa i  okolic, którzy wspierali ich po 
wygnaniu z  pałacu przez niemiec-
kich okupantów.

Zebrana publiczność pozna-
ła kilka dowcipnych anegdot, ale 
też smutnych refleksji – kilka dni 

wcześniej zmarła mama Macieja 
radziwiłła, anna z  Czartoryskich 
radziwiłłowa. odeszła tym samym 
ostania już osoba z  rodziny kona-
rzewskich Czartoryskich. pan Ma-
ciej wspominał, jak bardzo przed 
śmiercią chciała jeszcze ostatni raz 
odwiedzić rodzinne Konarzewo. 
Nie zdążyła.

Spotkanie zakończyli podzięko-
waniami za ciekawą dyskusję dy-
rektor Gminnej Biblioteki publicz-
nej i Centrum Kultury w Dopiewie 
-  elżbieta Nowicka i  zastępca 
wójta paweł Jazy. po spotkaniu 
jeszcze długo i goście i uczestnicy 
rozmawiali w  kuluarach, dzieli-
li się opiniami o  książce. Można 
ją było przy okazji zamówić lub 
zakupić na miejscu, a  zaintereso-
wanym goście wpisywali do niej 
dedykacje.
Zbigniew Mamys

Już po raz 20. rywalizowały w Do-
piewie drużyny boccia, reprezentu-
jące warsztaty terapii Zajęciowej, 
Domy pomocy Społecznej i  Środo-
wiskowe Domy Samopomocy. po-
wiatowy turniej Boccia odbył się 22 
października w hali GoSir. w tym 
roku udział wzięło 22 zespoły  - z po-
biedzisk, puszczykowa, Swarzędza, 
Drzązgowa, Stęszewa, Lisówek, Ko-
narzewa i poznania. organizatorem 
wydarzenia jest Stowarzyszenie na 
rzecz osób Niepełnosprawnych 
„promyk”, które prowadzi warszta-
ty terapii Zajęciowej w Konarzewie 
i otuszu.

Zwyciężyła drużyna wtZ ze 
Swarzędza, a kolejne miejsce zajęły 
drużyny  wtZ z pobiedzisk i  ŚDS 
z  puszczykowa. Uczestnicy oraz 
zwycięzcy otrzymali puchary i  dy-
plomy, które wręczyli im Bogdan 
Maćkowiak – prezes Stowarzysze-
nia „promyk” i tomasz woźnica - 
zastępca dyrektora pCpr w pozna-

niu. oprawę muzyczną spotkania 
sportowego, zagwarantowała or-
kiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Bogdan Maćkowiak, prezes Sto-
warzyszenia „Promyk”

Jakie były początki tego turnieju? 
- Zaczynaliśmy w Dopiewie w 2002 
r. od spotkania 3 zespołów. Dzi-
siaj  jest z nami 11 stowarzyszeń, 
tworzących ponad 20 drużyn. 
Chętnych do udziału jest jeszcze 
więcej. Nie możemy jednak za-
prosić ich wszystkich, bo musieli-
byśmy wydłużyć turniej do 2 dni, 
a to organizacyjnie byłoby nie do 
udźwignięcia. 

Dlaczego boccia? 
– Boccia to dyscyplina paraolim-
pijska, którą upodobali sobie pod-
opieczni naszego wtZ-u, a potem 
innych takich ośrodków. wywodzi 
się ona od włoskiej gry w bule. By-

liśmy pionierami tej gry w regionie. 
pierwsze piłki sprowadziliśmy ze 
Szwecji. i tak, rok po roku, w po-
wiecie poznańskim powstawało 
coraz więcej drużyn.

W jaki sposób należy przygoto-

wać się do turnieju? 
- Uczestnicy solidnie trenują. 
przygotowują się technicznie, 
chcą być najlepsi. Choć to zabawa, 
w której nie tylko o wyniki chodzi. 
w naszych rozgrywkach mogą 
uczestniczyć osoby szczególnie 

doświadczone przez los. Mają one 
specjalne rynny, które są usta-
wiane pod odpowiednim kątem, 
tak aby ich piłka trafiła jak najbliżej 
tej białej.

Co chciałby Pan przeka-
zać uczestnikom, trenerom 
i kibicom? 
– Chciałbym im wszystkim 
serdecznie podziękować. opie-
kunom i drużynom za przybycie 
i zaangażowanie w sportowe 
zmagania. Uczestnikom za emocje. 
Kibicom za doping. wójtowi gminy 
Dopiewo dr. pawłowi przepiórze za 
słowa wsparcia przed rozgrywkami, 
tomaszowi woźnicy - zastępcy 
dyrektora pCpr w poznaniu za 
wręczenie pucharów, redaktorom 
gazety Filantrop za zaangażowanie 
w problemy tej społeczności. Każdy, 
kto podejmuje wyzwanie sportowe, 
jest zwycięzcą. 
Beata Spychała

Jubileuszowe boccia

to był wieczór pełen wspomnień. o tym jak żyło się w majątku 
Konarzewo w latach 1925 – 1941 opowiadali synowie anny 
z Czartoryskich radziwiłłowej i wandy z Czartoryskich 
Niemojewskiej, córek teresy i romana Czartoryskich, 
ówczesnych właścicieli majątku Konarzewo

Dawno temu w Konarzewie
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48 szt. drzew  miododajnych zo-
stało posadzonych w  Lisówkach 
i  w  więckowicach. Na terenie bo-
iska w  Lisówkach, obok placu za-
baw, zostało posadzonych 9 robinii 
akacjowych białych „Frisia”. Z kolei 
w  więckowicach, wzdłuż ulicy Je-
ziornej, zasadzono 39 lip drobno-
listnych, w tym 25 „Greenspire”.

Całkowity koszt zadania to ponad 
54 tys. zł, z czego ponad 33 tys. zł to 
koszt roślin, na które Gmina otrzy-

mała dotację w  wysokości  20 tys. 
zł  z Urzędu Marszałkowskiego wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

Nasadzenia roślin miododajnych 
zostały wykonane po raz piąty z do-
finansowaniem z UMww. w  ra-
mach zadania, sfinansowano - sa-
dzenie, palikowanie i pielęgnację.

Nasadzenia wykonał  Zakład 
Usług Komunalnych w  Dopiewie 
Sp. z o.o. 
MJ

„Leśne Duszki” z Zakrzewa, każde-
go roku odwiedzają groby pomordo-
wanych w Lasach Zakrzewsko – pa-
lędzkich oraz rondo Leona Dorny, 

zapalają znicze pamięci, dbają o po-
rządek, kultywują lokalne tradycje. 
Na zdjęciu wymarsz przedszkola-
ków do Kwatery 7 Grobów. SM

Pamiętamy

Miododajne nasadzenia
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KoStrzyn 

ostatni tydzień października w gmi-
nie Kostrzyn upłynął pod znakiem 
dwóch ostatnim pożegnań osób 
bardzo związanych z Kostrzynem 
i okolicą. 21 października odszedł 
w wieku 87 lat i 63 lat kapłaństwa 
ks. kanonik Lech Ludwiczak, który 
przez ponad 30 lat pełnił funkcję 
proboszcza kostrzyńskie fary. Ks. 
Lech Ludwiczak w 2001 roku otrzy-
mał najwyższe wyróżnienie gminy 
Kostrzyn - rycerz Kostro. Uroczy-
stości pogrzebowe odbyły się 25 
października o godzinie 12 w parafii 
pw. Św apostołów piotra i pawła 
w Kostrzynie. 

Z kolei  23 października odszedł 
nagle w wieku 49 lat radny rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn paweł 
perka, który od 2014 roku pełnił 
funkcję radnego rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn. w latach 2014-
2018 był przewodniczącym Komisji 
rolnictwa, ochrony Środowiska 

i Spraw Komunalnych. w obecnej 
kadencji pełnił funkcję przewodni-
czącego Komisji Budżetowo-praw-
nej.

radny paweł perka był człon-
kiem ochotniczych straży pożar-
nych. Najpierw jako druh ochotni-
czej Straży pożarnej w Kostrzynie, 
a od prawie dwudziestu lat jako 
druh ochotniczej Straży pożarnej 
w Brzeźnie. Całe zawodowe życie 
związany z Zakładem Komunalnym 
w Kostrzynie. Dał się poznać jako 
znakomity fachowiec branży wod-
no-kanalizacyjnej. posiadał ogrom-
ną wiedzę i doświadczenie w tym 
zakresie, niezbędne dla funkcjono-
wania kostrzyńskiego samorządu. 
Zaangażowany w życie społeczne 
gminy Kostrzyn, zawsze gotowy 
do pomocy i działania dla drugiego 
człowieka. rodzinie oraz Najbliż-
szym obu zmarłych składamy wyra-
zy głębokiego współczucia. ŁS

w imieniu Stowarzyszenia walka 
Kostrzyn zapraszamy do udziału w 
iX turnieju Halowej piłki Nożnej 
zespołów amatorskich 16+! turniej 
odbędzie się w hali sportowej przy 
Szkole podstawowej nr 1 im. ewa-
rysta estkowskiego w Kostrzynie 20 

listopada od godziny 9:00. wpisowe 
300 zł od drużyny. Dla najlepszych 
trzech drużyn przewidziano pucha-
ry, a dla najlepszych zawodników 
statuetki. Zgłoszenie, regulamin 
oraz więcej informacji na facebooku 
organizatorów: walka Kostrzyn. ŁS

Turniej halowej piłki 

Ostatnie pożegnania 

punkty startowe zlokalizowane były 
w Siedlcu, Strumianach, wróble-
wie i Klonach, gdzie stawiło się 110 
wcześniej zapisanych uczestników. 
tematem przewodnim wycieczki 
była postać gen. ignacego prą-
dzyńskiego, która ma wyjątkowe 
znaczenie w bieżącym roku zgodnie 
z Uchwałą nr XL/370/2021 rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z 11 li-
stopada 2021 r. w sprawie ustano-
wienia roku 2022 „rokiem ignace-
go prądzyńskiego na terenie Gminy 
Kostrzyn”.

punktualnie o godz. 11, po re-
jestracji uczestników i wydaniu 
pakietów startowych, rajd wystar-
tował i rowerzyści wyznaczonymi 
wcześniej trasami wyruszyli w stro-
nę mety, którą był wigwam w lesie 
pomiędzy Klonami i Drzązgowem. 
Grupy startujące ze Strumian, Sie-
dlca i wróblewa asekurował jadący 
na końcu stawki quad. po dotarciu 
do wigwamu każdy uczestnik otrzy-
mał posiłek regeneracyjny, w tym 
grochówka od państwa Kubackich, 
a także każdy mógł skosztować 
pysznych domowych wypieków 
przygotowanych przez organizato-
rów. Następnie regionalista Kazi-
mierz Matysek przybliżył wszystkim 
postać gen. ignacego prądzyńskie-
go. Na podstawie zdobytej wiedzy 
dzięki niezwykle ciekawej prelekcji 
pana Kazimierza przeprowadzono 
wśród chętnych uczestników kon-
kurs z nagrodami dla najlepszych 
oraz z nagrodami pocieszenia dla 
pozostałych. ostatnim niezwykle 

emocjonującym wydarzeniem było 
losowanie nagród wśród wszystkich 
uczestników rajdu. Do wygrania 
były różnorodne nagrody np. zmiot-
ki z szufelką, wielorazowe torby na 
zakupy, kubki termiczne, gry plan-
szowy, bidony czy też akcesoria do 
pracy w ogrodzie. Najwięcej emocji 
sprawiło losowanie wśród uczest-
ników trzech zegarków typu smar-
twatch. wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy. 

Dla trwałego upamiętnienia wy-
darzenia organizatorzy dokonali 
symbolicznego nasadzenia drzewa 
w parku Harcerza (zdjęcie), które 
z pewnością będzie przypominał ten 
miło i pożytecznie spędzony sobotni 
dzień.

Gwiaździsty rajd rowerowy zor-
ganizowany został przez sołectwo 
Klony w porozumieniu z sołectwami 
Siedlec, Sokolniki, Strumiany, wró-
blewo, trzek i Czerlejnko. Sołtys 
Klon tomasz wiśniewski uzyskał 
na ten cel dofinansowanie z Lokal-
nej Grupy Działania trakt piastów 

w wysokości 3000 zł. Sołtysi wymie-
nionych sołectw wraz ze wsparciem 
rad sołeckich organizowali punkty 
startowe i metę w wigwamie. w or-
ganizacji uczestniczyło również to-
warzystwo Miłośników Ziemi Ko-
strzyńskiej, które przygotowało 
część merytoryczną rajdu dotyczą-
cą gen. ignacego prądzyńskiego. 
Grono organizatorów uzupełniają 
Stowarzyszenie atV Kostrzyn, któ-
re zapewniło zabezpieczenie rajdu 
quadami oraz Młodzieżowa rada 
Miejska udzielająca wsparcia gra-
ficznego.

Serdeczne podziękowania za po-
moc w organizacji dla Urzędu Miej-
skiego, oSp Kostrzyn oraz Jakuba 
witkowskiego za udostępnienie wi-
gwamu. Dziękujemy również tom-
kowi Kasprzakowi za wykonanie fil-
miku z przebiegu rajdu. to nagranie 
oraz obszerna fotorelacja umiesz-
czone są w wydarzeniu utworzonym 
na portalu społecznościowym face-
book pod nazwą identyczną jak tytuł 
niniejszego artykułu. WK

8 października odbył się na terenie gminy Kostrzyn rajd 
rowerowy o charakterze gwiaździstym co oznacza, że uczestnicy 
startowali z różnych miejsc i spotykali się na wspólnej mecie

Gwiaździsty rajd 
rowerowy 
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Radny Paweł Perka. Ks. kanonik Lech Ludwiczak.
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21 października w hali sportowej 
Szkoły podstawowej nr 1 w Kostrzy-
nie odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Szkół podstawowych w Drużyno-
wym tenisie Stołowym. otwarcia 
zawodów dokonali przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego Gminy Kostrzyn 
w osobach zastępcy burmistrza 
waldemara Biskupskiego i zastępcy 
kierownika wydziału oświaty, pro-
mocji i Sportu Łukasza Szała oraz 
wicedyrektor wyżej wymienionej 
szkoły Violetty orwat-Karcz. poje-
dynki między szkołami polegały na 
rozegraniu gier pojedynczych i gry 
deblowej. Zacięta rywalizacja na 
dziesięciu stołach przyniosła nastę-
pujące rezultaty:

Igrzyska Dzieci 
(rocznik klas VI i młodszych)
Dziewczęta:
i m. Sp 1 Kostrzyn (a. Bednarek, 
M. Kaczmarek) 
ii m. Sp 2 Kostrzyn (w. Kind, D. 
piechowiak)

iii m. Sp Siekierki (a. Sobocińska, 
M. pietrzak, K. andrzejewska)
Chłopcy:
i m. Sp 2 Kostrzyn (H. Brukwicki, F. 
Stachowski)
ii m. Sp Czerlejno (Sz. Krakowski, 
K. Marciniak)
iii m. Sp 1 Kostrzyn (a. adamski, 
M. pieczeniak)
iV m. Sp Brzeźno (B. tomczak, i. 
Banasiak)

V m. Sp Siekierki (t. ignasiak, K. 
wojciechowski, J. Malanowski)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
(rocznik klas VII-VIII)
Dziewczęta:
i m. Sp 2 Kostrzyn (M. puszkarek, 
Z. Guzińska)
ii m. Sp 1 Kostrzyn (e. Kurowska, 
M. Surdyk, w. Niklaus)
iii m. Sp Siekierki (N. Skotarek, J. 

Sroczyńska, M. pluta)
Chłopcy:
i m. Sp iwno (i. tajerina, S. tajeri-
na)
ii m. Sp Czerlejno (K. Skikiewicz, 
K. Magda)
iii m. Sp 1 Kostrzyn (D. Czubala, J. 
Czajka)
iV m. Sp Siekierki (J. Łaszcz, Ł. 
Hyży, F. Szaroleta)
ex. V/Vi m. Sp 2 Kostrzyn (D. Kacz-

marek, V. pascheczka)
Sp Brzeźno (p. Jasiński, D. Szafra-
niak).

Najlepsi zawodnicy otrzymali 
medale, a szkoły które zajęły pierw-
sze miejsca w poszczególnych ka-
tegoriach, będą reprezentowały 
gminę na szczeblu powiatowym. 
organizatorem mistrzostw była 
Szkoła podstawowa nr 1 w Kostrzy-
nie wraz z gminą Kostrzyn. PS

Pingpongowe mistrzostwa szkół podstawowych
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Gdy w 2018 roku z okazji 100-le-
cia odzyskania przez polskę nie-
podległości instytut im. adama 
Mickiewicza ogłosił w Stanach 
Zjednoczonych konkurs na musi-
cal o paderewskim, to „Virtuoso” 
Matthew Hardy’ego pokonał 200 
innych amerykańskich propozycji. 
Zachwycił publiczność swoim roc-
kowo-soulowym klimatem i sposo-
bem, w jaki przedstawiał głównego 
bohatera. Bo w tym spektaklu po-
znajemy paderewskiego nie tylko 
jako genialnego pianistę i chary-
zmatycznego polityka.

Historia opowiada o drodze, jaką 
pokonał od biednego studenta do 
jednego z najbardziej wpływowych 
polityków na świecie. widzimy też 
paderewskiego jako prawdziwego 
showmana, gwiazdę pokroju elvisa 
presleya albo Beatlesów, otoczone-
go kobietami najbogatszego artystę 
swoich czasów. wśród płci pięknej 
na scenie widzimy trzy Heleny: uko-
chaną ignacego, żonę jego przyja-
ciela – Helenę Górską, zachwyconą 
talentem wirtuoza aktorkę Helenę 
Modrzejewską i zalotną księżną 
Helen Bibesco. w spektaklu nie 
zabrakło także znanych polityków 
tamtych czasów, między innymi ro-
mana Dmowskiego, Józefa piłsud-
skiego, a nawet prezydenta Stanów 

Zjednoczonych thomasa woodro-
wa wilsona. 

Znakomita muzyka skompono-
wana przez Matthew Hardy’ego ce-
lowo łączy stylistykę muzyki poważ-

nej i rockowej, by lepiej zilustrować 
widzom skalę „paddymanii”, czyli 
histerycznego szału, jaki wywoły-
wał w swoich czasach paderew-
ski. w „Virtuoso”  usłyszeć można  

muzyczne inspiracje stylem takich 
gwiazd jak elton John, Freddie 
Mercury czy prince.

premiera tego spektaklu odbyła 
się w teatrze Muzycznym w pozna-

niu we wrześniu 2020 roku. Mimo 
trudności, jakie piętrzyła pande-
mia, musical w reżyserii Jerzego 
Jana połońskiego został świetnie 
przyjęty nie tylko w naszym mie-
ście. w sierpniu 2021 roku podczas 
warszawskiej premiery w teatrze 
Dramatycznym „Virtuoso” obejrza-
ło 1200 osób. w tym miesiącu teatr 
zaplanował 8 spektakli „Virtuoso” 
od 11 do 13 listopada i od 17 do 19 
listopada. 

w ramach Dni Świętomarciń-
skich i Święta Niepodległości teatr 
Muzyczny w poznaniu przygoto-
wał także koncert fortepianowy na 
cztery ręce, który odbędzie się 11 
listopada o godz. 12:30 w pałacu 
Działyńskich na Starym rynku 
78. Duet Małgorzata Sajna-Mata-
czyńska i Marcin Sikorski wykona 
utwory z repertuaru ignacego Jana 
paderewskiego, Fryderyka Chopina 
i Stanisława Moniuszki. 

pełen repertuar teatru Muzycz-
nego w poznaniu i zakup biletów na 
stronie www.teatr-muzyczny.pl.
Red

Nie mogło być inaczej – z okazji Święta Niepodległości na deski teatru Muzycznego w poznaniu powraca 
polsko-amerykański musical o Ignacym Janie Paderewskim. „Virtuoso” to spektakl o człowieku 
rozerwanym między miłością do ojczyzny a pasją do muzyki

„Virtuoso” na Święto Niepodległości

Fo
t.

 a
G

at
a

 o
Ż

a
r

o
w

SK
a

 

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
Ły

 p
r

a
So

w
e

 

Kilkudziesięciu artystów – chórzy-
stów Zespołu kameralnego „amici 
Canti” prowadzonych przez Lesz-
ka Górkę oraz muzyków orkiestry 
Kameralnej pod dyrekcją aleksan-
dra Grefa 30 października w Sank-
tuarium Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej wykonało słynny utwór 
Missa C-dur KV 317 wolfganga 
amadeusza Mozarta, czyli tak zwa-

ną „Mszę Koronacyjną”. Zwień-
czeniem koncertu było premierowe 
wykonanie głosami „amici Canti” 
cz. 1. „Suity ku czci Matki Bożej 
Bukowskiej Literackiej”, autorstwa 
Leszka Górki. 

Jak można było się spodziewać, 
koncert okazał się niezapomnianym 
wydarzeniem, spotkaniem z wielką 
muzyką, poruszającą najczulsze 

struny. Z racji liczby zaangażowa-
nych artystów było to spektakularne 
wydarzenie w dorobku bukowskich 
Śpiewających przyjaciół, wpisujące 
się w obchody 5-lecia koronacji ob-
razu Matki Bożej Bukowskiej Lite-
rackiej. 

Dla artystów było to wyzwanie, 
w którym mieli okazję zaprezen-
tować pełen wachlarz możliwo-

ści. „Msza Koronacyjna” jest 
utworem zwartym o doskonałym 
brzmieniu, umożliwiającym za-
równo popis chóru, jak i solistów, 
głównie sopranu. Nazwiska tych 
ostatnich znaleźć można było na 
plakacie zapowiadającym wyda-
rzenie. to: Marzena Michałowska 
(sopran), Galina Kuklina (alt), 
Marek Szymański (tenor) oraz 

rafał Korpik (bas). 
Zespół kameralny „amici Canti” 

nad interpretacją „Mszy Korona-
cyjnej” pracował od kilku miesięcy, 
podczas prób w Miejsko-Gminnym 
ośrodku Kultury (organizatora 
koncertu w bukowskiej farze), jak 
i październikowych warsztatów 
w ośrodku Jansowo. 
IDW

„Msza Koronacyjna” Mozarta w bukowskiej farze 

Teatr zaplanował
8 spektakli 
w listopadzie
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Sport

Mocno crossowe odcinki biego-
wo-rowerowe dały sporo emocji 
uczestnikom. Nie obyło się bez 
upadków, potknięć, poślizgnięć. Jak 
podkreśla dyrektor zwodów Mar-
cin Napierała – trasa zawodów jest 
wymagająca i zaskakująca jak na 
nizinną wielkopolskę. – Zresztą co 
roku szukamy niewielkich modyfi-
kacji, aby nikogo nie znudzić – do-
daje Napierała.  

Zawody znajdują coraz większe 
uznanie u profesjonalnych zawod-
ników i teamów. Dla amatorów 
i rekreantów pozostają sporym wy-
zwaniem. przypomnijmy – 3 km 
biegu + 16 km jazdy rowerem + 4,5 
km biegu to dystanse jakie mają do 
pokonania uczestnicy. w tym roku 
najszybszym indywidualnie okazał 
się adrian Drab z Kalisza (zwycię-
żył również w 2018 roku). Drugi był 
robert walczak z poznania, trzeci 
Filip Mańczak z Kicina. tuż za po-
dium uplasował się najlepszy miesz-
kaniec gminy Dopiewo – Michał 
Błajet ze Skórzewa. 

wśród pań w kategorii open zwy-
ciężyła agnieszka Napierała z ro-

kietnicy broniąc tym samy tytułu 
z poprzedniej edycji. Druga była 
Hanna Jaraszkiewicz z poznania 
a trzecia anna andrzejczak z Nowe-
go tomyśla. Najlepszą mieszkanką 
gminy Dopiewo okazała się ewa 
Mikuła z Dąbrówki. 

wśród sztafet triumfowali Jakub 

i Bartosz Napierała z rokietnicy – 
aKB team, przed Kamilem Sójką 
i Łukaszem Leśniakiem – „walecz-
ne Samce” oraz Honoratą Janowicz 
i Dariuszem wechmanem – tworzą-
cym sztafetę o dźwięcznie brzmiącej 
nazwie „ogień z d u p y team”. 

Uczestnicy w komentarzach 

po zawodach podkreślają bardzo 
sprawną i dobrą organizację impre-
zy, doping kibiców oraz oznakowa-
nie trasy. ich uwadze nie umknął 
również pamiątkowy medal, który 
swoją harmonią, łącząc bieg i jaz-
dę rowerem dopełnił rozkosz star-
tu w cross duathlonie w Żarnowcu 

organizowanym przez gminę Do-
piewo – Gminny ośrodek Sportu 
i rekreacji w Dopiewie.

więcej szczegółów na temat za-
wodów, galerię zdjęć i filmów oraz 
wyniki można znaleźć na www.du-
athlonzarnowiec.pl. 
Red 

Słoneczna jesienna pogoda w ostatnią sobotę października zgromadziła w Żarnowcu (gm. Dopiewo) 207 
zawodników na linii startu VI już edycji duathlonu organizowanego przez GOSiR w Dopiewie

VI Cross Duathlon Żarnowiec 
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Na zdjęciu w środku: Eugeniusz Gryska z Konarzewa (r. 1948), który 
staruje co roku samodzielnie i nigdy nie jest ostatni. Z prawej zastępca 
wójta Paweł Jazy, z lewej:  Marcin Napierała, dyrektor GOSiR Dopie-
wo.

 NASZ PATRONAT
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