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Chris de Burgh w PoznaniuChris de Burgh w Poznaniu STR. 13
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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!

Golec uOrkiestra 
świątecznie 

Bracia Golcowie wystąpią 29 grudnia Bracia Golcowie wystąpią 29 grudnia 
w poznańskiej Sali Ziemi. Mamy w poznańskiej Sali Ziemi. Mamy 
dla Czytelników 12 dwuosobowych dla Czytelników 12 dwuosobowych 
zaproszeń! Więcej nazaproszeń! Więcej na STR. 12STR. 12

Zmiany w zarządach Poznania i powiatu poznańskiego. STR. 2, 4
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– Tytuł zastępcy prezydenta wią-
że się z prestiżem, ale polityka to 
przede wszystkim gra zespołowa 
– podkreślał prezydent Poznania 
przedstawiając swoich nowych naj-
bliższych współpracowników. – Cie-
szę się, że nadal będziemy wspólnie 

grać na rzecz miasta Poznania. Od-
powiedzialność za wyniki zawsze 
ponosi trener, ale wiem, że z takim 
zespołem można wygrać wiele. 

Pierwszym zastępcą pozosta-
je Mariusz Wiśniewski, który pod 
swoją opieką będzie miał: Biuro Ko-

ordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta, Miejskie Biuro Konserwato-
ra Zabytków oraz wydziały: oświaty, 
zarządzania kryzysowego i bezpie-
czeństwa, transportu i zieleni. 

– Cieszę się, że dalej będę mógł 
działać na rzecz miasta – podkreśla 

pierwszy zastępca prezydenta Po-
znania. – Transport to duże wyzwa-
nie, ale równocześnie obszar, który 
zawsze był mi bliski. Będziemy 
wspierać transport publiczny, cze-
kają nas też duże inwestycje i ważne 
przebudowy takie jak Projekt Cen-
trum. Wśród moich priorytetów jest 
też dobra dostępność do przedszko-
li i szkół – by w Poznaniu żyło się jak 
najlepiej. 

Drugim zastępcą jest Jędrzej So-
larski, który do tej pory pełnił funk-
cję czwartego zastępcy prezydenta. 
W jego pieczy znajdą się: Biuro Po-
znań Kontakt oraz wydziały: orga-
nizacyjny, kultury, zdrowia i spraw 
społecznych oraz sportu. 

– Najbliższe lata będą kontynu-
acją dotychczasowej pracy – mówi 
drugi zastępca prezydenta mia-
sta. – Przed nami duże inwesty-
cje: budowa nowej siedziby Teatru 
Muzycznego i Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego. W poprzedniej 
kadencji postawiliśmy na organi-
zacje pozarządowe i to była dobra 
decyzja – będziemy nadal z nimi 
intensywnie współpracować. Konty-
nuować będziemy również politykę 
senioralną, która już obecnie wy-
znacza trendy dla całej Polski. 

Trzecim zastępcą został Bartosz 
Guss, który do tej pory pracował na 
stanowisku dyrektora Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miasta Poznania. Zajmie się 
Biurem Obsługi Inwestorów oraz 
wydziałami: gospodarki komunal-
nej, gospodarki nieruchomościami, 
urbanistyki i architektury. 

– Zadania, które powierzył mi 
prezydent Poznania, opierają się 
na dwóch fundamentach – mówi 
trzeci zastępca prezydenta miasta. 
– Pierwszym z nich jest gospodarka 
nieruchomościami i dbałość o wy-
soką jakość przestrzeni publicznej. 
Drugim jest obszar gospodarki ko-
munalnej – wierzę, że mam zarów-
no doświadczenie, jak i niezbędną 
empatię, by skutecznie wspierać 
tych mieszkańców Poznania, któ-
rzy pomocy potrzebują. Proszę więc 
o zaufanie i jednocześnie obiecuję, 
że będę na nie rzetelnie pracował. 

Czwartym zastępcą została Kata-
rzyna Kierzek-Koperska, która pod 
opieką będzie miała: Biuro Miej-
skiego Rzecznika Ochrony Kon-
sumentów oraz wydziały: ochrony 
środowiska, rozwoju miasta i współ-
pracy międzynarodowej, działalno-
ści gospodarczej i rolnictwa.

– Mam 18-letnie doświadczenie 
zawodowe w biznesie, jestem w stanie 
wykorzystać moje kompetencje dla 
skutecznej pracy na rzecz miasta – 
mówi czwarta zastępczyni prezyden-

ta. – Moim priorytetem będzie walka 
ze smogiem oraz nawiązanie większej 
współpracy z przedsiębiorcami. 

Jacek Jaśkowiak objął w nowej 
kadencji bezpośredni nadzór nad 
spółką Poznańskie Inwestycje Miej-
skie. Pożegnał się też ze swoim do-
tychczasowymi zastępcami.

– Razem rozpoczęliśmy proces 
zmiany naszego miasta – mówił, 
dziękując Maciejowi Wudarskie-
mu. – Udało nam się to, co wielu 
wydawało się niemożliwe: po latach 
grobelizmu zaczęliśmy odwracać 
negatywne procesy i wprowadzać 
rozwiązania, które oddały miasto 
mieszkańcom. Poznań bardzo się 
zmienił. Dziękuję, bo w dużej mie-
rze to twoja zasługa. Liczę, że twoje 
doświadczenie i wiedza nadal będą 
służyć interesowi Poznania. 

Prezydent podziękował również 
Tomaszowi Lewandowskiemu.

– Wziąłeś odpowiedzialność za 
skomplikowane i trudne do zarzą-
dzania obszary – mówił. – Współ-
pracowałeś z innymi podmiotami, 
których interes nie zawsze był zbież-
ny z interesem miasta. Wykazałeś 
się dużą skutecznością i sprawno-
ścią zarządczą. Wiem, że wymaga-
ło to ogromnej determinacji oraz 
wysokiego poziomu sztuki dialogu 
i negocjacji. Twoja dotychczasowa 
działalność w samorządzie jest do-
wodem, że dobro miasta leży ci na 
sercu. Mocno liczę na dalszą współ-
pracę – Poznań potrzebuje twojej 
wiedzy, kompetencji i wrażliwości 
społecznej.

Tomasz Lewandowski 23 listopa-
da został prezesem Zarządu Komu-
nalnych Zasobów Lokalowych. Bę-
dzie odpowiadać za budowę nowych 
mieszkań komunalnych i admini-
strowanie istniejącymi budynkami. 

Bez zmian pozostaje zakres obo-
wiązków skarbnik i sekretarza mia-
sta. Funkcje te będą nadal sprawo-
wać odpowiednio Barbara Sajnaj 
i Stanisław Tamm.

Dodajmy, że na sesji 19 listopa-
da nowym przewodniczącym Rady 
Miasta Poznania ponownie został 
wybrany Grzegorz Ganowicz. Wi-
ceprzewodniczącymi zostali Prze-
mysław Alexandrowicz – radny PiS 
oraz radne Koalicji Obywatelskiej 
– Dominika Król i Agnieszka Le-
wandowska. 

W nowej kadencji 2018 – 2023 
o ważnych dla Poznania sprawach 
decydować będzie 34 radnych. Do 
RMP weszło 21 kandydatów Ko-
alicji Obywatelskiej, 9 kandydatów 
Prawa i Sprawiedliwości, 2 Zjed-
noczonej Lewicy oraz 2 Prawa do 
Miasta.
AW

Prezydent Poznania wybrał zastępców
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, 19 listopada przedstawił swoich czworo zastępców. 
Są nimi: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss i Katarzyna Kierzek-Koperska
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W przyszłym roku dochody miasta 
będą wyższe – w porównaniu z obec-
nymi – o ponad 4 procent. Głównym 
ich źródłem będą wpływy z podat-
ków PIT i CIT, które od czterech lat 
systematycznie rosną. W 2019 r. do 
miejskiej kasy ma z nich wpłynąć 
ponad 1,3 mld zł, o niemal 15 pro-
cent więcej, niż obecnie. Zwiększy 
się również kwota dofi nansowania 
z Unii Europejskiej: Poznań dosta-
nie 95 mln zł.

Wydatki miasta wzrosną o 13,4 
proc. do kwoty 4,3 mld zł – głów-
nie z powodu inwestycji. Wydatki 
bieżące wyniosą 3,3 mld zł. To o 4,5 
proc. więcej w ujęciu r/r. Wzrost 
ten jest w dużej mierze pochodną 
decyzji władz centralnych. Wynika 
on m.in. ze zmian w systemie edu-
kacji, takich jak dodatkowy rocznik 
w pierwszych klasach szkół śred-
nich, wzrostu wynagrodzeń nauczy-
cieli, zwiększenia minimalnej płacy 
i stawki godzinowej. Dodatkowym 
czynnikiem generującym zwiększe-
nie wydatków bieżących jest znacz-
ny wzrost cen energii. 

Najwięcej, bo niemal 1,3 mld zł, 
miasto wyda na drogi i komunika-
cję zbiorową. To niemal 36 procent 
więcej niż obecnie. Porównywalną 
kwotę – 1,2 mld zł –przeznaczy na 
oświatę. Na zdrowie i politykę spo-
łeczną w projekcie budżetu zaplano-
wano 658 mln zł, a na bezpieczeń-
stwo mieszkańców 92 mln zł. 

– W projekcie znalazły się za-
równo duże, ogólnomiejskie inwe-
stycje, jak i cały szereg mniejszych, 
ale równie oczekiwanych przez 
mieszkańców, istotnych dla ich co-
dziennego życia – podkreśla Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania. – 
Będziemy dalej tworzyć jak najlep-
sze warunki do życia, zachęcające 
do zamieszkania w Poznaniu. Dba-
my przede wszystkim o poprawę 
jakości przestrzeni publicznej, stąd 
w budżecie miasta zaplanowano 
projekty rewitalizacyjne, takie jak 
przebudowa ul. Św. Marcin i rewa-
loryzacja placu Kolegiackiego. Duże 

środki zainwestujemy w infrastruk-
turę transportu zbiorowego i w sferę 
społeczną: oświatę, politykę spo-
łeczną i zdrowotną, sport czy kul-
turę. Zwiększymy też wydatki na 
mieszkalnictwo komunalne, co po-
zwoli na stopniowe rozwiązywanie 
problemów lokalowych znacznej 
liczby poznaniaków.

Zwiększone zostały również wydat-
ki na kulturę i ochronę dóbr kultury. 
W 2019 roku wyniosą 151 mln zł, 
czyli o 16,7 proc. więcej niż obecnie. 
Aż 100 mln zł Poznań przeznaczy na 
sport i turystykę. O ponad 12 procent 
wzrośnie kwota, jaką miasto wyda na 
gospodarkę przestrzenną i gospoda-
rowanie nieruchomościami (113 mln 
zł). W projekcie budżetu zaplanowa-
no też 30 mln zł na mieszkalnictwo 
i 176 mln zł na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska.

Kluczowe inwestycje
Wśród najważniejszych inwe-

stycji, jakie zaplanowano na 2019 
rok, znajduje się m.in. przebudowa 
trasy tramwajowej z os. Lecha na 
rondo Żegrze. W przyszłym roku 
miasto przeznaczy na ten cel ponad 
119 mln zł. Ponad 35 mln zł trafi  na 
budowę trasy tramwajowej od Pętli 
Wilczak do Naramowic. Poznania-

ków czeka także przebudowa to-
rowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 
czerwca 1956 r., na którą miasto 
planuje wydać w przyszłym roku po-
nad 7,5 mln zł. Dodatkowo na same 
tylko remonty torowo-sieciowe Po-
znań przeznaczy 26,7 mln zł.

Zmiany czekają również miesz-
kańców ul. Kobylepole – rozpocznie 
się przebudowa i rozbudowa ulicy 
Folwarcznej, dzięki której dostaną 
się do pętli Franowo i dalej komu-
nikacją miejską w stronę centrum. 
W projekcie budżetu zaplanowano 
na to prawie 28 mln zł. Po konsul-
tacjach z mieszkańcami ruszy też 
przebudowa ul. Taczaka, na której 
uspokojony zostanie ruch i pojawi 
się więcej zieleni. Miasto przezna-
czyło na to w 2019 r. ponad 4 mln zł. 
Ponad 47 mln zł przeznaczono na 
remont mostu Lecha. 

Sporo zmieni się w centrum mia-
sta. W projekcie budżetu zaplano-
wano niemal 10 mln zł na przebudo-
wę placu Kolegiackiego i ponad 17 
mln zł na dalszy etap prac „Projektu 
Centrum”. Kolejne 17 mln Poznań 
wyda w przyszłym roku na budowę 
Muzeum Enigmy. 

Za ponad 4 mln zł z miejskiej kasy 
rozpocznie się konserwacja i adapta-
cja reprezentacyjnych wnętrz zachod-

niej części dawnego zamku cesarskie-
go w Poznaniu. Miasto przeznaczy też 
w 2019 r. ponad 2 mln zł na moder-
nizację budynku Biblioteki Raczyń-
skich oraz na konserwację i digitaliza-
cję cennych zbiorów bibliotecznych. 
Remont czeka też fi lie biblioteki.

Miliony na mieszkania, szkoły i sport
Nie zabraknie też inwestycji zwią-

zanych z oświatą. Miasto planuje 
przeznaczyć w przyszłym roku 2 
mln zł na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 62; kolejne 2,2 mln zł 
na budowę sali gimnastycznej przy 
SP nr 59, ponad 4,4 mln zł na budo-
wę sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 
5 i ponad 1,7 mln na remont elewa-
cji budynku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1.

Ponad 19,5 mln zł zaplanowano 
na modernizację krytej pływalni na 
Ratajach. Kolejne 3 mln zł miasto 
przeznaczy na remont obiektów 
kompleksu Chwiałka, a ponad 6,1 
mln zł – na modernizację Toru Rega-
towego Malta. W projekcie budżetu 
zapisano też ponad 4,3 mln na budo-
wę pływalni krytej oraz toru wrotkar-
skiego w parku Kasprowicza.

W projekcie budżetu zapisano 
też 8 mln zł na remont mieszkań 
komunalnych. Po 2,5 mln zł miasto 
przeznaczy w przyszłym roku na re-
waloryzację parku Drwęskich i bu-
dowę parku przy ul. Dolna Wilda, 
a kolejne 2 mln zł zostaną wydane 
na ochronę powietrza w Poznaniu.

Finanse stabilne i bezpieczne 
Projekt budżetu został zaplano-

wany z defi cytem w wysokości 525 
mln zł.

– W działalności miasta nie jest 
on niczym nowym – zwłaszcza, że 
stanowi pochodną skali realizowa-
nych inwestycji – mówi Barbara 
Sajnaj, skarbnik miasta. – Jednym 
ze źródeł fi nansowania defi cytu są 
zaplanowane przychody z tytułu 
kredytów i pożyczek w łącznej wy-
sokości 867 mln zł. Prognozuje się, 

że zadłużenie na koniec 2019 roku 
wyniesie 1 926 mln zł. Co ważne, 
obciążenie budżetu z tytułu obsługi 
zadłużenia w relacji do dochodów 
nie przekroczy dopuszczalnych 
wskaźników ustawowych. 

– Mówiąc o zadłużeniu miasta, 
należy zestawić je z wielkością 
budżetu albo, dla porównania, 
z wartością spółek miejskich, która 
w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 2 
mld zł – podkreśla Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania. – Widać wtedy 
wyraźnie, że nie są to kwoty, które 
mogłyby wzbudzać obawy. Jestem 
przekonany, że oceny ratingowe 
miasta pozostaną bardzo dobre. 

Finanse miasta są stabilne, 
a wszystkie zaciągnięte zobowiązania 
Poznań spłaca, często nawet przed 
terminem. Jest w związku z tym wia-
rygodnym kredytobiorcą, który na 
współfi nansowanie inwestycji może 
podpisywać umowy o pożyczki. 

– Potwierdzeniem jest ocena za-
dłużenia, której dokonała Agencja 
Ratingowa Fitch – podkreśla Bar-
bara Sajnaj. – Utrzymała ona ocenę 
ratingową Poznania na poziomie 
A– z prognozą stabilną. To najwyż-
sza ocena, jaką może uzyskać polski 
samorząd. Poznań zmniejszył swoje 
zadłużenie od 2012 r. dzięki dobrym 
wynikom budżetowym. W przeci-
wieństwie do większości polskich 
miast, w swojej polityce zarządza-
nia długiem skupiamy się na mini-
malizowaniu kosztów długu (także 
poprzez zaciąganie jednorocznych 
pożyczek z minimalnymi marżami 
odsetkowymi), a nie na wydłużaniu 
terminu spłaty. Chociaż taka polity-
ka powoduje wysokie roczne koszty 
obsługi długu, jego obsługa i wskaź-
niki pokrycia pozostają prawidłowe.

Zaktualizowano również Wie-
loletnią Prognozę Finansową – 
dokument, który wyznacza ramy 
fi nansowe uchwał budżetowych 
w kolejnych latach. Zaplanowano 
w nim, że od 2018 do 2021 roku 
Poznań przeznaczy na inwestycje 
ponad 3,4 mld zł. AW

Kolejny rekordowy budżet 
W 2019 roku Poznań wyda ponad miliard zł na inwestycje – to rekord w historii miasta. Najwięcej 
pieniędzy przeznaczy na drogi i komunikację zbiorową. Wzrosną wydatki na oświatę, bezpieczeństwo 
mieszkańców i na kulturę. Po raz kolejny większe będą też wpływy z podatków PIT i CIT 
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Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i skarbnik miasta Barbara Sajnaj. 

W przyszłym roku będziemy obcho-
dzić 100-lecie Uniwersytetu Poznań-
skiego, 40. rocznicę współpracy Po-
znania i Hanoweru oraz 50. rocznicę 
śmierci Krzysztofa Komedy Trzciń-
skiego. Tym trzem, ważnym dla po-
znaniaków wydarzeniom, mają być 
poświęcone okolicznościowe karty 
PEKA na okaziciela. Do ich zapro-
jektowania miasto Poznań zachęca 
mieszkańców.

– Przedmiotem konkursu jest za-
projektowanie i opracowanie projek-
tu grafi cznego karty PEKA. Każdy 
uczestnik może zgłosić maksymalnie 
dwa projekty dla każdego z moty-

wów przewodnich – wyjaśnia Daniel 
Wawrzyniak, zastępca dyrektora 
ZTM ds. technicznych. Dodaje, że 
osoby, które zdecydują się stworzyć 
projekt karty związanej ze 100-le-
ciem Uniwersytetu Poznańskiego 
powinny pamiętać o wykorzystaniu 
nie tylko logotypów miasta Poznań 
i PEKA, ale także wydarzenia. 

Prace powinny zostać umiesz-
czone na nośniku elektronicznym 
i zapisane w co najmniej dwóch for-
matach, w tym edytowalnym. Można 
będzie składać je w siedzibie ZTM do 
31 grudnia 2018 r.

Wyboru laureata (laureatów) do-

kona komisja konkursowa – plano-
wana data ogłoszenia wyników to 
styczeń 2019 r. Karty (po 5 tys. sztuk 
z każdego wzoru) mają trafi ć do 
sprzedaży w drugim kwartale przy-
szłego roku.

Jedna z okolicznościowych kart 
PEKA będzie poświęcona 100-leciu 
Uniwersytetu Poznańskiego, czyli 
wspólnej historii czterech wiodących 
uczelni poznańskich: Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu 
Medycznego, Uniwersytetu Przyrod-
niczego oraz Akademii Wychowania 
Fizycznego, które się z niego wywo-
dzą.

Wybitną postacią, której wizeru-
nek znajdzie się na okolicznościowej 
karcie PEKA, będzie też Krzysztof 
Komeda Krzysztof Trzciński. Kom-
pozytor muzyki fi lmowej i słynny 
jazzman urodził się 27 kwietnia 1931 
r. w Poznaniu. Był absolwentem 
Akademii Medycznej. W kolejnych 
latach zasłynął z kompozycji do tak 
znanych fi lmów jak „Nóż w wodzie”, 
„Dziecko Rosemary” czy „Niewin-
ni Czarodzieje”. Zmarł 23 kwietnia 
1969 r. w Warszawie. 

Trzecia z okolicznościowych kart 
PEKA będzie poświęcona umowie 
o partnerstwie między Hanowerem 

a Poznaniem, która została podpisa-
na 29 października 1979 r. 

Okolicznościowe karty PEKA, 
które będą dostępne w drugim kwar-
tale przyszłego roku, to nie jedyne 
egzemplarze, które poznaniacy i tu-
ryści mogą mieć w swojej kolekcji. 
W połowie października wydano już 
karty z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Do 
tej pory sprzedano ich 1,5 tysiąca 
sztuk. Tradycyjnie, złote karty PEKA 
sygnowane przez prezydenta Pozna-
nia, będzie też można kupić w tym 
roku na aukcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. AJ/ZTM

Zaprojektuj okolicznościowe karty PEKA
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Po raz piąty z rzędu Jan Grabkow-
ski został starostą poznańskim, a to 
oznacza, że od 20 lat nieprzerwanie 
na tym stanowisku zarządza po-
wiatem. Teraz, przez kolejne pięć 
lat, w najbliższym gronie współ-
pracować z nim będą Tomasz Łu-
biński wicestarosta poznański oraz 
członkowie Zarządu Piotr Zalewski 
i Antoni Kalisz. Ten ostatni zastąpił 
Zygmunta Jeżewskiego, który po 6 
latach zrezygnował z funkcji. Prze-
wodniczącym Rady Powiatu został 
ponownie Piotr Burdajewicz.

W minioną środę odbyła się in-
auguracyjna sesja Rady Powiatu 
w Poznaniu, w kadencji 2018–2023. 
W pierwszej kolejności 29 rad-
nych złożyło ślubowanie, 14 z nich 
w radzie zasiada po raz pierwszy. Aż 
czternastu samorządowców to radni 
Kolacji Obywatelskiej, siedmiu jest 
z PiS-u, pięciu reprezentuje Sto-
warzyszenie Bezpartyjni, dwóch to 
członkowie Niezależnych dla Powia-
tu, jednego przedstawiciela ma PSL.

W wyniku środowego głosowania, 
pracami w radzie na kolejne pięć lat, 
kierować będzie Piotr Burdajewicz. 
Dotychczasowy przewodniczący Rady 
Powiatu w Poznaniu, który od środy 
ma dwóch zastępców: Pawła Rataj-
czaka oraz Jerzego Świerkowskiego.

Podczas posiedzenia radni wybrali 
również starostę poznańskiego. O to 
stanowisko ubiegało się dwóch kan-

dydatów: Jan Grabkowski oraz Filip 
Żelazny. 

Ostatecznie, w tajnym głosowa-
niu, zdecydowaną przewagą, zdo-
bywszy 22 głosy zwyciężył Jan Grab-
kowski. 

– Koalicja jaką stworzyliśmy daje 
nam szansę na rozwój przez kolejne 
5 lat. Ponadto życzę, aby nasze re-
lacje z opozycją poprawiły się. Za-
pewniam również, że będę brał pod 
uwagę racjonalne wnioski oraz uwa-
gi. Dziękuję za oddane na mnie głosy 
– mówił po ogłoszeniu wyników Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
który dzięki świetnemu wynikowi 
w wyborach samorządowych oraz 
środowej decyzji radnych, może być 

zaliczany do rekordzistów na tym 
stanowisku. 

Przypomnijmy, że w I kadencji 
był wicestarostą poznańskim, a od 
2002 roku nieprzerwanie stoi na cze-
le jednego z największych powiatów 
w Polsce. 

W nowej kadencji zmiany nastąpi-
ły za to w Zarządzie Powiatu, gdzie 
po 6 latach z pracy zrezygnował Zyg-
munt Jeżewski (wcześniej wieloletni 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu).

– Praca w zarządzie była dla 
mnie niesamowitym wyróżnieniem 
i bardzo ciekawym doświadczeniem, 
którego nigdy nie zapomnę, tak jak 
wspaniałych ludzi, których dzięki 

niej poznałem. Chciałbym podzię-
kować Panu Staroście za możliwość 
pracy dla powiatu, która była dla 
mnie zaszczytem. Wicestaroście za 
koleżeńskość, serdeczność oraz pro-
fesjonalizm. Radnym oraz współpra-
cownikom dziękuję za zrozumienie 
oraz życzliwość, która jest dla mnie 
wyznacznikiem dobrej roboty – mó-
wił na zakończenie Zygmunt Jeżew-
ski.

Jego miejsce zajmie Antoni Ka-
lisz, do niedawna wiceburmistrz 
Kórnika, który jak sam przyznaje 
samorząd ma we krwi. Do Urzędu 
Miasta i Gminy w Kórniku trafi ł 
w 1980 roku, gdzie pracę rozpoczął 
od stanowiska specjalisty, następnie 

kierownika referatu, potem wydzia-
łu, by awansować na wiceburmistrza 
Kórnika. Jest absolwentem Akade-
mii Rolniczej w Poznaniu oraz stu-
diów podyplomowych na UAM i Po-
litechnice Poznańskiej. A. Kalisz jest 
też radnym powiatowym w obecnej 
kadencji, wybranym z list Stowarzy-
szenia Bezpartyjni.

Nadal w zarządzie powiatu zasia-
dać będą Tomasz Łubiński, który 
pełnić będzie funkcję wicestarosty 
poznańskiego, drugim członkiem za-
rządu został ponownie Piotr Zalew-
ski, szef Stowarzyszenia Niezależni 
dla Powiatu. 

Następna sesja odbędzie się 28 li-
stopada. KG

Władze powiatu poznańskiego wybrane 
W środę, 21 listopada, odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Poznaniu w kadencji 2018–2023
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Jan Grabkowski Piotr ZalewskiTomasz Łubiński Antoni Kalisz

Najważniejsza dla mieszkańców 
północnego Poznania inwestycja 
wkracza w etap realizacji. 15 listo-
pada podpisano umowę z gene-
ralnym wykonawcą budowy trasy 
tramwajowej od pętli Wilczak do 
Naramowic oraz budowy węzła 
komunikacyjnego Nowa Naramo-
wicka. Jest nim wybrane w postę-
powaniu przetargowym konsor-
cjum, w którego skład wchodzą 
fi rma Gülermak z Ankary oraz Mo-
sty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. 

– Chciałbym przede wszystkim 
podziękować dwóm osobom, dzię-
ki których determinacji ten projekt 
jest bardzo profesjonalnie przygoto-
wany. Przede wszystkim Maciejowi 
Wudarskiemu. Wiem ile włożył w to 
trudu i bardzo się cieszę, że nie uległ 
presji mieszkańców, a szczegól-
nie mediów, by przyspieszyć prace 
przygotowawcze. Właśnie dobre 
przygotowanie, jak np. w przypad-
ku estakady katowickiej, pozwalało 
na sprawne realizowanie inwestycji. 
Drugą osobą, dzięki której ten pro-
jekt nie byłby tak dobrze przygoto-
wany, był prezes PIM Paweł Śledzie-
jowski – mówił Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania. – To był i jest 
priorytetowy projekt dla Poznania. 
Liczę, że wykonawcy udźwigną ten 
ciężar, bo oczekiwania społeczne są 
bardzo duże.

Inwestycja realizowana w formu-

le „projektuj – buduj” będzie kosz-
tować niemal 380 mln zł, z czego 
ponad 155 mln zł dołoży do niej 
Unia Europejska w ramach do-
fi nansowania dwóch projektów 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 
Pierwszy z nich to „Poprawa wa-
runków komunikacyjnych w ciągu 
drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”, 
drugi – „Budowa trasy tramwajo-
wej od Pętli Wilczak do Naramowic 
w Poznaniu”.

Efektem realizacji tych projektów 
będzie torowisko o długości 3,3 km 
i niemal 7,5 km dróg (łącznie z dro-
gami dojazdowymi i skrzyżowania-
mi). Na trasie tramwaju zlokalizo-
wanych będzie 8 przystanków.

Inwestycję prowadzić będzie kon-
sorcjum, w którego skład wchodzą 
fi rma Gülermak oraz Mosty Łódź 
S.A. i Gülermak Sp. z o.o.. 

Szybciej, sprawniej, bezpieczniej 
Kompletna dokumentacja bu-

dowlana, wraz z prawomocnymi 
decyzjami realizacyjnymi, ma być 
gotowa w pierwszym kwartale 2020 
roku. Jeszcze w tym roku rozpoczną 
się pierwsze prace na placu budowy. 
Roboty budowlane mają zakończyć 
się do końca 2021 roku, a po fazie 
odbiorów – najpóźniej wiosną 2022 
roku – nastąpi kompleksowe uru-
chomienie całego układu komuni-
kacyjnego. 

Inwestycja będzie miała klu-
czowe znaczenie dla komunikacji 
w mieście. Dzięki niej, mieszkańcy 
północnych dzielnic Poznania, jesz-
cze dziś zmagający się z korkami 
na drogach dojazdowych do cen-
trum, będą mogli dojechać do niego 
znacznie szybciej i wygodniej. Ko-
munikacja zbiorowa będzie mogła 
działać sprawniej i w związku z tym 
będzie prawdziwą alternatywą dla 
ruchu samochodowego. Zmniejszy 
się emisja zanieczyszczeń do powie-
trza oraz poziom hałasu.

Poprawi się również bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowe-
go, którzy zyskają nie tylko wydzie-
loną trasę tramwajową, ale też nową 
lub zmodernizowaną infrastrukturę 
drogowo-rowerową.

Nowe tory i drogi
Przebudowana zostanie istnieją-

ca infrastruktura torowa i sieć trak-
cyjna na pętli Wilczak. Od pętli do 
ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po 
zachodniej stronie ul. Naramowic-
kiej. Na skrzyżowaniu ulic Nara-
mowickiej i Lechickiej wybudowane 
zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie 
i wiadukty – drogowy oraz tramwa-
jowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, 
trasa tramwajowa poprowadzona 
będzie wzdłuż zachodniej strony 
nowo projektowanej ul. Nowa Na-
ramowicka. 

Powstanie nowy układ drogowy, 

a istniejący – w związku z włącze-
niem tramwaju – zostanie przebu-
dowany. Takie zmiany pojawią się 
m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiań-
skiej, Naramowickiej i Wilczak. Uli-
ca Naramowicka – od ul. Słowiań-
skiej do ul. Serbskiej – zyska nową 
nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. 
Serbskiej do węzła Naramowicka 
zostanie kompleksowo przebudo-
wana. Zmodernizowane zostaną 
skrzyżowania ulicy Naramowickiej 
z Serbską, a także z ulicami Czarna 
Rola, Włodarską i Ziarnistą. 

W miejscu jednopoziomowego 
skrzyżowania ulic Naramowickiej 
z Lechicką powstanie dwupoziomo-
wy węzeł drogowy. Od tego miejsca 
do ul. Błażeja, na zachód od obecnej 
Naramowickiej, przebiegać będzie ul. 
Nowa Naramowicka. Na tym odcinku 
wybudowane zostaną również skrzy-
żowania z ulicami: Sarmacką i Kar-
pia, Łużycką, Błażeja, a także odcinek 
ul. Nowa Stoińskiego – od ul. Jasna 
Rola do Naramowickiej. Przebudowa 
dotknie również skrzyżowania ulicy 
Lechickiej z ul. Murawa oraz Nara-
mowickiej z ul. Dworską. 

Całość uzupełni nowe zagospo-

darowanie terenu związanego z in-
frastrukturą pasażerską i pieszo-ro-
werową, a także zielenią i małą 
architekturą.

Prace przygotowawcze kluczowe
Przygotowania do tej jednej z naj-

ważniejszych inwestycji miejskich 
rozpoczęły się już wiele miesięcy 
temu. Miasto sukcesywnie przejmu-
je nieruchomości pod budowę trasy 
tramwajowej. Jeszcze przed rozpisa-
niem przetargu spółka Poznańskie 
Inwestycje Miejskie zrealizowała 
szereg czynności przygotowaw-
czych, które ułatwią i usprawnią 
prace projektowe i budowlane.

Opracowano koncepcję technicz-
ną, zaktualizowano mapę zasadni-
czą wraz ze skanowaniem terenu 
pod kątem występowania elemen-
tów niezinwentaryzowanych oraz 
przygotowano analizę możliwości 
zasilania trasy tramwajowej.

Zamawiający pozostawił wyko-
nawcy dużą swobodę w podejmo-
waniu decyzji, które odcinki będą 
realizowane równolegle, które sa-
modzielnie i w jakiej kolejności. 
Kluczowe jest jednak, żeby realiza-
cja inwestycji przebiegała funkcjo-
nalnie, postępując od pętli Wilczak 
w stronę Naramowic i skończyła 
się do końca 2021 roku, zaś wiosną 
2022 roku można było korzystać 
zarówno z linii tramwajowej, jak 
i układu drogowego. RB

Podpisano umowę na tramwaj na Naramowice

Inwestycja będzie 
kosztować niemal 
380 mln zł
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Radni oraz wójt złożyli uroczyste 
ślubowanie. Wybrano przewodni-
czącego oraz zastępców przewod-
niczącego Rady Gminy Komorni-
ki, zdecydowano także o składach 
ośmiu komisji.

Obrady rozpoczęły się od wręcze-
nia radnym zaświadczeń o wyborze 
radnego przez przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej – Ka-
zimierza Praczyka. Po odczytaniu 
roty przez najstarszego wiekiem 
radnego – Mariana Adamskiego 
członkowie nowej rady złożyli kolej-
no ślubowanie. 

Przewodniczącym Rady Gminy 

Komorniki został wybrany Marian 
Adamski, pełniący tę funkcję także 
w poprzedniej kadencji. Stanowiska 
jego zastępców objęli Urszula Ko-
lińska oraz Piotr Wiśniewski. 

Radni zdecydowali także o skła-

dzie ośmiu komisji rady gminy oraz 
wybrali ze swego grona ich prze-
wodniczących. Szefami komisji zo-
stali:

1)  Edyta Błaszczak – Komisja 
Statutowo-Prawna, Budżetu 
i Finansów;

2)  Piotr Napierała – Komisja 
Oświaty i Spraw Społecznych;

3)  Julia Pankiewicz-Sobisiak – 
Komisja Polityki Przestrzen-
nej;

4)  Krzysztof Ratajczak – Komisja 
Działalności Gospodarczej, 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska;

5)  Małgorzata Degórska – Komi-
sja Kultury, Promocji i Współ-
pracy Samorządowej;

6)  Krzysztof Sznajder – Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego;

7)  Dorota Trocha – Komisja Re-
wizyjna (zastępca: Piotr Na-
pierała);

8)  Wojciech Pietrzak – Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji (za-
stępczyni: Julia Pankiewicz-
Sobisiak).

Jan Broda, wybrany na stanowi-
sko wójta po raz piąty, odebrał z rąk 
przewodniczącego Gminnej Komi-

sji Wyborczej zaświadczenie o wy-
borze i złożył ślubowanie. W swoim 
przemówieniu zaprosił wszystkich 
radnych do współpracy dla dobra 
gminy, deklarując otwartość na 
wspólne działania. Zapowiedział, że 
zgoda i współpraca będą niezbędne 
do realizacji zadań zaplanowanych 
na przyszłe lata. Wójt podziękował 
także za dotychczasową współpracę 
przedstawicielom wszystkich środo-
wisk i podkreślił, że w rozpoczynają-
cej się kadencji, tak jak w poprzed-
nich będzie traktował swoją pracę 
jako służbę gminie i jej mieszkań-
com. Red 

Ślubowanie i pierwsze decyzje
21 listopada po raz pierwszy zebrała się Rada Gminy Komorniki VIII kadencji samorządu 2018–2023 

Wójt Jan Broda 
zaprosił wszystkich 
radnych do współ-
pracy dla dobra 
gminy Komorniki
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że 9 listopada 2018 r. 9 listopada 2018 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. (061) 89-59-289.

Wójt Gminy Duszniki 
informuje, iż został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy 
ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia 
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki wykaz 
nieruchomości położonej na terenie miejscowości 
Grzebienisko – przeznaczonej do wydzierżawienia 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61– 29 56 530) lub www.duszniki.eu . 

mał i ślubowanie złożył także nowy 
burmistrz Przemysław Pacholski.

Radni wybrali na stanowisko 
przewodniczącego Rady Miasta 
i Gminy Kórnik, dzierżącego to sta-
nowisko także w minionej kadencji, 
Adama Lewandowskiego. Był on 
jedynym zgłoszonym kandydatem. 
Wszyscy obecni radni w głosowaniu 
tajnym poparli jego kandydaturę. 
Pierwszą wiceprzewodniczącą zo-
stała Anna Andrzejewska, drugim 
Andrzej Surdyk, a trzecim – Roman 
Genstwa. Trzykrotnie na stanowi-
sko wiceprzewodniczącej propo-
nowano kandydaturę Magdaleny 
Kosakowskiej. Trzykrotnie także 
głosownie tajne kończyło się wyni-
kiem 13 do 7 na jej niekorzyść.

W ostatniej części sesji głos za-
brał burmistrz Przemysław Pachol-
ski, który podziękował za zaufanie. 
Pogratulował Jerzemu Lechnerow-
skiemu wyboru do Sejmiku. Przy 
okazji poprosił o współpracę w waż-
nych dla naszej gminy kwestiach, 
dotyczących m.in.: poprawy bezpie-
czeństwa na drogach wojewódzkich 
434 relacji Kleszczewo – Kórnik 
– Śrem oraz 431 Kórnik – Mosina 
poprzez budowę świateł typu ALL-
red w Dziećmierowie, pobudowa-
nie oświetlenia na skrzyżowaniu 

Kórnik-Dziećmierowo z aktywnymi 
znakami drogowymi oraz reorgani-
zację ruchu na wysokości Moście-
nicy; budowy ścieżek rowerowych 
do Czmonia i Rogalina, przebudo-
wy skrzyżowania ulicy Poznańskiej 
z ulicą Woźniaka w Kórniku.

Nowy burmistrz pogratulował 
wyboru radnym Rady Powiatu Po-
znańskiego: Sewerynowi Waligórze 
i Filipowi Żelaznemu oraz w wybra-
nemu tego dnia na członka Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antoniemu 
Kaliszowi.

Jako priorytetowe działania 
w nadchodzącej kadencji wskazał 
między innymi: kontynuację bu-
dowy dróg, chodników, oświetleń 
oraz ścieżek rowerowych, realizację 
zadań kanalizacyjnych we wsiach: 
Biernatki, Błażejewo, Błażejew-
ko, Skrzynki, Szczodrzykowo oraz 
Robakowo, Dachowa, Koninko 
i Szczytniki; zabezpieczenie potrzeb 
edukacyjnych oraz oświatowych; 
rozwój komunikacji zbiorowej; po-
wołanie rad: senioralnej i młodzie-
żowej; współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i biznesem oraz 
tworzenie partnerstwa publiczno– 
prywatnego; dokończenie kolejnego 
etapu budowy promenady, tak aby 
połączyć trasą spacerową Błonie 

z Kórnikiem, jeśli będzie ku temu 
okazja pozyskanie terenu ośrodka 
wypoczynkowegow Błażejewku; 
działania związane z rozwojem go-
spodarki wodno-ściekowej.

Zapowiedział także powołanie 22 
listopada na stanowisko pierwszego 
wiceburmistrza dotychczasowego 
kierownika Wydziału Podatków 
i Opłat Lokalnych Sebastiana Wla-
złego.

Głos zabrał także dotychczasowy 
burmistrz, w nowej kadencji radny 
Sejmiku, Jerzy Lechnerowski. Po-
dziękował on za współpracę i po-
gratulował nowemu burmistrzowi 
i radnym wyboru. Członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antoni Ka-
lisz życzył wszystkim samorządow-
com owocnej współpracy i sukce-
sów. 

Na zakończenie przewodniczą-
cy RMiG Adam Lewandowski oraz 
kierowniczka Biura Rady Miasta 
i Gminy Kórnik Bernadetta Piasec-
ka omówili propozycje związane 
z organizacją pracy nowej rady. 

Pierwsza sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Kórnik został, dzierżący 
to stanowisko także w minionej kadencji, Adam Lewandowski

W siedzibie OSP w Czmoniu 19 
listopada odbyło się przekazanie 
sprzętu ratowniczego zakupionego 
ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości – Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej.

Gmina Kórnik na zakup średnie-
go zestawu ratownictwa technicz-
nego pozyskała dotację z Minister-
stwa Sprawiedliwości w ramach 
Funduszu Sprawiedliwości w wy-
sokości: 63.855,00 zł, co stanowiło 
99% wartości zakupionego sprzę-
tu. Wkład własny gminy to tylko 
645,00 zł. Dzięki pozyskanej dotacji 
do jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Czmoniu trafi ł nowoczesny 
sprzęt ratowniczy składający się z: 

agregatu hydraulicznego, nożyc 
hydraulicznych, rozpieracza ramie-
niowego i węży przedłużających.

Przekazania sprzętu zarządowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej Czmoń 
dokonał wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski wraz z posłem Bartłomiejem 
Wróblewskim, w asyście Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu – bryg. Jacka Michala-
ka, i prezesa Zarządu Gminnego OSP 
Kórnik – Jerzego Rozmiarka.

Po przekazaniu nowego sprzętu 
dla OSP Czmoń prezes jednostki 
Tadeusz Kozicz przekazał prezesowi 
OSP Szczytniki – druhowi Walde-
marowi Jankowiakowi dotychczas 
używany przez jednostkę w Czmoniu 
mały zestaw ratownictwa technicz-

nego, który posłuży szczytnickim 
strażakom do ćwiczeń i umożliwi 
udział w akcjach ratowniczych.

Przekazanie sprzętu odbyło się 
z udziałem druhen i druhów ob-
darowanej jednostki OSP Czmoń 
oraz członków Zarządu Gminnego 
Związku OSP Kórnik i zaproszo-
nych gości. Doposażenie jednostek 
OSP w specjalistyczny sprzęt tech-
niczny umożliwi skuteczne prowa-
dzenie działań ratowniczych w za-
kresie udzielania pierwszej, szybkiej 
i profesjonalnej pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach ko-
munikacyjnych, jak również wpły-
nie na zwiększenie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców gminy Kórnik.
Anna Biernacka

Sprzęt dla OSP Czmoń 
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pierwszą sesję Rady Miasta i Gmi-
ny Kórnik kadencji 2018-23 21 
listopada otworzył najstarszy spo-
śród wybranych radnych. Zaszczyt 
ten przypadł radnemu Romanowi 
Genstwie. W sali obrad pojawiło 
się 20 radnych: Anna Andrzejew-
ska, Beata Bruczyńska, Dominika 
Buczkowska, Iwona Cupryjak, Sta-
nisław Duszczak, Roman Genstwa, 
Robert Jankowski, Jarosław Janow-
ski, Magdalena Kosakowska, Iwona 
Kosmalska, Adam Lewandowski, 

Jarosław Mieloch, Tomasz Nagler, 
Magdalena Pawlaczyk, Andrzej Re-
gulski, Jerzy Rozmiarek, Andrzej 
Surdyk, Jerzy Walczyk, Agnieszka 
Wiśniewska, Adam Zydroń.

Przewodniczący Miejskiej Komi-
sji Wyborczej Paweł Mikołajczak 
wręczył im zaświadczenia o wybo-
rze. Złożyli oni także ślubowanie. 
Maciej Brylewski nie był obecny 
podczas obrad, dlatego jego ślubo-
wanie odbędzie się w innym termi-
nie. Zaświadczenie o wyborze otrzy-
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Wydawać by się mogło, że do ko-
lejnego fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy jeszcze sporo 
czasu. Ale to tylko dwa miesiące 
– najbliższy fi nał odbędzie się 13 
stycznia 2019 r. Oczywiście WOŚP 
zagra również w gminie Tarnowo 
Podgórne!

– Zagramy w kilku lokalizacjach, 
to m.in. Tarnowskie Termy, kręgiel-
nia Vector, Pałac Jankowice, strzel-
nica – mówi szefowa Sztabu Bar-
bara Przyjemska. – Scena główna, 
tradycyjnie już, będzie w hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym. 

Sztabowcy pracują nad szcze-
gółami programu, a wszystkie ak-
tualności są dostępne w specjalnej 
wośpowej zakładce na stronie inter-

netowej www.tarnowo-podgorne.
pl. Zaczęła się już zbiórka fantów 
na licytacje i na loterię (w tej spra-
wie prosimy o kontakt z Agnieszką 
Rzeźnik, tel. 606 756 290). 

Zagrajmy razem – do zobaczenia 
w Tarnowie Podgórnym! ARz

WOŚP – zaczynamy!
REKLAMA

Otworzyła ją radna – senior Kry-
styna Semba. Najpierw ślubowanie 
złożyli nowo wybrani radni, a potem 
wójt Tadeusz Czajka, który zwyciężył 
w I turze wyborów samorządowych 
zyskując 73 % poparcia. Następnie 
wybrano prezydium Rady Gminy: 
Przewodniczącą została Krystyna 
Semba, a wiceprzewodniczący-
mi – Wojciech Janczewski i Julian 
Kiełczewski. Na tym posiedzeniu 
przegłosowano także kandydatury 
przewodniczących komisji Rady. 

– W obecnej kadencji pracę w sa-
morządzie rozpocznie duża grupa 
radnych. Wierzę, że wniosą oni 
powiew świeżości i nowoczesne, 
innowacyjne pomysły na rozwój 
naszej gminy – zwraca uwagę wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czaj-
ka. – Wszystkim radnym życzę en-
tuzjazmu i energii, a jednocześnie 
deklaruję swoją pomoc i wsparcie. 

Nowością była transmisja sesji 
w internecie – zgodnie z przepisami 
każde następne posiedzenie będzie 
można teraz oglądać i słuchać na 
żywo, potem nagrania będą dostęp-
ne w internetowym archiwum (do-
tychczas protokoły dostępne były 
jedynie w wersji audio).

W listopadzie w Tarnowie Pod-
górnym odbyły się także pierwsze 
posiedzenia Rady Seniorów i Mło-
dzieżowej Rady Gminy. To ciała 

doradcze, opiniotwórcze, reprezen-
tujące swoje środowiska. Przewod-
niczącym Rady Seniorów został 

Leszek Majewski, a wiceprzewod-
niczącymi: Jędrzej Rost z Tarnowa 
Podgórnego i Jacek Wojciechowski 
z Przeźmierowa. Prezydium Rady 
Młodzieżowej tworzą Karolina Rac-
kowiak (przewodnicząca), Amade-
usz Ferenc (wiceprzewodniczący) 
i Gabriela Polak (sekretarz).
ARz

Pierwsze posiedzenia 
rady gminy za nami
20 listopada po raz pierwszy w kadencji 2018–2013 odbyła się 
sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
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Radni Gminy Tarnowo Podgórne 2018–2023. 

Nowością była 
transmisja sesji 
w internecie

Przedstawiciele ukraińskiego sa-
morządu lokalnego z obwodów: 
chmielnickiego, czerniowieckiego, 
zaporoskiego i czerkaskiego gości-
li w gminie Tarnowo Podgórne 15 
listopada spotkali się z II Zastęp-
cą Wójta Piotrem Kaczmarkiem 
w ramach projektu „Decentraliza-
cja w praktyce – uczymy się od sie-
bie nawzajem”. 

– Ukraina jest w trakcie reformy 
samorządowej i reformy decentra-
lizacji. Samorządy z zainteresowa-
niem patrzą na polskie rozwiązania, 
zaś niektóre z nich stosują w prak-
tyce – wyjaśnia Martyna Bogaczyk 
z Fundacji Edukacja dla Demokracji, 
prowadzącej projekt. Wizyta rozpo-
częła się od spotkania w Urzędzie 
Gminy, gdzie podczas prezentacji 
atutów gminy Tarnowo Podgórne, 
goście pytali o sposoby konstruowa-
nia gminnego budżetu, współpracę 
z przedsiębiorcami oraz kwestię 

fi nansowania zadań oświatowych, 
zwłaszcza o możliwości prowadzenia 
publicznych placówek oświatowych 
przez operatorów prywatnych oraz 
o formułę tworzenia i prowadzenia 
przez gminę Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Tarnowie Podgórnym. 

Potem goście udali na wyciecz-
kę po gminie, w tym oczywiście do 
Pałacu Jankowice, gdzie działa Sa-
morządowa Szkoła Muzyczna I st., 
Tarnowskie Centrum Senioralne 
i Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Dzień zakończyli w Parku Wodnym 
Tarnowskie Termy. 

– To była bardzo ciekawa i budu-
jąca wizyta. Nasi goście pytali prak-
tycznie wszystkimi obszarami 
zarządzania gminą – podkreśla II 
Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek. – 
Mam nadzieję, że stosowane przez 
nas rozwiązania będą dla nich inspi-
racją do lokalnych działań na Ukra-
inie. ARz

Z Ukrainą 
o samorządzie

Ukraińscy samorządowcy pytali m.in. o zasady tworzenia i prowadze-
nia przez gminę Tarnowo Podgórne Zespołu Szkół Technicznych. 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Gmina Dopiewo sprzedaje czte-
ry działki budowlane położone 
w atrakcyjnych lokalizacjach: 3 
w Zakrzewie (ul. Gajowa, Irlandz-
ka i Hiszpańska) i 1 w Konarzewie 
(Ogrodowa) o powierzchni od 804 
do 1457 m². Cena za 1 m² wynosi 
od 90 do 204 zł + VAT. 

Zapraszamy do udziału w prze-
targach, które odbędą się 4 grudnia 
2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 103 
Urzędu Gminy w Dopiewie przy ul. 
Leśnej 1c. Szczegóły można znaleźć 

w BIP gminy Dopiewo – na stronie 
dopiewo.nowoczesnagmina.pl – 
w zakładce po lewej: Urząd Gminy 
/ Przetargi.

Wadium w wysokości 10% war-
tości należy wpłacać do 30 listopa-
da 2018 r. na konto Urzędu Gminy 
Dopiewo: SBL w Poznaniu Oddział 
w Dopiewie 11 9043 1012 3012 
0025 9105 0102 (z zaznaczeniem 
na przekazie nr działki oraz poda-
niem imienia i nazwiska uczestnika 
przetargu). AM

Kup działkę i zbuduj 
dom w gminie Dopiewo

To trzecia edycja konkursu. Spośród 
zgłoszeń kapituła wyłoni trzech lau-
reatów. 

Nagroda „Dopiewski Filar” ma 
charakter honorowy. Została usta-
nowiona przez wójta gminy Dopie-
wo. Jej celem jest uhonorowanie 
osób, które wyróżniają się działal-
nością, dorobkiem i osiągnięciami, 
przyczyniając się do: integracji śro-
dowisk lub sławienia dobrego imie-
nia gminy Dopiewo; które postawą, 
przedsięwzięciami i aktywnością 
mogą być dla innych wzorem, przy-
kładem, oparciem.

Nagroda przyznawana jest 
w trzech kategoriach: Animator, 
Ambasador i Super -Filar.

•  w kategorii „Animator” – za 
prowadzenie działalności na 
rzecz integracji różnych środo-
wisk, działalność społeczną i or-
ganizatorską na terenie gminy 

Dopiewo w różnych jej wymia-
rach

•  w kategorii „Ambasador” – za 
upowszechnianie i promocję 
dobrego imienia gminy Dopie-
wo poza jej granicami poprzez 
własny dorobek i osiągnięcia 
w różnych dziedzinach

•  w kategorii „Super – Filar” – za 
całokształt działalności na róż-
nych polach aktywności i dawa-
nie dobrego przykładu.

Formularz zgłoszeniowy i szcze-
góły dostępne są na stronie dopie-
wo.pl Zgłoszenia mogą składać 
do końca roku: mieszkańcy, fi rmy, 
instytucje, grupy nieformalne i or-
ganizacje posiadające siedzibę na 
terenie gminy Dopiewo, a także 
członkowie kapituły konkursu.

„Dopiewskimi Filarami” w 2018 
r. uhonorowano: w kategorii „Super-
fi lar” – Józefa Brandenburga, bie-

gacza z Dopiewa i dawcę organu do 
pionierskiego przeszczepu wątroby, 
w kategorii „Animator” – ks. Krzysz-
tofa Różańskiego, proboszcza parafi i 
w Konarzewie, w kategorii „Ambasa-
dor” – Aldonę Latosik, poetkę z Za-
krzewa. Dwa lata temu: w kategorii 
„Super-Filar” – Henryka Walenciaka, 
działacza ruchu rolniczego, w kate-
gorii „Animator” – ks. Karola Gó-
rawskiego, proboszcza parafi i w Dą-
brówce, w kategorii „Ambasador” 
– Grzegorza Tomczaka – poetę, barda 
i artystę kabaretowego z Dopiewa.

Kto zostanie „Dopiewskim Fila-
rem 2019”? Wkrótce zadecydują 
mieszkańcy.

Dopiewskie Filary – zgłoś kandydata
Kto zostanie Dopiewskim Filarem? Wszystko w rękach mieszkańców. Gmina Dopiewo zachęca ich do 
typowania kandydatów do tytułu „Dopiewski Filar 2019”
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Dopiewski Budżet Obywatelski

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dąbrówka, Palędzie i Więckowice 
to sołectwa skąd pochodzą projekty, 
które zwyciężyły w III edycji Dopiew-
skiego Budżetu Obywatelskiego i zo-
staną zrealizowane przez gminę Do-
piewo w 2019 r. O rozstrzygnięciu 
zadecydowało prawie 7 tysięcy osób, 
które wzięły udział w głosowaniu 
między 7 a16 listopada 2018 r.

Budżet obywatelski jest formą 
konsultacji społecznych i partycy-
pacji społecznej, narzędziem bada-
nia potrzeb mieszkańców i ich ak-
tywizacji. Biorąc pod uwagę wzrost 
zainteresowania tegoroczną edycją 
DBO, wprowadzenie nowej formu-
ły spełniło swoje zadanie. Podzie-
lono sołectwa na grupy ze względu 
na liczbę mieszkańców. Wprowa-
dzono współczynniki korygujące 
dysproporcje pod tym liczebności. 
Zniesiono ograniczenia wiekowe 
i meldunkowe. Po raz pierwszy gło-
sować mógł każdy, bez względu na 
wiek i meldunek, wystarczyło, że 
oświadczył fakt zamieszkiwania. 
Rozszerzenie grupy uprawnionych 

jest wynikiem rozstrzygnięcia nad-
zorczego wojewody do uchwały 
w tej sprawie, w którym stwierdzi, 
że nie można uzależniać prawa do 
uczestnictwa od wieku i meldunku. 

Łączna liczba oddanych głosów 
w DBO wyniosła w tym roku 6999, 
w tym 6820 ważnych. Drogą elektro-
niczną oddano 73%, pozostałe w po-
staci kart wrzuconych do urny W te-
gorocznym głosowaniu udział wzięło 
więcej mieszkańców niż w dwóch po-

przednich edycjach. W 2016 r. – 
3297 osób, a w 2017 r. – 2665. Pula 
aktualnej edycji wynosi 300 tys. zł. 

III edycja Dopiewskiego Budże-
tu Obywatelskiego wystartowała 
we wrześniu. W ciągu miesiąca 
mieszkańcy zgłosili 19 projektów, 
z których do głosowania zakwalifi -
kowano 11, z których 3 zostaną zre-
alizowane. W edycji pierwszej DBO 
wyłoniono 2 zwycięskie projekty, 
a w drugiej tylko 1. 

Dąbrówka (grupa I – sołectwa 
duże pod względem liczby miesz-
kańców): „Zagospodarowanie 
parku poprzez modernizację placu 
zabaw i wykonanie trawiastego 
boiska do gry w piłkę nożną”. 
• Koszt 145 tys. zł. Projekt dotyczy 
terenu przy Szkole im. K. Nowaka, 
gdzie znajduje się wysłużony teren 
pełniący funkcję boiska. 
• Uzyskał wynik: 1852 punkty 
(41% w grupie, w której rywalizo-
wało 5 projektów). Grupa 1 obej-
mowała projekty zgłoszone przez 
mieszkańców sołectw: Dąbrówka, 
Dopiewo i Skórzewo.

Palędzie (grupa II – sołectwa śred-
nie): „Sport i Bezpieczeństwo”. 
• Koszt: 95 tys. zł. Projekt zakłada 
modernizację boiska – m.in. 
dostosowanie do gry w ultimate 
frisbee oraz wyposażenie jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w quad ratunkowy, który przyda się 
m.in. jako zabezpieczenie podczas 
wydarzeń sportowych w terenie. 
• Wynik: 1164 punkty (50% w gru-
pie, rywalizacja dotyczyła także 5 
projektów). Grupa 2 obejmowała 
projekty zgłoszone przez mieszkań-
ców sołectw: Dąbrowa, Dopiewiec, 
Konarzewo, Palędzie i Zakrzewo. 

Więckowice (grupa III – sołectwa 
małe i złożone z kilku niedużych 
miejscowości): „Rowerowy plac 
zabaw – pumptrack”. 
• Koszt 60 tys. zł. Projekt obejmuje 
wykonanie toru przeszkód dla 
rowerzystów – z: garbami, zakrę-
tami i małymi „hopkami”. 
• Otrzymał: 115 punktów, brak 
innych zgłoszeń w grupie i kon-
kurencji. W ramach tej grupy 
projekty mogli składać miesz-
kańcy sołectw: Gołuski, Trzcielin 
i Więckowice, skorzystało to 
ostatnie.
Adam Mendrala

Zwycięskie projekty 

Już 19 grudnia wielkopolscy dewe-
loperzy zjednoczą siły, by wspólnie 
pomóc dzieciom z domów dziecka 
w ramach akcji Deweloperzy Dzie-
ciom. W tym roku event odbędzie 
się w Jump Arenie, a benefi cjentami 
będą dzieci z 7 domów dziecka. 

Deweloperzy Dzieciom to pierw-
sza i jedyna tego typu inicjatywa 
w Polsce. Tegoroczna, już VII od-
słona, akcji odbędzie się 19 grud-
nia w Jump Arenie na poznańskim 
Grunwaldzie. Ponad 70 wychowan-
ków domów dziecka spędzi czas 
w parku trampolin. Zabaw, śmiechu, 
radości, ale i zmęczenia nie zabrak-

nie, bowiem na deser organizatorzy 
przygotowali spotkanie ze Świętym 
Mikołajem. Gość z Laponii rozda 
prezenty, a jego pomocnicy zadbają 
o iście świąteczną atmosferę.

Do akcji, organizowanej przez 
Mission Public Relations włączają 
się już pierwsi deweloperzy. Patro-
naty medialne nad akcją objęły me-
dia drukowane, jak i portale: Nasz 
Głos Poznański, WTK, epoznan.
pl, RynekPierwotny.pl, Poznańskie 
Nieruchomości, dopoznania.pl, 
eurobuildcee.com, Radio Poznań, 
mieszkaniowi.pl (Nowy Adres). 
Red

Deweloperzy dzieciom
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PROMOCJA 

Radio Poznań przygotowało na 
obchody setnej rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego słu-
chowisko w ośmiu odcinkach. Naj-
lepsi poznańscy aktorzy odgrywają 
historyczne sceny, m.in. przyjazd 
Ignacego Jana Paderewskiego do 
Poznania, czy przejęcie dowództwa 
przez generała Józefa Dowbor-Mu-
śnickiego. Powstały ponad cztery 
godziny fascynującego dźwiękowe-
go widowiska, które przeniesie nas 
do 1918 roku. Autorem scenariusza 
jest Piotr Świątkowski, a wyreżyse-
rował je Sylwester Woroniecki 

– Premiera to ważne wydarzenie 
dla Radia Poznań, ale też istotne 
dla Poznania. Ruszamy ze słucho-
wiskiem, które opowiada w bardzo 

atrakcyjnej, nowoczesnej formie 
o rzeczach podstawowych dla toż-
samości poznaniaków i Wielko-
polan, dlatego jestem dumny, że 
mogę to słuchowisko inaugurować 
– mówi prezes rozgłośni Piotr Ber-
natowicz. 

Kompozytorem muzyki jest Mi-
chał Kowalonek z zespołu „Snow-
man”. Uroczysta premiera słucho-
wiska odbyła się w gmachu Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. 

Radio Poznań będzie emitowało 
słuchowisko w kolejne środy listo-
pada i grudnia po godzinie 13.00. 
Najbliższe emisje pojawią się 29 
listopada i 6 grudnia. Wszystkie 
odcinki będzie można odsłuchać na 
stronie: www.radiopoznan.fm. Red 

Słuchowisko 
Radia Poznań
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– Dziękuję za zaufanie, którym mnie 
obdarzyła Kapituła Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego – wyznał 
ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, 
sekretarz dwóch papieży. Słowa te 
wypowiedział w chwili przyznania 
jego osobistości statuetki Złotego 
Hipolita. To najwyższe wyróżnienie 
THC przyjęli również prof. Stanisław 
Sołtysiński, polski naukowiec i prak-
tyk, profesor nauk prawnych oraz dr 
Szczepan Gawłowski, przedsiębior-

ca, prezes-założyciel i współwłaściciel 
fi rmy KREISEL Technika Budow-
lana Sp. z.o.o. Wydarzenie odbyło 
się 21 listopada w gabinecie rektora 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Złote Hipolity 2018 
otrzymały honorowy patronat Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prof. Andrzej Lesicki, jako gospo-
darz miejsca powitał zgromadzo-
nych gości. Następnie głos zabrał 
dr Marian Król, prezydent Towa-

rzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 
Laudacje wygłosił Dominik Górny, 
członek Kapituły Złotego Hipolita. 
Gościem honorowym spotkania 
była Zofi a Cegielska-Doerffer, pra-
wnuczka Hipolita Cegielskiego. 

Statuetki wręczyli: prof. Andrzej Le-
sicki – rektor UAM, dr Zofi a Szalczyk 
– przewodnicząca Kapituły Złotego 
Hipolita i dr Marian Król. Statuetki 
„Złotego Hipolita” to najwyższe wy-
różnienia Kapituły Towarzystwa im. 

Hipolita Cegielskiego. Osoby, które ją 
otrzymują zyskują godność „Wybitnej 
Osobistości Pracy Organicznej”. 

Pierwszą osobistością, która jako 
dar, przyjęła statuetkę „Złotego Hi-
polita” była jego świątobliwość Jan 
Paweł II. Akt przyjęcia statuetki na-
stąpił w Watykanie, 1 sierpnia 2001 
roku. „Złotego Hipolita” wręczył 
osobiście dr. Marian Król, pomysło-
dawca tej nagrody.

Podczas uroczystości w gabinecie 

rektora UAM, Statuetki zostały wrę-
czone wybitnym osobistością pracy 
organicznej, które nie mogły być 
obecne podczas Gali Złotych Hipoli-
tów, która odbyła się w Sali Lubrań-
skiego kilkanaście dni wcześniej. 

Złote Hipolity dla zasłużonych 
Wybitne osobistości pracy organicznej uhonorowane statuetkami Złotego Hipolita

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Rozpoczynająca się przebudowa wia-
duktu nad przystankiem PST Szyma-
nowskiego poprawi sytuację pieszych 
i kierowców. W połowie listopada plac 
budowy przekazano wykonawcy ro-
bót. Prace potrwają niecałe dwa lata.

Do września 2020 roku zakończy 
się remont jezdni i schodów prowa-
dzących na przystanek PST. Ozna-
cza to, że nie będziemy już wtedy 
oglądać spękanej i zniekształconej 
nawierzchni, zdeformowanych kra-
wężników i pokrytych korozją ba-
lustrad. Powstaną m.in. nowe płyty 
jezdne wiaduktu z kapami chodni-
kowymi i dylatacją oraz nowe scho-
dy, wraz z balustradami. Wymienio-
na zostanie nawierzchnia.

Ze względu na brak możliwości 
całkowitego wyłączenia węzła z ru-
chu, roboty budowlane będą prowa-
dzone w kilku etapach, w sposób nie 
zakłócający ruchu tramwajów pod 
remontowanym wiaduktem. 

W pierwszej kolejności rozpoczną 
się prace związane z demontażem 
obecnych i budową nowych scho-
dów. W związku z tym, od końca 
listopada na pieszych czekają utrud-
nienia. Ograniczenia w ruchu drogo-
wym pojawią się dopiero wraz z koń-
cem stycznia 2019 roku. PIM/AJ

Remont 
wiaduktu 
nad „Pestką”
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Kolejne projekty z zakresu eduka-
cji ekologicznej prowadzonej przez 
Związek Międzygminny „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – SE-
LEKT” dofi nansowane ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu. 

Jednym z zadań jakie realizuje 
Związek jest edukacja jego miesz-
kańców. Corocznie pozyskuje on na 
ten cel środki z WFOŚiGW. Efektem 
działań ma być poprawa skutecz-
ności i jakości prowadzonej selek-
tywnej zbiórki odpadów, promocja 
Związku oraz jego przedsięwzięć.

W tym roku również propozy-
cje edukacji mieszkańców zosta-
ły docenione przez WFOŚiGW 
w Poznaniu i Związek otrzymał 
dofi nansowanie na dwa projekty: 
„Segregacja – WSPÓLNA racja!” 
– edukacja mieszkańców Wspól-
not, Spółdzielni Mieszkaniowych 
i zbiórkę makulatury na terenie 
ZM „CZO-SELEKT” z siedzibą 
w Czempiniu realizowana przez ten 
Związek”. 

Przedsięwzięcie polegało na 
kolportażu 20000 broszur i 1000 

plakatów o tematyce ekologicznej, 
związanych z prawidłowym postę-
powaniem z odpadami oraz spo-
sobami ich pozbycia się. Materiały 
edukacyjne dostarczone zostały 
mieszkańcom za pośrednictwem 
zarządców ok. 100 Wspólnot i Spół-
dzielni Mieszkaniowych. 

Dla dodatkowych efektów ekolo-
gicznych, zmniejszenia zapotrzebo-
wania na „foliówki” oraz wskazania 

możliwości oddawania odpadów na 
terenie Związku, poprzez promocję 
Punktów Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, zorganizo-
wana została we wszystkich PSZOK 
zbiórka makulatury. Za 10 kg odda-
nej makulatury, mieszkaniec otrzy-
mał torbę wielokrotnego użytku. 
Zbiórka trwała od 20 października 
do 17 listopada 2018r. Zebrano 
3653 kg makulatury. Zbiórka ma-

kulatury za torby wielokrotnego 
użytku będzie trwała nadal.

Planowany koszt projektu wyno-
sił 45.800 zł, w tym dofi nansowanie 
ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 
w wysokości 32.060 zł .

„Projekt ekologiczny „EDU-
EKO” – ekolekcje i konkursy 
w placówkach szkolnych na terenie 
Związku Międzygminnego „CZO – 
SELEKT” z siedzibą w Czempiniu 

– II edycja” skierowany do 50 placó-
wek i ok. 3500 uczestników. Składał 
się on z trzech etapów: 

1.  Szkolenie nauczycieli w siedzi-
bie Związku i w RIPOK w Pio-
trowie Pierwszym;

2.  Przeprowadzenie przez na-
uczycieli lekcji o tematyce eko-
logicznej w placówkach oświa-
towych;

3.  Konkursy dla dzieci i młodzieży 
przeprowadzone wśród uczest-
ników ekolekcji: „Śpiewająco 
segreguję – odpadów nie mar-
nuję” – napisanie i wykonanie 
piosenki promującej prawidło-
wą segregację (dla przedszkoli 
i klas I-III) oraz „Ziemię sza-
nuję, więc odpady segreguję” – 
projekt nadruku na torbę eko-
logiczną (dla klas IV-VI).

Planowany koszt projektu wyno-
sił 68.500 zł, w tym dofi nansowanie 
ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 
w wysokości 47950 zł .

Lista laureatów konkursów zostanie 
umieszczona na stronie internetowej 
Związku www.selekt.czempin.pl . Red

Selekt edukuje mieszkańców ekologicznie

Tegoroczna impreza była niezwykle 
uroczysta i wyjątkowa, ponieważ 
świętowaliśmy dumnie 100 – rocz-
nicę Odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Tradycyjnie przybyłych gości 
w świetle pochodni witali harcerze, 
a do stolików prowadzili, ubrani 
w strój łowicki, tancerze Zespołu 
Tańca Ludowego z poznańskiego 
AWF, którzy zaprezentowali się 
także w trakcie balu w tańcach gó-
ralskich z rejonu Beskidów. Pre-
zentowany występ pod czujnym 
okiem Dariusza Majchrowicza 
nagrodzono gromkimi oklaskami. 
Wszystkich gości balowych powita-
li dyrektor KCRiS OAZA Wojciech 
Kiełbasiewicz i burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. 

Niepowtarzalną atmosferę stwo-
rzył moment odśpiewania przez 
ponad 300-stu gości czterech zwro-
tek „Mazurka Dąbrowskiego” oraz 
pieśni patriotycznych „Legiony” 

i „Warszawianka”. O północy, zgod-
nie z oazową tradycją, odbył się 
świetnie poprowadzony przez Toma-
sza Kilarskiego polonez na 170 par.

W sobotni wieczór w Oazie za-
pachniało świeżymi kwiatami, 
a w powietrzu unosiła się woń palą-
cych się świec, zielonych świerków 
i żywotników, a do tego przepiękny, 

biało-czerwony wystój sali balowej 
– całość tworzyła oryginalny klimat. 

Ósmym urodzinom Oazy prze-
wodziła Bardabusz Orkiestra, pre-
zentując polskie i światowe przeboje, 
a o formę taneczną w późnych godzi-
nach nocnych zadbał DJ Tomeq, który 
zakończył naszą uroczystość dźwięka-
mi muzyki współczesnej… Red

Bal Niepodległościowy
10 listopada w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 
odbył się VIII Bal Niepodległościowy
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11 października br. wójt gminy Jan 
Broda podpisał umowę na prze-
budowę ulicy Poznańskiej w  Cho-
męcicach – droga powiatowa nr 
2412P.

Zadanie dotyczy budowy obu-
stronnych chodników, kanalizacji 
deszczowej oraz nowej nawierzchni 
bitumicznej na odcinku ok. 1,2 km 
na drodze powiatowej nr 2412P. Re-
alizacja tego zadania możliwa jest 
dzięki podjętej przez Radę Gminy 

Komorniki uchwale o  przejęciu za-
dania publicznego oraz podpisane-
mu na jej podstawie porozumieniu 
z Powiatem Poznańskim.

Umowa fi nansowana będzie 
przez Gminę Komorniki.

Wykonawcą robót budowla-
nych jest spółka Strabag Sp. z  o.o. 
Wartość zamówienia wyniesie 
6.298.185,11 PLN, a  termin reali-
zacji prac ustalono do dnia 10 stycz-
nia 2020 roku. 

Przedpremierowy pokaz spektaklu 
„Beznudna wyspa” poznańskiego 
Teatru Muzycznego będzie można 
zobaczyć 5 grudnia w Centrum Kul-
tury w Przeźmierowie. 

Najnowsza komedia tej sceny, 
z Wiesławem Paprzyckim w roli 
głównej, nawiązuje do gatunku one 
man show, czyli jednoosobowego 
pokazu aktorskiego wyróżniające-
go się oryginalnym scenariuszem, 

specjalnie napisanym dla wybrane-
go aktora. „Beznudna wyspa” jest 
zabawną opowieścią o księgowym, 
którego okoliczności konkursu tele-
wizyjnego inspirują do odkrywania 
swojej wielowymiarowej osobowo-
ści. Bohater bierze udział w progra-
mie „Beznudna wyspa”. Regułą po-
bytu w nim jest zakaz nudzenia się. 
Bilety w cenie 35 zł.
Karina Biała

Rusza budowa 
ulicy Poznańskiej 
w Chomęcicach

Wyspa bez nudy 
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REKLAMA

Jej rozpoczęcie umilił występ dzie-
ci ze stęszewskiego przedszkola, 
które przedstawiły krótki program 
o tematyce patriotycznej. Następnie 
wręczono zaświadczenia o wyborze 
na radnych i burmistrza oraz odbyło 
się uroczyste ślubowanie. 

Kolejnym punktem był wybór 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew, którym został Mi-
rosław Potrawiak. Wiceprzewodni-

czącymi natomiast wybrano Danutę 
Wszędybył i Piotra Szafrańskiego. 

– Korzystając z okazji, chcia-
łem raz jeszcze podziękować za 
państwa wybór i obdarzenie mnie 
zaufaniem – powiedział burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. – Wsparcie 
i otrzymane słowa otuchy dają mi 
jeszcze więcej siły i motywacji do 
kontynuowania rozpoczętych pla-
nów. Pragnę wspomnieć, iż „choć 

będzie to trudny czas, mimo to trze-
ba być twardym i konsekwentnym 
w realizacji założeń!”. W ramach 
nowego budżetu będziemy chcieli 
realizować jak najwięcej inwestycji. 
Składam serdeczne gratulacje nowo 
wybranym radnym gminy Stęszew. 
Przed nami nowa kadencja, a tym 
samym nowe cele i wyzwania. Jed-
nocześnie jestem spokojny o dobrą 
i efektywną współpracę. Red

Inauguracyjna sesja 
I sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew, która odbyła się 
21 listopada, zainaugurowała nową kadencję (2018–23)
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Pamiątkowe zdjęcie radnych kadencji 2018-23.

Jubileusz 60-ciu lat pożycia mał-
żeńskiego obchodzili Państwo Ire-
na i Jan Grześkowiak ze Strykowa. 
Z tej okazji burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak złożył 
jubilatom wizytę, by wręczyć im list 
gratulacyjny oraz złożyć serdeczne 
życzenia.

Pani Irena pracowała w stołów-
ce Rolno-Przemysłowych Zakła-
dów Zielarskich „Herbapol”. Pan 
Jan jest rodowitym mieszkańcem 

Strykowa. Przez 15 lat pracował 
w charakterze mechanika autobu-
sów w PKS-ie. A przez kolejne 27 
lat, tak jak jego żona w Rolno-Prze-
mysłowych Zakładach Zielarskich 
„Herbapol”.

Państwo Grześkowiak mają jedną 
córkę i trzech synów. Doczekali się 
trzech wnuczek i wnuka oraz pra-
wnuka. W uroczystym spotkaniu, 
rodzicom towarzyszyli córka i syn. 
Red

Diamentowe gody 
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks 

jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11, 

wywieszono wykaz nieruchomości gminnej położonej w Stęszewie przy ul. Narutowicza 

B, przeznaczonej do wydzierżawienia – bezprzetargowo– na wniosek. 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.
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Święta Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy, rodzinny. Do swojej ro-
dziny zaproszą Państwa bracia Gol-
cowie, którzy na tę okazję przygoto-
wali wyjątkowy świąteczny program 
pastorałek i kolęd. To doskonała 
okazja, aby choć na chwilę poczuć 
góralski, bożonarodzeniowy klimat. 
Niezwykle pozytywna energia i mno-
gość dźwięków wykorzystywanych 
przez zespół to gwarancja doskona-
łej zabawy na wysokim poziomie.

Do najważniejszych osiągnięć ze-
społu Golec uOrkiestra, oprócz sprze-
dania kilku milionów płyt, należą: 
otrzymanie w 2000 roku na Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu „Superje-
dynki” w kategorii „Zespół Roku”, 
zdobycie dwóch „Fryderyków” w kate-
goriach „Debiut Roku” oraz „Muzyka 
Tradycji i Źródeł”, zdobycie nagrody 
TVP i Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Genius Loci – 

Poloniae” za popularyzowanie kultury 
polskiej w Polsce i za granicą, zdoby-
cie dwóch telewizyjnych „Wiktorów” 
w kategoriach „Odkrycie Roku, oraz 
„Najpopularniejszy Artysta”. 

Zespół otrzymał również „Asa Em-
piku” za najlepszą sprzedaż płyt, statu-
etkę „Najpopularniejszy Artysta Roku” 
wręczoną na festiwalu Top Trendy, Na-
grodę Polskiej Estrady „Prometeusz”, 
nagrodę „Ikar” za wybitne osiągnięcia 
artystyczne oraz „Ikonę Śląską” będącą 
ukoronowaniem ogromnej pracy wło-
żonej w promocję własnego regionu. 

Bilety dostępne na ebilet.pl oraz 
eventim.pl. Red 

Bracia Golcowie wystąpią 29 grudnia 
o godz. 19 w poznańskiej Sali Ziemi. 
Mamy dla Czytelników 12 zaproszeń!

Golec 
uOrkiestra 
świątecznie
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 •Mamy 12 zaproszeń! Jak zdobyć 

jedno z nich? Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilety

Największe przeboje Whitney Ho-
uston będzie można wysłuchać 
w poznańskiej Sali Ziemi 4 i 5 grud-
nia! Koncert „Whitney – Queen 
of the Night” jest oszałamiają cym 
ś wię tem muzyki, a takż e hołdem 
dla ż ycia i twórczoś ci jednej z naj-
wspanialszych i najczę ś ciej nagra-
dzanych artystek naszych czasów. 
Po czterech latach nieustannych 
wystę pów w Wielkiej Brytanii, wy-
darzenie nareszcie zawita do Polski. 

Podczas widowiska widzowie bę dą  
mogli usłyszeć  najwię ksze przeboje 
w oryginalnych aranż acjach koncer-
towych, jakie wykonywane były pod-
czas wystę pów artystki. Nie zabrak-
nie takich hitów jak „I Will Always 
Love You”. W rolę  Whitney wciela się  
gwiazda londyń skiego West Endu – 
Shanice Smith. 

Całoś ć , aż  kipi od detali, o które 
zadbali brytyjscy producenci. Wize-
runek artystów, w tym samej Sha-
nice, inspirowany jest wyglą dem 
scenicznym Whitney, jej fryzurami, 
makijaż em czy kostiumami. Bilety: 
tixer.pl oraz ebilet.pl. JL 

Przeboje 
Whitney

• Dla naszych Czytelników mamy 
trzy dwuosobowe zaproszenia 
na to wydarzenie. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź bilety
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REKLAMA

Chris de Burgh to jeden z nielicz-
nych artystów światowego formatu, 
którego piosenki są znane i słucha-
ne od ponad 30 lat. Wszyscy znamy 
wielkie hity, takie jak „The Lady in 
Red”, „High On Emotion”, „Sailing 
Away”, „Don’t Pay The Ferryman” 
czy „Missing You”. Teraz będzie wy-
jątkowa okazja zobaczyć i usłyszeć 
artystę na żywo w Poznaniu.

The Lady in Red – dziś niewątpli-
wie klasyka muzyki rozrywkowej, 
trafi ła na pierwsze miejsce w 25 
krajach świata (włącznie z Wielką 
Brytanią), w USA zajęła pozycję 
2. Aż do teraz pozostaje ona jedną 
z najczęściej granych piosenek na 
naszej planecie: w samych Stanach 
Zjednoczonych zdobyła sześć co-
rocznych nagród ASCAP, przyzna-
wanych dwudziestu najczęściej od-
twarzanym utworom na przestrzeni 
dwunastu miesięcy.

Początki wybitnej i długotrwałej ka-
riery Chrisa de Burgh’a, sięgają roku 
1975, kiedy opublikował debiutancki 
singiel „Flying” – numer jeden w Bra-
zylii przez 17 tygodni. Kolejne płyty, 
niemal jedna po drugiej, budowały 
popularność artysty na całym świe-
cie. W 2011 światło dzienne ujrzał 18 
studyjny longplay brytyjskiego woka-
listy „Moonfl eet & Other Stories”. To 

koncept – album oparty na powieści 
J. Meade Falkner’a pod tym samym 
tytułem. Płyta, na której znalazło się 
18 utworów, cieszyła się szczególną 
popularnością w Niemczech, gdzie 
pokryła się złotem.

Kariera Chrisa de Burgh’a łącznie 
obejmuje 18 albumów studyjnych, 
ponad 2500 koncertów na całym 
świecie, trudne do zliczenia wyra-
zy uznania i przełomowe dzieła, 
a sprzedaż albumów przekroczyła 
40 milionów egzemplarzy... i wciąż 
rośnie. 

Bilety dostępne na ebilet.pl / 
eventim.pl. Promotor wydarzenia: 
Sollus Entertainment. Red 

Chris de Burgh odwiedzi Poznań z jedynym koncertem w Polsce. Zaśpiewa dla wszystkich kobiet w dniu ich 
święta. Koncert „Lady in Red Day” odbędzie się 8 marca w poznańskiej Arenie. Mamy dla Czytelników bilety! 

Koncert „Lady in Red Day” w Arenie
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• Dla Czytelników mamy 12 
zaproszeń! Szczegóły 
na www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilety

Chris de Burgh 
„Lady in Red Day” 
• Miejsce: hala Arena / Poznań
• Data: 8.03.2019 / 19:00
• Ceny biletów: 150–400 złotych 

O koncercie
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Odbędą się one na początku grud-
nia w ramach projektu „Face to 
Face”, a potem jako propozycje na 
Sylwestra. W programie znajdą się 
fragmenty największych świato-
wych musicali, w większości nigdy 
nie prezentowanych na scenie po-
znańskiego Teatru Muzycznego. 
Nie zabraknie przebojów pochodzą-
cych z takich produkcji jak: „Mam-
ma Mia”, „Koty”, „Once”, „Dirty 
Dancing”, „Dream Girls”, „Chica-
go” czy „Hair”. 

Usłyszeć będzie można również 
fragment jesiennej premiery teatru 

– piosenkę Johna Bucchino. A to 
tylko część niezwykle bogatego re-
pertuaru! Oprócz solistów (Łukasz 
Brzeziński, Małgorzata Chruściel, 
Radosław Elis, Włodzimierz Ka-
lemba, Mirosław Kin, Ewa Kłoso-
wicz, Łukasz Kocur, Patryk Kośnic-
ki, Anna Lasota, Ewa Łobaczewska, 
Przemysław Łukaszewicz, Maciej 
Ogórkiewicz, Jarosław Patycki, 
Dagmara Rybak, Joanna Rybka, 
Katarzyna Tapek, Anita Urban, Lu-
cyna Winkel, Jolanta Wyrzykowska, 
Maciej Zaruski) wystąpią również 
zespół wokalny, balet i orkiestra 

Teatru Muzycznego pod kierownic-
twem Agnieszki Nagórki. 

„Śpiewanki Wielkopolskie”
27 grudnia o godzinie 16 na sce-

nie Teatru Muzycznego w Pozna-
niu odbędzie się niezwykły koncert 
zatytułowany „Śpiewanki Wielko-
polskie”. Będzie on wpisywać się 
w szereg wydarzeń poświęconych 
obchodom 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego.

Premiera prezentowanego re-
pertuaru odbyła się 22 czerwca 
na Ostrowie Tumskim podczas 

wydarzeń upamiętniających 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, wspomnianą już 
rocznicę powstańczą oraz 1050-lecie 
Archidiecezji Poznańskiej. Reper-
tuar składa się z piosenek i pieśni 
znanych z okresu Powstania Wiel-
kopolskiego, takich jak: „Wojenko, 
wojenko”, „Gdy szedłem raz od war-
ty”, „Marsylianka Wielkopolska”, 
„Wśród nocnej ciszy pod Lwowem”, 
„Hej, dziewczynki, posłuchajcie” 
czy „U młynarza Marcina”. Wśród 
występujących artystów znajdują się 
znakomici soliści teatru – Maciej Za-

ruski, Dagmara Rybak, Łukasz Ko-
cur, Anna Lasota, Katarzyna Tapek 
i Maciej Ogórkiewicz. Wraz z nimi 
wystąpi również Piotr Kaźmierczak, 
artysta poznańskiego Teatru Pol-
skiego. Solistom towarzyszyć będzie 
chór i muzycy Teatru Muzycznego. 

W dniu koncertu na stoisku 
sprzedażowym w foyer będzie moż-
liwość nabycia płyty „Śpiewanki 
Wielkopolskie” w cenie 15 złotych. 
Partnerami wydarzenia są: Instytut 
Pamięci Narodowej, Oddział w Po-
znaniu oraz Totalizator Sportowy, 
właściciel marki Lotto. TM

Z Broadwayu do Hollywood 3
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na trzecią i ostatnią odsłonę koncertów zatytułowanych 
„Z Broadwayu do Hollywood 3”
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Z Broadwayu do Hollywood 3.
Premiera „Śpiewanek Wielkopolskich” odbyła się 22 czerwca na 
Ostrowie Tumskim.

7 grudnia w poznańskim klubie Blue 
Note odbędzie się koncert grupy 
CETI z okazji 60. urodzin wokali-
sty Grzegorza Kupczyka. Wystąpią: 
CETI, Wojciech Hoffmann (gitarzy-
sta Turbo), Robert „Litza” Friedrich 
(gitarzysta i wokalista Luxtorpedy, 
były muzyk m.in. Turbo), Janusz 
Musielak (gitarzysta Non Iron), Piotr 
Mańkowski (gitarzysta Wilczy Pa-
jąk), Beata Polak (perkusistka Wilczy 
Pająk), Grzegorz Kotyłło (Tipsy Tra-
in, który z Kupczykiem tworzył pro-
jekt Last Warrior), Styxx, Soulride 
oraz wokalista Arkadiusz Cudowski.

Bilety: 40 zł – przedsprzedaż, 50 
zł – w dniu koncertu. Każdy bilet za-
kupiony za pośrednictwem interne-
tu, będzie można na miejscu wymie-
nić na kolekcjonerski. Na kuponie 
należy wpisać swoje nazwisko, gdyż 
oddarte kupony trafi ą do pojemni-
ka, aby wziąć udział w losowaniu 
specjalnego prezentu!

Na Średniowieczny Jarmark Św. 
Andrzeja do Pałacu Jankowice 
(gmina Tarnowo Podgórne) zapra-
sza Fundacja Gesta. Wydarzenie 
odbędzie się 1 grudnia, w godz. 
13.00 – 19.00. W programie ludo-
we wróżby andrzejkowe, warsztaty 
dawnych rzemiosł, np. tworzenie 
lalek – motanek, pieczenie pierni-
ków, dawne gry planszowe. Amato-
rów dobrego smaku zapraszamy na 
tradycyjne wędliny, sery i napitki. 
Wszystko wśród dźwięków muzyki 
dawnej. A na zewnątrz strzelanie 
z łuku oraz zagroda ze zwierzętami. 

Wstęp wolny! Projekt jest dofi nan-
sowany przez gminę Tarnowo Pod-
górne przy organizacyjnym wsparciu 
ze strony Pałacu Jankowice. 

Średniowieczny Jarmark w Jan-
kowicach to pierwsze takie przed-
świąteczne wydarzenie w gminie 
Tarnowo Podgórne. Kolejne to Mi-
kołajki w Pasażu (8 grudnia, Pasaż 
w Przeźmierowie) oraz Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo (16 grudnia). 
Wszędzie na gości, zwłaszcza tych 
najmłodszych, czekać będą liczne 
atrakcje. ARz 

Urodzinowy koncert 
Grzegorza Kupczyka

Średniowieczny jarmark

• Dla naszych Czytelników mamy 
bilety na ten koncert. Szczegóły 
na naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilety



15
NR 149 / 26 LISTOPADA 2018

ROZMAITOŚCI

N
gp

9
pt

N
gp

8
pt

N
gp

9
pt
N
gp

8
pt

N
gp

9
pt

N
gp

8
pt

N
gp

9
pt

N
gp

8
pt

N
gp

9
pt
N
gp

8
pt

N
gp

9
pt
N
gp

8
pt

N
gp

9
pt

N
gp

8
pt

N
gp

9
pt

N
gp

8
pt

N
gp

9
pt

N
gp

8
pt

N
gp

9
pt
N
gp

8
pt

9
5
/7
0
/0
/0

9
5
/7
5
/0
/0

1
0
0
/7
0
/0
/0

1
0
0
/7
5
/0
/0

1
0
0
/5
4
/0
/1
7

1
0
0
/0
/0
/5
0

1
0
0
/0
/0
/4
5

1
0
0
/0
/0
/4
0

1
0
0
/0
/0
/3
5

1
0
0
/0
/0
/3
0

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

 

PROMOCJA 

PROMOCJA 

Najlepszy w Tarnowie Podgórnym
Jerzy Górski, triathlonista, mistrz świata w podwójnym Ironmanie, bohater fi lmu „Najlepszy”, 
został ambasadorem zawodów, które odbędą się 14 lipca w Kiekrzu!
Niezwykle interesujące było listo-
padowe spotkanie członków Tar-
nowskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców, które 7 listopada odbyło 
się w restauracji Vectoria w Tarnowie 
Podgórnym. 

Jego gościem był Jerzy Górski, 
triathlonista, mistrz świata w po-
dwójnym Ironmanie, o którym było 
głośno ostatnio przy okazji książki 
pt. „Najlepszy. Gdy słabość staje się 
siłą” i fi lmu „Najlepszy”.

Jerzy Górski przez 14 lat (w latach 
1969-82) był narkomanem. Ćpać za-
czął w wieku 15 lat, przerwał naukę... 
Kilkakrotnie był w więzieniu…

– Głód narkotykowy to uczucie, 
jakbym nie jadł od tygodni i wi-
dział, że za szybą jest jedzenie. Albo 
jakbym się dusił, a za szybą było 
powietrze. Czym jest wtedy ta szy-
ba... – opowiadał J. Górski. – Dla 
zdobycia narkotyku jestem w stanie 
zrobić wszystko. Nieważne, że tracę 
godność, że to mnie upadla. Towar 
musi być…

Jego przemiana zaczęła się w Mo-
narze. Miał 29 lat. Zaczął biegać – to 
był jego nowy narkotyk. Początki 
były bardzo trudne – przebiec bez 
zatrzymywania się nie potrafi ł nawet 
kilkaset metrów. Sześć lat później… 
wygrał prestiżowe zawody na dystan-
sie Double Ironman (7,6 kilometra 
pływania, 360 kilometrów na rowe-
rze i 84 kilometry biegu) w Huntsvil-
le – nieofi cjalne mistrzostwa świata. 

W 1995 roku, po wielu latach sta-
rań, spełnił marzenie: ukończył za-
wody Ultraman na Hawajach. To 10 
kilometrów pływania, 421 jazdy na 
rowerze i podwójny maraton! 

Dzisiaj pytany kim jest? Odpowia-
da: – Jestem zwycięzcą życia! 

Obecność na spotkaniu TSP Je-
rzego Górskiego nie była przypad-
kowa. Otóż jak zdradził Piotr No-
wak, prezes spółki Vector, która 14 
lipca 2019 roku, dokładnie 35 lat od 
pierwszego w Polsce triathlonu, któ-
ry odbył się w Kiekrzu, zorganizuje 
w tej miejscowości jubileuszowe za-
wody. Ich ambasadorem jest właśnie 

Jerzy Górski. Wystartować będzie 
mogło ok. 800 zawodników. 

– Po 35 latach chcemy wrócić do 
korzeni polskiego triathlonu i zorga-
nizować imprezę na historycznym 
(niestandardowym) dystansie: 1,5 
km pływanie, 50 km rower, 20 km 
bieg – zdradził Piotr Nowak. – Mia-
steczko imprez znajdować się będzie 
w kultowym miejscu nad Jeziorem 
Kierskim, w byłym Ośrodku Szkole-
niowym Policji, gdzie infrastruktura 
obiektu doskonale odzwierciedla 
tamte czasy i pozwoli uczestnikom 
przenieść się o 35 lat wstecz, 

Następnie członkowie TSP przenie-
śli się na turniej do kręgielni „Vector”, 
gdzie rozegrano turniej. Zwyciężył Da-
rian Michałowski, drugi był Wiktor An-
drzejewski, a trzeci Piotr Nowak. Lech
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Europy i Zlot Foodtrucków serwu-
jących dania z całego świata to tylko 
niektóre z niespodzianek zaplano-
wanych na rok 2019.

Lekkoatletyczne emocje
W edycji 2018 kibice mogli obej-

rzeć bieg sprinterski z udziałem 
czołowych polskich zawodników. 

19 maja 2019 wszyscy, którzy po-
jawią się w Tarnowie Podgórnym 
będą emocjonować się rywaliza-
cją lekkoatletów podczas Mityngu 
zorganizowanego w ramach Biegu 
Lwa. Szczegóły będą znane w ciągu 
najbliższych miesięcy, ale pewne 
jest, że będzie to nie lada gratka dla 
fanów królowej sportu!

Triathlon Lwa 
W czerwcu organizatorzy Bie-

gu Lwa zapraszają na Triathlon 
Lwa w Lusowie. 8 czerwca 2019 
r. będzie okazja do spróbowania 
swoich sił na dystansach 1/4 i 1/8 
IronMan. Dodatkowo odbędą się 
sztafety, a dzieci będą mogły wziąć 
udział w Aquathlonie. 

Więcej informacji znajduje się na 
stronach www.bieglwa.pl oraz www.
triathlonlwa.pl, a także na ofi cjal-
nych profi lach Biegu Lwa i Triathlo-
nu Lwa na Facebooku. 
Justyna Grzywaczewska

SPORT

Głównymi dystansami będą pół-
maraton oraz bieg na 10 km. Przy-
szłoroczne wydarzenie będzie wy-
jątkowe, ponieważ po raz pierwszy 
obydwa biegi odbędą się wieczo-
rem, a cała impreza przybierze 
formę dwudniowego festiwalu. 
Patronat medialny od pierwszej 
edycji sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. 

Wieczorna rywalizacja
Najważniejsza zmiana, którą 

przygotowują organizatorzy Bie-
gu Lwa to wydłużenie imprezy 
i przeniesienie głównych punktów 
programu na sobotę. Półmaraton 
wystartuje 18 maja o godz. 20:00. 
Pogoń za Lwem, czyli bieg na dy-
stansie 10 km – również 18 maja, 
o godz. 18:00. Jest to dobra infor-
macja dla tych, którym doskwierał 
w poprzednich edycjach upał. Oby-
dwa biegi odbędą się na atestowa-
nych trasach. Zapisy rozpoczną się 
w styczniu 2019 r.

Zawody dla każdego
Bieg Lwa to wydarzenie nie tyl-

ko dla dorosłych. Jak co roku nie 
zabraknie zawodów dla najmłod-
szych, którzy będą mogli uczestni-
czyć w Biegach Lwiątek. Impreza 
organizowana jest z myślą o całych 
rodzinach, dla których odbędzie 
się Sztafeta Pokoleń (3x400m). 
Z kolei uczniowie lokalnych szkół 

i przedstawiciele fi rm wezmą udział 
w rywalizacji Sztafet Szkolnych 
i Firmowych. Tradycyjnie, podczas 
biegów można spodziewać się nie-
powtarzalnej atmosfery, którą two-
rzą znani z fantastycznego dopingu 
tarnowscy kibice!

EXPO Lwa
Festiwal Biegu Lwa to więcej niż 

bieganie. EXPO Lwa co roku za-
pewnia wiele atrakcji. Będą strefy 
sportowe, artystyczne oraz relak-
su dla dzieci i dorosłych. Koncert, 
zawody drwali LION’S TROPHY 
o randze eliminacji do Mistrzostw 

Bieg Lwa wieczorową porą
Ósma edycja Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym stanie się dwudniowym 

festiwalem. Odbędzie się 18 i 19 maja 2019 roku

Turniej Piłki Nożnej Zasłużonych 
Prezesów Klubów Sportowych 
Gminy Stęszew odbył się 17 listopa-
da. W hali widowiskowo-sportowej 
zmierzyli się piłkarze z lokalnych 
zespołów, aby uczcić byłych pre-
zesów klubów sportowych. Wzięło 
w nim udział osiem drużyn: LZS 
Wronczyn, Okoń Sapowice, Oldboy 
Lipno Stęszew 2, Drużyna Roma-
na Dyby, Oldboy Lipno Stęszew 1, 
Spójnia Strykowo, „Złodzieje Okla-
sków” oraz „Chłosta”.

W półfi nale zagrali: Oldboy Lip-
no Stęszew 1 vs Oldboy Lipno Stę-
szew 2 z wynikiem 0:1 oraz Złodzie-
je oklasków vs LZS Wronczyn – 4:0.

Mecz o trzecie miejsce rozegrały 
drużyny LZS Wronczyn i Oldboy 
Lipno Stęszew 1. 3:1 w rzutach kar-
nych wygrał zespół LZS Wronczyn.

Finałowy mecz to starcie między 
zespołem „Złodzieje Oklasków”, 
a drużyną Oldboy Lipno Stęszew 2. 
Zwyciężył ten pierwszy team 4:0. Zwy-
cięskiej drużynie burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak wraz 
z organizatorami wręczył puchar.

Najlepszym Piłkarzem okazał 
się Mateusz Wiśniewski. Statuetka 
Najlepszego Bramkarza trafi ła do 
Krzysztofa Rozumka, a Najlepszym 
Strzelcem został Hubert Wacho-
wiak. Red

Turniej prezesów 
w Stęszewie

 NASZ PATRONAT

REKLAMA

MARZYSZ O DOMU 
NAD STAWEM?

NA SPRZEDAŻ 

urokliwy dom o pow. 130 mkw nad stawem 
w Wielkiej Wsi (gmina Buk).

Działka o powierzchni 1250 mkw. 

Więcej zdjęć i informacji na 
www.naszglospoznanski.pl/dom-nad-stawem

lub pod telefonem 721 66 77 80 
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