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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!

Św. Marcin Św. Marcin 
prawie gotowyprawie gotowy
Zgodnie z harmonogramem i założeniami kontraktowymi zakończyły się Zgodnie z harmonogramem i założeniami kontraktowymi zakończyły się 
roboty budowlane na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Rozpoczęły się ostateczne roboty budowlane na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Rozpoczęły się ostateczne 
odbiory, które potrwają do marca. Więcej naodbiory, które potrwają do marca. Więcej na STR. 2STR. 2

REKLAMA
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– Po odbiorach być może wykonawca 
będzie musiał dokonać prac popraw-
kowych. Mimo formalnego zakończe-
nia wykonywania robót 14 stycznia, 
cały czas będą mogły być realizowane 
prace. Tak zwany odbiór końcowy ro-
bót budowlanych powinien zakończyć 
się, zgodnie z postanowieniami umo-
wy, do 31 stycznia – tłumaczy Mariusz 
Wiśniewski, zastępca prezydenta Po-
znania. 

W lutym wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać pozwolenie na użytko-
wanie, żeby mogło ono wejść w życie 
najpóźniej 1 marca. Kluczowym i osta-
tecznym terminem, kiedy ma być do-
starczona dokumentacja powykonaw-
cza, jest 17 marca. 

– Można przyjąć, że będzie to osta-
teczny dzień zakończenia przebudo-
wy ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami 
Gwarną i Ratajczaka – zaznacza Ma-
riusz Wiśniewski.

Kończąca się przebudowa odcinka 
ul. Św. Marcin to pierwszy etap zmian 
w ramach Programu Centrum. Część 
rozwiązań, jak na przykład ułatwie-
nia poziome dla niewidomych i słabo 
widzących, jest tymczasowa i dopiero 
po zakończeniu wszystkich etapów 
przebudowy będzie widać ostateczny 
efekt prac.

W ramach kolejnych etapów Pro-

gramu Centrum przebudowane będzie 
skrzyżowanie ulic Św. Marcin, Towa-
rowej i al. Niepodległości, pozostała 
część ul. Św. Marcin przed Gwarną i od 
ul. Ratajczaka w kierunku Al. Marcin-
kowskiego, a także ulice: 27 Grudnia, 
Gwarna, Fredry i Mielżyńskiego. 
Zmieni się również ul. Ratajczaka, na 
której powstanie trasa tramwajowa. 
Cała inwestycja ma być gotowa na po-
czątku 2022 roku.

Ostatnie prace
Od kilku tygodni można już podzi-

wiać oświetlenie. Natężenie światła 
nowych latarni będzie można regu-
lować. Stare lampy, świecące na po-
marańczowo i przymocowane do bu-
dynków wzdłuż Św. Marcina, wkrótce 
znikną.

Wykonywane są jeszcze prace zwią-
zane z regulacją studzienek czy mon-
tażem krat wokół drzew. Uzupełniana 
jest również nawierzchnia w miejscu 
studzienek teletechnicznych. Zamon-
towano również elementy małej archi-
tektury, m.in. w postaci słupów zakoń-
czonych oprawami oświetleniowymi, 
które posiadają mechanizm umożli-
wiający ich poruszanie. Staną również 
ławki, kosze na śmieci czy donice. 
Ławki w kształcie liter będą wykonane 
z laminatu.

Trwa montaż wiaty nowego przy-
stanku tramwajowego. Będzie on 
nosić nazwę „Ratajczaka”, bowiem 
zlokalizowany będzie tuż przed skrzy-
żowaniem ulic Św. Marcin i Rataj-
czaka. Mniej więcej w tym miejscu 
pasażerowie mieli kiedyś możliwość 
wsiadania i wysiadania z tramwaju, 
ale przystanek ten został zlikwidowa-
ny w latach 70. Ten nowo wybudowa-
ny będzie typu wiedeńskiego. Będzie 
można z niego korzystać po zakoń-
czeniu odbiorów, czyli prawdopodob-
nie jeszcze w marcu. W przyszłości, 
po wybudowaniu trasy tramwajowej 
wzdłuż ul. Ratajczaka, będzie można 
na nim wsiąść w tramwaj jadący na 
Wildę i Dębiec, co znacząco skróci 
czas dojazdu na południe Poznania. 

Od zeszłego roku stoi już kilkadzie-
siąt drzew – klonów pospolitych i lip 
holenderskich. Wyrośnięte już drzewa 
posadzone zostały w specjalnie dla 
nich przygotowanych miejscach wy-
posażonych w systemy antykompre-
syjne. Są to konstrukcje pozwalające 
na rozwój systemów korzeniowych bez 
kolizji i zagrożenia dla infrastruktury 
podziemnej oraz umożliwiające podle-
wanie drzew. Wszystkie zabezpieczo-
ne są od ziemi specjalnymi osłonami. 
Drzewa będzie można w pełni podzi-
wiać na wiosnę, kiedy się zazielenią. 

Wtedy też uruchomione zostaną fon-
tanny. W okresie letnim, po stronie Alf, 
staną także ogródki gastronomiczne.

Przybywa najemców 
Na wiosnę na ul. Św. Marcin nie 

tylko wrócą piesi, kierowcy i rowerzy-
ści. Przybywają też nowi najemcy. Od 
kilku miesięcy działa młodszy brat re-
stauracji Hyćka ze Śródki – klub Hyć-
ka. Na wiosnę z kolei przeprowadzi się 
tu La Ruina, której z ostatnim dniem 
marca kończy się wynajem w kamieni-
cy również na Śródce. Na ul. Św. Mar-
cin zajmie lokal po dawnej chińskiej 
restauracji Azalia.

Obecnie przy ul. Św. Marcin znaj-
dują się 62 lokale użytkowe będące 
w dyspozycji Zarządu Komunalnych 
Zasobów Lokalowych. 56 z nich jest 
wynajętych. Dwa są przedmiotem 
rozmów z potencjalnymi najemcami. 
Jeden lokal wynajęty jest czasowo na 
zaplecze budowy. Dwa lokale wyłączo-
ne są z użytkowania – jeden w piwni-
cy z uwagi na brak dostępu, drugi na 
parterze z uwagi na planowany remont 
kamienicy.

W czasie przebudowy ulicy zamon-
towano w osiemnastu miejskich lo-
kalach użytkowych nowe witryny. Ich 
kształt, kolorystyka i materiał z jakiego 
zostały wykonane zostały uzgodnione 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
i Plastykiem Miejskim.

W czasie przebudowy ulicy najem-
com zaproponowano obniżone stawki 
czynszu. Wraz z odbiorami promocyj-
ne stawki się zakończą. 

– Podtrzymujemy natomiast inną 
propozycję, czyli programy lojalno-
ściowe dla najemców, którzy pozostali 
na Św. Marcinie. Są to: „Terminowa 
płatność” – klientom rzetelnie regu-
lującym przez cały rok zobowiązania 
wynikające z umowy najmu, z począt-
kiem nowego roku oferujemy jedno-
razowy bonus w wysokości 10% ostat-
niej opłaty czynszowej oraz „Wakacje 
z czynszem” – jednorazowe zwolnienie 
z płatności miesięcznego czynszu lub 
procentowy podział tej ulgi do maksy-
malnie 5 miesięcy z 20 procentową ob-
niżką czynszu – informuje Magdalena 
Gościńska, rzecznik prasowy ZKZL. 

W momencie rozpoczęcia kolejnych 
etapów Projektu Centrum ZKZL za-
proponuje podobne rozwiązania najem-
com – 50-procentową obniżkę czynszu 
dla najemców lokali położonych na 
odcinku prowadzonych robót budow-
lanych związanych z remontem oraz 25 
procent upustu dla najemców lokali po-
łożonych na tej ulicy poza bezpośrednią 
strefą robót. Oferta ta będzie obowiązy-
wała w czasie realizacji inwestycji. RB 

Św. Marcin prawie gotowy
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Zgodnie z harmonogramem i założeniami kontraktowymi zakończyły się roboty 
budowlane na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Rozpoczęły się ostateczne odbiory, które potrwają do marca
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Celem zmian jest poprawa prze-
strzeni, po której poruszają się pie-
si, dodanie zieleni na ulicy przy rów-
noczesnym uwzględnieniu potrzeb 
kierowców samochodów i rowerzy-
stów. Zmiana sposobu parkowania 
z ukośnego na równoległy uwolni 
chodniki od samochodów, zapew-
ni pieszym bezpieczną przestrzeń 
do poruszania się. Taki sposób 
parkowania zabezpieczy również 
chodniki przed zniszczeniem przez 
parkujące na nim pojazdy. Obecnie 
po stronie północnej miejsca posto-
jowe są w całości wyznaczone na 
chodniku, to powoduje, że ma on w 
wielu miejscach mniej niż 1,5 m, co 
powoduje, że piesi mają problemy 
z poruszaniem się.

W ramach prac wymieniona zo-
stanie nawierzchnia jezdni, chod-
ników i zjazdów na posesje. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo pieszym 
i uspokoić ruch prędkość pojazdów 
zostanie ograniczona do 30 km/h, 
wyniesione zostaną skrzyżowania 
z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz 
wprowadzony kontraruch rowero-
wy. Ulica zyska nową zieleń. Posa-
dzonych zostanie 9 nowych drzew, 
ponad 500 sztuk krzewów i aż 2000 

sztuk bylin. Nie zabraknie również 
ławek, stojaków rowerowych i koszy 
na śmieci.

Po przebudowie kierowcy będą 
mieli do dyspozycji 97 miejsc po-
stojowych. Jak zapewnia dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich Krzysztof 
Olejniczak pas drogowy będzie wy-
korzystany w taki sposób, by zapew-
nić kierowcom maksymalną liczbę 
miejsc dla samochodów. Na etapie 
prac projektowych przeanalizowa-
no możliwość pozostawienia par-
kowania ukośnego po stronie połu-

dniowej ul. Jackowskiego. Z uwagi 
na istniejący pas drogowy takie roz-
wiązanie wiązałoby się jednak z ko-
niecznością likwidacji chodnika po 
stronie południowej lub usunięciem 
wszystkich drzew po stronie północ-
nej. Mając na uwadze powyższe od-
rzucono taką możliwość.

Podjęto starania, aby ułatwić 
mieszkańcom parkowanie pojaz-
dów. Już w 2016 roku, na wniosek 
Rady Osiedla Jeżyce, przesunięto 
granicę sektora 7 strefy płatnego 
parkowania tak, aby obejmował on 

także ul. Zwierzyniecką z sektora 6. 
Dzięki tej zmianie mieszkańcy ul. 
Jackowskiego, w ramach posiada-
nych identyfi katorów mieszkańca, 
mogą również parkować na sąsied-
niej ul. Zwierzynieckiej. 

Wiosną tego roku wyznaczonych 
zostanie dodatkowo 10 nowych 
miejsc postojowych po północnej 
stronie ul. Jackowskiego na odcinku 
od ul. Polnej do ul. Gorczyczewskie-
go (na wysokości posesje nr 45).

W II kwartale tego roku ruszą ro-
boty budowlane. ZDM, RB

Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulicy Jackowskiego na poznańskich Jeżycach będą 
mogli korzystać z odnowionej przestrzeni przy swoich domach. Ulica zyska nowy, 
przyjazny wygląd. Będzie bezpieczniej, wygodniej i bardziej zielono 

Remont Jackowskiego 
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Poznańskie Inwestycje Miejskie 
ogłosiły przetarg na opracowanie 
projektu budowlanego trasy tram-
wajowej w ulicy Ratajczaka. Ma ona 
powstać do 2022 r. Budowa trasy to 
kolejny etap Programu Centrum. 
Nowa trasa tramwajowa prowadzić 
będzie od skrzyżowania ulic Królo-
wej Jadwigi z Wierzbięcicami do ul. 
27 Grudnia. W założeniu, ma przy-
czynić się do ożywienia tego obszaru 
oraz skrócenia czasu dojazdu trans-
portem publicznym z Dębca i Wildy. 

W ramach realizacji Projektu 
Centrum trwają obecnie odbiory 
techniczne tej inwestycji związane 
z przebudową ul. Św. Marcin pomię-
dzy ul. Gwarną a Ratajczaka (więcej 
czytaj na str. 2). Powstał tam – przed 
skrzyżowaniem ulic Św. Marcin/Ra-
tajczaka – przystanek typu wiedeń-
skiego, na którym, po wybudowaniu 
nowej trasy, będzie można wsiąść by 
dojechać na Wildę lub Dębiec.

W tym roku rozstrzygnięty będzie 
przetarg, a na początku 2020 roku 
powinny rozpocząć się prace przy 
przebudowie skrzyżowania ulic: Św. 
Marcin, Towarowej i al. Niepodle-
głości. Również w 2019 roku ma 
zostać rozpisany przetarg na dalsze 
prace w ramach Projektu centrum, 
czyli dotyczące Al. Marcinkowskie-
go, ul. 27 Grudnia i ul. Gwarna. 

Cała inwestycja związana z prze-
budową centrum ma być gotowa na 
początku 2022 roku. RB

Tramwaj 
w Ratajczaka
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Statuetki za 2018 rok przekazano 
Ewie Wodzyńskiej w kategorii „Ini-
cjatywy obywatelskie”, spółce STS 
Logistics w kategorii „Przedsiębior-
czość” oraz Fundacji Stworzenia 
Pana Smolenia w kategorii „Orga-
nizacje pozarządowe”.

Ewa Wodzyńska integruje mu-
zyczne środowisko seniorów, kie-
rując Chórem Kameralnym Po-
znańskie Senioritki, choć w istocie 

jest prawdziwą siłą napędową 
wielu innych inicjatyw artystycz-
nych w naszym regionie. Dyry-
gentka prowadzi również warsz-
taty instrumentalne i wokalne 
dla najmłodszych. Jest pomysło-
dawczynią „Kórnickich spotkań 
muzycznych” oraz autorką cyklu 
audycji chóralnych dla dzieci 
„Chórrra śpiewamy”. Zostały one 
przeprowadzone w niewielkich 

wiejskich podstawówkach powia-
tu poznańskiego.

Natomiast swarzędzki przedsię-
biorca, Wojciech Staniszewski, nie 
tylko realizuje cele biznesowe, ale 
również angażuje się w rozmaite 
inicjatywy prospołeczne. To dzięki 
jego staraniom powstała klasa patro-
nacka CLIP przy Zespole Szkół nr 1 
w Swarzędzu. Ufundował uczniom 
materiały i narzędzia do nauki, 

a także wyjazdy. Właściciel spółki 
STS Logistics sponsoruje i wspiera 
fi nansowo również wydarzenia proz-
drowotne, kulturalne oraz sportowe 
w Swarzędzu. Organizował też dla 
mieszkanek Swarzędza bezpłatne 
badania mammografi czne. 

Z kolei fundacja założona przez 
Bohdana Smolenia (nagrodę ode-
brała Joanna Kubisa) pomaga 
osobom z niepełnosprawnościami 

w procesie rehabilitacji oraz inte-
gracji ze światem ludzi zdrowych 
poprzez prowadzenie zajęć hipote-
rapeutycznych. Pracownicy orga-
nizują też zajęcia z parapowożenia 
oraz wiele imprez dla dzieci i mło-
dzieży. Jednocześnie fundacja od 
lat sprowadza z zagranicy sprzęt 
rehabilitacyjny, który rozdaje po-
trzebującym. Ośrodek opiekuje się 
również schorowanymi końmi. KW

Nagrody dla aktywnych 
i zaangażowanych
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Starosta Jan Grabkowski z laureatami: Wojciechem Staniszewskim, 
Ewą Wodzyńską i Joanną Kubisą.  Zarząd Powiatu w Poznaniu i Piotr Burdajewicz, przewodniczący Rady Powiatu.

Styczeń to czas tradycyjnego spotkania noworocznego oraz wręczenia Nagród Starosty Poznańskiego. Honorowani 
są w ten sposób mieszkańcy, działacze i przedsiębiorcy z powiatu za swoją aktywność gospodarczą oraz 
obywatelską, przyczyniającą się do rozwoju społeczności lokalnej. Nagroda ta jest specjalna, bo wyróżnieni nią 
są nominowani przez najbliższe otoczenie, przez swoich współpracowników czy benefi cjentów 

Miliony złotych do wydania w powiecie poznańskim
410 milionów złotych – tyle wyno-
si budżet powiatu poznańskiego 
na 2019 rok jednogłośnie przyjęty 
przez Radę Powiatu w Poznaniu. 
Najwięcej pieniędzy wydanych zo-
stanie na drogi i edukację. Jak zwy-
kle powiat nie będzie oszczędzał 
na polityce społecznej i zdrowiu, 
na które łącznie przeznaczy blisko 
39  mln złotych. Niestety, prawie 
drugie tyle, bo aż 32 mln złotych, 
trzeba będzie oddać do budżetu 
państwa. To tak zwany podatek „ja-
nosikowy”, który płacą najbogatsze 
samorządy w kraju. 

Ponad 120 mln zł na drogi
125,5 mln zł – taka kwota w tego-

rocznym budżecie została przezna-
czona na drogi powiatowe. W planie 
jest m.in. pierwszy etap budowy ob-
wodnicy Chomęcic. Kontynuowane 
będą również prace, które rozpoczę-
ły się w ubiegłym roku: przebudowa 
ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, 
budowa ścieżki rowerowej i przebu-
dowa drogi na odcinku Pobiedziska 
– Kociałkowa Górka czy budowa 
ronda na ulicy Średzkiej w Rabowi-
cach. 

Jednak najwięcej, bo niemal 
25  mln zł, będą warte tzw. zinte-
growane inwestycje terytorialne. Są 
one realizowane wspólnie z gmina-
mi, które budują węzły przesiadko-
we przy stacjach kolejowych. Powiat 
poznański jest odpowiedzialny za 
drogi i ścieżki rowerowe, którymi 
szybko i bezpiecznie można się do 
tych stacji dostać. 

To, co najistotniejsze – praca, 
rodzina i zdrowie
Walka ze smogiem i zanieczysz-

czeniem powietrza pozostaje prio-
rytetowym wyzwaniem. W trosce 
o środowisko i zdrowie mieszkań-
ców powiat poznański kontynuuje 
program dopłat do wymiany stare-
go ogrzewania na ekologiczne. Na 
ten cel zarezerwowano 750 tys. zł. 
Zostanie też utrzymany – wspólnie 
z gminami – program likwidacji 
azbestu.

Mieszkańcy powiatu poznańskie-
go ponownie skorzystają również 
z bezpłatnych szczepień. Prawie 
407 tys. zł kosztować będzie pro-
gram profi laktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego. Akcja ta 

obejmie w tym roku także chłopców.
Funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Pracy to koszt 15,6 mln zł. 
3,6 mln zł przeznaczono na Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, 
a 2,4 mln zł na przebudowę i wy-
posażenie budynków szeregowych 
w sąsiedztwie DPS-u w Lisówkach. 
Powstaną tam mieszkania chro-
nione, które mają służyć osobom 
niepełnosprawnym w nauce samo-
dzielnego życia.

Ponad 616 tys. zł zostanie prze-
kazanych na funkcjonowanie izby 
wytrzeźwień. Za 1,2 mln złotych po-
wiat dofi nansuje warsztaty terapii 
zajęciowej, a 700 tys. złotych prze-
znaczy na aktywizację społeczno-
zawodową osób z niepełnosprawno-
ścią i usamodzielnianych.

Edukacja – inwestycja w przyszłość
101,7 mln zł – tyle kosztować bę-

dzie edukacja w powiecie, z czego 
65 mln złotych wydanych zostanie 
na prowadzenie szkół publicznych. 
Z kolei 6,6 mln zł trafi  do szkoły 
w Murowanej Goślinie na komplek-
sową modernizację budynku oraz 
budowę sali gimnastycznej. 8 mln zł 

potrzeba na zakup wyposażenia do 
najnowocześniejszej szkoły bran-
żowej w kraju – Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Swarzędzu. 
Pozostałe placówki oświatowe 
prowadzone przez powiat, m.in. 
w Kórniku, Mosinie czy Rokietni-
cy, w ramach projektu „Gotowi do 
pracy”, na doposażenie i pomo-
ce dydaktyczne łącznie otrzymają 
3,3 mln złotych. 

Kontynuacja rewaloryzacji wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego 
w Owińskach kosztować będzie 
niemal 7 mln zł. Nowe wyposażenie 
zyska też Muzeum Tyfl ologiczne. 
Jednocześnie na opiekę nad zabyt-
kami wygospodarowano 1,7 mln zł. 
Ta kwota pozwoli na przywrócenie 
historycznym obiektom należnego 
im blasku oraz funkcjonalności. 

Bezpieczny powiat
Na bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę przeciwpożarową powiat 
poznański wyda blisko 3,5 mln zł. 
Ponad 1 mln zł przeznaczy na ko-
mendy powiatowe policji. Z kolei 
strażacy otrzymają niemal 1,2 mln 
złotych m.in. na zagospodarowanie 
terenu przy JRG-4 w Poznaniu, za-
kup ciężkiego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego, modernizację JRG-8 
w Bolechowie oraz JRG-6 w Krze-
sinach. 

– Rok 2019 ponownie zapowia-
da się pracowicie w powiecie po-
znańskim. Nie boimy się jednak 
trudnych wyzwań, bo wiemy, że 
realizowane przez nas inicjatywy 
są odpowiedzią na rzeczywiste po-
trzeby mieszkańców – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– Szerokie spektrum podejmowa-
nych przez nas działań pokazuje, 
że równie istotne są drobne akcje, 
jak i wielomilionowe inwestycje 
drogowe. Współpracujemy z gmi-
nami, z miastem, z Metropolią 
Poznań, aby, dzięki połączonym 
siłom, osiągać więcej – zapewnia 
J. Grabkowski. KG

Starosta poznański 
Jan Grabkowski: 
– Nie boimy się 
trudnych wyzwań
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Do bardzo interesującego znalezi-
ska doszło podczas budowy nowego 
połączenia drogowego pomiędzy 
ulicami Św. Wojciecha i Szkolną 
w Czerwonaku. Archeolog natrafi ł 
tu na ślady średniowiecznej osady 
– najprawdopodobniej związanej 
z klasztorem Cysterek w Owińskach. 
Szacuje się, że pochodzą one z pierw-
szej połowy XIII wieku, a być może 
nawet z przełomu XII i XIII wieku. 
Znaleziono między innymi fragmen-

ty naczyń glinianych, kości zwierzę-
cych, piec i pozostałości palenisk.

Co jeszcze kryje się w czerwonac-
kiej ziemi? Odpowiedź na to pytanie 
poznamy być może wkrótce. Po-
szukiwania archeologiczne bowiem 
trwają, ale – co istotne – nie spowo-
dują one wstrzymania prac budow-
lanych na pozostałych odcinkach 
nowobudowanej drogi.

Na znacznej długości łącznika 
położono już pierwszą warstwę pod-
budowy. Wzdłuż niego powstaną 
chodnik i ścieżka rowerowa. Trakt 

powinien być gotowy już wiosną.
Koszt inwestycji to około cztery 

miliony złotych. 
– To największa inwestycja dro-

gowa w gminie, po ulicy Lipowej 
w Bolechówku i Potaszach – mówi 
wójt gminy Czerwonak Marcin 
Wojtkowiak i dodaje, że gmina ma 
Wieloletni Plan Budowy Dróg, któ-
ry konsekwentnie będzie realizo-
wany. Poza tymi lokalnymi ulicami 
pieniądze przekazano m.in. na ul. 

Poznańską. Inwestycję tę realizuje 
Starostwo Powiatu Poznańskiego, 
a gmina Czerwonak dołożyła ponad 
dwa miliony złotych. Ponadto trwa 
projektowanie przebudowy drogi 
wojewódzkiej, czyli ul. Gdyńskiej 
na wyjeździe z Poznania. Powstaną 
tutaj dwa ronda i po dwa pasy ruchu 
w każdym kierunku. Prace realizo-
wane na zlecenie spółki PIM mają 
się rozpocząć pod koniec roku. 
Red

Interesujące odkrycie
Gmina Czerwonak w tym roku na inwestycje zaplanowała ponad 40 mln zł. Większość z tej kwoty przeznaczy na 
drogi. Przy okazji budowy jednej z nich natrafi ono na ślady… średniowiecznej osady
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Na zdjęciach widać stanowisko archeologiczne oraz pozostałości naczyń. 

Marcin Wojtkowiak: 
– Gmina ma plan 
budowy dróg, który 
konsekwentnie bę-
dzie realizowany
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Na Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań wybrany został nowy skład 
zarządu. Obecnie tworzą go:

•  prezes zarządu – Jacek Jaśko-
wiak, prezydent Miasta Pozna-
nia,

•  wiceprezes zarządu – Jan Grab-
kowski, starosta Powiatu Po-
znańskiego, 

•  wiceprezes zarządu – Tadeusz 
Czajka, wójt gminy Tarnowo 
Podgórne,

•  członek zarządu – Włodzimierz 
Kaczmarek, burmistrz miasta 
i gminy Szamotuły,

•  członek zarządu – Marian Szku-
dlarek, burmistrz miasta i gmi-
ny Swarzędz.

Zebranie odbyło się 18 grudnia 
w Poznaniu. Zgodnie ze statutem 
zarząd stowarzyszenia jest 5-osobo-
wy: prezesem jest zawsze prezydent 
Poznania, jedno z stanowisk wice-
prezesa przynależy staroście powia-
tu poznańskiego, drugi wiceprezes 
oraz dwoje członków zarządu jest 
wybieranych spośród samorządow-
ców reprezentujących 21 gmin – 
członków Stowarzyszenia.

– Realizując duże lokalne inwe-
stycje wiemy, że ich oddziaływanie 

wykracza znacznie poza granice 
gmin. Dlatego ubiegając się o ze-
wnętrzne wsparcie kolejnych dzia-
łań, np. przez środki unijne, chcemy 
reprezentować większą siłę, a co za 
tym idzie mieć większe szanse na 
pozyskanie dofi nansowania. taką 
rolę pełni stowarzyszenie Metropo-
lia Poznań – podkreśla wójt Tadeusz 
Czajka. – Wymieniajmy się dobrymi 
praktykami w ramach Metropolii. 
Powinniśmy też, jako jedna duża 
organizacja, ubiegać się o dofi nan-
sowanie zewnętrzne, np. dla gmin-
nych programów antysmogowych. 
ARz

Nowy zarząd Metropolii
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Na zdjęciu od lewej: Marian Szkudlarek, Jan Grabkowski, Jacek Jaśkowiak, Tadeusz Czajka.

Zakupione zostały w ramach realiza-
cji projektu unijnego „Zwiększenie 
integracji różnych form transportu 
oraz poprawa dostępu do transportu 
publicznego na terenie gminy Tar-
nowo Podgórne poprzez inwestycje 
w infrastrukturę transportową i za-
kup taboru autobusowego”.

Nowe autobusy to pojazdy marki 
MAN, wyposażone w silnik Diesla 
o klasie emisji spalin Euro 6 i auto-
matyczną skrzynię biegów. Są nisko-
podłogowe, dostosowane również do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Ponadto gmina zakupiła boczne 
tablice informacji pasażerskiej do-
stosowane do potrzeb osób słabowi-
dzących, z możliwością wygłoszenia 
treści za pomocą komunikatu głoso-
wego, zamontowane na wysokości 
łatwo dostrzegalnej przez osoby na 
wózkach. Wyposażyła też pojazdy 
w zestawy informacji dźwiękowej 
informującej o kolejnym przystanku 
oraz bramki liczące pasażerów. 

Kupiony tabor będzie kursować 
po nowo utworzonych trasach. 
Dzięki połączeniu pomiędzy Terma-

mi w Tarnowie Podgórnym a dwor-
cem PKP w Rokietnicy mieszkańcy 
uzyskają dostęp do transportu kole-
jowego. Gmina zyska także bezpo-
średnie połączenie tramwajowych 
węzłów przesiadkowych w Pozna-
niu na Ogrodach i Junikowie. Takie 
rozwiązania przyczynią się do inte-

gracji różnych ekologicznych form 
transportu publicznego i wzmocni 
rozwój ekomobilności.

Projekt ten otrzymał unijne 
wsparcie w wysokości 85% dofi nan-
sowania. Koszt autobusów z kom-
pletnym urządzeniem to kwota 4 
mln 270 tysięcy zł. ARz

Tarnowo Podgórne 
ma nowe autobusy!
W rozbudowywanej i modernizowanej bazie TPBUS w Tarnowie 
Podgórnym odbyło się przekazanie czterech autobusów 

Delegacja gminy Tarnowo Podgórne 
wzięła udział w dwudniowej ceremo-
nii pogrzebowej zamordowanego 
Prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza. Gminę reprezentowali: 
wójt Tadeusz Czajka, przewodniczą-
ca Rady Gminy Krystyna Semba, 
I zastępca wójta Ewa Noszczyńska-
Szkurat, sekretarz Oskar Cierpiszew-
ski, przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa w Radzie Gminy Rafał 
Pielucha, zastępca przewodniczące-
go Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji Piotr Owczarz oraz pełnomocnik 
wójta Grzegorz Leonhard. 

18 grudnia delegacja uczestniczyła 
w nadzwyczajnym zebraniu samorzą-

dowców z całej Polski w historycznej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Potem 
przeszła w kondukcie żałobnym z Eu-
ropejskiego Centrum Solidarności do 
Bazyliki Mariackiej. Natomiast w so-
botę delegacja uczestniczyła w mszy 
żałobnej w Bazylice Mariackiej. 

– Wystąpienia rodziny i przyja-
ciół zmarłego dostarczyły niesamo-
witych przeżyć. Piękne, prawdziwe 
i poruszające słowa na nowo wywo-
łały łzy – wspomina wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. – Jed-
nak wracamy silniejsi, gotowi do 
realizacji testamentu Pawła Adamo-
wicza, którego celem odnowa życia 
politycznego i publicznego. ARz 

Pamięci 
śp. Prezydenta 
Pawła Adamowicza

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka przekazuje kluczyki preze-
sowi TPBUS Waldemarowi Wereszczyńskiemu.

Pamięci śp. Pawła Adamowicza przed Urzędem Miejskim w Gdańsku za-
płonął znicz z herbem Tarnowa Podgórnego. Na zdjęciu od lewej przewodni-
cząca Rady Krystyna Semba, radny Piotr Owczarz i wójt Tadeusz Czajka. FO
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Proinwestycyjny budżet gminy Komorniki
Gmina Komorniki w 2019 roku planuje wydać 48 milionów na inwestycje i 66 milionów 
na oświatę. To wyższe wartości w porównaniu z ubiegłym rokiem
Oprócz kontynuacji realizacji Pro-
gramu Budowy Dróg Gminnych 
w planach znalazły się także środki 
na wspieranie strategii niskoemi-
syjnej, rozwój systemu sieci ścieżek 
rowerowych czy monitoring. Budo-
wa szkoły w Wirach oraz Centrum 
Tradycji i Kultury w Komornikach 
to największe inwestycje kubaturo-
we na ten rok

Na inwestycje drogowe zapla-
nowano ponad 21 mln zł. Do naj-
większych należą przebudowa drogi 
powiatowej Głuchowo-Chomęcice. 
Na ten cel w ramach dotacji dla po-
wiatu poznańskiego gmina chce 
przeznaczyć 4,43 mln zł. Ponadto, 
na budowę węzła transportowego 
Grunwaldzka w Plewiskach w miej-
scu przejazdu przez linię kolejową 
gmina przeznaczy prawie 3,75 mln 
zł jako dotację dla miasta Poznania, 
głównego inwestora. W ramach 
realizacji Programu Budowy Dróg 
Gminnych zostaną wykonane m.in.: 
przebudowa ul. Kolejowej w Ple-
wiskach i Komornikach z budową 
ronda i odwodnieniem, przebudowa 
ul. Poznańskiej w Chomęcicach, bu-
dowa ulic Szałwiowej, Szafranowej 
i Lubczykowej oraz Owsianej w Ple-
wiskach, ulic Ravela i Wieniawskie-
go w Szreniawie, Stawnej w Komor-
nikach, Miodowej w Rosnówku, 
a w Łęczycy budowa ulic Pogodnej 
i Spokojnej oraz drogi łączącej ulice 
Leśną i Dworcową. 

Jako wspieranie strategii nisko-

emisyjnej ponad milion złotych 
przeznaczony zostanie na budowę 
węzłów przesiadkowych w Szrenia-
wie i Rosnówku oraz zakup czterech 
autobusów niskoemisyjnych. 

Największe inwestycje kubatu-
rowe w nowym budżecie to konty-
nuacja budowy Centrum Tradycji 
i Kultury w Komornikach oraz 
budynku administracyjnego dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Stra-
ży w Komornikach, a także budowa 
szkoły w Wirach. Rozpocznie się 
także budowa sali sportowej przy 
szkole w Chomęcicach i budowa 
domu kultury w Szreniawie. 

Kolejne inwestycje będą realizo-
wane w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Mieszkańcy zdecydowali, 
że będą to m.in. budowa boiska 
na zrewitalizowanym terenie przy 
stadionie w Komornikach, budowa 
strefy rekreacyjnej nad jeziorem 
w Rosnówku, zagospodarowanie 
terenu przy wodospadzie w Łęczycy 
i rozbudowa plaży w Chomęcicach. 
Powstaną także korty tenisowe przy 
boisku Orlik w Wirach i kompleks 
rekreacyjny z boiskiem wielofunk-
cyjnym w Plewiskach przy ul. Skry-
tej.

Zdecydowanie największa część 
gminnego budżetu to oświata. In-
westycje oświatowe w 2019 r. wy-
niosą 6,2 mln zł. O wiele więcej 
kosztuje utrzymanie szkół i przed-
szkoli. W tym roku gmina przezna-
czy na to zadanie 66 mln zł. Tylko na 

utrzymanie szkół wyda 33 mln zł. 
Świetlice szkolne będą kosztować 
3 mln zł, a dowóz uczniów do szkół 
ponad milion złotych. 

Na przedszkola samorządowe 
gmina przeznaczy 7 mln zł. Dotacja 
dla przedszkoli publiczno-prywat-
nych to wydatek 12,2 mln zł. Na 
każde dziecko w takim przedszkolu 
gmina przekazuje dotację w wyso-
kości 1052,17 zł miesięcznie. Ko-
lejne 1,7 mln zł to pobyt dzieci 
w przedszkolach w innych gminach. 
Ponad milion złotych otrzymają 
także żłobki prywatne w ramach do-

tacji na każde dziecko. Tegoroczna 
subwencja oświatowa dla gminy Ko-
morniki wynosi 29,6mln zł.

Dochody bieżące gminy ustalo-
no na poziomie 169.350.343,00 zł 
i oparte są głównie na wpływach 
z podatku od nieruchomości (35,2 
mln zł), udziałów w podatku PIT 
(56,3 mln zł) i CIT (8,1 mln zł). 

Podział wydatków w budżecie 
odzwierciedla najpilniejsze potrze-
by gminy. Mimo zdominowania 
gminnego budżetu przez wydatki 
na oświatę, priorytetem pozostaje 
zrównoważony rozwój gminy. Red

• Zostawiasz swój podatek 
w Komornikach? Zobacz, jak 
przyczyniasz się do rozwoju 
gminy Komorniki i na co idą 
Twoje podatki: http://komorniki.
nacoidamojepieniadze.pl/ Twoje 
pieniądze idą m.in. na budowę 
dróg, szkół, placów zabaw, dróg 
czy obiektów kulturalnych. Dzięki 
nim gmina się rozwija. Pamiętaj: 
zamelduj się w gminie Komorniki 
lub poinformuj Urząd Skarbowy 
o miejscu swojego zamieszkania. 

Na co idą moje 
pieniądze?
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Obchody rozpoczęła uroczysta msza 
św. w kościele w Dopiewie, którą po-
prowadził ks. proboszcz Marek Kina. 
Wyjątkowy charakter jubileuszu 
podkreślił udział licznych pocztów 
sztandarowych – szkół, jednostek 
strażackich, harcerzy, kółek rolni-
czych, sołtysów, wędkarzy. Opra-
wę obchodom zapewniły Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo i Chór „Bel 
Canto”. Z kolei ułani ze „Szwadronu 
Opalenica” poprowadzili przemarsz 
uczestników spod kościoła do Urzę-
du Gminy Dopiewo, a po ceremonii 
przedstawili na pobliskim placu 
pokazy szarży. Przemawiając do 
zgromadzonych wójt gminy Dopie-
wo – Adrian Napierała przypomniał 
powstańczą tradycję gminy. Wspól-
nie z mieszkańcami, przedstawicie-
lami samorządu, jednostek, stowa-
rzyszeń, organizacji złożył kwiaty 
i zapalił znicze w Dopiewie, a potem 
w innych miejscach pamięci, związa-
nych z Powstaniem Wielkopolskim: 
Trzcielinie i Więckowicach. 

Jubileusz uświetniły insceniza-
cje przedstawione przez uczniów 
odtwórców postaci historycznych: 
Ignacego J. Paderewskiego (prze-
mówienie wygłoszone 26 grudnia 
1918 r. z okna poznańskiego Hotelu 
„Bazar”, będące powstańczą „iskrą 
zapalną”) i Andrzeja Kopy (mowa 
dowódcy oddziału powstańczego 

z Dopiewa – wygłoszona podczas 
zbiórki powstańczej 28 grudnia 
2018 r.). 

Uczestnicy jubileuszu, razem 
z chórem i orkiestrą, odśpiewa-
li „Mazurek Dąbrowskiego”, ale 
i „Marsyliankę Wielkopolską” – 
pieśń powstańczą oraz inne pieśni 
z tamtych czasów. 

W pewnym momencie z głośni-
ków rozbrzmiał utwór hiphopowy, 
którego bohaterem był – Andrzej 
Kopa. Uczniowie przeprowadzili 
wtedy akcję fl ash mob, polegającą 
na wrzucaniu do urny pisemnych 
„Podziękowań dla Powstańców”. 
Uczniowie rozdali kartki i długopisy 
zebranym, którzy poszli w ich ślady. 
Urna wystawiona jest w dopiew-
skim urzędzie do 16 lutego – to data 
zakończenia powstania; można do 
niej dorzucić swoje podziękowanie. 

Podczas uroczystości można było 
zrobić sobie zdjęcie z postaciami 
historycznymi: dowódcami powsta-
nia – gen. Stanisławem Taczakiem 
i gen. Józefem Dowbor – Muśnic-
kim, a także z Ignacym J. Paderew-
skim i ppłk. Andrzejem Kopą, wize-
runki których wystawiono, czy wziąć 
udział w konkursie powstańczym. 
Był czas na wspólne zdjęcie, w koń-
cu kolejny tak doniosły jubileusz 
czeka naszych następców za 100-lat. 

Na ścianie Urzędu Gminy Dopie-

wo znajduje się tablica z listą na-
zwisk Powstańców Wielkopolskich 
z gminy Dopiewo. Przy sąsiadują-
cym z urzędem dworcu kolejowym 
28 grudnia 1918 r. w odpowiedzi na 
zbiórkę ogłoszoną przez Andrzeja 
Kopę przybyło 1000 ochotników. 
Z pobliskiego małego Trzcielina, 
w którego centrum dziś znajduje się 
pomnik, pochodził ppłk. Andrzej 
Kopa (w okresie wybuchu powsta-
nia podporucznik i komendant 
powiatowy Straży Ludowej) – do-
wódca oddziału, ale i szturmu na 
lotnisko Ławica 6 stycznia 1919 r. 
W pobliskich Więckowicach wła-
ściciele majątku Brezowie – już 
kilka tygodni przed wybuchem, bo 
12 listopada 1918 r. wystawili po-
sterunek do rozbrajania Niemców. 
Tutaj gmina Dopiewo odsłoniła 
11 listopada 2018 r. Pomnik Po-
wstańców Wielkopolskich, w dniu 
symbolicznej rocznicy odzyskania 
przez Polskę, choć jak wiadomo 
wielkopolanie na niepodległość mu-
sieli poczekać do 16 lutego 1919 r., 
kiedy podpisano rozejm w Trewirze, 
kończący Powstanie Wielkopolskie.

100-lecie Powstania 
Mieszkańcy gminy Dopiewo złożyli hołd przodkom, 
którzy 100-lat temu, biorąc sprawy w swoje ręce, włączyli 
się w walkę o polskość naszych ziem, zapisując w Powstaniu 
Wielkopolskim niejedną chlubną kartę 

Nowe auto dla policji Dopiewo wspiera 
organizacje4 stycznia wójt Tarnowa Podgórnego 

Tadeusz Czajka przekazał komen-
dantowi komisariatu w Tarnowie 
Podgórnym Mirosławowi Gogołkowi 
kluczyki do auta zakupionego dla po-
licji. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że: zastępca komendanta miejskiego 
policji w Poznaniu Piotr Gruszka, za-
stępca naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP Norbert Wożniak, 
I zastępca wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat, II zastępca wójta Piotr 
Kaczmarek oraz skarbnik gminy Ka-
tarzyna Jackowiak. 

Na ręce zastępcy komendanta 
wójt przekazał także 15 latarek służ-
bowych, które będą służyć policjan-
tom Wydziału Ruchu Drogowego. 

Na zakup auta gmina przekazała 
w 2018 r. 42.500 zł, co stanowiło po-
łowę kosztów zakupu samochodu. 
Ale nie jest to jedyna forma fi nan-
sowego samorządowego wsparcia 
policji. Gmina przeznaczyła także 
1,5 mln zł na remont komisariatu 
w Tarnowie Podgórnym. 

– Chcemy zapewnić jak najlepsze 
warunki pracy policjantom pracują-
cym na terenie gminy Tarnowo Pod-
górne – mówi wójt Tadeusz Czajka. 
– Wierzę, że również w ten sposób 
wpływamy na poprawę bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców i przed-
siębiorców.

Remont rozpoczął się jesienią 
ubiegłego roku. Na czas prowadze-
nia prac tarnowski komisariat został 
przeniesiony do Ceradza Kościelne-
go, do budynku tzw. starej szkoły 
przy ul. Bukowskiej 3 (numery tel. 
pozostały bez zmian – 61 84 148 60 
lub 997). ARz

Rekordową kwotę 945 tys. zł prze-
znaczyła gmina Dopiewo w tym roku 
na realizację „Programu współpracy 
z organizacjami pożytku publiczne-
go”. Większość tych środków zosta-
ło rozdysponowanych w konkursie 
ofert ogłoszonym w końcu ub.r., 
którego rozstrzygniecie przyniósł 
początek stycznia 2019. 

8-osobowa komisja, w skład któ-
rej weszli przedstawiciele gminy i jej 
jednostek, ale i NG0’sów, niezaanga-
żowanych w ten konkurs, wskazała 
wójtowi gminy Dopiewo rekomen-
dację, na podstawie której podjął on 
decyzję o przyznaniu dotacji.

Dofi nansowanie otrzymało 40 
z 50 projektów, które złożyło w Urzę-
dzie Gminy Dopiewo 27 organizacji 
pożytku publicznego. Rozdyspono-
wano w tym konkursie ponad 90% 
środków na wsparcie działalności 
i realizację projektów: klubów, sto-

warzyszeń i fundacji. Fundusze, któ-
re pozostały w puli będą wsparciem 
dla projektów realizowanych w cią-
gu roku w ramach tzw. powierzenia. 

Gminny program współpracy 
gminy Dopiewo z NGO w 2019 r. 
obejmuje 7 priorytetów. Najwięcej 
bo aż 700 tys. zł z puli 945 tys. zł 
zapisano w nim na sport (dotacje 
otrzymały 23 zadania), 110 tys. zł 
– na kulturę (dotacje otrzymało 8 
zadań), 70 tys. zł – na krajoznaw-
stwo, (dotacje otrzymały 4 zadania) 
27 tys. – na działania na rzecz nie-
pełnosprawnych (dotacje otrzymały 
3 zadania), 20 tys. zł na ekologię 
(brak ofert w konkursie), działania 
na rzecz NGO 10 tys. zł i 8 tys. zł 
na zdrowie (dotacje otrzymało po 1 
zadaniu z obu priorytetów). Wyniki 
konkursu, w tym informacje o przy-
znanych dotacjach dostępne są na 
stronie: dopiewo.pl. AM 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
POŚREDNICTWO PRACY I ZEZWOLENIA NA PRACĘ DLA 

CUDZOZIEMCÓW – PEŁNA OBSŁUGA 
Tel. 791 438 701 e-mail: zezwolenianaprace2019@gmail.com

REKLAMA
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Rośnie Centrum Tradycji i Kultury Płynniej na DK 5
Na budowie Centrum Tradycji i Kul-
tury, realizowanej przez PTB Nickel 
sp. z o.o. u zbiegu ulic Słonecznej 
i Kościelnej w Komornikach, pną się 
mury. Bryła budynku sukcesywnie 
nabiera właściwych kształtów. Po-
goda sprzyja, więc prace budowlane 
przebiegają zgodnie z zatwierdzo-
nym harmonogramem. Rozpoczęto 
montaż konstrukcji stalowej dachu. 

Obiekt zostanie oddany do użytku 
w pierwszej połowie 2020 roku. Będzie 
on służył jako miejsce spotkań oferują-
ce bogaty wachlarz usług z  dziedziny 
kultury, sztuki i rozrywki. Red

Po wielokrotnych interwencjach 
Urzędu Gminy Komorniki w Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Poznaniu, korekcie 
poddano organizację ruchu na 
skrzyżowaniach ul. Poznańskiej 
z drogami bocznymi. Czas trwa-
nia zielonego światła dla pojazdów 
wyjeżdżających z dróg podporząd-
kowanych, np. skrzyżowanie ulic 
Pocztowa / Poznańska / Zakładowa 
wydłużony został o połowę, skróco-
no natomiast czas trwania zielone-
go światła dla pojazdów jadących 
Drogą Krajową nr 5. 

– Obserwujemy, że wprowadzo-
ne zmiany oraz niedawno otwar-
ty odcinek drogi ekspresowej S5, 
który przejął część ruchu tranzy-
towego jadącego do tej pory przez 
Komorniki, wpłynęły na poprawę 
płynności ruchu na terenie Komor-
nik – powiedział Jan Broda, wójt 
Komornik. 

Także poprawiła się sytuacja 
w Stęszewie.

– Ruch na starej „Piątce” jest 
dużo mniejszy niż wcześniej – przy-
znał burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak. Red 

18 stycznia o godzinie 19 bukow-
ski rynek przyciągnął bardzo wie-
lu mieszkańców. Tego wieczora 
bukowianie zgromadzili się, by 
wspólnie pobyć ze sobą w obliczu 
niewyobrażalnej tragedii, którą był 
zamach na prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza podczas 27. 
fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy 13 stycznia. 

Odmówienie kontynuowania 
funkcji głównego prezesa WOŚP 
przez Jerzego Owsiaka przechyliło 
szalę smutku. 

Mieszkańcy Buku nie mogli 
przejść obojętnie wobec zaistnia-
łych wydarzeń. Od dnia śmierci 
Pawła Adamowicza w Urzędzie 
Miasta i Gminy Buk wyłożona była 
księga kondolencyjna, do której 

mogli się wpisać wszyscy, którzy 
czuli taką potrzebę. Księga wyłożo-
na była także na bukowskim rynku 
podczas wieczornego spotkania 
„Bukowianie przeciwko przemo-
cy”. 

Wydarzenie to rozpoczął bur-
mistrz miasta i gminy Buk Paweł 
Adam, który zachęcił wszystkich, 
by wpisywali się do księgi, która 
zostanie przekazana do gdańskie-
go ratusza. Po burmistrzu głos 
zabrał phm. Dariusz Sokołowski – 
Komendant ZHP oddział w Buku. 
Poprosił on zgromadzonych, by 
podpisali się pod listem wsparcia 
dla Jerzego Owsiaka. 

Bukowianie zapalili zimne ognie 
i minutą ciszy uczcili pamięć prezy-
denta Gdańska. Mieszkańcy, któ-
rzy przynieśli znicze ułożyli wielkie 
serce, aby solidaryzować się z nim. 
Wszyscy w smutku i melancholii 
rozeszli się do domów. 
Aleksandra Siekierska

Bukowianie przeciw przemocy
Mieszkańcy minutą ciszy uczcili pamięć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i podpisali się pod 
listem wsparcia dla Jerzego Owsiaka
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Mieszkańcy, którzy 
przynieśli znicze, 
ułożyli wielkie serce, 
aby solidaryzować 
się z Adamowiczem
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Pomysłodawcą Koncertu Nowo-
rocznego był przed wielu laty ów-
czesny burmistrz gminy Kórnik Je-
rzy Lechnerowski. 

Aktualny burmistrz Przemysław 
Pacholski kontynuując inicjatywę 
swojego poprzednika, zaprosił na 
koncert przedstawicieli władz samo-
rządowych województwa, powiatu, 
gminy, dyrektorów szkół, przedstawi-
cieli fi rm, stowarzyszeń, organizacji 
społecznych działających na terenie 
gminy i osoby zasłużone dla Kórnika. 

Burmistrz Przemysław Pachol-
ski dziękując gościom za przybycie 
zaprosił na koncert w wykonaniu 
orkiestry reprezentacyjnej miasta 
Poznania, działającej przy Miej-
skim Przedsiębiorstwie Komunika-
cyjnym w Poznaniu pod dyrekcją 

Jarosława Gerlicha. Z orkiestrą 
wystąpili soliści Teatru Wielkiego 
i Muzycznego, a koncert uświetniła 
swoim pokazem tanecznym grupa 
mażoretek z Wronieckiego Ośrodka 
Kultury. Orkiestra zaprezentowała 
licznie zgromadzonej publiczności 
największe hity muzyki fi lmowej 
i musicalowej. 

Koncert bardzo podobał się za-
proszonym gościom, o czym świad-
czyły najlepiej oklaski i owacje na 
stojąco. 

Po koncercie burmistrz Przemy-
sław Pacholski zaprosił gości na po-
częstunek, a przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Adam Lewandow-
ski wzniósł toast noworoczny sym-
boliczną lampką szampana. 

Koncert Noworoczny w Kórniku 
12 stycznia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył się kolejny już 
Koncert Noworoczny 

Tarnowo Podgórne: dobrze jest zacząć rok muzycznie 
W gminie Tarnowo Podgórne Kon-
certy Noworoczne są okazją do 
spotkania się mieszkańców i do 
wspólnego muzycznego powitania 
rozpoczętego niedawno roku. Po-
maga w tym Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod 
dyrekcją Pawła Joksa. Tegoroczny, 
XV Koncert Noworoczny odbył się 
12 stycznia w hali OSiR w Tarnowie 
Podgórnym. 

Otwierając koncert wójt Tadeusz 
Czajka przypominał najważniejsze 
wydarzenie ubiegłego roku – wy-
bory samorządowe. Podziękował 
za bardzo mocne poparcie (ponad 
73 procent!) udzielone mu przez 
mieszkańców. Przedstawił także 
najważniejsze zadania na 2019 r., 

wśród których za najważniejsze 
wymienił inwestycje oświatowe 
(przebudowę Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie i budowę Zespo-
łu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne), rozwijanie działań pro-
ekologicznych oraz opracowanie 
programów zdrowotnych – in vitro 
i rehabilitacji dla seniorów. 

Po raz siódmy pierwszą część 
koncertu wypełnia Gala Aktywni 
Lokalnie. W jej trakcie wójt wyróż-
nia osoby, które w sposób szczegól-
ny wyróżniają się pracą społeczną. 
W tym roku tytuły otrzymali: sołtys 
Lusowa Marian Walczak, sołtys Ru-
mianka Jerzy Papych oraz Krzysz-
tof Bartosik (radny w latach 2006-
2018). Każdy z laureatów, oprócz 

statuetki, otrzymał także muzyczną 
dedykację w wykonaniu Młodzieżo-
wej Orrkiestry Dętej. Tę część kon-
certu zakończył toast noworoczny 
wygłoszony przez wójta. 

W drugiej części orkiestra zabra-
ła publiczność w muzyczną podróż 
po świecie bajek. Usłyszeliśmy 
utwory znane najmłodszym i tym 
nieco starszym – z „Akademii Pana 
Kleksa”, „Krainy Lodu”, „Kró-
la Lwa” i innych bajek Disney’a. 
Na scenie wystąpiły solistki: Julia 
Mróz, Amelia Kurantowicz, Han-
na Sztachańska i Sara Lewoczko. 
A wieczór zakończył Marsz Ra-
deckiego, uświetniony występem 
Mażoretek przygotowanych przez 
Gabrielę Drewniak. ARz

Laureaci tytułu „Aktywny Lokalnie”: od lewej: Marian Walczak, Krzysztof 
Bartosik (na wózku) i Jerzy Papych z wójtem Tadeuszem Czajką (w środku) 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Koncert bardzo 
podobał się zapro-
szonym gościom

Od wiosny 2018 roku z inicjaty-
wy Tomasza Grześkowiaka trwa-
ło opracowywanie materiałów do 
książki o Borówcu (gm. Kórnik). 
Miejscowość ta ma bogatą histo-
rię, związaną m.in. z Białą Damą 
i sprowadzonymi tutaj osadnikami 
tzw. olendrami. W ciągu minionych 
30 lat Borówiec (dawniej Waldau) 
z rzadko zaludnionej miejscowości 
rolniczej zmienił się pełną nowocze-
snych osiedli „sypialnię Poznania”.

Dzięki współpracy wielu auto-
rów powstała publikacja „Borówiec 
– przyczynek do monografi i”. To 
cenne źródło informacji o Borów-
cu, jego historii i współczesności 
trafi  do rąk czytelników 31 stycznia, 
podczas spotkania autorskiego, 
które odbędzie się o godzinie 19:00 
w Starej Szkole w Borówcu.

Wszystkich zainteresowanych te-
matem zapraszamy na to spotkanie.

Wydawnictwo powstało dzięki 
zaangażowaniu borówczan, głów-
nie zaś stowarzyszenia „Przyjazny 
Borówiec”, które pozyskało na ten 
cel środki z budżetu Miasta i Gminy 
Kórnik. ŁG

Książka 
o Borówcu

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Kórnik Sie Ma

Na terenie gminy Kórnik działa-
ły w tym roku dwa sztaby Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tra-
dycyjnie już fi nał odbywał się w hali 
KCRiS „Oaza”. Po raz pierwszy na-
tomiast fi nał na scenie plenerowej 
zorganizowano w Kamionkach, przy 
szkole (i ze względu na aurę w szkole).

Koncerty, zmagania sportowe, 
pokazy pierwszej pomocy, prezen-

tacje różnego typu, smakołyki i inne 
atrakcje towarzyszyły zbiórce i au-
kcjom ofi arowanych na rzecz orkie-
stry przedmiotów.

Ciekawe wyzwanie postawili so-
bie członkowie Kórnickiego Bractwa 
Rowerowego. W zeszłym roku dla 
WOSP przejechali z Kórnika do War-
szawy. W tym roku razem z przyja-
ciółmi z różnych stron świata przeje-

chali trasę specjalnego orkiestrowego 
rajdu. Jego trasę ułożono w kształt 
serca, a dystans jaki przejechało 40 
uczestników to około 200 km. Całe 
wpisowe przekazano na rzecz WOŚP.

W sumie dwa sztaby na terenie 
gminy zebrały ponad 170 tys. zł. 
Dokładna kwota będzie znana po 
podliczeniu dochodów z aukcji in-
ternetowych i e-skarbonek. ŁG

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży

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

(tekst jednolity Dz.U.2018.2204 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 Strykowie przy ul. 

Przemysłowej, ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr 671 o pow. 0.3370ha i 672 o pow. 

0.2425ha, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

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.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do wydzierżawienia

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

(teks jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 

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

wywieszono wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy, przeznaczonej do 

wydzierżawienia – bezprzetargowo – na wniosek dotychczasowych dzierżawców, tj. cz. 

działki 47/29 z obrębu Strykowo ul. Parkowa 7a. 

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.

Wójt Gminy Duszniki
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny 
nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości 
 
Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku 
poz.2204 ze zmianami) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia 
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki – wywieszono 
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na 
wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej– 
pastwiska trwałe na terenie miejscowości Grzebienisko.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki (telefon 
61-2956530 pokój nr 4). 

WOŚP po dopiewsku
27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był 21. 
dla Sztabu WOŚP gminy Dopiewo. Tegoroczna zbiórka 
zakończyła się wynikiem 81.926,32 zł. Łącznie podczas lat 
grania z Jurkiem Owsiakiem dopiewianie za pośrednictwem 
swojego sztabu przekazali Fundacji WOŚP niemal 756 tys. zł
Sztab WOŚP w Dopiewie od po-
czątku tworzą Szczep Związku 
Harcerstwa Polskiego w Dopiewie 
oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na i Centrum Kultury. Od kilku lat 
w jego siedzibę zmienia się Centrum 
Rehabilitacyjno – Kulturalne w Ko-
narzewie. Stąd 120 wolontariuszy, 
którym niestraszny był chłód i nie-
handlowa niedziela, wyszło w teren 
z puszkami, by zbierać datki.

Między występami artystów na 
scenie konarzewskiego CRK od-
bywały się licytacje. Publiczności 
prezentowały się liczne formacje 
harcerskie i zuchowe, grupy tańca 
nowoczesnego i zumby. Popularne 
piosenki zaśpiewała młoda i uta-
lentowana wokalistka – Agata Su-
wiczak. Wielkiej Orkiestrze zagrała 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, 
której towarzyszyła grupa mażore-
tek. 

Na pobliskim boisku amatorzy 
sportów mogli pograć w piłkę nożną 
lub koszykówkę, sprawdzić celność 
strzelecką, korzystając z łuku lub 
wiatrówki. a także rzucając w serce 
dyskiem do frisbee. Atrakcje sporto-
we zapewniły miejscowe kluby. 

Na spragnionych podniebnych 
wrażeń czekał w Konarzewie wy-
sięgnik strażacki, który obsługiwali 
druhowie z dopiewskiej jednostki 
OSP. W fi nale, po koncercie ze-
społu młodzieżowego „Gra Sów”, 
wspólnie wzniesiono symboliczne 
światełko do nieba – w tym roku nie 
było fajerwerków, był cichy lecz wi-
dowiskowy i przyjazny dla zwierząt 
pokaz ognia. 

Nowością tegorocznego fi nału 
były akcje terenowe: WOŚP grał 
„na sportowo” także w dopiewskiej 
hali sportowej GOSiR, w restaura-
cji „Punkt Widzenia” w Skórzewie, 
gdzie przez cały dzień odbyły się 
warsztaty i w Klubie „El Pueblo” 
w Dąbrówce, gdzie koncertowały 
zespoły Bolec Orchestra i Forcom, 
miały miejsce występy wokalne 
i warsztaty perkusyjne. 

Wszystkie atrakcje organizatorzy 
zapewnili nie wydając ani złotówki: 
– To nasza tradycja, której jesteśmy 
wierni. Nie sztuką jest sprowadze-
nie gwiazdy za wynagrodzenie. Nie 
praktykujemy płacenia honorariów 
czy tzw. zwrotów kosztów. Wszyscy 
uczestniczymy charytatywnie w peł-
nym znaczeniu tego słowa. – mówi 
Elżbieta Nowicka ze sztabu WOŚP 
w Dopiewie, dyr. Gminnej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Kultury. 
Od lat akcję wspierają, także swoją 

obecnością, samorządowcy, chętnie 
biorący udział w aukcjach.

Sztab WOŚP w Dopiewie zorga-
nizował 18 stycznia akcję #Murem-
ZaOwsiakiem. W geście poparcia 
dla Jerzego Owsiaka kilkudziesię-
ciu uczestników ułożyło żywy napis 
„Jurek zostań” z wielkim sercem 
i nagrało fi lm, przekonując by nie 
rezygnował z szefowania WOŚP-
owi, mimo decyzji, jaką podjął, po 
tragedii na scenie WOŚP w Gdań-
sku. Minutą ciszy uczestnicy akcji 
uczcili prezydenta Gdańska – Paw-
ła Adamowicza, zamordowanego, 
gdy wraz z gdańszczanami wznosił 
„Światełko do Nieba” podczas 27 
Finału WOŚP.

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

13 stycznia na mieszkańców gmi-
ny Stęszew czekało wiele atrakcji. 
Od godziny 9 w hali widowisko-
wo-sportowej odbywał się maraton 
fi tness. Chętni mogli wziąć udział 
w zajęciach areobox, shape czy na 
trampolinie. O godz. 10 wystarto-
wał bieg przełajowy „Wspólnie bie-
gniemy dla WOŚP”. Trasa liczyła 
ok. 7 km. Na Rynku natomiast cze-
kała na wszystkich grochówka har-
cerska, w Muzeum Regionalnym 
można było spróbować bigosu, po-

częstować się rogalikami, ciastem 
czy też chlebem ze smalcem oraz 
kiszonymi ogórkami. 

W samo południe na Rynku roz-
począł się pokaz ratownictwa tech-
nicznego, w przypadku, gdy zdarzy 
się wypadek komunikacyjny, zapre-

zentowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną ze Stęszewa. 

Następnie, od godz. 13, w hali wi-
dowiskowo – sportowej rozpoczęły 
się występy. Na scenie pojawiły się 
m.in. przedszkolaki ze Stęszewa, 
dzieci z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego ze Strykowa, Modrza, 
Jeziorek. Swój program artystyczny 
pokazali również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie. Nauczy-
ciele z przedszkola w Stęszewie za-
prezentowali program pt.: „Rzepka”. 

Również stęszewscy harcerze i zuchy 
przedstawili swoje zdolności arty-
styczne. Ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego „Przestrzenne Motyle”. 
Odbył się pokaz sztuki walki Jujitsu. 
Swoje umiejętności zaprezentowali 
też uczniowie ze Szkoły Muzycznej 
i Szkoły Tańca „Stara Roszarnia”. 

Na mieszkańców czekało wiele 
atrakcji m.in. kawiarenka, w której 
ofercie były słodkości oraz loteria. 
Natomiast najmłodsi mogli skorzy-
stać m.in. z basenu z kulkami, gry 

w piłkę, malowania twarzy czy zajęć 
plastycznych. 

Ponadto odbyło się wiele licytacji, 
z których całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecię-
cych. Tegoroczna kwota, jaką udało 
się zebrać w gminie Stęszew, prze-
kroczyła zeszłoroczny rekord. Ze-
brano 97.824,75 zł (rok wcześniej 
ok. 78 tys. zł). 

27 Finał WOŚP zakończył się 
Światełkiem do Nieba. Red

Stęszew pobił rekord zbiórki!
Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Stęszew zebrano aż 97.824,75 zł
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 Stęszewianie 
zebrali w tym roku 
aż 97.824,75 zł!

W hali widowiskowo-sportowej odbyły się m.in. występy. Pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Stęszew.
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KULTURA

„Opowieści zimowe”
To będzie jedyny w tym sezonie 

pokaz „Opowieści zimowych” Mau-
ry’ego Yestona, kompozytora do-
skonale znanych broadwayowskich 
przebojów musicalowych takich 
jak „Phantom”, „Titanic” i „Nine”. 
Światowa prapremiera utworu na-
stąpiła w 1991 roku w Weill Recital 
Hall w Nowym Jorku i od tego cza-
su z powodzeniem realizowana jest 
w Europie. 

W roli głównej występuje Edyta 
Krzemień, najbardziej rozpozna-
walna solistka musicalowa w Polsce, 
a inscenizację przygotował Janusz 
Kruciński, którego w Teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu można oglą-
dać w musicalu „Jekyll & Hyde”. Na 
scenie oglądamy wzruszającą histo-
rię o rozstaniu i mocy wspomnień, 
opowiedzianą za pomocą przepięk-
nych piosenek. Publiczność usłyszy 
takie przeboje jak: „Listy miłosne 
mojej babci”, „Nad rzeką”, „Gru-
dniowy śnieg” czy „Proszę, nie wi-
tajmy się”. 

Bilety można kupować z 50% 
rabatem w ramach akcji „Niedzie-
le niehandlowe”! 3.02.2019 godz. 
17.00.

Bilety: 20-70 zł (obowiązuje 50% 
rabat)

„Nine”
Teatr Muzyczny przygotowuje 

także moc atrakcji w ramach week-
endu z musicalem „Nine”. Zapla-
nowane zostały: studencki czwar-
tek (studenci będą mogli kupować 
tańsze bilety na 21 lutego), wystawa 
kostiumów, spotkanie z aktorami 

po przedstawieniu 24 lutego o godz. 
17.00.

Słynny broadwayowski musical 
„Nine”, którego polski tytuł „Dzie-
więć” przywołuje fi lm z 2009 roku. 
Historia nawiązuje do oscarowego 
obrazu Federica Felliniego „Osiem 
i pół” z 1963 roku, z kultową rolą 
Marcello Mastroianniego. Guido 
Contini, znany włoski reżyser fi lmo-
wy i celebryta, w przeddzień 40 uro-
dzin staje twarzą w twarz z kryzy-
sem wieku średniego. Chce nakręcić 
nowy fi lm, ale nie ma na niego po-
mysłu. W dodatku, jego żona Luisa, 
była aktorka, zastanawia się nad 
porzuceniem męża. Na horyzoncie 
pojawiają się inne kobiety: kochan-
ka Carla Albanese, muza Claudia 
Nardi i producentka jego fi lmu La 

Fleur, które w głowie Guida miesza-
ją się ze wspomnieniami jego czułej 
i kochającej matki oraz tajemniczej 
prostytutki Saraghiny.

„Nine” wystawiono po raz pierw-
szy na Broadwayu w 1982 roku. Za-
grany został prawie 800 razy i zdobył 
prestiżową nagrodę Tony w pięciu 
kategoriach, w tym za najlepszy mu-
sical. Okrzyknięty arcydziełem, 
„Nine” stanowi zarazem najważ-
niejsze dokonanie w dorobku sce-
nicznym Maury’ego Yestona, autora 
muzyki i tekstów piosenek, kompo-
zytora innych znanych broadway-
owskich przebojów. Jego „Phan-
tom” grany był przez kilka sezonów 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, 
a cykl piosenek „Opowieści zimo-
we”, w wykonaniu Edyty Krzemień, 

spotkał się ze znakomitym przyję-
ciem i doczekał się wydawnictwa 
płytowego.

W wersji scenicznej wystąpiły ta-
kie gwiazdy jak Raul Julia oraz An-
tonio Banderas. Spektakle te zostały 
zarejestrowane na płycie CD, zysku-
jąc status legendarnych. Wersję 
fi lmową, nominowaną w czterech 
kategoriach do Oscarów, wyreżyse-
rował Rob Marshall (Chicago, Ta-
jemnice lasu). W ekranizacji fi lmo-
wej, znacznie różniącej się od wersji 
scenicznej, zrezygnowano z wielu 
oryginalnych piosenek. Wersja te-
atralna powszechnie uznawana jest 
za arcydzieło i stanowi najwybit-
niejsze dzieło sceniczne Maury’ego 
Yestona. 

Poznańską wersję „Nine” wyre-

żyserował Jacek Mikołajczyk („Za-
konnica w przebraniu”, „Rodzina 
Addamsów”). Kierownikiem mu-
zycznym spektaklu jest Piotr Dep-
tuch, za choreografi ę odpowiada 
Paulina Andrzejewska, scenografi ę 
zaprojektował Mariusz Napierała, 
a kostiumy Agata Uchman. Realiza-
torzy ci wpółpracowali przy premie-
rach musicalowych teatru, takich 
jak: „Jekyll&Hyde”, „Evita”, czy „Je-
sus Christ Superstar”. Publiczność 
usłyszy hity: „Be Italian”, „Unusual 
Way” czy „Only with You”. Wszyst-
kie w polskiej wersji językowej autor-
stwa Jacka Mikołajczyka.

Spektakle: 21-22..02 godz. 19.00, 
23.02. godz. 15.00 i 19.00, 24.02. 
godz. 17.00.

Bilety: 20-120 zł. Red.

Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na pokaz „Opowieści zimowych” oraz na atrakcje w ramach weekendu 
z musicalem „Nine” 

Luty z Maury Yestonem 
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„Faust” Gounoda – premiera 
w Teatrze Wielkim
Najbliższą premierą w poznańskiej 
operze będzie „Faust” Charlesa 
Gounoda w reżyserii Karoliny Sofu-
lak – laureatki prestiżowej nagrody 
European Opera-Directing Prize. 
Kierownictwo muzyczne sprawuje 
Gabriel Chmura, dyrektor arty-
styczny Teatru Wielkiego w Pozna-
niu. Premiera 16 lutego, kolejne 
spektakle 17, 19 i 20 lutego.

Reżyserka na nowo odczytuje 
operę francuskiego kompozytora. 
W jej wizji tytułowy bohater to re-
nesansowy naukowiec i humanista, 
który poświęcił całe życie studiowa-
niu natury rzeczy i świata. Jednak 
mimo starań nie uzyskał pełnego 
zrozumienia mechanizmów, które 
nim rządzą, gdyż odciął się od lu-
dzi i zamknął w bastionie intelektu. 
Widząc kres swych dni, w akcie de-
speracji i w obliczu milczenia Boga, 
przyzywa do siebie Szatana. Skuszo-
ny wizją młodości i drugiej szansy na 
zgłębienie tajemnic istnienia, Faust 
pozwala Mefi stofelesowi zabrać się 
w podróż do dnia dzisiejszego. 

Świat, który widzi, zdaje mu się 
groteskowy, przerażający i pełen 
podziałów. Żyje w nim jednak Mał-
gorzata – według Fausta jedyna na-
dzieja na zbawienie. Ona zdaje się 
być najpełniejszym odzwierciedle-
niem idei humanizmu, w którą tytu-
łowy bohater żarliwie wierzy. Kieru-
je się współczuciem i zrozumieniem 
dla cudzej inności, duchowością 
daleką od bigoterii jej brata Walen-
tego i reszty społeczeństwa. Małgo-
rzata przygarnia pod swój dach za-
gubionego Siebela – to jej lojalność 

pozwala Faustowi porzucić optykę 
swej ery i zobaczyć ją jako silną i nie-
zależną kobietę gotową stawić czo-
ła społeczeństwu w obronie swych 
praw oraz wartości, w które wierzy. 
Czy Małgorzacie uda się wyzwolić 
z pułapki naszych czasów, czy Faust 
zdoła dorosnąć i zmężnieć, czy Me-
fi stofeles odrzuci wiążącą mu ręce 
neutralność? Czy też zwyciężą Wa-
lentynowie, Wagnerowie i Marty 
dnia dzisiejszego – strażnicy status 
quo. Po odpowiedzi na te pytania 
zapraszamy na spektakl. PT

• Premiera: 16 lutego 
• Kolejne spektakle: 
17, 19 oraz 20 lutego 
Wydarzenie FB: https://
www.facebook.com/
events/2084246981652155/
Więcej informacji: https://opera.
poznan.pl/pl/faust
•  Kierownictwo muzyczne: 

Gabriel Chmura
• Reżyseria: Karolina Sofulak
• Scenografi a i reżyseria świateł: 
Charles Edwards
•  Kostiumy: Sue Willmington
•  Ruch sceniczny i choreografi a: 

Jarosław Staniek
•  Kierownictwo chóru: 

Mariusz Otto 

O spektaklu
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PROMOCJA 

Zimą nasze włosy o wiele szybciej 
się przetłuszczają oraz stają się 
bardziej suche i łamliwe. Pielęgna-
cja włosów o tej porze roku to nie 
tylko specjalistyczne kosmetyki do 
włosów, ale też zwykłe, codzienne 
nawyki.

Gdy na zewnątrz ujemna tem-
peratura, koniecznie załóż czap-
kę. Ciepłe okrycie głowy nie tylko 
uchroni Cię przed mrozem, ale też 
zabezpieczy cebulki Twoich wło-
sów przed uszkodzeniami. Unika-
jąc czapki możesz doprowadzić do 
przemrożenia swoich włosów, co 
w konsekwencji powoduje nadmier-
ne wypadnie włosów i osłabienie ich 
cebulek.

Włosy elektryzujące się 
Niestety, okrycia głowy w sezonie 

zimowym potęgują często zjawisko 
elektryzowania się włosów, co znie-
chęca nas do ich nakładania, warto 
wiedzieć iż okrycia z materiałów 
naturalnych i unikanie syntetyków 
zminimalizują efekt puszenia wło-
sów. Stosuj szczotki i grzebienie 
neutralizujące ładunki elektryczne 
na włosach, np. szczotki z natu-
ralnym włosiem, a także używając 
lakieru do stylizacji rozpylaj go 
w zalecanej odległości on także za-
pobiega elektryzowaniu się włosów.

Nawilżanie włosów 
Ważnym zabiegiem jest olejowa-

nie włosów przynajmniej raz w tygo-
dniu (przed umyciem głowy), by zre-
generować je od nasady aż po końce 

oraz nadać im sprężystości oraz bla-
sku. Kompresy mające na celu nawil-
żyć włosy najlepiej wykonać z oliwy, 

oleju kokosowego, oleju arganowego 
lub olejku rycynowego. Trzymaj je na 
włosach przez przynajmniej godzi-

nę, by następnie zmyć je delikatnym 
szamponem nawilżającym i zastoso-
wać odżywkę bądź maskę. Pamiętaj, 
że odżywki na zimę powinny być bo-
gate składowo oraz intensywniejsze 
niż odżywki do letniej pielęgnacji 
włosów. Oprócz substancji nawilża-
jących odżywki na zimę powinny też 
zawierać w swoim składzie więcej 
substancji natłuszczających (emo-
lientów).

Zimna woda 
Obok odżywek to sojusznik 

w utrzymaniu odpowiedniej wilgot-
ności i kondycji włosów zimą. Każde 
mycie włosów, kończ letnim stru-
mieniem wody. Woda powinna być 
wyczuwalnie chłodna, ale nie lodo-
wata. Taki zabieg pomaga łuskom 
włosów lepiej do siebie przylegać, 
włosy też wolniej będą się przetłusz-
czać i zdecydowanie mniej puszyć 
oraz elektryzować się.

Zimą warto także nie obawiać 
się stosowania suchego szamponu, 
kosmetyk ten odświeża włosy po-
przez absorpcję z nich sebum. Su-
che szampony, stosowane w zimie, 
mają jeszcze jedną zaletę – potrafi ą 
zmniejszyć zjawisko puszenia się 
włosów i odkształcania fryzury, po 
zdjęciu czapki. Warto także umó-
wić się na spotkanie konsultacyjne 
u swojego stylisty włosów, który do-
radzi jaki sposób pielęgnacji który 
będziecie mogły wykonać w domu 
będzie najbardziej odpowiedni dla 
danego gatunku włosów i poziomu 
ich uwrażliwienia. Łukasz Zaleski

Suche zimowe powietrze w pomieszczeniach i zimno na zewnątrz, sprawiają że włosy przestają układać się tak, 
jak byśmy tego oczekiwali

Pielęgnacja włosów zimą
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• Łukasz Zaleski to poznański 
stylista fryzur, założyciel i twórca 
autorskiego Atelier Fryzur 
sygnowanego jego nazwiskiem. 
W sposób idealny łączy pracę 
salonową, będącą trzonem jego 
zawodowej ścieżki, z przedsięwzię-
ciami artystycznymi. Doskonale 
odnajdujący się w pracy na planach 
zdjęciowych, telewizyjnych, poka-
zach mody czy za kulisami koncer-
tów. Fryzury, które wychodzą spod 
jego ręki są odzwierciedleniem 
indywidualnego stylu i charakteru 
jego gości. Dzięki czemu od lat 
odpowiada za tak istotny element 
wizerunku wielu gwiazd, jakim są 
włosy. Dla nas opowiedział jak za-
dbać o włosy w sezonie zimowym.

1. Stosuj maski. 2. Nie zapo-
minaj o olejowaniu. 3. Używaj 
odżywek w spray’u. 4. Nawil-
żaj powietrze w mieszkaniu. 
5. Stosuj suchy szampon. 6. Noś 
czapki z delikatnych tkanin 
i często pierz nakrycie głowy. 
7. Używaj dodającego objętości 
lakieru. 8. Postaw na odżywkę do 
włosów unoszącą włosy u nasa-
dy. 9. Stosuj serum zapobiegają-
ce puszeniu. 10. Używaj szczotki 
z naturalnego włosia.

Fryzjer gwiazd

Zimowy dekalog
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SuperRadni’2018 odznaczeni

– Praca organiczna ma dla nas wiel-
kie znaczenie – mówili Stanisław 
Woźniak i Zbigniew Tomaszewski 
podczas uroczystości wręczenia 
Srebrnych Medali Labor Omnia 
Vincit – „Praca Wszystko Zwycię-
ża”, prestiżowych wyróżnień Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 

Stanisław Woźniak, został nie-
dawno laureatem plebiscytu „Na-
szego Głosu Poznańskiego” Super-

radny’2018, a Zbigniew Woźniak 
zajął w nim drugie miejsce. Obaj 
zostali odznaczeni Srebrnym Meda-
lem Labor Omnia Vincit za krzewie-
nie idei pracy organicznej.

– Wszystko co robię, czynię z my-
ślą o ludziach – mówił S. Woźniak. 

– Zacytuję XIX-wiecznego spo-
łecznika Dezyderego Chłapowskie-
go „Kiedy kto kocha swój kraj, to 
nie tylko o tym myśli, aby z niego 

ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go 
podnieść, upiększyć i ozdobić” – 
dodał Zbigniew Tomaszewski. 

Medale wraz z dyplomami wręczyli: 
dr Marian Król, prezydent Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego, człon-
kowie jego zarządu Dominik Górny 
i Sławomir Lechna, redaktor naczelny 
„Naszego Głosu Poznańskiego” oraz 
Mirosław Grzędkowski, wiceprezes 
Związku Kombatantów RP. Red
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Dwa pierwsze listopadowe tygodnie 
to najgorętszy okres pomiędzy se-
zonami żużlowymi. Wtedy bowiem 
zawierane są umowy z zawodnika-
mi na rozgrywki w kolejnym roku. 
Power Duck Iveston PSŻ Poznań 
nie przespał tego okresu i dokonał 
wzmocnień.

Już wcześniej pewne było, że 
w sezonie 2019 barw Skorpionów 
bronić będzie Władimir Borodu-
lin. Rosjanin rok wcześniej pod-
pisał bowiem dwuletnią umowę 
z klubem ze stolicy Wielkopolski. 
„Wowa” przez dwa lata był jednym 
z liderów drużyny, choć zdarzało 
się, że skutki upadków, wpisanych 
w „czarny sport”, nie pozwalały mu 
w pełni spełnić oczekiwań kibiców. 
Udało się też zachować w kadrze 
ubiegłorocznego lidera PSŻ, Davi-
da Bellego. Niejeden klub chciałby 
mieć Francuza w swojej drużynie. 
W klubie pozostał też Marcel Kajzer 
– kapitan „pełną gębą”. Zarówno 
jego wyniki na torze, jak i pomoc dla 
zawodników w parku maszyn, a tak-
że inna działalność na rzecz klubu 

sprawiły, że stał się ulubieńcem 
kibiców i jednym z symboli klubu 
z ulicy Warmińskiej. 

Drugi sezon w klubie spędzi też 
Marek Lutowicz. Młodzieżowiec 
Unii Leszno został wypożyczony 
w roku ubiegłym, a do powrotu do 
sportu namówił go wspomniany 
przed chwilą Marcel, który w tym 
powrocie wspierał go sprzętowo. 
Marek został liderem formacji mło-
dzieżowej. Wśród młodych zawod-
ników – aczkolwiek ze względu na 
narodowość nie mogących jeździć 
na pozycji juniora – jest jeszcze Ja-
son Joergensen. Był on w kadrze 
drużyny już w roku 2018, jednak nie 
miał okazji do zaprezentowania się 
kibicom na torze. W trakcie sezonu 
doznał kontuzji, która wykluczyła 
go z jazdy, jednak w tym sezonie Ja-
son obiecał bardziej na siebie uwa-
żać.

Kadrę uzupełniają dwaj nowi za-
wodnicy Power Duck Iveston PSŻ 
Poznań. Zarówno Marcin Nowak, 
jak i Eduard Krcmar wcześniej bro-
nili barw Startu Gniezno. W roz-

grywkach 2. Ligi Żużlowej w 2017 
roku byli jednymi z tych, którzy 
przyczynili się do zwycięstwa gnieź-
nieńskiej drużyny m.in. na Golęci-
nie, rok później dobrze spełniali rolę 
tzw. „drugiej linii” w zmaganiach 
Nice PLŻ.

Niestety, kadra Skorpionów 
zanotowała też straty. Najpoważ-
niejszą jest odejście Frederika Ja-
kobsena. Wielki talent duńskiego 
żużla przez dwa lata cieszył kibiców 
w Poznaniu swoją jazdą, zdoby-
wając ważne punkty. W przyszłym 
roku jeździć będzie w wyższej klasie 
rozgrywkowej. 

Celem Power Duck Iveston PSŻ 
Poznań jest awans do I ligi. 

– Jesteśmy przekonani, że z tą ka-
drą jesteśmy w stanie ten cel spełnić 
– zapewnia Arkadiusz Ładziński, 
prezes klubu. 

Celem awans
Mocna kadra Power Duck Iveston PSŻ Poznań na sezon 2019

Gala boksu zawodowego
24 lutego na hali w Poznaniu od-
będzie się gala Boxing Production 
RCP 3. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. Miejscem wydarzenia 
będzie hala UAM Morasko, miesz-
cząca się przy ulicy Zagajnikowej 9 
na terenie poznańskiego osiedla Ró-
żany Potok. Kibice zobaczą 10 poje-
dynków, które odbędą się w formu-
łach boksu zawodowego oraz K-1. 

Poznań powoli wraca na polską 
mapę sportów walki i spora w tym 
zasługa projektu Ring Club Profes-
sional, pod którego szyldem zor-
ganizowano w ubiegłym roku dwie 
gale, które spotkały się z bardzo 
pozytywnym odzewem ze strony, 
zwłaszcza lokalnych kibiców. Nie 
inaczej będzie tym razem. W ringu 
zobaczymy czołowych zawodni-
ków boksu oraz K-1 z Wielkopol-
ski i okolic takich jak: Marcin Kuj-
da, Ewelina Pękalska, Aleksandr 
Strecki, Michał Chudecki, Hubert 
Rutkowski, Adam Kosut, Kamil 
Siemaszko czy Jędrzej „Pakol” Gro-
madowski. Współorganizatorem 
imprezy będzie Dariusz Snarski, 
do niedawna czynny pięściarz, a od 
kilku lat promotor boksu zawodo-
wego. Jego ringowe oraz olimpijskie 
doświadczenie mogą tylko podnieść 
poziom sportowy oraz organizacyj-
ny wydarzenia.

Planowane są dwie walki wieczoru: 
• walka wieczoru w boksie zawo-

dowym w limicie wagowym 64 kg: 
Michał Chudecki (11-3-2, 3 KO) vs. 
Timur Kuzakhmedov (6-0-2, 2 KO),

• walka wieczoru w K-1 o pas 
Międzynarodowego Mistrza Polski 

organizacji ISKA do 81 kg: Adam 
Kosut (5-0) vs. Pavel Šach (5-4-1).

Bilety dostępne na stronie ticke-
tos.pl. Więcej informacji na fanpa-
ge Ring Club Professional (https://
www.facebook.com/rcpfedera-
tion/). Red

Wojciech 
Nowakowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

„Nasz Głos Poznański” 
partnerem PSŻ Poznań
PSŻ Poznań oraz „Nasz Głos Po-
znański” i portal www.naszglospo-
znanski.pl w sezonie 2019 będą 
współdziałać na rzecz budowy mar-
ki klubu, popularyzacji żużla w Po-
znaniu i powiecie, zdrowego trybu 
życia i kształtowania sportowych 
charakterów wśród dzieci i mło-
dzieży. W ramach współpracy na 
naszych łamach będą promowane 
i opisywane wydarzenia związane 
z działalnością PSŻ.

– „Nasz Głos Poznański” to 
największy nieodpłatny dwutygo-
dnik Poznania i 19 okolicznych 
gmin, a portal naszglospoznanski.
pl cieszy się dużą poczytnością – 

powiedział prezes PSŻ Arkadiusz 
Ładziński. – Liczę, że publikacje 
przyczynią się do zwiększenia popu-
laryzacji żużla w Poznaniu i metro-
polii poznańskiej. 

– Cieszymy się, że zarząd PSŻ wy-
brał „Nasz Głos Poznański” na partne-
ra medialnego – powiedział Sławomir 
Lechna, wydawca i redaktor naczelny 
„Naszego Głosu Poznańskiego”. – 
Bez wahania przyjęliśmy propozycję 
PSŻ. „Nasz Głos Poznański” już nie 
raz pokazywał, że zależy mu, by sport 
w regionie się rozwijał. Patronowali-
śmy m.in. żużlowcom WTS Betard 
Sparta Wrocław, którzy w 2016 roku 
startowali w Poznaniu. Red

PROMOCJA 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Rezerwacja: + 48 94 711 36 00, rezerwacja@havethotel.pl
HAVET Hotel Resort & Spa             |  ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno

havethotel.pl

opieka instruktorów nurkowania, szkoła PADI 


