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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

TARNOWSKIE LWY TARNOWSKIE LWY 
WRĘCZONEWRĘCZONE

W herbie Tarnowa Podgórnego jest lew – stąd nazwa corocznych nagród przyznawanych W herbie Tarnowa Podgórnego jest lew – stąd nazwa corocznych nagród przyznawanych 
przez wójta gminy Tadeusza Czajkę podczas Spotkania Noworocznego. Więcej naprzez wójta gminy Tadeusza Czajkę podczas Spotkania Noworocznego. Więcej na STR. 8STR. 8
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MARZYSZ O DOMU 
NAD STAWEM?
NA SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 

urokliwy dom o pow. 130 mkw. 
nad stawem w Buku.

Działka o powierzchni 1250 mkw. 

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

lub pod telefonem 721 66 77 80 

Zmiany obejmują także zróżnico-
wanie opłat w zależności od rodzaju 
zabudowy, co stanowi odpowiedź 
na postulaty zgłaszane od długiego 
czasu przez mieszkańców terenu 
związku. Dodatkowo zapropono-
wano wyższe niż dotychczas obcią-
żenie tych mieszkańców, którzy nie 
realizują obowiązku selektywnego 
gromadzenia odpadów. Wyelimi-
nowana została także degresja, po-
legająca na zastosowaniu obniżonej 
stawki opłaty w zależności od liczby 
osób w gospodarstwie domowym, 
z uwagi na fakt, że system ten oka-
zał się nieefektywny.

Dla zabudowy wielolokalowej 
(budynki o liczbie wydzielonych lo-
kali mieszkalnych powyżej 4) przy-
jęto stawkę 14 złotych miesięcznie 
od osoby. W budynkach jednoro-

dzinnych i do 4 wydzielonych lokali 
stawka wyniesie 16 złotych. W obu 
przypadkach stawka dla osób gro-
madzących odpady w sposób nie-
selektywny wyniesie 30 złotych 
miesięcznie od osoby (dotychczas 
wynosiła 20 złotych).

Konieczność zmian stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wynika z kilku przy-
czyn. Najważniejszą z nich jest 
stale rosnąca ilość odbieranych 
i poddawanych zagospodarowaniu 
odpadów oraz m.in. wprowadzenie 
konieczności oddzielnego odbiera-
nia odpadów biodegradowalnych, 
co pociąga za sobą wzrost kosz-
tów odbioru i zagospodarowania. 
W dalszej kolejności wskazać nale-
ży konieczność intensyfi kacji dzia-
łań w zakresie selektywnej zbiórki, 

w celu osiągnięcia poziomów od-
zysku i recyklingu, wynikających 
z przepisów prawa. Planowane jest 
także zwiększenie o połowę liczby 
punktów selektywnego gromadze-
nia odpadów (tzw. PSZOK-ów), ze 
względu na lawinowy wzrost zapo-
trzebowania na ten rodzaj usługi.

Należy podkreślić, iż dotych-
czasowe stawki obowiązują w ZM 
GOAP od 2013 roku i obecnie nie 
gwarantują pokrycia wszystkich 
kosztów funkcjonowania gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie 
aglomeracji. Planowane zmiany za-
czną obowiązywać w drugiej połowie 
bieżącego roku, o czym mieszkańcy 
zostaną zawiadomieni stosownym 
pismem. Zmiana stawek nie pociąga 
za sobą konieczności składania no-
wych deklaracji. Red

Zmiany opłat za śmieci
ZZM GOAP przyjęło uchwałę w sprawie zmiany stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Więcej zapłacą 
lokatorzy, którzy do tej pory nie segregowali śmieci. Zmiany 
wejdą w życie od 1 lipca

Rozpoczęły się prace projektowe 
związane z przebudową kolejnego 
odcinka ulicy Święty Marcin. Wyko-
nawca musi zbadać grunt, dlatego 
przez kilka najbliższych nocy kie-
rowcy muszą się liczyć ze zmianami 
w ruchu w tym rejonie.

Przebudowa ulicy na odcinku od 
Mostu Uniwersyteckiego do al. Nie-
podległości wraz ze skrzyżowaniem 
z al. Niepodległości oraz Towarową 
prowadzona będzie w ramach reali-
zacji pierwszego etapu „Projektu 
Centrum”.

Wykonawca projektu przeprowa-
dzi badania gruntu: wykona 24 od-
wierty geologiczne, które pomogą 
w ustaleniu stanu gruntu w rejonie 
przyszłego placu budowy. Następ-
nym etapem prac będzie analiza 
geofi zyczna z użyciem georadaru. 
Uzyskane w ten sposób dane będą 

stanowić wytyczne do właściwych 
prac projektowych.

Obszar ten musi zostać dokładnie 
zbadany, ponieważ jest możliwość 
natrafi enia tam na pozostałości 
Bramy Berlińskiej oraz innych po-
zostałości fortyfi kacyjnych wcho-
dzących w skład umocnień Twierdzy 
Poznań.

Odwierty będą prowadzone 
w najbliższych dniach w nocy: od 
godz. 23.00 do 5.00. W związku 
z tym miejscowo wyłączane będą 
fragmenty ulic w rejonie skrzyżo-
wania ul. Święty Marcin z ulicami: 
Towarową, Wieniawskiego i al. Nie-
podległości. Na czas postoju pojaz-
du obsługi technicznej miejsca prac 
będą wygrodzone i oświetlone.

Służby proszą o zachowanie 
szczególnej ostrożności w rejonie 
skrzyżowania. PIM/AW

Gmina Komorniki przygotowuje się 
do budowy wiaduktu w ul. Kolejowej 
w Plewiskach na skrzyżowaniu z li-
nią kolejową E-20. Zadanie powsta-
je w ramach projektu „Poprawa bez-
pieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami – etap III dofi -
nasowanego ze środków unijnych”.

Realizacja takiego przedsięwzię-
cia będzie wymagać prowadzenia 
części inwestycji na terenie miasta 
Poznania – wzdłuż ul. Kolejowej 
w Plewiskach. Rada Gminy Komor-
niki podjęła uchwałę o przejęciu od 
miasta zadania zarządzania drogą 

publiczną na czas realizacji inwe-
stycji. Pozwoli to na podpisanie 
w lutym tego roku porozumienia 
z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
które mają partycypować w kosz-
tach budowy wiaduktu do kwoty 
7,2 mln. 

Jeszcze w tym roku gmina zleci 
wykonanie programu funkcjonalno-
użytkowego (PFU) pozwalającego 
na realizację zadania w trybie „za-
projektuj i wybuduj”. Przewidziany 
koszt całej inwestycji to ok. 12 mln 
zł. Jej realizację zaplanowano na 
lata 2020-2022. Red 

Projekt Centrum – 
ciąg dalszy remontu

Wiadukt w Plewiskach 
coraz bliżej 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Spółka Poznańskie Inwestycje 
Miejskie ogłosiła właśnie przetarg 
na wykonawcę tej inwestycji. Zo-
stała ona przygotowana już wcze-
śniej, ale termin jej rozpoczęcia 
został przesunięty po konsulta-
cjach, jakie miasto przeprowadziło 
z mieszkańcami i przedstawiciela-
mi działających w tej okolicy fi rm. 
Aby zminimalizować utrudnienia 
zdecydowano, że prace przy prze-
budowie ul. Taczaka rozpoczną 
się po zakończeniu przebudowy 
ul. Święty Marcin i po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie na od-
cinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka 
– czyli najpóźniej do 1 marca.

Po przebudowie ulice Taczaka 
i Garncarska będą objęte tzw. strefą 
zamieszkania, w której piesi mają 
bezwzględne pierwszeństwo. Do 
strefy będzie można wjechać po-
przez wyniesione przejazdy z ulic 
Kościuszki, Ratajczaka i Święty 
Marcin. To oznacza, że na obu uli-
cach uspokojony zostanie ruch. 
Pojawi się tam więcej zieleni, znik-
ną także bariery architektoniczne. 
W efekcie ulice będą przyjazne i do-
stępne dla wszystkich uczestników 

ruchu: pieszych, rowerzystów i kie-
rowców.

Zaplanowano też odpowiednią 
liczbę miejsc parkingowych – tak, 
by poznaniacy mogli dojechać do 
lokali usługowych działających na 
odnowionych ulicach.

Potencjalni wykonawcy przebu-
dowy ul. Taczaka i Garncarskiej 
mogą składać swoje oferty do 12 lu-
tego. Firma, która wygra przetarg, 
na realizację umowy będzie miała 
maksymalnie 300 dni od momentu 
jej podpisania.

Kiedy wybrany przez PIM wyko-
nawca będzie prowadził roboty na 
ul. Taczaka i Garncarskiej, równo-
legle pracować tam będą przedsta-
wiciele sieci ciepłowniczej i gazo-
wej. Taka koordynacja remontów 
wszystkich fi rm pozwoli ograniczyć 
koszty inwestycji i niedogodności 
dla mieszkańców. AW

Taczaka i Garncarska będą jak nowe
Więcej zieleni, uspokojona i przyjazna pieszym organizacja ruchu, miejsca parkingowe – tak już 
wkrótce wyglądać będą dwie ulice w ścisłym centrum Poznania 
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Ulice Taczaka i Garncarska zmienią się całkowicie.

Ulice będą objęte 
tzw. strefą zamiesz-
kania
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Prestiżowy tytuł otrzymują samo-
rządy, które uzyskały największy 
procentowy udział realizacji wszyst-
kich kategorii wyróżnionych przez 
Związek Powiatów Polskich. Powiat 
poznański zdobył punkty w 54 z 58 
kategorii. To jeszcze lepszy rezultat 
niż rok wcześniej. Drugie miejsce 
w ogólnopolskim rankingu ZPP 
to także powód do dumy. Tym bar-
dziej, że w minionych latach powiat 
poznański plasował się na trzecim, 
a następnie także na drugim miejscu.

– Nie pracujemy dla wyników 
i rankingów – zastrzega Jan Grab-
kowski, starosta poznański. – Jed-
nak to miłe, kiedy ktoś naszą pracę 
dostrzega. To, że zostaliśmy nazwani 
„mistrzami wśród samorządowych 
liderów” pokazuje, że wizja rozwoju 
naszej małej ojczyzny się sprawdza. 

Prowadzony przez ekspertów na 
bieżąco, w trybie on-line, ranking 
trwa przez cały rok i opiera się na 

zasadzie dobrowolnego oraz bez-
płatnego uczestnictwa większości 
jednostek samorządu terytorialne-
go. Powiat poznański klasyfi kowany 
jest w kategorii powyżej 120 tysięcy 
mieszkańców. W tym zestawieniu 
lepszy był tylko powiat kartuski, 
z którym nasz samorząd podpisał 
w ubiegłym roku umowę o współ-
pracy. 

„Rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego”, „wspieranie działań 
na rzecz społeczności gospodarki 
rynkowej”, „promocja rozwiązań 
z zakresu edukacji, kultury i sportu” 
oraz „działania promocyjne” to ka-
tegorie, w których za rok 2018 po-
wiat poznański zdobył maksymalną 
liczbę punktów. Bardzo wysoko 
oceniony został także w pozostałych 
sferach działalności, jak na przykład 
„promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej” czy „rozwiązania poprawiają-

ce jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego”.

– Ocena naszych działań przez 
ekspertów wskazuje, że w zarzą-
dzaniu powiatem przede wszyst-

kim liczy się codzienna praca. To 
chyba najbardziej doceniają też 
mieszkańcy, od tylu lat obdarzając 
nas zaufaniem – mówi Jan Grab-
kowski. – Wraz z współpracowni-
kami nie boimy się wyzwań i jestem 

przekonany, że przed nami kolejny 
ciekawy, choć bardzo pracowity 
rok. Chcemy nadal być nie tylko naj-
większym, ale również najprężniej 
rozwijającym się powiatem w regio-
nie i kraju – zapewnia starosta. KK

Powiat poznański jest super!
Powiat poznański drugi raz z rzędu został uhonorowany tytułem „Super Powiatu”. Trzeci raz staje też 
na podium w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Związek Powiatów Polskich

DARMOWA. BEZCENNA. 
GAZETA NIECODZIENNA.

naszglospoznanski.pl

Prezes ZPP, Andrzej Płonka, starosta bielski oraz starosta Jan Grabkowski 

•  Zgromadzenie Ogólne ZPP 
wybrało Jana Grabkowskiego 
na stanowisko wiceprezesa 
zarządu VI kadencji

•  Starosta poznański został 
przedstawicielem ZPP w Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego

•  Jan Grabkowski jest wice-
przewodniczącym Konwentu 
Powiatów Województwa Wiel-
kopolskiego.

W styczniu:
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ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

-
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Aparat słuchowy przeżytkiem?  
Przełomowe odkrycie naukowców 
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce 
ze wszelkimi wadami słuchu!

G   
  

  
  

TYLKO do11 lutego70%taniej!

REKLAMOWANE W TV

 81 300 36 19

-70% REFUNDACJA dla osób 
urodzonych w latach 1920-1985
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

REKLAMA

Zbliżają się wybory na sołtysów po-
szczególnych sołectw gminy Dopie-
wo. Podczas zebrań wiejskich poza 
nimi wybrani zostaną także człon-
kowie Rad Sołeckich, którzy będą 
reprezentowali interesy mieszkań-
ców przez kolejnych pięć lat. 

Harmonogram zebrań w poszcze-
gólnych sołectwach:
•  Gołuski – 6 luty, godz. 18 – świetli-

ca wiejska, ul. Polna;
•  Palędzie – 7 luty, godz. 18 – świe-

tlica wiejska, ul. Leśna;
•  Trzcielin, 13 luty, godz. 18 – świe-

tlica wiejska, ul. pkł. Kopy;

•  Dopiewiec, 14 luty, godz. 18 – 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. 
Szkolna; 

•  Więckowice, 15 luty, godz. 18 – 
Szkoła Podstawowa im. Powstań-
ców Wlkp., ul. Gromadzka;

•  Dopiewo, 20 luty, godz. 18 – sala 
OSP Dopiewo, ul. Szkolna;

•  Konarzewo, 21 luty, godz. 18 – 
Centrum Rehabilitacyjno-Kultu-
ralne, ul. Poznańska; 

•  Dąbrówka, 26 luty, godz. 18 – 
Szkoła Podstawowa im. Kawale-
rów Orderu Uśmiechu, ul. Mali-
nowa;

•  Skórzewo, 27 luty, godz. 18 – 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fry-
deryka Chopina, ul. Poznańska; 

•  Zakrzewo, 28 luty, godz. 18 – sala 
OSP Zakrzewo, ul. Długa; 

•  Dąbrowa, 5 marca, godz. 18 – 
Szkoła Podstawowa im. Astrid 
Lindgren, ul. Szkolna.
Porządek obrad m.in.: sprawoz-

danie z działalności sołtysa i Rady 
Sołeckiej za okres mijającej kaden-
cji, podsumowanie 2018 roku przez 
wójta gminy Dopiewo i plany na 
2019 rok, wybory Sołtysa. 
Red

Wybory sołtysów w gminie Dopiewo

Gmina taka jak Kórnik, ze względu 
na stały przyrost liczby mieszkań-
ców, musi rozbudowywać bazę edu-
kacyjną na swoim terenie. Powstają 
więc nowe placówki, jak ta w Ka-
mionkach, jednak starsze placów-
ki też muszą dostosowywać swoje 
mury do potrzeb współczesności. 
25 stycznia odbyło się uroczyste od-
danie do użytku nowych obiektów, 
powstałych podczas rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofi li 
z Działyńskich Szołdrskiej-Potulic-
kiej w Kórniku-Bninie.

Projekt rozbudowy szkoły został 
opracowany przez Biuro Projekto-
we „Modulor” Maciej Soczyński 
z Kórnika. Wykonawcą została fi r-
ma INWEST LIM Sp. z o.o. sp. k. 
z siedzibą w Wysogotowie. Podpisa-
nie umowy na realizację rozbudowy 
szkoły odbyło się 15 listopada 2017 
roku. 

Rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej polegała na dobu-
dowie nowej części przyległej do 
istniejącego budynku. Zakres prac 
obejmował także rozbiórkę starego 
budynku mieszkalnego oraz go-
spodarczego. Wybudowany nowy 
dwukondygnacyjny budynek mie-
ści m.in. 7 sal lekcyjnych, szatnię, 
sanitariaty ogólnodostępne na 
każdej kondygnacji, zaplecze ku-
chenne z jadalnią, klatkę schodową 
oraz parterowy łącznik pomiędzy 
nowym budynkiem, a istniejącym 
budynkiem szkoły. Budynek wypo-
sażono również w dźwig osobowy 
z dwoma przystankami. Ponadto, 
przebudowy wymagały odcinki ze-
wnętrzne instalacji kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej. Prace zostały 
zakończone na początku stycznia 
br. W nowych wyposażonych salach 
lekcyjnych zajęcia rozpoczną się za-
raz po feriach.

Koszt inwestycji wyniósł: 
6.012.202,41 zł.

Oto kilka danych liczbowych do-
tyczących zrealizowanego obiektu:

•  powierzchnia zabudowy obiek-
tów 2.310,00 m2, w tym nowy 
budynek 647 m2,

•  powierzchnia użytkowa obiek-
tów: 2.968,92 m2, w tym nowy 
budynek 870,61 m2,

•  kubatura obiektów — 10.652,46 

m3, w tym: nowy budynek – 
3.782,96 m3 .

Od pierwszych dni drugiego se-
mestru w nowych budynkach uczą 
się dzieciaki z klas 1–3.

Nowe obiekty szkoły
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofi li z Działyńskich Szołdrskiej-
-Potulickiej w Kórniku–Bninie została rozbudowana. Koszt to 
ponad 6 mln zł 

Gmina planuje wykonanie doku-
mentacji projektowej ścieżki pie-
szo-rowerowej w ciągu ul. Polnej 
w Komornikach i dalej, w ul. Ko-
mornickiej w Głuchowie. Ścieżka 
będzie przedłużeniem istniejącego 
odcinka wzdłuż ul. Polnej i popro-
wadzi do ronda, które powstanie 
na skrzyżowaniu ulic Komornickiej 
i Tęczowej w Głuchowie w ramach 
II etapu budowy drogi łączącej 
Głuchowo z Chomęcicami – tzw. 
Obwodnica Głuchowa (wspólna in-
westycja Gminy i Powiatu Poznań-
skiego planowana jest na 2020). 

W tym roku będzie realizowany 
I etap inwestycji związanej z drogą 
Głuchowo-Chomęcice – budowa 

obwodnicy Chomęcic czyli połącze-
nia węzła drogi ekspresowej S5 z ul. 
Głuchowską. 

Odcinek drogi przy ul. Polnej to 
niebezpieczne miejsce dla pieszych. 
O zagrożeniach informowali miesz-
kańcy i okoliczne fi rmy, których pra-
cownicy dostają się do pracy pieszo 
lub rowerem. Ulica Polna jest drogą 
powiatową, Rada Gminy Komorniki 
podjęła decyzję o przejęciu zadania 
w zakresie zaprojektowania ścieżki 
od Powiatu Poznańskiego i sfi nan-
suje je z własnych środków. Zadanie 
jest częścią pętli rowerowej, którą 
w przyszłości tworzyć będą ul. Po-
lna i K. Kolumba w Komornikach 
i ul. Tęczowa w Głuchowie. OK

Bezpieczniej na granicy 
Komornik i Głuchowa 
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STĘSZEW

Niedawno oddano do użytku trasę 
ekspresową S5 – póki co po jednej 
nitce w obu kierunkach. Czy sytu-
acja komunikacyjna na obwodnicy 
Stęszewa poprawiła się? 

— I tak, i nie. Póki co, z S5 nie moż-
na zjechać na drogę krajową numer 
32 do Stęszewa i w kierunku Zielo-
nej Góry. Kierowcy ciężarówek jadą 
więc przez Wronczyn i Modrze, co 
powoduje bardzo duże uciążliwości 
dla mieszkańców tych miejscowości. 
Na końcu tego 16-kilometrowego 
odcinka S5 we Wronczynie powstają 
ogromne korki. Zjazd według 
zapewnień inwestora ma być gotowy 
w połowie roku. Mam nadzieję, że 
termin zostanie dotrzymany. Na wy-
sokości Stęszewa, na starej „piątce”, 
odczuć można natomiast dużą ulgę, 
są mniejsze korki.

Mieszkańcy czekają na remont 
drogi wojewódzkiej nr 306 z Stę-
szewa do Buku, który jest w gestii 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Jakie są aktualne 
wieści w tym temacie? 

— Niestety, fi rma Skanska, która 
wygrała przetarg na wykonanie 
modernizacji w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj” zeszła z budowy. 
Po dużym wzroście cen bardziej 
opłacało się jej zapłacić karę umow-
ną niż realizować to zadanie. W tej 
sytuacji WZDW musi ogłosić nowy 
przetarg, co ma nastąpić w tym 
roku. Zarządcy znany jest fatalny 
stan nawierzchni tej drogi, dlatego 
zamierza ją na bieżąco fragmentami 
naprawiać. 

Gmina Stęszew przywiązuje dużą 
wagę do remontów dróg gmin-
nych. 

— To dla nas priorytetowe zadanie. 
Aktualnie trwają prace projektowe 
przy 16 drogach gminnych. Pragnę 
zwrócić uwagę, że nie jesteśmy 
w stanie szybko ich zrealizować. Do 

tak dużego zakresu prac potrze-
ba czasu na czynności związane 
z przygotowaniem dokumentacji, 
pozwoleniami na budowę, a te 
ostatnio przeciągają się, a także 
zgody społeczeństwa oraz… ogrom-
nych pieniędzy. Ceny od pewnego 
czasu dramatycznie rosną. Jesteśmy 
jednak zdeterminowani i będziemy 
sukcesywnie – w miarą posiada-
nych pieniędzy – plany związane 
z drogami realizowali. Zamierzamy 
też pozyskać na ten cel dotacje 
z rządowego programu budowy 
dróg gminnych. 

Jeśli jesteśmy przy pieniądzach, 
to na jaką kwotę zaplanowano 
dochody i wydatki gminy w 2019 
roku? Ile na inwestycje? 

— Plan dochodów gminy Stęszew 
według stanu na 29 stycznia to 
69.805.017,77 zł, a wydatków – 
70.450.017,77 zł, w tym inwestycyj-
nych – 10.779.278,00 zł.

Proszę wymienić najważniejsze 
inwestycje zaplanowane w tym 
roku? 

— Kontynuujemy budowę kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 
Łódź. Przygotowywana jest doku-
mentacja kanalizacji dla Skrzynek 
i Rybojedzka. Rozpoczniemy 
budowę stacji uzdatniania wody 
w Jeziorkach. Zaplanowaliśmy 
też przygotowanie dokumentacji 
na budowę zbiorników na stacji 
wodociągowej w miejscowościach 
Witobel, Sapowice i Będlewo, 
rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Witoblu, a także budowy sieci 
wodociągowej wraz z rozbudową 
sieci kanalizacji sanitarnej dla 

terenów inwestycyjnych w Stryko-
wie. Rozpoczniemy również prze-
budowę przepompowni ścieków 
i rurociągu tłocznego w Strykowie. 
Zadań na 2019 rok zaplanowali-
śmy bardzo dużo. 

Sztandarową inwestycją jest 
budowa systemu zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych przy stacji 
kolejowej w Stęszewie i przystan-
ku kolejowym w Strykowie. Koszt, 
wraz ze ścieżkami rowerowymi, to 
aż 18 milionów złotych! 

— Po naszej stronie jest budowa 
obu węzłów przesiadkowych. Jeste-
śmy już po przetargu. Przypomnę, 
że w ramach węzła w Stęszewie 
planowana jest budowa parkingu 
ze 142 miejscami dla samocho-
dów osobowych, a w Strykowie 
– parkingu dla 50 aut. W obu 
przypadkach powstaną też miejsca 
parkingowe dla rowerów i wyko-
nane zostaną urządzenia towarzy-
szące i infrastruktura niezbędna do 
obsługi podróżnych. W Strykowie 
zostanie również przebudowana ul. 
Kolejowa, planowany jest remont 
ul. Lipowej. Powiat poznański 
natomiast jest odpowiedzialny 
za realizację ścieżek rowerowych 
do węzła Strykowo przy drogach 
powiatowych Strykowo – Modrze 
o długości 3,2 km oraz Rybojedzko 
– Strykowo – 10,55 km.

Mieszkańców ucieszy zapewne in-
formacja o kolejnych inwestycjach 
nad jeziorem Lipno. Proszę o nich 
opowiedzieć. 

— Zaplanowaliśmy budowę pro-
menady wokół jeziora. Docelowo 
będzie miała ona długość około 
1700 metrów. Zadanie to podzieli-
liśmy na dwa etapy. Nad akwenem 
powstanie także miejsce integracji 
– wiata podobna do tej jaka istnieje 
w Żarnowcu. 

Rozmawiał Sławomir Lechna 

Nad Lipnem powstanie promenada
Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem gminy Stęszew o inwestycjach realizowanych na jej terenie 
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Śpiewająco w Modrzu 74. rocznica 
wyzwoleniaJuż po raz 23 odbył się „Przegląd 

Kolęd Modrze 2019”. Na wstępie 
muzycznego spotkania patronują-
cy imprezie burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak wraz 
z księdzem proboszczem parafi i 
w Modrzu Romualdem Turbań-
skim przywitali zgromadzonych na 
słuchaczy. 

Młodzi artyści zaprezentowali 
wiele tradycyjnych bożonarodze-
niowych pieśni i nie tylko. Śpie-
wali solo, w duetach oraz zespo-
łowo; przy dźwiękach muzyki jak 
i a’capella; pojawił się także układ 
taneczny z towarzyszącymi świetl-
nymi gwiazdkami. Otoczoną pach-
nącymi choinkami scenę wypełniły: 
Schola dziecięca działająca przy 
parafi i Świętej Trójcy w Stęsze-

wie, Schola z parafi i św. Andrzeja 
Apostoła w Iłówcu, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Stęsze-

wie, chórek dziecięcy „Faustynki” 
z parafi i św. Faustyny w Grodzisku 
Wielkopolskim, Kapela Dudziarska 

„Koźlary” z Domu Kultury w Stę-
szewie, uczniowie z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Modrzu, 
uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Jeziorkach, uczennice ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Grodzisku 
Wielkopolskim, Zespół Liturgiczny 
z parafi i pw. Św. Marcina w Gra-
nowie, młodzieżowy zespół z para-
fi i Świętego Maksymiliana Kolbe 
w Strykowie, zespół liturgiczny 
„Zjednoczeni w Duchu” z parafi i 
pw. Św. Idziego w Modrzu oraz so-
listki: Lena Domagalska ze Stęsze-
wa i Anna Szczeszek z Modrza.

Na zakończenie kolędowania 
wręczono uczestnikom pamiątkowe 
dyplomy, stanowiące jednocześnie 
zaproszenie do przyszłorocznego 
spotkania. KS

25 stycznia przypadła 74. rocznica 
wyzwolenia Stęszewa spod okupa-
cji niemieckiej. Z tej okazji wice-
burmistrz gminy Stęszew Dorota 
Stachowiak oraz dyrektor Muzeum 
Regionalnego Katarzyna Jóźwiak 
upamiętniając to wydarzenie, zło-
żyły kwiaty pod pomnikiem na stę-
szewskim Rynku. JT

W Stęszewie i Stry-
kowie będą węzły 
przesiadkowe
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8 TARNOWO PODGÓRNE

Na zaproszenie wójta i przewodni-
czącej Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne Krystyny Semby, 1 lutego, 
do sali Gminnego Ośrodka Kultury 
„Sezam” przybyli przedsiębiorcy, 
starosta poznański Jan Grabkow-
ski, samorządowcy z zaprzyjaźnio-
nych gmin, reprezentanci lokalnych 
grup, organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele służb munduro-
wych i instytucji współpracujących 
z gminą. 

Wójt Tadeusz Czajka przemówie-
nie rozpoczął od wspomnienia 13 
stycznia, który – jak mówił – wstrzą-
snął nie tylko samorządowcami, ale 
i całym światem pozytywnie my-
ślącym. Przypomniał sylwetkę za-
mordowanego prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. Dodał, że Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne uczci-
ła śp. Pawła Adamowicza uchwałą 
i wezwała do zaprzestania mowy 
nienawiści. 

– Zamordowany został wybitny 
samorządowiec, odpowiedzialny 
gospodarz miasta, nowoczesny li-
der, wspaniały człowiek, który cieszył 
się ogromnym poparciem mieszkań-
ców – mówił wójt. 

Następnie podsumował minione 
12 miesięcy i przedstawił plany na 
2019 r. 

– Rok 2018 miał najważniejszą 
datę – 21 października. Tego dnia 
odbyły się wybory samorządowe, 
które są świętem demokracji – mó-
wił wójt Tadeusz Czajka. – W na-
szej gminie zostało ono uczczone 
w sposób szczególny, bo rekordową 
67-procentową frekwencją. Mam 
wielki zaszczyt, że ¾ głosów oddano 
na mnie. To ogromne wyróżnienie 
i docenienie mojej pracy. Deklaruję, 
że ten ładunek wykorzystam w dal-
szej mojej pracy dla rozwoju gminy. 
Miniony rok był dla gminy dobry – 
rozwojowy. 

Mieszkańcy odnosili sukcesy 
m.in. w sporcie, np. Julita Jagodziń-
ska została mistrzynią Europy ju-
niorów i młodzieżowców w sprincie 
drużynowym w kolarstwie torowym, 
a drużyna Alfa-Vector po raz drugi 
z rzędu zdobyła mistrzostwo Pol-
ski w kręglarstwie. Zorganizowano 
spektakularne wydarzenia kultural-
ne, m.in. Polish American Music 
Show – wyjątkowy koncert w skali 
kraju. Jeśli chodzi o inwestycje, to 
dominowały te związane z rekre-
acją (ścieżki rowerowe, place zabaw 
itd.). Wybudowano poza tym drogę 
z Lusowa do Tarnowa Podgórnego. 
Podjęto działania w celu popra-
wy jakości powietrza. Powstało 18 
mieszkań z dojściem do własności. 
Zakończono także rewitalizację pa-
łacu w Jankowicach. 

W 2019 roku najwięcej pieniędzy, 
bo aż 110 milionów zł przeznaczone 
zostanie na oświatę, m.in. rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej w Przeźmie-
rowie, budowę Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Tarnowie Podgórnym. 

– Dbamy o zdrowie mieszkańców 
– kontynuował wójt. – W tym roku 

będzie nowy pakiet antysmogowy 
i program in vitro. To działania wy-
chodzące naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców.

– Jak słyszę o tylu sukcesach, to 
powiem jedno zdanie: w powiecie 
poznańskim bez zmian – zriposto-
wał starosta Jan Grabkowski wywo-
łując gromkie brawa. 

Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie statuetek „Tarnow-
skie Lwy” – dedykowanych fi rmom 
i osobom, które w szczególny spo-
sób przyczyniają się do rozwoju 
gminy. 

W tym roku laureatami zostali: 

MRS Traffi c – za promowanie 
polskiej myśli technicznej
Firma MSR TRAFFIC zajmuje 

się produkcją urządzeń do sterowa-
nia ruchem drogowym, a także pro-
jektowaniem i budową sygnalizacji 
świetlnych oraz systemów sterowa-
nia i monitoringu. Jej produkty są 
instalowane w całej Polsce, z powo-
dzeniem konkurując ze światowymi 
potentatami w tej dziedzinie. Firma 
proponuje pionierskie, autorskie 
rozwiązania konstrukcyjne przy 
zachowaniu najwyższych europej-
skich standardów jakości urządzeń. 
Od 1995 roku MSR TRAFFIC pro-
wadzi działalność na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne – początkowo 
w Przeźmierowie, a od 2010 roku 
w nowej siedzibie w Wysogotowie.

Nadrzędną wartością fi rmy jest 

głębokie przekonanie pracowni-
ków o współodpowiedzialności za 
bezpieczeństwo wszystkich użyt-
kowników ruchu drogowego w tak 
skomplikowanej i zmieniającej się 
materii, jaką są współczesne miasta. 
Filozofi a fi rmy jest oparta o wielko-
polską gospodarność, a w kulturze 
organizacyjnej dominuje etos pracy 
organicznej. 

Od 1989 r. pracownicy MSR 
TRAFFIC współtworzą ogólnopol-
ski Klub Inżynierii Ruchu. Od po-
czątku we władzach stowarzyszenia 
zasiada prezes fi rmy Tomasz Bo-
rowski. W latach 2006-2018 pełnił 
funkcję prezesa stowarzyszenia, 
obecnie jest jego wiceprezesem. 
Klub skupia ekspertów od szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jest miejscem wzajem-
nego edukowania się oraz wymiany 
dobrych praktyk i doświadczeń.

Agata Ruszkiewicz-Zawidzka 
– dyrektor generalny, członek za-
rządu KOMPLET Polska, polski 
manager zagranicznej marki
Przed 24 laty swoje życie zawo-

dowe związała z fi rmą KOMPLET 
Polska, producentem mieszanek 
piekarniczo-cukierniczych oraz głę-
boko mrożonego pieczywa. Dziś jest 
dyrektorem generalnym i członkiem 
zarządu polskiego oddziału mię-
dzynarodowej grupy o niemieckich 
korzeniach ze 120-letnią tradycją. 
W 1994 roku rozpoczynała pracę 

z pięcioosobowym zespołem – dziś 
z sukcesem zarządza czterystuoso-
bową załogą. W 2001 roku spółka 
przeniosła się do gminy Tarnowo 
Podgórne, od tego czasu już trzy-
krotnie się rozbudowując.

W pełni identyfi kuje się z warto-
ściami fi rmy. Dostrzega możliwości 
rozwoju biznesowego przedsiębior-
stwa na nowych rynkach. Umie-
jętnie wprowadza innowacyjne 
rozwiązania, również w zakresie 
zarządzania. Angażuje się w pro-
jekty networkingowe, skupiające 
środowiska biznesowe, eksperckie 
i organizacji pozarządowych.

Jest wzorem społecznie odpowie-
dzialnego managera. Uważa, że śro-
dowisko przedsiębiorców jest nieod-
łączną częścią każdej społeczności 
lokalnej, a co za tym idzie powinno 
z nią współpracować i wspierać. 

Pod jej kierownictwem fi rma 
KOMPLET Polska jest ważnym 
partnerem gminy Tarnowo Podgór-
ne, wspierającym organizację wielu 
wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych.

STER – za innowacyjne rozwiąza-
nia konstrukcyjnie
Od 25 lat fi rma zajmuje się kon-

struowaniem i produkcją siedzeń 
dla transportu publicznego. Jej 
klientami są światowi liderzy ryn-
ku produkcji autobusów. W 2013 
roku fi rma uruchomiła w Swadzi-
miu Ośrodek Badawczo-Rozwo-

jowy, który obecnie – z uwagi na 
planowane rozpoczęcie produkcji 
w Stanach Zjednoczonych – jest 
rozbudowywany. W trzech lokali-
zacjach (w Poznaniu, Szamotułach 
i Swadzimiu) w fi rmie zatrudnio-
nych jest niemal 450 pracowników. 

Od początku istnienia ideą biz-
nesową fi rmy STER jest poszuki-
wanie i stosowanie nowych moż-
liwości poprawy bezpieczeństwa 
i komfortu podróżowania. W tym 
celu opracowywane są innowa-
cyjne rozwiązania konstrukcyjne 
i autorskie technologie produkcji. 
STER stale współpracuje z naj-
ważniejszymi polskimi uczelniami 
wyższymi, m.in. z Akademią Gór-
niczo-Hutniczą i Uniwersytetami 
im. Adama Mickiewicza, Gdań-
skim i Jagiellońskim. Dla stu-
dentów Politechniki Poznańskiej 
prowadzone są tzw. studia dualne. 
Dzięki temu możliwe jest optymal-
ne połączenie najnowszej wiedzy 
naukowej z faktycznymi potrzeba-
mi klientów i rynku. Podejmując 
nowe wyzwania fi rma dba o zacho-
wanie swojego rodzinnego charak-
teru, wskazując partnerskie relacje 
między pracownikami jako kluczo-
wy czynnik osiągniętego sukcesu 
biznesowego. 

Ofi cjalną część Spotkania 
Noworocznego zakończył toast 
wzniesiony przez przewodniczą-
cą Rady Gminy Krystynę Sembę. 
Sławomir Lechna 

Tarnowskie Lwy wręczone
W herbie Tarnowa Podgórnego jest lew – stąd nazwa corocznych nagród przyznawanych przez wójta 
gminy Tadeusza Czajkę podczas Spotkania Noworocznego 

– Miniony rok był dla gminy dobry, 
– mówił wójt Tadeusz Czajka.

– W powiecie poznańskim… bez 
zmian – zripostował starosta Jan 
Grabkowski. 

Wójt Tadeusz Czajka przedstawił 
swoich najbliższych współpracow-
ników nowej kadencji. 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów Tarnowskich Lwów. 
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BUK

Tradycyjnie, o tej porze roku, 
w Sanktuarium Matki Bożej Bu-
kowskiej Literackiej odbył się wy-
jątkowy koncert podczas, którego 
usłyszeć można było najpiękniej-
sze kolędy, pastorałki oraz pieśni 
bożonarodzeniowe w wykonaniu 
artystów z powiatu poznańskiego. 
Na kolędowanie zaprosili starosta 
poznański Jan Grabkowski oraz 
burmistrz Buku Paweł Adam. Wy-
darzenie odbyło się pod honoro-
wym patronatem ks. arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego, metropo-
lity poznańskiego.

– Kto śpiewa, ten dwa razy się 
modli – zachęcał ks. kanonik An-
drzej Szczepaniak, kustosz bukow-
skiego sanktuarium. 

– Cieszę się, że Powiatowe Kolę-
dowanie po raz kolejny odbywa się 
w Buku, bo czy może być lepsze 
miejsce? Zdecydowanie nie! – mó-
wił burmistrz Paweł Adam. – Tym 
bardziej, że po raz drugi odbywa 
się przed ukoronowanym obrazem 

Matki Bożej Bukowskiej Literac-
kiej.

– Powiatowe Koldowanie należy 
do najstarszych wydarzeń kultural-
nych organizowanych przez powiat 
poznański – powiedział wicestaro-
sta Tomasz Łubiński. – Cieszę się, 
że co roku przybywa tak liczna pu-
bliczność. 

Muzyczną ucztę rozpoczął Zespół 
Kameralny Amici Canti z Buku, któ-
ry działa od 1996 roku i zachwyca 
swym wokalnym kunsztem publicz-

ność wielu polskich oraz zagranicz-
nych miast. 

Kolejnym wykonawcą był Chór Św. 
Damiana z Molokai, który działa przy 
parafi i rzymskokatolickiej pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Owińskach. Aby 
tradycji stało się za dość, tego dnia 

zgromadzeni usłyszeli także trzeci 
zespół wokalny – Chór Parafi alny Soli 
Deo, który funkcjonuje od 2000 r. 
przy kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Suchym Lesie.

W sobotnie popołudnie jako 
gwiazda wystąpił raper Mezo, 
mieszkaniec powiatu poznańskie-
go, laureat nagród Eska Music, Viva 
Comet oraz Superjedynki. Dwu-
krotnie otrzymał również nomina-
cję do nagrody polskiego przemysłu 
fonografi cznego – Fryderyka. Lech 

Mezo śpiewał kolędy w Buku
XIX Powiatowe Kolędowanie odbyło się 2 lutego w Buku. Zaśpiewały chóry Amici Canti, Św. Damiana 
z Molokai i Soli Deo oraz raper Mezo

Steczkowska na Koncercie Noworocznym
Justyna Steczkowska wraz z Cygań-
ską Orkiestrą wystąpiła 12 stycznia 
podczas Koncertu Noworocznego 
w bukowskiej hali OSiR. Wyda-
rzenie rozpoczął burmistrz gminy 
Paweł Adam, który przywitał miesz-
kańców i gości, a szczególnie jubila-
tów obchodzących 25-lecie, 50-le-
cie, 60-lecie pożycia małżeńskiego. 

Koncert dostarczył publiczno-
ści ogromnych wrażeń. Justyna 
Steczkowska przeobraziła się 
w prawdziwą cygańską femme fa-
tale. Ponad 20 artystów na scenie, 
ekspresyjny taniec, niesamowi-
ta gra świateł i kolorów, weselna 
scenografia i do tego nieziemski 
głos artystki! To wszystko choć na 

chwilę przeniosło widzów w rom-
ski świat. 

Podczas koncertu Justyna Stecz-
kowska przekazała na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy trzy 
płyty z autografami i życzeniami, 
trzy karty tarota z koncertu z auto-
grafami oraz zdjęcie. Zostały one 
zlicytowane podczas fi nału WOŚP. 
Organizatorem Koncertu Nowo-
rocznego był MGOK w Buku. 

Aleksandra 
Siekierska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Powiatowe Kolędo-
wanie odbyło się po 
raz dziewiętnasty 
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Jak stwierdzili niektórzy obecni, ta-
kiego „oblężenia” sala Starej Szkoły 
w Borówcu nie było od czasów Pa-
sterek urządzanych przez ks. Grze-
gorza. Cóż przyciągnęła borówczan 
i gości tak licznie do świetlicy? Ma-
gnesem było nowe wydawnictwo, 
praca zbiorowa dotycząca miejsco-
wości: „Borówiec – przyczynek do 
monografi i”. Pomysłodawcą po-
wstania tej publikacji był Tomasz 
Grześkowiak. To on zainspirował 
kilkoro autorów, którzy bezintere-
sownie przystąpili do pracy. 

Niecały rok od pierwszego re-
dakcyjnego spotkania książka 
trafiła do mieszkańców. Dr Ilona 
Potocka przygotowała rozdział 
zatytułowany „Środowisko fizycz-
no-geograficzne Borówca i oko-
lic”. Temat „Borówiec na kartach 
historii” to owoc współpracy 
Grzegorza Kubackiego i Elżbiety 
Bartkowiak. Kazimierz Krawiarz 
przedstawił życiorys dr Leona 
Langnera. „Dzieje borówieckiej 
szkoły” zebrała i opracowała Ju-
styna Wagner. „Historię i współ-

czesność parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Rodzin” opisał Grzegorz 
Maślanko. Rozdział o Obserwa-
torium Astrogeodynamicznym 
przedstawił Łukasz Grzegorowski. 
Jerzy Lechnerowski, z perspekty-
wy burmistrza pokazał „Rozwój 
Borówca po 1990 roku”. 

Wstęp, podsumowanie oraz 
„Dzieje Borówca po 1955 roku” 
przygotował Tomasz Grześkowiak. 
Większość fotografi i współczesne-
go Borówca to dzieła Jarosława Ja-
nowskiego. Książka powstała dzięki 
wsparciu borówczan, a szczególnie 
tych zrzeszonych w stowarzyszeniu 
„Przyjazny Borówiec”. Zadanie 
współfi nansowane było z budżetu 
miasta i gminy Kórnik. Wielkim 
wsparciem dla wydawnictwa była 
współpraca położonej po sąsiedzku 
drukarni „Abedik”. Spotkanie z au-
torami, które zorganizowały sołty-
ski obu borówieckich sołectw za-
owocowało setką dedykacji i miłych 
rozmów. Książka będzie dostarcza-
na za darmo do domów mieszkań-
ców Borówca. ŁG

Monografi a Borówca wydana
„Borówiec – przyczynek do monografi i” – to tytuł książki napisanej przez kilkoro mieszkańców
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Złote Gody w Komornikach

Pary z długim stażem małżeńskim 
zostały zaproszone do Urzędu Gmi-
ny Komorniki, by wspólnie święto-
wać ich złote gody. Wójt Jan Broda 
wręczył szczęśliwym małżonkom 
medale nadane przez Prezydenta 
RP oraz dyplomy za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Wspólnie prze-
żyte 50 lat to piękna okazja do złoże-
nia życzeń i wymiany doświadczeń. 

Wśród Jubilatów znaleźli się Pań-
stwo:
1. Ewa i Włodzimierz Drzewieccy,
2. Urszula i Antoni Jaskółka,
3.  Teresa i Ryszard Kowalczyko-

wie,
4.  Maria i Mieczysław Mikołajczy-

kowie,
5. Emilia i Marian Adamscy,
6. Stefania i Józef Szymańscy.

Dla par małżeńskich świętują-
cych 30 stycznia ten piękny jubile-
usz przygotowano drobny poczę-
stunek. Spotkanie przy stole było 
świetną okazją do wspomnień oraz 
rodzinnych opowieści.

Wszystkim parom gratulujemy 
pięknych, okrągłych rocznic życzy-
my kolejnych lat u boku ukochanej, 
drugiej połówki. OK 

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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1 lutego rozpoczęła się druga edycja 
przyjmowania wniosków na dofi -
nansowanie likwidacji starego pieca 
węglowego na inne proekologiczne 
źródło ciepła w budynkach lub loka-
lach mieszkalnych na terenie gminy 
Dopiewo. Dofi nansowanie dotyczy 
osób fi zycznych. Decyduje kolej-
ność wpływu wniosków. 

Wysokość dopłaty wynosi 70% 
kosztów poniesionych na wymianę 
starego pieca węglowego na inne 
proekologiczne źródło ciepła – nie 
więcej jednak niż 5 tys. zł. 

Stary pozaklasowy kocił węglowy 
może być wymieniony na ogrzewa-
nie gazowe, olejowe, elektryczne, 
pompę ciepła lub kocioł na paliwo 
stałe (kotły muszą spełniać warunki 
określone w regulaminie udzielania 
dotacji). Dotacja może być przezna-
czona na demontaż starego kotła 
węglowego, zakup i montaż nowego 
źródła ogrzewania oraz armatury 
niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania.

Co ważne, aby uzyskać dotację 
musi dojść do trwałej likwidacji do-
tychczasowego kotła węglowego. 

Wypłata pieniędzy może nastąpić 
dopiero po realizacji opisanej we 
wniosku zmiany systemu ogrzewania 
i po prawidłowym udokumentowa-
niu wykonanych prac i poniesionych 
kosztów. Dotacja nie będzie udzielana 
na urządzenia i materiały zakupione 
przed datą zaakceptowania wniosku, 
tzn.– przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć 
m.in.: dokument potwierdzający 
tytuł prawny do władania nierucho-
mością; zgodę pozostałych współ-
właścicieli (dotyczy współwłasno-

ści), dokumentację fotografi czną 
starego kotła węglowego. 

Wnioski można składać do 28. 
02. 2019 r. w Biurze Obsługi Klien-
ta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Le-
śna 1c, 62-070 w godzinach pracy 
urzędu. Datą złożenia wniosku jest 
dzień wpływu wniosku do Biura Ob-
sługi Klienta. Wniosek można zło-
żyć osobiście, przesłać pocztą lub za 
pośrednictwem platformy e-puap. 

Więcej na www.dopiewo.pl . 
Szczegółowych informacji udziela: 
Ewa Hejwosz, tel. 61 8905-395. 

Wymień stary piec!
Gmina Dopiewo dopłaci do wymiany starego pieca węglowego 
na proekologiczne źródło ciepła 

• Oto numer Telefonu Antysmo-
gowego – 722 323 362 – ob-
sługiwany przez Straż Gminną 
w Dopiewie. Prosimy o kontakt 
wszystkich, którzy stwierdzą na 
terenie gminy Dopiewo niepo-
kojące oznaki świadczące o zatru-
waniu powietrza: żółty, pomarań-
czowy lub bardzo czarny kolor 
dymu, nieprzyjemna woń.

Smog? Zadzwoń!

Osobowość Roku 2018
Jan Broda, wójt gminy Komorniki 
uzyskał nominację kapituły redakcji 
„Głosu Wielkopolskiego” do tytułu 
„Osobowość Roku 2018” w kate-
gorii Samorządność i Społeczność 
Lokalna.

Kapituła doceniła wkład w życie 
lokalnej społeczności, a w szczegól-
ności to, że wywiązał się z obietnic 
– powstały ulice na osiedlu Zielar-
skim w Plewiskach, nowe boisko, 
plac zabaw i alejki.

Głosowanie trwa do 13 lutego 
2019 r. do godz. 22:00 (szczegóły: 
https://gloswielkopolski.pl/p/kan-
dydat/jan-broda%2C423435/). Red 

Zapraszamy na 25 Bal Seledynowy, 
który odbędzie się 23 lutego w głów-
nym budynku Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu przy al. 
Niepodległości 10. Patronat objął 
„Nasz Głos Poznański”.

Organizatorami balu są Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu we 

współpracy z Fundacją Akademicką 
Gaudeamus Igitur i Korporacją Le-
chia. Tegoroczna edycja balu obę-
dzie się w konwencji polskich lat 70. 
i 80. Dochód z balu przeznaczony 
jest na cele charytatywne.

Informacje i podwójne zaproszenia 
w cenie 440 zł pod numerem tel. 790 
207 507 lub 603 755 301 lub adresem 
e-mail: biuro@balseledynowy.pl. Red

Bal Seledynowy
 NASZ PATRONAT

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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Uczestnicy spotkania otrzymali sporą 
dawkę niezwykle przydatnej wiedzy 
na temat podatków w 2019 roku, no-
wych rozwiązań dotyczących zarządu 
sukcesyjnego, RODO, porażki usta-
wy Prawo restrukturyzacyjne oraz 
o planowanych bardzo niekorzyst-
nych dla przedsiębiorców przepisach 
dotyczących ustawy o odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych. Mimo 
trudnych tematów i wielu zmian, któ-
re czekają przedsiębiorców w 2019 
roku spotkanie upłynęło w dobrej 
atmosferze, a dyskusje trwały jeszcze 
długo po zakończeniu ofi cjalnej czę-
ści spotkania. 

Jego gospodarz – prezes Andrzej 
Głowacki wspólnie z prezydentem 
WKK Pawłem Bugajnym oraz Hen-
rykiem Judkowiakiem – prezesem 
WKK serdecznie powitali licznie 
przybyłych członków klubu.

Następnie minutą ciszy uczczo-
no śmierć członków WKK: śp. dr 
Szczepana Gawłowskiego – prezy-
denta WKK w latach 2012–2017, 
prezesa zarządu fi rmy „Kreisel – 
Technika Budowlana” Sp. z o.o. 
oraz śp. Roberta Werle – prezesa 
zarządu „Automobilklubu Wielko-
polski”.

Witamy w WKK
W klubowym gronie powitano 

nowe osoby: Martę Ozgę i Łukasza 
Głowackiego – współwłaścicieli fi r-
my GO CONSULTING, Dariusza 

Krupę – właściciela Carrera Cars 
Team s.c. oraz Bartosza Królczyka – 
prezesa zarządu Akademia Pasyw-
na sp. z o.o.

Nowe jakości w podatkach 2019r.
Marzena Siemińska oraz Szymon 

Michałek z FIGURES Kancelaria 
Rachunkowa sp. z o.o. przedstawi-
li najważniejsze z punktu widzenia 
przedsiębiorcy zmiany w podatkach 
w 2019 roku. Mowa była m.in. o no-
wych zasadach rozliczania samo-
chodów osobowych wykorzystywa-
nych do działalności gospodarczej, 
nowej stawce podatku CIT (9%) 
oraz o skrócenie do 90 dni termi-
nów ulgi na złe długi oraz korekty 
VAT przez dłużników.

Zarząd sukcesyjny – nowe 
rozwiązania
Prezes Andrzej Głowacki opowie-

dział natomiast o nowych rozwiąza-
niach dotyczących sukcesji. Zachę-
cał, aby z wyprzedzeniem pomyśleć 
o procesie sukcesji w fi rmie, która 
dobrze zaplanowana i przeprowa-
dzona pozwala na wypracowanie 
satysfakcjonującego wszystkie stro-
ny rozwiązania.

Prezes Głowacki opowiedział też 
o interesującym projekcie fi nanso-
wanym przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości „Sukcesja 
w fi rmach rodzinnych” w ramach 
którego 90 fi rm z Wielkopolski 

(mikro, małe i średnie fi rmy rodzin-
ne) zostanie objętych wsparciem 
w postaci doradztwa: prawnego, 
fi nansowego, organizacyjnego 
oraz wsparcia psychologa biznesu, 
średnio 68 godz. dla każdej fi rmy. 
Efektem prac projektowych będzie 
strategia sukcesyjna. 

Ciekawe dla przedsiębiorców są 
też zapisy ustawy z 5 lipca 2018 r. 
o zarządzie sukcesyjnym przedsię-
biorstwem osoby fi zycznej. Zarząd 
sukcesyjny, czyli tymczasowy za-
rząd przedsiębiorstwem po śmier-
ci przedsiębiorcy wpisanego do 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, może 
być powołany za życia przedsiębior-

cy lub do dwóch miesięcy od dnia 
śmierci. Zarządca sukcesyjny wpi-
sany do CEiDG rozpoczyna pełnie-
nie swojej funkcji od dnia śmierci 
przedsiębiorcy. Dzięki temu zacho-
wana jest płynność działania przed-
siębiorstwa, ciągłość realizowanych 
kontraktów oraz kontynuacja umów 
o pracę.

Dlaczego RODO wymaga ciągłego 
doskonalenia
Wojciech Wysocki z Blue Ener-

gy sp. z o.o. przedstawił aktualne 
informacje dotyczące RODO. Przy-
pomniał o potrzebie aktualizacji 
rejestrów czynności przetwarzania 
oraz przestrzegał, aby przecho-

wywać dane przez okres nie dłuż-
szy, niż jest to niezbędne do celów, 
w których dane te są przetwarzane. 
Wspomniał też, iż kontrole UODO 
w 2019 obejmować będą głównie 
sektor publiczny, a także sektor 
zdrowia, szkolnictwa i zatrudnienia 
(pracodawcy – monitoring).

Porażka ustawy Prawo restruktu-
ryzacyjne
Prezes Andrzej Głowacki z przy-

krością przyznał, iż ustawa Prawo 
restrukturyzacyjne nie spełnia swo-
ich celów. Dzieje się tak głównie 
dlatego, iż przedsiębiorcy nadal 
składają wniosek o otwarcie postę-
powania restrukturyzacyjnego w sy-
tuacji niewypłacalności, brakuje też 
wsparcia fi nansowego w trakcie na-
prawy. 

Ustawa o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych
Mecenas Michał Babicz – ad-

wokat/ partner zarządzającego 
w kancelarii FILIPIAKBABICZ 
Kancelaria Prawna s.c., członek 
WKK opowiedział o planowanych 
zmianach dotyczących ustawy o od-
powiedzialności podmiotów zbioro-
wych, której przepisy najprawdopo-
dobniej wejdą w życie w tym roku. 
Niestety, zawiera ona szereg bardzo 
niekorzystnych zapisów dla przed-
siębiorców. KP

Styczniowe spotkanie członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału odbyło się na zaproszenie Andrzeja 
Głowackiego – członka zarządu WKK, prezesa fi rmy DGA SA – w biurowcu DELTA w Poznaniu 

Wiele zmian dla przedsiębiorców 

Dopiewo stawia na sport
Według najnowszych zaleceń Świa-
towej Organizacji Zdrowia, mini-
malna ilość aktywności fi zycznej, 
którą powinniśmy sobie dawkować 
dla zdrowia to 150 minut w tygo-
dniu. Bez względu na wiek płeć 
i pochodzenie. Patrząc na gminę 
Dopiewo pod tym właśnie kątem 
możemy śmiało powiedzieć, że jest 
to do zrealizowania przez wszyst-
kich mieszkańców. 

Oczywiście mogą tego dokonać 
wszyscy i wszędzie, ale dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie Marcin Napierała 
zachęca mieszkańców gminy. 

Szukając zajęć rekreacyjno-spor-
towych na mapie gminy Dopiewo 
rozpoczniemy od szkolenia dzieci 
i młodzieży w grach zespołowych, 
które w tym roku gmina dofi nanso-
wała na poziomie 400 tys. złotych. 

Klub Sportowy Korona Zakrze-
wo – piłka nożna, koszykówka. UKS 
Canarinhos Skórzewo, KS Orkan 
Konarzewo, GKS Dopiewo – piłka 
nożna dziewcząt i chłopców. UKS 
Pantery Dopiewo – piłka ręczna 
dziewcząt. Frisbee – można treno-
wać w klubie Brave Beavers z Dopie-
wa. Treningi odbywają się 2-3 razy 
w tygodniu i do tego dochodzą jesz-
cze weekendowe rozgrywki ligowe. 

Sporty indywidualne, do któ-
rych zaliczamy judo i karate można 

uprawiać w szkolnych salach spor-
towych w Dąbrówce i Skórzewie, 
żeglarstwo w Zborowie (UKS Grot 
Więckowice), szachy w Zakrzewie, 
taniec w Dąbrówce i Skórzewie. Te 
zajęcia również odbywają się w cy-
klach tygodniowych i na nie w ra-
mach dofi nansowania gmina prze-
kazała ok 70 tys. 

Poza zajęciami dla dzieci sport 
można uprawiać również na po-
ziomie seniorskim. Piłkarze biorą 
udział w rozgrywkach wojewódz-
kich w Dopiewie, Skórzewie i Kona-
rzewie. Na szczeblu centralnym w II 
lidze seniorek w piłkę ręczną grają 
Pantery z Dopiewa. Rozgrywki se-
niorskie gmina dofi nansowuje na 
poziomie ok. 200 tys. zł. Treningi 
odbywają się cyklicznie, a zawod-
nicy i zawodniczki trenują przynaj-
mniej 2 razy w tygodniu, a w week-
endy przeznaczają na rozgrywki 
ligowe. 

Oferta klubowa uzupełniona jest 
o działania GOSiR w Dopiewie. – 
To my organizujemy największe 
eventy ogólnodostępne dla wszyst-

kich, animujemy całe rodziny, zaj-
mujemy się szeroko rozumianą 
rekreacją – mówi dyrektor Marcin 
Napierała. – W 2019 roku zapla-
nowaliśmy wieloraką ofertę tak by 
trafi ć w upodobania mieszkańców. 
Już w lutym rozpoczynamy ogólno-
dostępny cykl 3 turniejów piłki noż-
nej na boiskach o trzech różnych 
nawierzchniach. 

23 marca GOSiR zaprasza na Ma-
raton Fitnessu do hali w Dopiewie. 
W ramach maratonu będą zajęcia 
jump shape na trampolinach, body 
ART oraz Zumba. Zapisy trwają, 
limit 100 uczestników, szczegóły na 
www.gosir.dopiewo.pl. 

14 kwietnia odbędzie się otwarty 
turniej siatkówki drużyn amator-
skich, a w ostatnią niedzielę maja 
(26.05.2019– po raz 9 bieg – o ko-
ronę Księżnej Dąbrówki i towarzy-
szące mu biegi dziecięce i młodzie-
żowe oraz marsz nordic walking. 
Patronat nad tą imprezą ma „Nasz 
Gos Poznański”. 

Na czerwiec zaplanowany jest 
międzynarodowy turniej p. noż-
nej oraz spływ kajakowy. 7 lipca 
i 4 sierpnia na Owocowej Plaży 
w Zborowie odbędą się imprezy 
pod nazwą Zborowo na sportowo. 
W ramach tych wydarzeń turniej 
siatkówki plażowej, turniej p. noż-
nej plażowej, animacje dla dzieci 

w wodzie i na brzegu, tańce latino, 
i zumba. 

W wrześniu planowana jest im-
preza skierowaną do kolarzy. Jeżeli 
uda się uzyskać wszelkie pozwole-
nia związane z zamknięciem drogi 
to 8 września odbędą się zawody 
kolarskie p.n. Eliminator Szosowy. 
Uczestnicy będą ścigać się w sys-
temie pucharowym na dystansie 5 
km. 

Październik to czas na Igrzyska 
przedszkolaków gminy Dopiewo – 
ZEUSKI 2019 oraz bardzo atrak-
cyjny Cross Duathlon Żarnowiec. 
(bieg + rower + bieg). 

W listopadzie fi nał turnieju 
trzech boisk na orliku a w grudniu 
początek XIX Grand Prix Orlików 
i Żaków w piłce nożnej oraz otwarte 
turnieje tenisa stołowego i badmin-
tona. 

– 150 minut sportu tygodniowo 
w gminie Dopiewo jest naprawdę 
do zrealizowania – przekonuje Mar-

cin Napierała, który jest tego przy-
kładem. Do wyżej wymienionych 
przedsięwzięć trzeba dodać ofertę 
prywatnych siłowni, sal CROSS-
FITT-owych, trenerów personal-
nych, różnych form aerobowych, 
PARK RUN Dąbrówka (bezpłatny 
cotygodniowy bieg na 5 km w każ-
dą sobotę o g. 9.00 – przyp. redak-
cja NGP). Do tego wszystkiego 
dochodzą rajdy piesze i rowerowe 
organizowane przez organizacje 
turystyczne m.in. PTTK Pędziwia-
try Dopiewo czy Rady Sołeckie. 
Ogólnodostępne siłownie zewnę-
trze w każdej miejscowości, boiska 
wielofunkcyjne, szlaki rowerowe, 
przyszkolne hale i sale sportowe, 
które można wynająć również indy-
widualnie. Niedaleko jest również 
na pływalnie. 

Wszystko dla mieszkańców 
gminy Dopiewo chcących zadbać 
o swoje zdrowie poprzez aktywność 
fi zyczną. Red 
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Prezydent WKK Paweł Bugajny (z lewej), gospodarz spotkania prezes An-
drzej Głowacki (w środku) oraz Henryk Judkowiak, prezes WKK, powitali 
licznie przybyłych na spotkanie członków klubu. 

150 minut w tygo-
dniu to minimum 
aktywności



13
NR 152 / 4 LUTEGO 2019

ROZMAITOŚCI

14 lipca 1984 roku po raz pierwszy 
do programu Spartakiady wprowa-
dzony został triathlon. Na miejsce 
zawodów wyznaczono podpoznań-
ski Kiekrz! Na starcie stanęło 137 
zawodników, w tym trzy kobiety. 
Dystans, jaki mieli do pokonania, 
to 1500 m pływania, 50 km jazdy na 
rowerze i 20 km biegu. 

14 lipca 2019 roku, po 35 latach, 
triathlon powraca do Kiekrza! Po-
mysłodawcą jubileuszowych zawo-
dów jest Piotr Nowak, prezes spółki 
Vector z Tarnowa Podgórnego. 

– Po 35 latach chcemy wrócić do 
korzeni polskiego triathlonu i zor-
ganizować imprezę na historycznym 
(niestandardowym) dystansie: 1,5 
km pływanie, 50 km rower, 20 km 
bieg – zdradza Piotr Nowak. – Mia-
steczko zawodów znajdować się 
będzie w kultowym miejscu nad Je-
ziorem Kierskim, w byłym Ośrodku 
Szkoleniowym Policji, gdzie infra-
struktura obiektu doskonale odzwier-
ciedla tamte czasy i pozwoli uczestni-

kom przenieść się o 35 lat wstecz.
Ambasadorem jubileuszowych 

zawodów został Jerzy Górski, triath-
lonista, mistrz świata w podwójnym 

Ironmanie, bohater fi lmu „Najlep-
szy”. Przypomnijmy, że Jerzy Gór-
ski przez 14 lat (w latach 1969-82) 
był narkomanem. Z nałogu wyszedł 

dzięki sportowi. W 1995 roku, po 
wielu latach starań, spełnił marze-
nie: ukończył zawody Ultraman na 
Hawajach. To 10 kilometrów pływa-

nia, 421 jazdy na rowerze i podwójny 
maraton! 

– W pierwszych zawodach w Kie-
krzu nie startowałem, dopiero trzy 
lata później i wywalczyłem brązowy 
medal – wspomina Jerzy Górski. – 
Triathlon uprawiam od 34 lat i ko-
cham go. Chciałbym wystartować 
14 lipca w Kiekrzu. 

Swój udział zapowiedziało wielu 
uczestników pierwszych historycz-
nych zawodów, wśród nich Jarosław 
Łabus i Piotr Sauerland. Wystarto-
wać będzie mogło ok. 800 zawod-
ników. Do pokonania będą mieli 
„Historyczny dystans” (1500 m 
– pływanie, 50 km – jazda na rowe-
rze, 20 km – bieg), do wyboru będzie 
także dystans pod nazwą „Pierwsze 
kroki w triathlonie” (400 m – pływa-
nie,10 km – jazda na rowerze, 3 km 
– bieg) oraz „Duathlon kids” – dy-
stans dobrany do kategorii wiekowej. 

Patronat nad zawodami objął 
„NGP”. Szczegóły imprezy na: www.
triathlonkiekrz.pl. Lech

Kiekrz, tu zaczęła się historia…
14 lipca, dokładnie 35 lat od pierwszego w Polsce triathlonu, który odbył się 

w Kiekrzu, zaplanowano w tej miejscowości jubileuszowe zawody

Wielkopolska Powstaniem stoi! 21 nowych mieszkań 
komunalnych w JasinieRok 2018 i 2019 to lata szczególne 

dla Polski, związane z obchodami 
100-lecia odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości oraz wybuchu 
i zakończenia zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego. 

100 lat temu Wielkopolanie 
chwycili za broń, by po kilku 
miesiącach walk doprowadzić do 
włączenia kolebki państwa pol-
skiego w skład odradzającej się 
Rzeczypospolitej. 16 lutego 1919 
roku w zajętym przez francuskie 
wojska niemieckim mieście Tre-
wir podpisano traktat rozejmowy 
pomiędzy Ententą i Republiką 
Weimarską. Zawarto w nim m.in. 
postanowienia dotyczące zakoń-
czenia Powstania Wielkopolskie-
go. Niemców zobowiązano do 
zaprzestania działań wojennych 
przeciw Polakom, wytyczono tak-
że linię demarkacyjną.

Chcąc upamiętnić setną rocznicę 
zakończenia walk powstańczych, 
zapraszamy na uroczyste odsłonię-
cie tablicy pamiątkowej w hołdzie 
Powstańcom Wielkopolskim z gmi-
ny Czerwonak walczącym o niepod-
ległą Polskę w latach 1918-1919. 
Uroczystość odbędzie się 18 lutego 
o godzinie 15 przy muralu Powstań-

ców Wielkopolskich na ulicy Leśnej 
6 w Czerwonaku.

Jednocześnie informujemy, że 
przygotowywana lista powstańców 
z terenu gminy, których nazwiska 

pojawią się na tablicy pamiątkowej, 
nie jest listą zamkniętą. W przyszło-
ści będzie można do niej dopisywać 
nazwiska ustalone w następnych 
latach. DM 

W podswarzędzkim Jasinie przy ul. 
Wrzesińskiej 156, obok oddanego 
do użytku w ubiegłym roku budyn-
ku z 27 mieszkaniami komunalnymi 
i socjalnymi, wybudowany zostanie 
drugi, w którym zaprojektowano 21 
mieszkań. 

Inwestorem jest Swarzędzkie 
Towarzystwo Budownictwa Spo-

łecznego. Wykonawcą wyłonionym 
w przetargu nieograniczonym bę-
dzie PPUiH „Agrobex” sp. z o.o. 
z Poznania. Koszt tej inwestycji to 
3,73 mln zł, a termin zakończenia 
robót budowlanych ustalono na 12 
miesięcy. 

Umowa w tej sprawie podpisana 
została 29 stycznia. MW

 NASZ PATRONAT
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Na zdjęciu podczas spotkania w tarnowskiej kręgielni Vector Piotr Nowak, Iwona Majewska (wiceprezes Vec-
tora), Piotr Sauerland, Jarosław Łabus i Jerzy Górski.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Na uczestników czekają duże zmia-
ny, gdyż po raz pierwszy wydarzenie 
przybierze formę dwudniowego fe-
stiwalu, a główne dystanse – Półma-
raton i Pogoń za Lwem, czyli bieg 
na 10 km, odbędą się wieczorem. 
Niezmiennie, impreza będzie mia-
ła również wymiar pozasportowy 
– dzięki rodzinnemu EXPO LWA 
z atrakcjami dla każdego. Patronat 
od pierwszej edycji zawodów spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. 

Duże zmiany
Największą zmianą tegorocznej 

edycji jest wydłużenie imprezy do 
dwudniowego Festiwalu Biegu Lwa 
oraz przeniesienie głównych biegów 
na późniejszą porę. 18 maja po raz 
pierwszy odbędzie się wieczorny 
półmaraton (start o godz. 20) oraz 
Pogoń za Lwem, czyli bieg na dy-
stansie 10 km (start o godz. 18:00). 
Jest to dobra informacja dla tych, 
którym doskwierał upał w poprzed-
nich edycjach. Obydwa biegi odbę-
dą się na atestowanych trasach. Na 
niedzielę przygotowana jest rywa-
lizacja najmłodszych uczestników, 
czyli Biegi Lwiątek.

Limity miejsc i opłaty startowe
Podczas Biegu Lwa liczba miejsc 

jest ograniczona. W najbliższej 
edycji będzie wynosić odpowiednio 
1750 uczestników na półmaraton 
oraz 1250 osób na bieg na dystansie 
10 km. 

Opłaty startowe są uzależnione 
od momentu zapisu. Pierwsze 750 

osób, które zapiszą się na półmara-
ton zapłacą 69 zł, 750 kolejnych bie-
gaczy – 79 zł, a ostatnie 250 miejsc 
będzie kosztować 89 zł. W Pogoni za 
Lwem opłaty to 49 zł dla pierwszych 
500 zawodników, 59 zł dla kolejnych 
500 oraz 69 zł dla tych, którzy zdecy-
dują się na start najpóźniej.

Pozostałe konkurencje
Bieg Lwa to wydarzenie nie tyl-

ko dla dorosłych. Jak co roku nie 
zabraknie zawodów dla najmłod-
szych, którzy będą mogli uczestni-
czyć w Biegu Lwiątek. Limit 1000 
zawodników oznacza, że to jedna 

z największych imprez sportowych 
dla dzieci w Polsce!

Bieg Lwa organizowany jest 
z myślą o całych rodzinach, dla któ-
rych odbędzie się Sztafeta Pokoleń 
(3x400m). Natomiast uczniowie 
z pobliskich szkół oraz przedstawi-
ciele fi rm będą mieli okazję rywali-
zować w Sztafetach Szkolnych i Fir-
mowych. Tradycyjnie, na biegach 
można spodziewać się niepowta-
rzalnej atmosfery wielkiego święta 
sportowego, którą tworzą kibice.

Zapisy do sztafet ruszą w mar-
cu, natomiast do Biegu Lwiątek – 
w kwietniu.

Moc atrakcji
Festiwal Biegu Lwa to więcej niż 

bieganie. EXPO Lwa co roku za-
pewnia wiele atrakcji, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Uczestnicy 
będą mogli skorzystać ze stref spor-
towych, artystycznych oraz relaksu 
dla dzieci i dorosłych. W tym roku, 
zawody drwali Lion’s Trophy przy-
niosą jeszcze więcej emocji, gdyż 
będą one częścią eliminacji do Mi-
strzostw Europy. Mityng Lekkoatle-
tyczny i coroczny Zlot Foodtrucków 
serwujących dania z całego świata 
zadbają, aby Bieg Lwa był niezapo-
mnianym przeżyciem dla każdego!

Zapisy do Biegu Lwa są dostępne 
od 31 stycznia na stronie www.bie-
glwa.pl. Wiele ciekawostek pojawia 
się na profi lu imprezy na facebooku. 
Warto wspomnieć, że już wkrótce, 
bo 7 lutego ruszy rejestracja na Tria-
thlon Lwa zaplanowany na 8 czerw-
ca w Lusowie. 

31 stycznia rozpoczęły się zapisy do ósmej edycji Biegu Lwa. Zawody odbędą się 18-
19 maja w Tarnowie Podgórnym 

Rozpoczęły się zapisy do Biegu Lwa! 
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Stypendia sportowe

Po raz dziesiąty wójt gminy Tarno-
wo Podgórne przyznał stypendia 
sportowe dla zawodników osiąga-
jących wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym. Wśród stypen-
dystów jest m.in. Julita Jagodziń-
ska, mistrzyni Europy juniorów 
i młodzieżowców w sprincie druży-
nowym w kolarstwie torowym.

– Cieszę się, że jako samorząd 
możemy wspierać sportowe pasje 
mieszkańców – podkreślał wójt Tar-

nowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Jesteśmy dumni z osiągnięć mło-
dych sportowców, którzy dzięki de-
terminacji, konsekwencji i ciężkim 
treningom promują również naszą 
gminę na krajowych i międzynaro-
dowych arenach.

Uroczystość odbyła się 28 stycz-
nia w Urzędzie Gminy w Tarnowie 
Podgórnym. W 2019 roku stypendia 
otrzyma 25 osób reprezentujących 
następujące kluby: UKS Baranowo 
i AZS UM Łódź (badminton), Klub 

Karate Samuraj, Klub Kolarski Tar-
novia, KS Alfa Vector i OSiR Vector 
(kręglarstwo klasyczne), UKS Atlas 
Tarnowo Podgórne (taekwondo 
olimpijskie), WKS Grunwald Po-
znań i AZS Poznań (tenis ziemny) 
oraz Żeglarski Międzyszkolny Klub 
Sportowy Poznań i JACHT Klub 
Wielkopolski Poznań.  

Łączna kwota, która przeznaczo-
na w tarnowskim gminnym budże-
cie na ten cel, wynosi ponad 90 tys. 
zł. ARz (info: OSiR)

 NASZ PATRONAT

Justyna 
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl



15
NR 152 / 4 LUTEGO 2019

#ŻUŻELWPOZNANIU

FO
T.

 M
A

R
E

K
 S

U
R

D
Y

K
 

Celem Power Duck Iveston PSŻ Po-
znań, zespołu nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
na najbliższy sezon jest awans do 1. 
Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Za taki 
wynik odpowiedzialność na swoje 
barki wezmą zawodnicy w żółto – 
czarnych kevlarach. Kto w tym roku 
będzie w nich startował? Czas po-
znać sylwetki osób, których będzie-
my dopingować na stadionie przy 
Warmińskiej 1.

Od niego trzeba zacząć. Marcel 
Kajzer – kapitan poznańskich Skor-
pionów związał się z klubem w 2017 
roku, czyli w roku reaktywacji spe-
edway’a w Poznaniu. Ostatni sezon 
był dla niego przełomowy, notując 
jeden z lepszych, jeżeli nie najlep-
szy wynik w swojej karierze. Nie 
umknęło to uwadze miejscowej pu-
bliczności, która w głosowaniu na 
„Skorpiona Roku” właśnie Kajzero-
wi wręczyła wspomnianą nagrodę. 

Damian Dróżdż powraca do Po-
znania, gdzie zawsze notował dobre 
występy. Najpierw zachwycał jako 
junior Betard Sparty Wrocław, któ-
ra korzystała ze stadionu w Pozna-
niu w 2016 roku, teraz znów zawita 
na Golęcin – tym razem w roli w roli 

„gościa”. Po słabym poprzednim 
sezonie we Wrocławiu, w którym 
zaliczył epizodyczny występ, posta-
nowił zmienić otoczenie. Związał 
się z ekstraligowym Włókniarzem 
Częstochowa, a wykorzystując prze-

pis o gościu postanowił wspomóc 
drugoligowy PSŻ. Wiele znaków na 
niebie i ziemi może świadczyć, że 
będzie częstym bywalcem na torze 
w lasku golęcińskim. 

Marcin Nowak – kolejny as w talii 

Tomasza Bajerskiego. W ubiegłym 
sezonie w barwach Startu Gniezno 
wykręcił średnią równą 1,66 pkt./
bieg, co czyni jego czwartą siłą Star-
tu Gniezno i 27. całej 1. Nice Pol-
skiej Ligi Żużlowej na salony której, 

wespół z pozostałymi zawodnikami 
chce wprowadzić PSŻ Poznań. 

Junior Marek Lutowicz jest do-
brze znany miejscowej publiczności. 
Choć blisko było, aby zakończył ka-
rierę, to na szczęście tego nie zrobił 
i za namową Marcela Kajzera wrócił 
w ubiegłym sezonie do regularnych 
startów. Wychowanek leszczyńskiej 
Unii miał w 2018 roku kilka uda-
nych występów. Warto przywołać 
chociażby jego 8-punktową zdo-
bycz przed poznańską widownią 
w meczu z KSM Krosno. W pozo-
stałych spotkaniach także solidnie 
wspomagał drużynę. W tym sezonie 
jego punkty będą jeszcze bardziej 
potrzebne niż kiedykolwiek to miało 
wcześniej miejsce.

Zachęcamy równocześnie do za-
kupu karnetów na rundę zasadniczą 
sezonu 2019! Ceny już od 6 złotych! 
Więcej na www.pszpoznan.com.pl . 

Oni powalczą o awans do I ligi!
Przedstawiamy kadrę Power Duck Iveston PSŻ Poznań – zawodnicy krajowi

Michał 
Lewandowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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