
INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
W TYM NUMERZE D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y  S T R .  1 4 — 1 6BE
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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!

LUDZIE ZE STALILUDZIE ZE STALI
– Stworzyliśmy rzecz unikatową, której nikt inny nie robi – prawdziwy triathlon zimowy – Stworzyliśmy rzecz unikatową, której nikt inny nie robi – prawdziwy triathlon zimowy 
z pływaniem w lodowatym jeziorze bez pianek i elementów ocieplających – mówi Arkadiusz z pływaniem w lodowatym jeziorze bez pianek i elementów ocieplających – mówi Arkadiusz 
Święcicki, mistrz i dwukrotny wicemistrz Polski w Triathlonie Ekstremalnym Steelman.Święcicki, mistrz i dwukrotny wicemistrz Polski w Triathlonie Ekstremalnym Steelman. STR. 9STR. 9
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2 KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Głównym celem konkursu jest 
pomoc wyróżniającym się małym 
i średnim przedsiębiorstwom oraz 
start-upom w budowaniu trwa-
łej pozycji na rynku. Umożliwia 
im zaprezentowanie swojej ofer-
ty szerokiemu gronu partnerów 
i potencjalnych klientów. Promuje 
i upowszechnia przykłady udanych 
wdrożeń innowacyjnych produk-
tów, usług lub technologii.

Jak pokazują przykłady liderów 
z wcześniejszych edycji, udział 
w konkursie naprawdę się opłaca. 
Zwycięzcy i wyróżnieni stają się bar-
dziej rozpoznawalni na rynku, są też 
zapraszani do udziału w krajowych 
i zagranicznych konferencjach, tar-
gach czy misjach gospodarczych. 
Oprócz tytułu, dyplomu oraz sta-
tuetki laureaci otrzymują również 
nagrody dodatkowe ufundowane 
przez sponsorów. Ich łączna pula to 
około 180 tysięcy zł.

Wydarzenie to na stałe wpisało 
się w kalendarz gospodarczy regio-

nu. Organizatorzy liczą na udział 
fi rm, które notują sukcesy na rynku, 
posiadają ciekawą ofertę oraz rze-
telnie wywiązują się ze swoich zo-
bowiązań, cechują się przedsiębior-
czością, działalnością społeczną. 
Stając się liderami gospodarczymi 
regionu, promują jednocześnie po-
wiat i miasto. 

– Naszą rolą jest nie tylko stwo-
rzenie przedsiębiorcom optymal-
nych warunków do rozwoju, lecz 
także wyszukiwanie najlepszych 
z nich – promowanie ich oraz poka-
zywanie szerokiemu gronu odbior-
ców – zaznacza Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Przyznając 
tytuł lidera, chcemy nie tylko wy-
różnić wzorowo prosperujące fi rmy, 
ale też wskazać tych, którzy najle-
piej radzą sobie na rynku, z których 
warto brać przykład i naśladować. 
Chcemy chwalić się najlepszymi. 
Przez 15 lat trwania konkursu tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości” otrzymało już ponad 90 

fi rm, które wspaniale reprezentują 
powiat poznański i Poznań w Polsce 
i na świecie. Stają się tym samym 
jego najlepszymi ambasadorami – 

dodaje starosta, który w tym roku 
pełni funkcję zastępcy przewodni-
czącego kapituły.

Organizatorami konkursu są sta-

rosta poznański i prezydent miasta 
Poznania. Formularze i szczegóło-
we informacje dostępne są na stro-
nie: www.lidermsp.poznan.pl. KK

180 tys. zł dla liderów 
przedsiębiorczości 
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Ubiegłoroczni laureaci ze starostą poznańskim Janem Grabkowskim i wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim.

Największy producent sushi w Polsce, wynalazcy rewolucyjnego urządzenia telemedycznego, twórca Yanosika 
– to tylko niektórzy z niemal stu dotychczas wyróżnionych w konkursie „Poznański Lider Przedsiębiorczości”. 
Głównym jego celem jest promocja najlepszych fi rm z Poznania i powiatu poznańskiego, zaliczanych do sektora 
MŚP, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i motywację dla innych. Zachętą dla 
uczestników może być informacja, że pula nagród w tegorocznej edycji to niemal 180 tysięcy złotych!

Jak gotowali Indianie?
Gulasz wołowy z Morretes albo rybny 
po kapiszabsku, rolada z podbrzusza 
wieprzowego faszerowana kiełbasą, 
tapioka czy banany po franciszkańsku 
to typowe dania kuchni brazylijskiej, 
które kusiły zapachem w Zespole Szkół 
nr 1 w Swarzędzu. Janete Marcelino, 
szefowa kuchni jednego z najbardziej 
ekskluzywnych hoteli w Kurytybie, 
szkoliła uczniów klas gastronomicz-
nych w ramach projektu „Brazylia od 
kuchni”. Tegoroczne przedsięwzięcie 
to kontynuacja cyklu imprez prowa-
dzonych od 2008 roku w szkołach po-
wiatu poznańskiego dzięki współpracy 
z partnerskim samorządem São José 
dos Pinhais w Brazylii. 

Przygotowanie każdego dania 
poprzedziła krótka prezentacja jego 
historii. Niektóre potrawy były wyjąt-
kowo pracochłonne, jednak wszyst-
kie zachwyciły zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli czuwających nad 
przebiegiem lekcji gotowania. Duża 
w tym zasługa pani Marcelino, która 
uwielbia młodzież i świetnie się czuła 
pracując z uczniami. A oni wyraźnie 
odwzajemnili tę sympatię. – Jestem 
pozytywnie zaskoczona, że młodzi lu-
dzie w Polsce chcą uczyć się gotować. 
Nieczęsto się to spotyka w innych 
krajach, np. w mojej ojczyźnie – po-
wiedziała szefowa kuchni z Kurytyby.

Na lekcjach pojawił się również 
Tomasz Łubiński, wicestarosta po-

znański, który osobiście nadzorował 
przygotowanie jednej z potraw. Wi-
cestarosta pochwalił młodych ku-
charzy za zaangażowanie. Podkreślał 
też, że uczniowie szkoły w Swarzędzu 
mieli wyjątkową okazję zdobywania 
nowych umiejętności i przygotowa-
nia „egzotycznych” smakołyków pod 
okiem szefowej kuchni z renomowa-

nej restauracji. – Kuchnia brazylijska 
jest pyszna i aromatyczna. W Polsce 
otwiera się coraz więcej lokali z ta-
kimi daniami w ofercie. Dlatego tak 
ważne jest, aby młodzież, która wią-
że swoją przyszłość z gastronomią, 
poznawała nowe kultury i smaki – 
dodał wicestarosta.

Kuchnie regionalne oraz świata 
są częścią programu realizowane-
go przez klasy technikum gastro-
nomicznego ZS nr 1 w Swarzędzu. 
Tegoroczny projekt był drugim tego 
typu wydarzeniem. Pierwszy, pod 
nazwą „Brazylijskie smaki”, przy 
współpracy z Miriam Amoretti, re-
stauratorką i szefową kuchni z São 
José dos Pinhais, przeprowadzony 
został w 2015 roku. HP
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Janete Marcelino oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, wraz 
z uczniami ZS nr 1 w Swarzędzu.

Wygraj czujkę czadu  — 
siódma edycja akcji
Do końca marca potrwa konkurs 
powiatu poznańskiego oraz Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu „Czujka tlenku 
węgla może uratować Twoje życie”. 
– To już siódma edycja akcji, mają-
cej na celu rozpropagowanie insta-
lowania w domach czujki tlenku wę-
gla. Przez te lata rozdaliśmy tysiące 
takich urządzeń. Na każdym kroku 
promujemy hasło „Bezpieczny po-
wiat” i wychodzimy z założenia, że 
to bardzo cenna inicjatywa. Tym 
bardziej, że w okresie zimowym cały 
czas dochodzi do zatruć tlenkiem 
węgla – mówi starosta poznański, 
Jan Grabkowski. 

Czujka to najtańszy, a także naj-
prostszy sposób na zabezpieczenie 
domu oraz rodziny przed czadem, 
który jest gazem bezbarwnym, 
bezwonnym i, co najgorsze, silnie 
trującym. Nie bez powodu zresztą 
nazywany jest „cichym zabójcą”. 
Można się jednak przed nim sku-
tecznie bronić, instalując właśnie 
czujnik, który zagrożenie zatruciem 
wykrywa już we wczesnej fazie i, 
wydając głośny sygnał dźwiękowy, 
ostrzega przed czyhającym nie-
bezpieczeństwem. Warto więc ta-
kie małe urządzenie zamontować 
w swoim domu. Jak je zdobyć? Wy-

starczy wziąć udział w konkursie. 
– Jest on skierowany do miesz-

kańców powiatu poznańskiego, 
którzy prawidłowo wypełnią za-
mieszczoną na naszej stronie in-
ternetowej ankietę. Do tej pory 
napłynęło ponad pół tysiąca takich 
zgłoszeń. Spośród poprawnych od-
powiedzi, a takich jest zdecydowana 
większość, co dwa tygodnie loso-
wanych jest dziesięć czujek – mówi 
Paweł Kurosz, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu. 

Regulamin konkursu jest dostęp-
ny na stronie www.powiat.poznan.pl 
TS

Fantastyczna kom-
binacja smaków 
powstała dzięki 
składnikom lokalnej 
kuchni indiańskiej 
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Od 4 marca bieżącego roku w ca-
łym kraju ruszy system wydawania 
tzw. e-dowodów, czyli dokumentów 
z tzw. warstwą elektroniczną. Od 
strony wizualnej e-dowód będzie 
przypominał aktualny dokument, 
jednak we wnętrzu znajdzie się chip, 
w którym zawarte będą m.in. dane 
identyfi kacyjne. 

Według Ministerstwa Cyfryzacji 
e-dowód ma być bezpiecznym i bez-
płatnym narzędziem do komunika-
cji elektronicznej z administracją, 
w dalszej perspektywie ze służbą 
zdrowia i podmiotami komercyjny-
mi.

Dokument w sposób jednoznacz-
ny będzie potwierdzał tożsamość 
obywatela. Ma służyć do jego uwie-
rzytelnienia w e-usługach admini-
stracji publicznej i do podpisywania 
dokumentów elektronicznych. Oso-
by, które nie będą chciały jednak ko-
rzystać z funkcjonalności warstwy 
elektronicznej, będą mogły wyko-
rzystywać e-dowód dokładnie tak, 
jak dokument bez warstwy. 

W kórnickim ratuszu zainsta-
lowano nowe oprogramowanie, 
urzędnicy Wydziału Spraw Oby-
watelskich przeszli cykl szkoleń 

i w porozumieniu z Ministerstwem 
Cyfryzacji przeprowadzili testową 
procedurę wydania dokumentu. 
Działania te cieszyły się sporym za-
interesowaniem urzędników z gmin 
sąsiednich, którzy jako obserwato-
rzy odwiedzili Kórnik, aby zapoznać 
się z nowymi procedurami. Kolejne 
działania testowe w Kórniku już 
niebawem. Swoją obecność zade-
klarowali przedstawiciele kolejnych 
urzędów. 

Dodajmy, że nie ma obowiązku 
wymiany dowodu na nowy. Będzie 
ona następowała naturalnie przy 

upływie terminu ważności doku-
mentu. Oczywiście jeśli ktoś chce, 
może zgłosić się szybciej i złożyć 
wniosek o e-dowód. Sam proces 
składania wniosku znacząco się nie 
zmieni. Nie zmieniają się też zasady 
robienia zdjęcia do dowodu. 

Cały proces wymiany przewidzia-
ny jest na 10 lat.

Kórnik testuje e-dowody
Urząd Miasta i Gminy Kórnik, jako jeden z 50 w Polsce, został 
wytypowany do testowania nowych dowodów osobistych
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

O tej porze roku w wielu miejsco-
wościach nastąpiło to, czego można 
było się spodziewać. Z powodu do-
datnich temperatur drogi gruntowe 
spływają błotem. Mieszkańcy nie-
których osiedli czy miejscowości na-
rzekają na opłakany ich stan. Skarżą 
się, że z ledwością dojeżdżają sa-
mochodami do domów, a przejście 
pieszo do sklepu czy z dzieckiem na 
spacer jest praktycznie niemożliwe.

– Sprawa dróg jest w tej chwili 
najbardziej paląca – przyznaje bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak. – W miarę posiadanych 
środków staramy się utwardzać 
drogi gruntowe, będące własnością 
gminy. Niestety, ceny usług budow-
lanych drastycznie wzrosły i nadal 
rosną.

Gmina partycypuje też w kosz-
tach budowy ścieżek pieszo rowe-
rowych przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych, po to, by ułatwić 
i przyspieszyć ich realizację na jej 
terenie.

Innym z problemów występu-
jącym podczas zimowych dni jest 
smog.

– Wspieramy ogrzewanie gazo-
we, bo gmina jest niemal w całości 
zgazyfi kowana – mówi burmistrz. – 
Dofi nansowujemy wymianę pieców 
węglowych na gazowe. Jednocze-
śnie na terenie gminy działają mier-
niki, badające jakość powietrza. 
Obserwując te pomiary widzimy, że 
stan powietrza jest optymalny w po-
równaniu z podpoznańskimi miej-
scowościami. Lech 

Błoto i smog 

NASZGLOS
POZNANSKI.PL 

I JUŻ WSZYSTKO 
 WIESZ...
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Przygotowując się do tej rozmowy 
słyszałem skargi mieszkańców 
i urzędników na Pana… 

— Hmm…?

Narzekają, że bardzo trudno jest 
się z Panem umówić na rozmowę?

— Przyznam, że… mają rację. Do 
mojego gabinetu ustawiają się 
bowiem kolejki. To dla mnie duże, 
ale bardzo pozytywne zaskocze-
nie, że zarówno mieszkańcy, jak 
i pracownicy urzędu, chcą ze mną 
dyskutować o sprawach gminy. 
Z każdym rozmawiam. Kolejki 
wynikają z ogromnej liczby spraw, 
które trzeba załatwić na „już”, 
a najlepiej na „wczoraj”.

Od zaprzysiężenia Pana na bur-
mistrza minęły nieco ponad dwa 
miesiące. Jaki to był czas? Coś 
jeszcze Pana zaskoczyło? 

— Mam doświadczenie w pracy 
w samorządzie województwa 
wielkopolskiego, więc spodziewa-
łem się tego co mnie czeka, choć 
oczywiście funkcja burmistrza ma 
swoją specyfi kę i wiąże się z innymi 
relacjami z mieszkańcami. Przede 
wszystkim spłynęło na mnie – nie-
mal lawinowo – wiele spraw, które 
należy pilnie rozwiązać. 

Moim zdaniem najpilniejszy do 
rozwiązania dla mieszkańców, 
ich zdrowia, jest problem smogu. 
Jakie działania podejmie Pan, by 
powietrze w bukowskiej gminie 
było czystsze? 

— W urzędzie mamy pracownika 

przeszkolonego i uprawnionego 
do przeprowadzania kontroli na 
posesjach, gdzie zachodzi podej-
rzenie, że spalane są odpady. Były 
kontrole, które jednak nie wykazały 
nieprawidłowości. Chcemy przede 
wszystkim położyć akcent na 
informację i edukację mieszkańców, 
by wiedzieli czego nie wolno spalać. 
Zanim będziemy kontrolować 
mieszkańcy powinni wiedzieć czego 
od nich się wymaga. Zamierzamy 
też skorzystać z rządowego pro-
gramu antysmogowego. Kontynu-
ujemy program dofi nansowania 
wymiany pieców przez mieszkań-
ców. Ponadto planujemy wdrożyć 
program wymiany źródła ogrzewa-
nia w zasobie komunalnym. Mamy 
64 mieszkania, z których 
aż 35 ogrzewanych 
jest węglem. Wkrótce 
zatrudnimy także peł-
nomocnika burmistrza 
do walki ze smogiem. 
Nikt wcześniej w gminie 
w tym temacie tyle nie 
zrobił.

U progu swojej kadencji 
musi Pan realizować bu-
dżet na 2019 rok, którego 
projekt przygotował Pana 
poprzednik. Ile wynoszą 
dochody? 

— Dochody zaplanowano 
w wysokości niemal 64 milionów 
złotych. 

Mieszkańców najbardziej in-
teresują wydatki na inwesty-
cje. W jakiej kwocie zostały 
zaplanowane?

— To ponad 12 milionów złotych, 
ale to ulegnie zmianie, bo spo-
dziewam się, że nie otrzymamy 
dofi nansowania na rewitalizację 

budynku po dawnej szwalni „Buko-
wianki”. 

Proszę wymienić najważniejsze 
inwestycje zaplanowane na ten 
rok?

— Przygotowujemy się do budowy 
węzła przesiadkowego przy dworcu 
PKP. Jest to wielomilionowa inwe-
stycja długo już wyczekiwana przez 
mieszkańców. W planach jest m. 
in. także rozbudowa Domu Kultury 
w Kalwach, modernizacja pałacu 
w Dobieżynie, budowa ścieżki edu-
kacyjnej w Parku Harcerza, placu 
zabaw w Wielkiej Wsi i rozbudowa 

bazy treningowej na boisku 
w Niepruszewie. Mam 

nadzieję, że dojdzie również 
do modernizacji drogi 

Szewce – Dobieżyn. 

Na jakim etapie 
jest budowa węzła 
przesiadkowego 

i ścieżki pieszo-
rowerowej do 

Szewc? Jaki 
jest harmo-
nogram tej 
inwestycji?

— Trwa-
ją prace 

projektowe. 
Jestem po kilku 

spotkaniach z pro-
jektantami i przedstawi-
cielami PKP. Niebawem 
radnym i szerszej opinii 
przekażę informacje 
na ten temat. Co do 
ścieżki do Szewc, to 
zadanie powiatu, 

gmina realizować tu będzie tylko 
oświetlenie. 

Zapytam jeszcze o przebudowę 
płyty rynku, która jest przez 
mieszkańców wyczekiwana. 
Kiedy to centralne miejsce gminy 
zostanie wyremontowane?

— Był projekt remontu rynku, 
ale uważam, że nie został on 
w odpowiedni sposób skonsulto-
wany z mieszkańcami. Chciałbym 
w pierwszej kolejności zlecić prace 
archeologiczne. Jeśli okaże się, 
że odkryte zostaną na przykład 
fundamenty dawnego ratusza, to 
w odpowiedni sposób należałoby je 
zabezpieczyć i wyeksponować. Co 
do samego projektu modernizacji 
rynku należałoby ogłosić konkurs 
i wybrać najlepszy pomysł, a sam 
projekt skonsultować z mieszkań-
cami. To kosztowna inwestycja, 
dlatego chcemy się do tego dobrze 
przygotować.

W wyborach samorządowych 
Pana komitet startował pod ha-
słem „Klucz do przyszłości”. Co 
jest kluczem do rozwoju gminy 
Buk? 

— To przede wszystkim otwartość 
na mieszkańców. Stąd może te ko-
lejki do mojego gabinetu… (śmiech 
– dop. red.). Tak jak zapowiadałem, 
pierwszy rok będzie pilotażowym. 
Po pierwsze, muszę zapoznać się 
z sytuacją gminy i jej fi nansami, 
a po drugie odpowiednio zaplano-
wać kolejne przedsięwzięcia. Nie-
bawem przedstawię mieszkańcom 
plan na przyszłość.
Rozmawiał Sławomir Lechna 

W kolejce do… burmistrza
– Powołamy pełnomocnika do spraw smogu – zapowiada Paweł Adam, burmistrz gminy Buk 

FOT. MATERIAŁY PRASOWE 

Nazwę „Dopiewo” otrzymała jedna 
z sal „Hotelu de Ville” w bretońskiej 
miejscowości Saint Brice en Cogles. 
Budynek po remoncie wartym 1,5 
mln euro służy od 2 lutego 2019 
r. merostwu gminy Maen – Roch. 
W dniu inauguracji zmodernizowa-
ne wnętrza budynku przyszły zoba-
czyć setki mieszkańców.

Współpraca między samorządem 
Dopiewa i Maen Roch (zapocząt-
kowana przez Saint Brice) sięga 
2003 r. 11 lat temu została przypie-
czętowana „Umową Partnerską”, 
odnowioną rok temu ze względu 
na zmianę nazwy gminy francu-
skiej i jubileusz. Przez kilkanaście 
lat w wymianach brała udział mło-
dzież, ale także sportowcy, strażacy, 
chórzyści, przedstawiciele stowa-
rzyszeń i samorządu.

W otwarciu obiektu, obok samo-
rządowców Maen Roch i wspólno-
ty gmin Couesnon, udział wzięli: 
przedstawiciele regionu, departa-
mentu i parlamentarzysta. Szcze-
gólnym gościem uroczystości była 

przewodnicząca „Domu Europa” 
z Rennes – Jean Francis Hutin, któ-
rej imieniem nazwano największą 
z sal – salę sesyjną. Rodzina Hutin 
kontroluje wydawanie wpływowego 
dziennika Ouest-France, który uka-
zuje się w nakładzie ok. 700 tys. egz. 
Wydarzenie uświetnił obecnością 
konsul honorowy Rzeczypospolitej 
Polskiej w Rennes – Michele Dorin. 
Gminę Dopiewo reprezentowała 
4-osobowa delegacja z zastępcą 
wójta – Pawłem Przepiórą na czele, 
któremu przypadł zaszczyt udziału 
w odsłonięciu tablicy w sali sesyjnej, 
wraz z zasłużoną, propagatorką idei 
współpracy europejskiej. Polska de-
legacja przekazała na ręce Mera 
Louisa Dubreil obrazy do dekoracji 
„Sali Dopiewo”, przedstawiające 
naszą gminę współcześnie i daw-
niej.

Wcześniej nastąpiło przecięcie 
wstęgi przez osoby zasłużone dla 
realizacji inwestycji i podpisanie 
aktu przez Louisa Dubreil – Mera 
Maen Roch, piastującego jedno-

cześnie funkcję przewodniczącego 
wspólnoty Couesnon i Jean Francis 
Hutin, rzewodniczącą „Domu Eu-
ropa”.

Wczęści artystycznej Chór Ziemii 
Cogles zaśpiewał Hymn Europy – 
„Odę do radości” i po polsku „Hej 
Sokoły”.

Naprzeciw „Sali Dopiewo” znaj-
duje się „Sala Karlstadt”, z którym 
kontakty Francuzów z Saint Brice 

rozpoczęły się w 1970 r. W obu 
salach mają odbywać się m.in. ko-
misje Rady Gminy Maen Roch. 
Budynek ma też służyć całej spo-
łeczności. Pierwszym spotkaniem, 
jakie odbyło się w „Sali Dopiewo” 
5 dni po inauguracji, była Komisja 
Urbanizacyjna.

Maen Roch powstała w 2017 r. po 
połączeniu sąsiadujących ze sobą 
gmin: Saint Brice en Cogles i Sa-

int Etienne en Cogles. Liczy 5 tys. 
mieszkańców i dysponuje budżetem 
6 mln euro. Łączenie gmin i wspól-
not jest efektem trwającej reformy 
samorządowej we Francji.

Sala „Dopiewo” w Saint Brice en Cogles

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Trwają prace budowlane na ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach. 

WYDARZENIA

Jeszcze w tym roku ma powstać 
w Koziegłowach profesjonalny ska-
tepark dla rolkarzy i rowerzystów. 
Podpis pod umową na wykonanie 
tej inwestycji złożył już wójt gminy 
Czerwonak Marcin Wojtkowiak. 
Projekt uzyskał dofi nansowanie 
unijne, a jego całkowita wartość to 
ponad 1,2 mln zł. To jednak nie ko-
niec dobrych informacji dla miesz-
kańców.

Duże zainteresowanie budzą pra-
ce budowlane prowadzone na ulicy 
Lipowej w Bolechówku i Potaszach. 
Przebudowa tej najdłuższej w gmi-
nie, bo ponad 3-kilometrowej drogi 
rozpoczęła się w grudniu i potrwa do 
listopada tego roku. Inwestycja do-
fi nansowana ze środków unijnych 
zakłada budowę kanalizacji desz-
czowej, oświetlenia oraz przebudo-
wę wodociągu, a także wykonanie 
na całej długości chodnika, który 

umożliwi mieszkańcom bezpieczne 
poruszanie się na drodze. Na czas 
realizacji inwestycji – mieszkań-
cy korzystają z objazdów, których 
utrzymanie należy do obowiązków 
wykonawcy robót.

Trwa również inwestycja polega-
jąca na budowie nowego połącze-
nia drogowego w Czerwonaku. Na 
odcinku ok. 700 metrów pomiędzy 
ulicą Św. Wojciecha a ulicą Szkol-
ną powstaje nowa, wygodna droga 
o szerokości 7 metrów oraz przy-
legający do niej chodnik, a także 
równoległa ścieżka rowerowa. Inwe-
stycja, która zakończy się w połowie 
roku zapewni mieszkańcom komfort 
korzystania z nowego połączenia, 
stanowiącego element wewnętrznej 
komunikacji gminnej, niezależnej 
od przeciążonej ulicy Gdyńskiej.

Na ukończeniu są także prace 
projektowe ulicy Rolnej w Kicinie. 

– Do połowy roku planowane jest 
uzyskanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. Ogłoszenie 
przetargu wraz z wyborem wyko-
nawcy nastąpi najprawdopodob-
niej w drugim kwartale tego roku 
– wyjaśnia Agnieszka Staniewska, 
kierownik Wydziału Infrastruktury 
w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Przypomnijmy, że długość tej uli-
cy, licząc od ul. Poznańskiej do przed-
szkola wynosi 500 m. W ramach in-
westycji przewidziana jest budowa 
pieszojezdni, kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia oraz przebudowa koli-
dującej infrastruktury. Szacowany 
koszt budowy to 2,3 mln zł.

Projektowana jest również ul. Pół-
nocna w Promnicach. To jedna z naj-
dłuższych ulic w gminie. Jej długość 
to 2,7 km. W zakres inwestycji wcho-
dzi dodatkowo budowa kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia. Obecnie 
trwają konsultacje społeczne z miesz-
kańcami dotyczące tego projektu. 
Szacowany koszt budowy znany bę-
dzie po oddaniu dokumentacji przez 
projektanta w połowie 2019 roku.

Niezależnie od inwestycji gmin-
nych dużo dzieje się też w Owiń-
skach, gdzie Aquanet od końca 
stycznia buduje kanalizację sanitar-
ną. Chodzi o ulice Stawową, Tatara-
kową i Szuwarową. Wykonawcą ro-
bót jest fi rma Hydro-Gaz Swarzędz. 
Planowany termin zakończenia 
prac to październik 2019. Dzięki tej 
inwestycji będzie możliwe postawie-
nie tam długo oczekiwanego oświe-
tlenia. Red

Gmina Czerwonak inwestuje
Skatepark w Koziegłowach, nowe połączenie drogowe w Czerwonaku, ulica Rolna w Kicinie i Lipowa 
w Bolechówku, prace przy ulicy Stawowej w Owińskach czy planowanie ulicy Północnej w Promnicach 
– to tylko niektóre z wyzwań inwestycyjnych, które stoją przed gminą Czerwonak w najbliższym czasie

W Koziegłowach 
powstanie profesjo-
nalny skatepark

Marcin 
Wojtkowiak
wójt Czerwo-
naka 

– Intensywnie 
pracujemy, by 
mieszkańcy 

jak najszybciej odczuli poprawę 
jakości dróg, chodników i ścieżek 
rowerowych w swoim otoczeniu. 
Jesteśmy jedną społecznością 
i zależy nam, by gmina rozwijała 
się w sposób zrównoważony oraz 
równomiernie. Tak, by nie było 
poczucia, że wszystkie projekty 
realizowane są tylko w jednej 
części. Jestem przekonany, że 
mieszkańcy wkrótce to docenią.

Zrównoważony rozwój

W
IZ

U
A

LI
Z

A
C

JA
: U

G
 C

Z
E

R
W

O
N

A
K

 

Jeszcze w tym roku w Koziegłowach powstanie profesjonalny skatepark. 

Dzięki wspólnej inicjatywie Klubu 
Kobiet Aktywnych, Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Promnicach oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury Sokół, 
gmina Czerwonak dołączyła do pro-
jektu: „Serce od serca”, który pole-
ga na szyciu specjalnych poduszek 
w kształcie serca, wspierających 
rehabilitację pacjentów po mastek-
tomii. 

W Polsce projekt rozpoczął się 
we wrześniu i zatacza coraz szer-
sze kręgi. Włączają się do niego 
instytucje, szkoły, lokalne grupy, 
pracownie krawieckie i osoby indy-
widualne. Niemal 10 województw 
ma już swoich koordynatorów, któ-
rzy razem z wolontariuszami szyją 
i przekazują poduszki w kształcie 
serc pacjentom po mastektomii. 

Gmina Czerwonak włączyła się 
do tej akcji, organizując warszta-
ty szycia poduszek w klubie Iskra 

w Promnicach. 16 lutego ponad 
40 osób, w tym także panów, spę-
dziło kilka godzin przy maszynach 
do szycia, przygotowując 200 po-
duszek, które przekazane zostaną 
mieszkankom gminy Czerwonak 
oraz pacjentkom Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii w Poznaniu. 
Patronat honorowy nad akcją objął 
starosta poznański Jan Grabkow-
ski i wójt gminy Czerwonak Marcin 
Wojtkowiak. 

Warto zaznaczyć, że to nie pierw-
sza inicjatywa charytatywna, w któ-
rej gmina Czerwonak bierze udział. 
Na jej terenie prężnie od lat działa 

sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i wolontariusze 
Szlachetnej Paczki. W 2013 roku 
gmina włączyła się do akcji zbiórki 
okularów dla Polaków mieszkają-
cych na Syberii, prowadzonej przez 
Fundację Romualda Koperskiego, 
podczas której uzbierała ponad 
3.000 par okularów! Wzięła także 
udział w akcji wysyłania kartek do 
chorych dzieci w ramach inicjatywy 
Marzycielska Poczta. Urząd Gmi-
ny chce pójść o krok dalej, wpro-
wadzając do swojej polityki ele-
menty biznesu odpowiedzialnego 
społecznie – CSR, poprzez zakup 
corocznych kartek świątecznych, 
z których dochód trafi ać będzie do 
wybranej fundacji oraz planując 
zorganizowanie licytacji charyta-
tywnej, z której fundusze trafi ą do 
podopiecznych ośrodków opieki 
z terenu gminy. Red

Uszyli 200 poduszek – serc dla pacjentów 
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Gmina Czerwonak 
włączyła się do akcji 
„Serce od serca”
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WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

REKLAMA

1 marca w Regionalnym Centrum 
Kultury przy placu Staszica 1 w Pile. 
O godz. 19 odbędzie się wyjątkowy 
koncert z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Partnerem wydarzenia jest Radio 
Poznań SA i Poczta Polska. Projekt 
objęty został patronatem honoro-
wym przez europosła Ryszarda Czar-
neckiego, b. wiceprzewodniczącego 
Europarlamentu Europejskiego. 

Leszek Czajkowski, Paweł Pie-
karczyk i Andrzej Perkman to trzy 

nazwiska, które uświetnią jeden 
z najważniejszych koncertów tego 
roku. Odbędzie się on z okazji ob-
chodzonego Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Trzech wyjątkowych artystów 
w swoim okolicznościowym reper-
tuarze zaprezentuje wzruszające 
i jednocześnie skłaniające do refl ek-
sji utwory. Kompozytorzy utrzymu-
jący swoją twórczość w duchu poezji 
śpiewanej zapewnią niezapomniane 
wrażenia wszystkim słuchaczom. 

Organizatorem koncertu jest 
Regionalne Centrum Kultury – Fa-
bryka Emocji. Dodatkową atrakcją 
będzie ekspozycja prac przedsta-
wiająca tematykę związaną z Żoł-
nierzami Wyklętymi. Transmisja 
koncertu odbędzie się na antenie 
Radia Poznań 1 marca 2019 r. 
o godz. 19.15. Red

Gmina Tarnowo Podgórne konty-
nuuje akcję bezpłatnej sterylizacji 
psów i kotów. W pierwszej kolejno-
ści sterylizacji zostaną poddane te, 
które zostały znalezione i przegar-
nięte. Właściciele muszą posiadać 
Kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo 

Podgórne. Warunkiem wykonania 
sterylizacji psów jest ich zaczipowa-
nie (wykonywane również bezpłat-
ne podczas sterylizacji). 

Informacji na temat akcji udziela 
oraz zgłoszenia przyjmuje Andrzej 
Korpik z Wydziału Infrastruktury 

Kubaturowej i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne (ul. Poznańska 115, bud. A, 
pok. 120) tel. 61 8959 226. 

Koszty akcji sterylizacji w całości 
zostaną pokryte z budżetu gminy 
Tarnowo Podgórne. ARz

PARTNEREM KONCERTU SĄ: 

ORGANIZATOR:

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Bezpłatna sterylizacja

W gminie Komorniki do tej pory od-
były się cztery zebrania. Na sołtysa 
Chomęcic została wybrana Dorota 
Trocha, sprawująca jednocześnie 
mandat radnej Rady Gminy Komor-
niki. Będzie to jej czwarta kadencja 
jako sołtysa, tym razem 5-letnia. Na 
sołtysa Szreniawy został wybrany 
Władysław Kwaśniewski. Dotych-
czasowy sołtys nie miał konkuren-
cji, był jedynym kandydatem zgło-
szonym przez mieszkańców. Z kolei 
w Plewiskach sołtysem została po-
nownie Małgorzata Degórska, któ-
ra jest sołtysem od 2017 roku oraz 
radną gminy Komorniki od 2014 
roku. W tegorocznych wyborach nie 
miała konkurencji.

Zmiana nastąpiła w sołectwie 
Wiry. Dotychczasowy sołtys Domi-
nik Występski podziękował miesz-
kańcom za wieloletnią wspólną pra-
cę na rzecz sołectwa. Pan Dominik 
ze względu na zaistniałe zmiany 
w jego życiu zawodowym nie kandy-

dował ponownie na stanowisko soł-
tysa. Jedyną zgłoszoną kandydatką 
była Katarzyna Wójcik. Większość 
mieszkańców obecnych na spotka-
niu zagłosowała za tym, by została 
ona wybrana sołtysem Wir. 

Wszystkie zebrania oprócz wy-
borów, były również okazją do 

podsumowania dotychczasowej 
działalności a także do porozma-
wiania o codziennych problemach 
każdego sołectwa. Wiele uwagi 
poświęcono rozwiązaniom komu-
nikacyjnym, oświacie, problemom 
osób starszych a także bezpieczeń-
stwu. Red 

Wybierają sołtysów
Wraz z końcem VII kadencji samorządu skończyła 
się kadencja sołtysów i rad sołeckich. W związku z tym 
na pierwszy kwartał 2019 roku zaplanowano w gminach 
Komorniki zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierają 
swoich reprezentantów na nową kadencję 
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TU MOGŁA BYĆ
TWOJA REKLAMA! 

ZADZWOŃ 
 691-895-296

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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W gminie Tarnowo Podgórne trwa 
nabór wniosków do II edycji Bu-
dżetu Inicjatyw Społecznych 2019. 
Pomysły muszą dotyczyć tzw. pro-
jektów miękkich, tzn. nie mogą to 
być inwestycji. 

– Cieszę się, że w każdej edy-
cji mieszkańcy zgłaszają ciekawe 
i różnorodne projekty – mówi wójt 
Tadeusz Czajka. I przypomina: – Na 
każdą edycję rezerwujemy 25 tysię-
cy złotych w gminnym budżecie.

Pomysł może zgłosić dorosły miesz-
kaniec gminy Tarnowo Podgórne na 
formularzu dostępnym na gminnej 
stronie internetowej www.tarnowo-
podgorne.pl lub w wersji papierowej 
w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy czy w fi lii w Przeźmierowie. 
Każda zgłaszana inicjatywa musi być 
poparta 30 podpisami mieszkańców. 
Wnioski będą przyjmowane do 1 
marca. Dokładny harmonogram tej 
edycji, a także pozostałe informacje 
są dostępne na gminnej stronie inter-

netowej w zakładce Budżet Inicjatyw 
Społecznych. 

Natomiast 11 lutego autorzy pro-
jektów, które wygrały I edycję 2019 
spotkali się z wójtem Tarnowa Pod-
górnego Tadeuszem Czajką i pod-
pisali umowy na realizację zwycię-
skich projektów.

Wsparcie otrzymają dwa projek-
ty: III Biesiada u Sąsiada połączo-
na z 65-leciem tarnowskiego koła 
wędkarskiego, którą organizuje 
Ireneusz Rembalski z Przeźmiero-
wa oraz Retro Moto-Show Traktory 
wg pomysłu Marcina Orła z Sadów. 
ARz

Artur Barciś był gościem cyklu 
„Krakowski Salon Poezji Anny 
Dymnej na Zamku Kórnickim”. 
Aktor zaprezentował wybrane 
przez siebie wiersze Agnieszki 
Osieckiej i Wojciecha Młynarskie-
go. Przeczytał w większości mniej 
znane utwory tych cenionych głów-
nie za tworzenie tekstów piosenek 
poetów. 

Pierwsze utwory nawiązywały 
do Dnia Judaizmu, jaki obchodzo-
no niedawno. Artyście towarzy-
szyli muzycy Teatru Muzycznego 
w Poznaniu: solistka Dagmara 
Rybak i pianista Radosław Mateja. 
ŁG

Nabór wniosków do BIŚ 

Artur Barciś w Kórniku 

W związku z dynamicznym rozwojem 
poszukuje, do fabryki w Tarnowie 
Podgórnym, osób na stanowiska:

Tapicer / Montażysta

NOTI to polska marka mebli tapicerowanych,
 która powstała w 2005 r. wykorzystując ponad 
30-letnie doświadczenie właściciela oraz pasję 
i wiedzę z najlepszego wzornictwa.

Wymagania:
·  mile widziane 
doświadczenie w branży 
mebli tapicerowanych

· zdolności manualne 
· precyzja i dokładność

Obowiązki:
·  wykonanie, obicie oraz 
wykończenie wyrobów 
tapicerskich

·  obsługa narzędzi 
tapicerskich

Oferujemy:
·  praca na jedną (dzienną) 
zmianę

·  umowa o pracę na pełen 
etat

·  atrakcyjne 
wynagrodzenie + premia 
zależna od wyników 
pracy

·  przyjazne i nowoczesne 
środowisko pracy

·  dobrą atmosferę 
w zgranym zespole.

Osoby 
zainteresowane 
prosimy o przesłanie 
CV na adres: 
Noti Sp. z o.o.
ul. Sowia 19, 62-080 
Tarnowo Podgórne
lub kadry@noti.pl 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli 
o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Noti sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 19, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów 
rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie 
pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Noti sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 
ul. Sowia 19, adres e-mail: kadry@noti.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

REKLAMA

„…a w Pałacu pracowała moja bab-
cia i pamiętam, jak opowiadała, że 
…”, „mamy w domy fotografi ę jak 
moi rodzice brali tu ślub”, „tak, 
mamy taką fotografi ę jak siedzą 
na schodach w tych starodawnych 
strojach i chyba przygotowują się do 
pikniku, albo wracają z niego…” – 
takie wspomnienia czasami słychać 
wśród odwiedzających Pałac Jano-
wice (gm. Tarnowo Podgórne). 

– Zapraszamy do wspólnego 
tworzenia zbiorów, budujących 
opowieść o historii tego miejsca. 
Jeżeli są Państwo lub Państwa ro-
dzina w posiadaniu przedmiotów 
o wartości historycznej lub senty-
mentalnej splatającej się z dziejami 
Pałacu Jankowice, to zachęcamy do 
kontaktu – mówi dyrektor Pałacu 
Jankowice Monika Rutkowska. – 
Zapewniam, że z poszanowaniem 
fotografi e zostaną zeskanowane tak, 
by bez uszczerbku wróciły do wła-
ścicieli. Chętnie nagramy państwa 

opowieści i wspomnienia. Poznajmy 
się, poznając historię pałacu. 

Ta wspólna podróż w historię, 
często nasze osobiste rodzinne za-
kamarki przeszłości, pozwoli odkryć 
tożsamość historyczną i społeczną 
neoklasycystycznego zabytku, który 
od roku, po rewitalizacji, ożywa ini-
cjatywami kulturalnymi, edukacyj-
nymi i społecznymi realizowanymi 
w duchu międzypokoleniowości. 

Na podstawie zebranych mate-
riałów, ze wsparciem historyków, 
zostanie opracowana stała wysta-
wa dostępna w pałacowych prze-
strzeniach. Do prezentacji zbiorów 
zostaną wykorzystane najnowsze 
technologie, tak by historia ożyła 
i urzekła. 

Zapraszamy do kontaktu: biuro 
Pałacu Jankowice nr tel. 61 10 10 
402, pok. nr 14, pon. – pt. w godzi-
nach 8.00 – 16.00. Informacje na 
www.palacjankowice.pl .
Ewa Jańczak 

Poznajmy się poznając historię 
Szukają pamiątek splatających się z dziejami Pałacu Jankowice. Powstanie z nich wystawa
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∠ Pamiątka 
pierwszej 
komunii Reni 
Kwileckiej 
z 1917 r. – z ro-
dziny Kwilec-
kich zamiesz-
kującej Pałac 
Jankowice.

∠ Pani Hrabina 
wsi Jankowice 
z jedną z córek 
i jej nianią 
w parku na 
mostku (oba 
zdjęcia zostały 
udostępnione 
przez Stani-
sławę Perdon 
– mieszkankę 
Jankowic). 
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8 GMINA DOPIEWO

Kandydatów do nagrody mogli 
zgłaszać mieszkańcy i organizacje 
z terenu gminy Dopiewo. Nagrody 
wręczyli laureatom wójt – Adrian 
Napierała i przewodniczący rady 
– Leszek Nowaczyk. W ten sposób 
samorząd gminy Dopiewo uhono-
rował osoby wybrane przez kapitułę 
spośród zgłoszeń. 

Wojciech Jankowiak jest samo-
rządowcem, wieloletnim wicemar-
szałkiem województwa wielkopol-
skiego. Jacek Jaroszewski od wielu 
lat jest lekarzem reprezentacji Pol-
ski w piłce nożnej, zajmuje się me-
dycyną sportu. Tomasz Napierała 
stworzył w gminie Dopiewo „par-
krun Dąbrówka”, lokalizację mię-
dzynarodowej inicjatywy sobotnich 
bezpłatnych biegów na 5 km. 

„Spotkanie Noworoczne”, po-
łączone z „Galą Dopiewskich Fila-
rów” i „Koncertem Noworocznym” 
gmina Dopiewo zorganizowała 
po raz trzeci. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele samorządu, insty-
tucji, organizacji, stowarzyszeń 
i fundacji, biznesu, kultury, sportu, 
oświaty i zdrowia,. Nie zabrakło 
parlamentarzystów, duchownych 
i dziennikarzy. 

Rozpoczęła je prezentacja gmi-
ny. Wójt podsumował ubiegły rok 
i omówił wyzwania 2019 r. Wraz 
z przewodniczącym rady gminy zło-
żył życzenia noworoczne uczestni-
kom spotkania.

O oprawę muzyczną wydarzenia 
zadbała formacja jazzu tradycyj-
nego Dixie Company, która zagra-
ła „po nowoorleańsku” światowe 
standardy. Pokazy taneczne wyko-
nała grupa „Swing Craze”. W fi nale 
koncertu przeboje Franka Sinatry 
przypomniała Natalia Świerczyńska 
z zespołem, a deserem poprzedza-
jącym bankiet był występ kabare-
towy Michała Grudzińskiego, który 
razem z gminą Dopiewo świętował 
swoje 75. urodziny. Adam Mendrala

Dopiewskie Filary wręczone
Gmina Dopiewo po raz trzeci ogłosiła laureatów nagrody „Dopiewski Filar”. W tym roku tytułem i statuetką 
z brązu, przedstawiającą rzymską kolumnę, wyróżnieni zostali: Wojciech Jankowiak – w kategorii „Super 
Filar”, Jacek Jaroszewski w kategorii „Ambasador” i Tomasz Napierała w kategorii „Animator”. Dekoracja 
nastąpiła 8 lutego podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”

Wojciech Jankowiak
wicemarszałek, 
laureat w kategorii „Super Filar”

• Za wyznaczanie standardów 
„dobrego samorządowca” i nawią-
zywanie do tradycji wielkopolskich 
organiczników. Za wieloletnią 
służbę publiczną w administracji 
samorządowej i rządowej. Za re-
prezentowanie polskich regionów 
w organizacjach i instytucjach 
europejskich. Za aktywną, pełną 
zaangażowania działalność w ru-
chu ludowym i licznych organi-
zacjach społecznych. Za wkład 
w rozwój Wielkopolski, zwłaszcza 
infrastruktury komunikacyj-
nej, przedsiębiorczości i rynku 
pracy, wdrażanie strategii rozwoju 
i funduszy unijnych w regionie. 
Za niegasnącą pamięć o swojej 
„Małej Ojczyźnie”, jaką jest gmina 
Dopiewo.

Jacek Jaroszewski 
lekarz sportu, 
laureat w kategorii „Ambasador”

• Za mistrzostwo w medycynie 
sportowej. Za obecność na najwięk-
szych stadionach i turniejach futbo-
lowych Polski, Europy i świata. Za 
długoletni związek „na dobre i na 
złe” z reprezentacją Polski w piłce 
nożnej. Za opiekę nad zdrowiem 
najlepszych i najdroższych polskich 
piłkarzy – m.in. u boku Leo Been-
hakker’a, Adama Nawałki, Jerzego 
Brzęczka i Zbigniewa Bońka. Za 
działalność w międzynarodowych 
organizacjach chirurgii urazowej 
i prowadzenie ogólnodostępnej 
praktyki lekarskiej w Skórzewie. Za 
wspieranie gminnej piłki nożnej. Za 
sławienie dobrego imienia Gminy 
Dopiewo, poprzez związek z naj-
popularniejszym w Polsce sportem 
i medycyną.

Tomasz Napierała 
pomysłodawca „parkrun Dąbrów-
ka”, laureat w kategorii „Animator”

• Za stworzenie w gminie Dopiewo 
– w Dąbrówce lokalizacji „parkrun” 
– cotygodniowych, bezpłatnych 
biegów dla wszystkich, na dystansie 
5 kilometrów i z pomiarem czasu, 
bez względu na doświadczenie i cele 
biegowe. Za rozwój tej inicjatywy. 
Za kreatywne wykorzystanie istnie-
jących w Gminie Dopiewo zasobów 
do integracji jej mieszkańców i śro-
dowiska biegowego całego regionu. 
Za dzielenie się pasją z innymi, za 
rozbudzanie wśród mieszkańców 
i gości gminy Dopiewo zaintere-
sowania zdrowym stylem życia, 
walorami przyrodniczymi i histo-
rycznymi lasów okolic Dąbrówki, 
Zakrzewa, Palędzia i Dopiewca. 
Za skromność, bezinteresowność, 
determinację i zaangażowanie. 

Sylwetki wyróżnionych

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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LUDZIE

REKLAMA

W Wielkopolsce od trzech lat urzą-
dzane są unikatowe w skali globu 
zawody – Mistrzostwa Polski w Tria-
thlonie Ekstremalnym Steelman. 2 
lutego nad Jeziorem Kierskim odbyła 
się kolejna ich edycja. Na czym pole-
ga wyjątkowość tej rywalizacji? Otóż 
triathlony letnie są aktualnie w mo-
dzie i obserwujemy prawdziwy uro-
dzaj, gdy tylko nadchodzą wakacje, 
ale jesienią się kończą. Z jednym wy-
jątkiem – w samym środku zimy od-
bywają się wspomniane Mistrzostwa 
Polski w Triathlonie Ekstremalnym 
Steelman, których uczestnicy mogą 
śmiało o sobie mówić, że są ludźmi 
ze stali – steelmanami. Ekstremal-
ność tej dyscypliny polega bowiem 
na tym, że oprócz biegu i jazdy na ro-
werze trzeba również przepłynąć 300 
metrów… w lodowatym jeziorze ma-
jąc na sobie jedynie strój pływacki… 
Brrr… W tym roku Jezioro Kierskie 
zamarzło, ale organizatorzy stanę-
li na wysokości zadania i… wycięli 
w lodzie basen o wymiarach 60x20 
metrów. Cóż to był za widok – kto nie 
był, niech żałuje! 

Zawody mają rangę ogólnopolską, 
ale to Wielkopolanie są najbardziej 
utytułowani. Mistrzem pierwszej 
edycji został Arkadiusz Święcicki 
z Napachania (gmina Rokietnica), 
a wicemistrzem Jakub Krych z Po-
znania. W drugiej edycji panowie za-
mienili się miejscami, chociaż zacię-
ta walka trwała do ostatnich metrów. 
Za trzecim razem, gdy wszystkie 
oczy były zwrócone na naszych asów, 
do walki o złoto włączył się także 
Paweł Bułeczka ze Zduńskiej Woli. 
Dwie sekundy za nim na metę wje-
chał Arkadiusz Święcicki. 

Wszystko zaczęło się właśnie od 
Arkadiusza Święcickiego, na co dzień 
okulisty, który wpadł na pomysł zor-
ganizowania triathlonu zimowego.

– Jestem pływakiem zimowym, 
czyli pływam cały rok w jeziorze, 
niezależnie od temperatury wody – 
mówi. – Bardzo lubię też jazdę na ro-
werze i bieganie, również przez cały 
rok. Irytowało mnie, że sezon triatlo-
nowy kończy się we wrześniu i trzeba 
czekać aż do czerwca na kolejne za-
wody. Skoro można pływać w jezio-

rze także zimą, bez żadnych pianek. 
A, że można o tej porze także jeździć 
na rowerze i biegać, to dlaczego nie 
zrobić pełnego triatlonu?

Szybko okazało się, że skrajnych 
twardzieli skłonnych do uprawiania 
tej ekstremalnej dyscypliny sportu 
jest więcej i tak właśnie narodziły 
się Mistrzostwa Polski w Triathlo-
nie Ekstremalnym Steelman. Grupa 
entuzjastów rośnie z roku na rok, 
a plany są takie, żeby zawody umię-
dzynarodowić. 

– Powinniśmy być z siebie dumni 
– mówi Arkadiusz Święcicki. – Stwo-
rzyliśmy rzecz unikatową, której 
nikt, oprócz nas, nie robi – praw-
dziwy triatlon zimowy z pływaniem 
w lodowatym jeziorze bez pianek 
i elementów ocieplających. Nie ma, 
poza naszymi, takich zawodów. A my 
już mamy ponad 50 ludzi ze stali. 
Mam nadzieję, że nowi już ćwiczą, 
bo my pokazaliśmy, że można.

Drodzy Czytelnicy, a czy ktoś 
z Was już ćwiczy? Czy jednak wolicie 
gorąco dopingować ludzi ze stali sto-
jąc na brzegu? Red

Ludzie ze stali
– Stworzyliśmy rzecz unikatową, której nikt inny nie robi 
– prawdziwy triathlon zimowy z pływaniem w lodowatym 
jeziorze – mówi Arkadiusz Święcicki, mistrz i dwukrotny 
wicemistrz Polski w Triathlonie Ekstremalnym Steelman

Arkadiusz Święcicki wpadł na pomysł zorganizowania triathlonu 
zimowego.

FO
T 

FO
T.

 N
AT

A
LI

A
 K

O
Z

A
K

-S
Z

A
R



NR 153 / 18 LUTEGO 2019

10 WOKÓŁ NAS

REKLAMA

W Stęszewie 9 lutego zorganizowa-
no Walentynkowy Turniej Futsalu 
Kobiet. Do rywalizacji przystąpiło 
sześć drużyn: Kotwica Kórnik, KU 
UAM Poznań, Lipno Stęszew, Polo-
nia Poznań, Polonia Środa Wielko-
polska oraz Warta Śrem. Turniej za-
inaugurowała wiceburmistrz gminy 
Stęszew Dorota Stachowiak, życząc 
dziewczynom wielu celnych strza-
łów oraz walki w duchu fair play.

W fi nale dziewczyny z klubu Lip-

no Stęszew pokonały Polonię Środa 
Wielkopolska. Najlepszą strzelczy-
nią została Agnieszka Szafran (Po-
lonia Środa Wlkp.), a miano naj-
lepszej bramkarki – broniąc bramki 
gospodyń – zdobyła Adrianna Raś 
(Lipno Stęszew). 

Klasyfi kacja końcowa: 1. Lipno 
Stęszew, 2. Polonia Środa Wlkp., 
3. KU UAM Poznań, 4. Polonia 
Poznań, Kotwica Kórnik, 6. Warta 
Śrem. Red

Walentynkowe 
granie
Piłkarki Lipna Stęszew zwyciężyły 
w Walentynkowym Turnieju Futsalu

Przełaj w Stęszewie

Rozpoczęły się zapisy do Stęszew-
skiego Biegu Przełajowego, któ-
rego dziewiąta edycja odbędzie 
się 6 kwietnia. Limit zawodników 
został obniżony do 400 uczestni-
ków z uwagi na ochronę terenów 
leśnych, którymi prowadzi trasa 
biegu. Rywalizacja przebiegać 
będzie na niezmienionej 10-kilo-
metrowej pętli. Start oraz meta 
pozostają na plaży jeziora Lipno. 
Biuro zawodów wzorem ubiegłego 

roku znajdzie się w hali sportowo-
widowiskowej w Stęszewie, przy 
ul. Poznańskiej.

Po raz kolejny do udziału w za-
wodach zapraszamy także najmłod-
szych mieszkańców gminy Stęszew. 
Specjalnie dla nich przygotowano 
krótkie, acz wymagające, trasy prze-
łajowe w ramach imprezy towarzy-
szącej Oxytop Dziecięce Przełaje.

Wszelkie informacje dotyczące 
biegu można znaleźć na stronie 
bieg.steszew.pl. Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”. Red

Zwycięskim projektem, który zostanie 
zrealizowany w ramach akcji wyko-
rzystania 100.000 zł z budżetu gminy 
Stęszew w 2019 r., jest zakup nowych 
ubrań bojowych, obuwia oraz komi-
niarek trudnopalnych dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strykowie oraz 
w Stęszewie. Zakup profesjonalnej 
pralki przemysłowej, w celu odpo-
wiedniej dezynfekcji i konserwacji ww. 
sprzętu. Projekt uzyskał 619 głosów. 

W sumie oddanych zostało 960 
ważnych głosów (przez formularz 

internetowy: 835, a przez papierowy 
– 125). 

Na projekt „Modernizacja placu 
zabaw w Stęszewie przy Przedszkolu 
na ul. Janusza Korczaka 2. Wymiana 
urządzeń, zakup elementów małej ar-
chitektury.” oddano 141 głosów. 126 
osób poparło „Zakup budek dla za-
wodników rezerwowych dla klubów: 
Lipno Stęszew, Spójnia Strykowo, 
LZS Wronczyn i Okoń Sapowice.”, 
a 74 – „Modernizację parkingu przy 
jeziorze Lipno w Stęszewie”. Red

Walczący z żywiołami 
zwyciężyli

 NASZ PATRONAT

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Bieg Unijny 
już po raz 
szósty
Już po raz szósty odbędzie się Bieg 
Unijny w Przeźmierowie (gm. Tar-
nowo Podgórne). Jak co roku 1 maja 
uczestnicy będą mieli do pokonania 
10-kilometrową trasę wiodącą uli-
cami Przeźmierowa. 

Wystartują o godz. 11.00 i na 
ukończenie biegu będą mieli 90 mi-
nut. Start i meta zlokalizowane będą 
przy hali sportowej OSiR w Prze-
źmierowie. Na mecie wszyscy, którzy 
ukończą bieg, otrzymają pamiątko-
wy medal, natomiast na zwycięzców 
w klasyfi kacji open kobiet i męż-
czyzn będą czekać nagrody rzeczo-
we i fi nansowe. Nagrodzeni zostaną 
również najszybsi w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 

Zapisy rozpoczęły się 18 lutego 
– można ich dokonać za pośred-
nictwem strony www.czasnachip.pl 
do 27 kwietnia lub do wyczerpania 
limitu miejsc. 

Projekt jest współfi nansowany 
przez gminę Tarnowo Podgórne. 

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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WOKÓŁ NAS

REKLAMA

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 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że dnia 21 marca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Strykowo przy ul. Przemysłowej ozn. 

w ewidencji gruntów jako działka nr 672 o pow. 0.2425ha. Nieruchomość zapisana jest 

w księdze wieczystej KW PO1S/00048521/2.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy na budowę budynku biurowo-

produkcyjno-magazynowego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 325.800,-zł. Do 

ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że dnia 17 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Strykowo przy ul. Przemysłowej, ozn. 

w ewidencji gruntów jako działka nr 671 o pow. 0.3370ha. Nieruchomość zapisana jest 

w księdze wieczystej KW PO1S/00048521/2.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy na budowę budynku biurowo-

produkcyjno-magazynowego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 452.800 zł. Do 

wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że dnia 7 lutego 2019 r. 7 lutego 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 89-59-289. 

Uczestnicy uczą się w jaki spo-
sób, wykorzystując sieć, zarządzać 
kontem bankowym, dokonywać 
płatności, realizować zakupy, re-
zerwować podróże czy płacić po-
datki. Uczą się też jak w sposób 
elektroniczny, szybko i bezpiecznie 
korzystać z podstawowych usług 
e-administracji. Uczestnicy pracu-
ją na komputerach przenośnych, 
zakupionych w ramach projektu, 
które po jego zakończeniu zostaną 
przekazane do szkół gminnych. 

Obecnie trwa nabór na pozostałe 
szkolenia, które odbędą się w mar-
cu, kwietniu i maju tego roku. Za-
praszamy. Są jeszcze wolne miejsca! 

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie dostępne są na stronie www.
komorniki.pl – „Ja w internecie” lub 
w Urzędzie Gminy Komorniki pod 
nr tel. 61 8100 084. 

Szkolenia w ramach projektu „Ja 
w Internecie” współfi nansowane są 
przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Działa-
nie 3.1. „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. PP 

Ja w internecie
Szkoleniem „Moje fi nanse i transakcje w sieci” gmina 
Komorniki rozpoczęła realizację bezpłatnych szkoleń 
w ramach programu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Świetlica w Prusinowie
W miejscowości Prusinowo (gm. 
Kórnik) powstała nowa świetlica. Jej 
wykonawcą jest fi rma Maniek Piotr 
Mania z Jezierzyc Kościelnych.

Zamówienie obejmowało: bu-
dowę budynku wolnostojącego 
jednokondygnacyjnego bez pod-
piwniczenia, wykonanie instalacji 
wewnętrznych i przyłączy zewnętrz-
nych do budynku, budowę zbiorni-
ka bezodpływowego o pojemności 
10 m3 oraz utwardzenie nawierzchni 
wokół budynku. Powierzchnia użyt-
kowa to 146,20 m2. Kubatura – 897 
m3. Wysokość budynku – 6,37 m. 

Inwestycja kosztowała 558.420 zł. 
Miasto i Gmina Kórnik pozyskała na 
jej realizację (projekt pn. „Budowa 
centrum kulturalno-rekreacyjnego – 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Pru-
sinowo”) 334.539,00 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Dzięki realizacji inwestycji stworzono 
mieszkańcom wsi miejsce spotkań, 
miejsce gdzie mogą zaspokajać swo-
je potrzeby kulturalno-integracyjne 
i spędzać wspólnie czas wolny. ŁG
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12 KULTURA

KSM w Dopiewie „2 plus 1” w Komornikach

Kabaret Skeczów Męczących 2 
marca o godz. 19.30 wystąpi w hali 
sportowej GOSiR w Dopiewie. Bile-
ty od 50 zł w hali przy ul. Polnej 1a 
lub online. 

Przez 15 lat na scenie Kabaret 
Skeczów Męczących zdążył udo-
wodnić, że jest jedną z najjaśniej-
szych gwiazd polskiego kabaretu. 
To właśnie KSM wprowadził na 
scenę, a potem w codzienne aneg-
doty całą masę charakterystycznych 
postaci, powiedzeń i żartów. I wła-
śnie niepowtarzalni bohaterowie 
ich skeczów będą motywem prze-
wodnim spektaklu z okazji 15-lecia 
zespołu. Zupełnie nowe perypetie 
tych, dzięki którym pokochaliście 
Kabaret Skeczów Męczących. Naj-
bardziej lubiane postaci w niespoty-
kanych dotąd odsłonach. Premiero-
wy program, pełen nowych skeczy, 
które już zaraz staną się absolutny-
mi hitami.

Pamiętasz jak to było mieć 15 

lat? – taki właśnie jest program Ka-
baretu Skeczów Męczących – pełen 
entuzjazmu, lekkości i niepoha-
mowanej radości. W połączeniu ze 
scenicznym doświadczeniem i nie-
powtarzalnym stylem KSM powstał 
legendarny spektakl, którego nie 
możesz przegapić. 

Gminny Ośrodek Kultury w Komor-
nikach z okazji Dnia Kobiet zapra-
sza na koncert zespołu „2 plus 1”, 
który odbędzie się w sali GOSiR 2 
marca o godz. 17. 

Grupę „2 plus 1” można zaliczyć 
do wykonawców, którzy wywar-
li wielki wpływ na polską muzykę 
popularną. Największe przeboje 
zespołu to pamiętane do dziś pio-
senki, takie jak „Chodź, pomaluj 
mój świat”, „Czerwone słonecz-
ko”, „Hej, dogonię lato”, „Wstawaj, 
szkoda dnia”, „Windą do nieba”, 

„Iść w stronę słońca” czy „Wielki 
mały człowiek”. Wszystkie te utwo-
ry usłyszeć będzie m na koncercie.

Bilety, w cenie 30 złotych, do na-
bycia w obiektach GOK Komorniki; 
rezerwacje mailowe: sekretariat@
gokkomorniki.pl. 
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• Dla naszych Czytelników 
mamy cztery pojedyncze bilety. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwuosobowe bilety. 
Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl 

Mamy bilety

Uwaga! Wiadomość z ostatniej 
chwili: zniknęły Poznańskie Kozioł-
ki! Konieczne jest wszczęcie śledz-
twa. Co się z nimi stało? Gdzie się 
schowały? Czy zapadły się pod zie-
mię? A może… ktoś je ukradł? 

Na poszukiwanie poznańskich 
skarbów wyrusza detektyw Koziołek 
Matołek wraz z wielkopolską ob-
stawą: Pyrą i Rogalem. Przed nami 
roztańczona przygoda i zagadki 
na miarę królewskich szpiegów! 
Czy dowody: Zbójnicki, Marynia, 
Cygan i Mach będą podpowiedzią 
w rozwiązaniu tej zagadki? A może 
Oberek, Krakowiak i Mazur? Prze-
konajcie się sami! 

Poznański Teatr Muzyczny za-
prasza na wycieczkę po najdalszych 
zakątkach Polski w rytm melodii 
ludowych. Spektakl taneczny dla 
najmłodszych i tych starszych re-
żyseruje Łukasz Brzeziński. Chore-
ografi ę stworzy Grzegorz Maślanka, 
za oprawę muzyczną odpowiedzial-
ny jest Łukasz Damrych. Scenogra-
fi ę zaprojektuje Mariusz Napierała, 
kostiumy zaś Agata Uchman. Red 

26 kwietnia w Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbędzie się premiera dla dzieci, 
czyli spektakl pt. „Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży” 

Zniknęły Poznańskie Koziołki! 
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Rogal: Patryk Kośnicki, Maciej 
Ogórkiewicz, Pyra: Dagmara Ry-
bak, Joanna Rybka, Bamberka, 
Zbójnica: Agnieszka Wawrzyniak, 
Anita Urban, Koziołek Matołek: 
Łukasz Kocur, Maciej Zaruski, 
Prowadzący, Tatar: Łukasz Brze-
ziński, Radosław Elis, Cygan, Ko-
ziołek: Mateusz Adamczyk, Zbój: 
Jakub Grzelak, Zbój, Starzyk: 
Grzegorz Maślanka, Nauczyciel-
ka, Dziewczyna: Ewa Kłosowicz, 
Katarzyna Tapek, Denisa Jarczak, 
Koziołek: Bartosz Dopytalski.

• Premiera: 26.04. godz. 18
• Przedpremiera: 25.04. godz. 11
•  Spektakle: 27.04. godz. 11 i 14, 

28.04. godz. 17.
• Bilety dostępne są w kasie i na 
stronie www.teatr-muzyczny.pl.

Obsada

O spektaklu

W Teatrze Muzycznym trwają próby do premiery spektaklu „Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży”.

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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#ŻUŻELWPOZNANIU

Sezon żużlowy zbliża się wielkimi 
krokami. Drużyna Power Duck Ive-
ston PSŻ Poznań za cel stawia sobie 
awans do wyższej klasy rozgrywek, 
a o jej sile mają stanowić zagraniczni 
żużlowcy! Pora zaprezentować za-
wodników stanowiących „zagranicz-
ny zaciąg” poznańskiego zespołu. 

Dawid Bellego – zawodnik 
z Francji kolejny sezon będzie re-
prezentować barwy popularnych 
„Skorpionów”. Zaskarbił sobie ser-
ca wszystkich fanów poznańskiego 
zespołu. Nie można odmówić mu 
zaangażowania na torze, a także 
poza nim. W minionym roku w 12 
meczach wywalczył 55 punktów. 
Jego średnia biegowa to 2,049 a me-
czowa 10,00 co plasuje go na pozy-
cji niekwestionowanego lidera ze-
społu. To on ma wprowadzić Power 
Duck Iveston PSŻ Poznań do Nice 
1. Ligi Żużlowej! 

Władimir Borodulin – popu-
larny „Wowa” w Poznaniu czuje 
się bardzo dobrze, czego dowodem 
jest kolejny rok w poznańskich bar-
wach. Występując w 12 spotkaniach 

odniósł 15 zwycięstw, niejednokrot-
nie okraszonych walką do ostatnich 
metrów. Jego średnia biegowa to 
1,81, a meczowa 8,00 – plasuje go 
to tuż za podium statystycznego ze-
stawienia minionego sezonu. 

Eduard Kcmar – ostatnie lata 
związany był ze Startem Gniezno 
i zaskarbił sobie serca tamtejszych 
fanów. Zerkając na statystyki tego 
nietuzinkowego, zarówno na torze, 
jak i poza nim, zawodnika można 
powiedzieć, iż działacze PSŻ szuka-
jąc solidnego wzmocnienia formacji 
seniorskiej mogą trafi ć w przysło-
wiową „dziesiątkę”! Średnia biego-
wa Czecha w poprzednim sezonie to 
1,63, pkt./bieg, a meczowa to 7,10. 

Jason Jorgensen – pozostanie 
tej „duńskiej perełki” w „żółto-czar-
nych” barwach niewątpliwie można 
uznać za duże osiągnięcie klubo-
wych włodarzy, tym bardziej że 
mimo braku występów w minionym 
sezonie Duńczyk parafował umowę 
na dwa lata. On sam niewątpliwie 
liczy na rozwój, a kibice na to, że za-
wodnik udowodni, iż nie na darmo 

nazywany jest jedną z największych 
nadziei żużla – nie tylko w Danii.

Gorąco zachęcamy do zakupu 
karnetów na tegoroczny sezon! 
Ceny już od 6 PLN! Szczegóły na: 
https://bilety.pszpoznan.com.pl/ .

Prezentacja drużyny, nad któ-
rą patronat sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”, odbędzie się 1 marca 
o godzinie 17:30 w Galerii Pestka 
w Poznaniu.

– Zapraszamy wszystkich sympa-
tyków czarnego sportu, kibiców Po-
wer Duck Iveston PSŻ Poznań wraz 
z rodzinami na wieczór z żużlem! 
Konkursy z nagrodami, możliwość 
poznania naszych zawodników 
i sprzętu na którym się będą ścigać 
to nie lada gratka dla „małych” jak 
i „dużych” fanów – mówi prezes 
Power Duck Iveston PSŻ Poznań 
Arkadiusz Ładziński.

Zagraniczny zaciąg
Przedstawiamy kadrę Power Duck 

Iveston PSŻ Poznań – zawodnicy zagraniczni

Szymon Kozioł 
Lipiński  
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA 

 NASZ PATRONAT

Świetny występ Rajkowskiego

Do coraz lepszej formy wraca za-
wodnik UKS Jedynka Kórnik Pa-
tryk Rajkowski, który w grudniu 
wrócił do ścigania po półrocznej 
przerwie spowodowanej poważ-
nym wypadkiem podczas zawodów. 
Niedawno dwukrotnie startował on 
w Pucharach Świata, które zostały 
rozegrane tydzień po tygodniu naj-
pierw w Nowej Zelandii, a następnie 
w Hongkongu. Puchary Świata są 
jedną z kwalifi kacji do przyszłorocz-
nych igrzysk olimpijskich w Tokio. 

W Nowej Zelandii kórniczanin 
startował w sprincie drużynowym 

wraz z Mateuszem Rudykiem i Ma-
ciejem Bieleckim oraz w kirinie. 
W obu zajmował bardzo dobre, bo 
7 miejsca. W Hongkongu w skła-
dzie „drużynówki” nastąpiła jedna 
zmiana, Rudyka zastąpił Mateusz 
Miłek, a polska drużyna z Patrykiem 
Rajkowskim na ostatniej decydują-
cej zmianie zdobyła brązowy medal. 
Ostatecznie w klasyfi kacji general-
nej PŚ za sezon 2018-2019 polski 
zespół zajął drugie miejsce. 

Rajkowski w Hongkongu star-
tował również w keirinie, gdzie do 
awansu do ścisłego fi nału, by wal-

czyć o podium zabrało wręcz kilku 
centymetrów. Zajął w swym biegu 
ostatecznie czwarte miejsce. Rosną-
ca forma kórniczanina, to wspania-
ły prognostyk przed zbliżającymi się 
mistrzostwami świata w Pruszko-
wie na przełomie lutego i marca. 

W Hongkongu startowała rów-
nież inna zawodniczka z Kórnika 
Nikol Płosaj, która była członkiem 
drużyny w wyścigu na dochodzenie 
na 4 km oraz w wyścigu madison 
w parze z Wiktorią Pikulik. W obu 
przypadkach Nikol zajmowała 9 
miejsce. PM
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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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INWESTYCJE
W POZNANIU I POWIECIE

D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y

Dobra zima dla deweloperów 
Dzięki łagodnej pogodzie, rzadko spadającej temperaturze poniżej zera i epizodycznym opadom 
śniegu na poznańskich placach budów dzieje się wiele. Niektóre z projektów startują z przygotowaniami 
terenu pod inwestycje, inne wieszają wiechę, a kolejne kontynuują prace wewnątrz budynków
Aura za oknami sprzyja ekipom bu-
dowlanym, a więc i harmonogramy 
przyśpieszają. Deweloperzy, jak 
sami przyznają, lepszej pogody na 
grudzień i styczeń nie mogli sobie 
wymarzyć. 

– Dzięki sprzyjającej pogodzie 
nie odczuliśmy przestojów na pro-
wadzonych budowach. Zgodnie 
z planem postępuje realizacja pro-
jektu Nowe Żegrze na poznańskich 
Ratajach, gdzie fi niszują prace 
przy budynku D z 24 mieszkania-
mi. Wkrótce zostanie zamknięty 
także kolejny etap osiedla Wilczak 
20, a na przedmieściach Poznania, 
w Zalasewie nieprzerwanie trwa bu-
dowa Radosnej III – podkreśla Lu-
cyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprze-
daży i marketingu fi rmy Agrobex. 
Także fi rmie Sky Investemts, reali-
zującej projekty Rodzinne Podolany 
i Rodzinne Komorniki, sprzyjają 
obecne warunki pogodowe. 

– Inwestycja przy ulicy Pana 
Tadeusza w Komornikach rośnie 
w oczach. Niemal każdego dnia 
zmienia się obraz budowy. Stan 
prac jest zaawansowany, w domach 
z I etapu trwają aktualnie prace de-
karskie, montaż stolarki okiennej 
oraz montaż instalacji elektrycznej. 
Z  kolei na drugiej inwestycji, Ro-
dzinnych Podolanach trwa przy-
gotowanie terenu do rozpoczęcia 
pierwszych robót ziemnych – mówi 
Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor 

ds. sprzedaży i marketingu w fi rmie 
Sky Investments. Zadowolony z po-
gody jest również inwestor osiedla 4 
Pory Roku, spółka Global GT. – Bu-
dynki osiągnęły poziom pierwszego 
piętra. Wymurowano kominy, ukła-
dane są belki stropowe, zbrojone 
podciągi wraz z ich szalowaniem 
– mówi Monika Tomaszkiewicz, 
z biura sprzedaży 4 Pory Roku. 
Z kolei Agata Nowaczyk, specjali-
sta z poznańskiego biura sprzedaży 
EBF Development dodaje: – Pogo-
da nie pokrzyżowała nam planów 
i zgodnie z założeniami kończymy 
piwnicę i stropy parteru 8 budyn-
ku osiedla Reduta Nowe Podolany. 
Zaczęliśmy też przygotowania do 
postawienia ścian pięter. 

Pogoda korzystnie wpływa rów-
nież na projekty prowadzone przez 
fi rmę Trust. Deweloper kontynuuje 
budowę osiedla Lubczykowa Góra, 
sukcesywnie oddaje do użytku 
domy i pracuje nad kolejnymi. 

W górę pnie się inwestycja Jako-
na w Tarnowie Podgórnym. Obecnie 
na ukończeniu jest realizacja II eta-
pu inwestycji Nowe Tarnowo, gdzie 
powstają dwa budynki w niskiej za-
budowie. Termin oddania mieszkań 
zaplanowany jest na II kwartał 2019 
roku.

Dotychczasowa zima jest łaska-
wa również dla tych deweloperów, 
którzy dopiero rozpoczynają budo-
wę nowych inwestycji. – Korzystne 
warunki atmosferyczne pozwoliły 
na rozpoczęcie wykopów na Bosej 7 
oraz przygotowanie hali garażowej 
na Sielskiej 14. To oznacza, że przy-
śpieszyła realizacja projektu, a więc 
wyprzedzamy założony harmono-
gram – zaznacza Michał Wawrzy-
niak, dyrektor ds.sprzedaży fi rmy 
Quadro Developement. 

Podobnie sytuację ocenia KM Bu-
ilding, deweloper budujący osiedle 
Słoneczne w Brodowie, Rodzinny 
Zakątek koło Kórnika oraz Zalasewo 

Park w Zalasewie. – Początek roku 
przyniósł start drugiego budynku na 
inwestycji Zalasewo Park. W przy-
gotowaniu jest teren pod budowę 
36 mieszkań i apartamentów. Na-
tomiast na ukończeniu są 2 kolejne 
szeregi z IV etapu inwestycji Rodzin-
ny Zakątek – mówi Maciej Bartczak, 
współwłaściciel fi rmy KM Building. 

Deweloperzy, nie ukrywają, że 
obawiali się ostrej zimy, dlatego 
część z nich na zimne miesiące za-
planowała głównie roboty wykoń-
czeniowe. Poznańskie Ogrody, na 
których powstaje IV etap osiedla 
Nowe Ogrody tętnią życiem. Pro-
jekt, zgodnie z założonym harmo-
nogramem, jest już na zaawansowa-
nym etapie realizacji. Trwają prace 
tynkarskie, montowana jest instala-
cja elektryczna i sanitarna. – Rozpo-
częliśmy też prace elewacyjne. Nasi 
fachowcy zajmują się ociepleniem 
budynku – mówi Marlena Zapal-
ska, prezes spółki Proxin Ogrody. 
Na podobnym poziomie zaawanso-
wania znajduje się budowa Pałaco-
wej 2 w Dąbrówce. Tutaj trwa przy-
gotowanie terenu wokół inwestycji. 
– Układamy kostkę przed garażami 
i wejściami, a już wkrótce przygotu-
jemy ogrodzenie terenu i parkany 
dzielące ogrody przyszłych miesz-
kańców – mówi Piotr Hryniewicz 
z Nieruchomości Hryniewicz.pl. 

Utrzymujące się temperatury 
powyżej zera pozwalają na prowa-

dzenie zaawansowanych prac na 
przedmieściach, w tym w podpo-
znańskich Rabowicach. Powstaje 
tu osiedle Zielone Rabowice II. 
– W II etapie tej inwestycji zakoń-
czono murowanie ścian nośnych 
i działowych, trwa montaż pokrycia 
dachowego, a w najbliższych tygo-
dniach zostanie wstawiona stolarka 
okienna. Natomiast w etapie trze-
cim pracownicy budowlani murują 
ściany parteru – mówi Magdalena 
Błaszkowiak-Pepel, specjalista ds. 
sprzedaży Greenbud Development.

Ostatnie, stosunkowo ciepłe mie-
siące to dla deweloperów czas, gdy 
kontynuacja prac może odbywać 
się na każdym etapie. – Na osiedlu 
„Dąbrówka Leśna Polana” najpo-
pularniejsza jest Forma, dwupo-
ziomowe mieszkania szeregowe 
z ogrodem. Aktualnie powstaje co 
najmniej kilka szeregów, ale są też 
mieszkania gotowe do odbioru. 
W najbliższym czasie klienci odbio-
rą mieszkania w budynku wieloro-
dzinnym Villa, który jest w zasadzie 
ukończony. Budowlańcy pracują 
również nad domami szeregowymi 
Piano – mówi Magdalena Pawel-
czyk z biura sprzedaży Linea.
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Poznań przyciąga inwestycje. Przy-
kładem jest nowy projekt na Wi-
nogradach. U zbiegu ulic Czarna 
Rola i Pasterskiej powstaje projekt 
o nazwie Enklawa Winogrady. 
W ramach osiedla powstaną trzy 
budynki wielorodzinne. Pierwszy 
z nich, najbardziej kameralny, trzy-
kondygnacyjny składał się będzie 
z 18 mieszkań. Dwa kolejne to pię-
ciokondygnacyjne budynki z 51 
mieszkaniami każdy. Docelowo po-
wstanie 120 lokali. Będą to zarówno 
kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3-, 
4-pokojowe. Powstaną 3 rowerow-
nie, 4 hale garażowe i miejsca par-
kingowe wokół inwestycji. 

W innej części miasta, tuż przy 
galerii Posnania trwa realizacja Kór-
nickiej, którą prowadzi fi rma Jakon. 
Pierwszy etap inwestycji obejmuje 
budowę siedmiokondygnacyjnego 
budynku z jedną kondygnacją pod-
ziemną (termin oddania IV kwar-
tał 2020). Dostępne są mieszka-
nia o zróżnicowanych metrażach, 
o powierzchniach od 35 do 110 m2. 
W ofercie znajdują się mieszkania 1, 
2 i 3 pokojowe z osobną kuchnią lub 
z aneksem kuchennym. Deweloper 

wprowadził do sprzedaży również 
projekt na Strzeszynie. Ellada Park 
to osiedle, które tworzą 4 budynki, 
każdy składający się z 3 kondygna-
cji naziemnych. Metraż mieszkań 
waha się od 33 do 75 mkw. 

Z kolei między Górczynem 
i Grunwaldzie powstają dwa projek-
ty Quadro Developement. W stycz-
niu rozpoczęła się budowa inwestyji 
Bosa 7. To pięciokondygnacyjny 
budynek wielorodzinny z 27 miesz-
kaniami (powierzchnie 34–133 
m2) oraz dwoma lokalami handlo-
wo-usługowymi. Planowany termin 
zakończenia prac to I kwartał 2020. 
W realizacji znajduje się też Sielska 
14. Kameralny budynek wieloro-

dzinny będzie liczył pięć kondygna-
cji i 22 mieszkania o powierzchni 
od 34 do 102 m2. Do dyspozycji 
klientów będą głównie mieszkania 
dwu– i trzypokojowe. Według har-

monogramu, koniec inwestycji 
przewiduje się na I kwartał 2020. 

Życiem tętnią też Podolany, 
a to za sprawą dwóch projektów. 
Niedawno wystartowała sprzedaż 
osiedla Rodzinne Podolany. Przy 
ulicy Heleny Rzepeckiej, w ramach 
pierwszej części inwestycji, powsta-
nie 12 domów szeregowych o po-
wierzchni 76 i 79 mkw, które prze-
kazane w ręce mieszkańców zostaną 
w I kwartale 2020 roku. W tej samej 
części Podolan w budowie znaju-
je się kolejny etap osiedla Reduta 
Nowe Podolany. W ramach ósmego 
budynku, powstanie 80 mieszkań 
o powierzchni od 42 do 85 mkw. 

Finalizacja projektu planowana jest 
na koniec II kwartału 2020 roku.

Wraz z początkiem marca wystar-
tuje też sprzedaż kameralnego bu-
dynku czterorodzinnego pod nazwą 
Willa Żurawiniec. Na projekt skła-
dają się cztery lokale o powierzchni 
od 53 do 76 mkw. Co istotne, miesz-
kania na piętrze będą posiadały 
poddasza, które można zaaranżo-
wać np. na schowek. Projekt zosta-
nie utrzymany w konwencji moder-
nistycznych willi miejskich. 

Budowa toczy się również w Dą-
brówce pod Poznaniem. Przy Pa-
łacowej 2 powstaje nowy projekt, 
kameralny budynek wielorodzinny 

z 12 mieszkaniami. Metraże wahają 
się między 30 a 95 mkw. W sprze-
daży dostępne są kawalerki, miesz-
kania dwu-, trzy– i czteropokojowe, 
w tym trzy dwupoziomowe aparta-
menty. Do lokali parterowych przy-
pisano ogrody, wyższe kondygnacje 
posiadają balkony, a mieszkania na 
ostatnim piętrze przestronne tarasy. 
Przewidywana data zakończenia 
projektu to przełom II i III kwartału 
2019 roku.

Praca nabiera tępa w podpoznań-
kim Gowarzewie. Tutuaj Global GT 
wraz z końcem roku rozpoczął reali-
zację projektu przy ulicy Zimowej. 
Inwestycja realizowana jest etapa-
mi. W pierwszym z nich powstaje 
6 domów mieszkalnych czteroloka-
lowych o powierzchni 88,18 oraz 
89,25 m². Łącznie na osiedle złożą 
się 44 domy. Planowany czas zakoń-
czenia pierwszego etapu to III kwar-
tał 2019 roku. 

Szeregowce na Podolanach, osiedle przy Posnanii, budynki wielorodzinne między Górczynem 
i Grunwaldem, w Dąbrówce i Tarnowie Podgórnym, a do tego nowa inwestycja w sercu Winogrd. 
To tylko niektóre z projektów mieszkaniowych w Poznaniu i powiecie

Co się buduje w Poznaniu i okolicy?

Poznań i okolice 
przyciągają inwesty-
cje mieszkaniowe
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Przedszkole „Leśna Polana”
Już od września 2019 roku w podpoznańskim Dopiewcu, w gminie Dopiewo, będzie funkcjonować zupełnie 
nowe przedszkole publiczne „Leśna Polana”. Placówka będzie miała profi l artystyczny, z bogatą ofertą 
zajęć dydaktycznych
Z myślą o najmłodszych, w miejscu, 
które docelowo będzie stanowić 
centrum osiedla „Dąbrówka Leśna 
Polana”, powstanie przedszkole 
z pełnym zapleczem, m.in. kuch-
nią wewnątrz budynku i dużym 
parkingiem na 35 aut na zewnątrz. 
Placówka zajmie nowoczesny bu-
dynek, specjalnie zaprojektowany 
zgodnie z normami i potrzebami 
najmłodszych. Do dyspozycji przed-
szkolaków będą kameralne sale do 
edukacji i zabawy (dla 25 dzieci 
każda). Maluchy skorzystają także 
z funkcjonalnego placu zabaw o po-
wierzchni aż 1600 m kw., oddzielo-
nego od reszty osiedla estetycznymi 
pasem zieleni. 

Harmonijny rozwój malucha 
i mnóstwo atrakcji
Przedszkole będzie mieć profi l 

artystyczny, z mnóstwem dodatko-
wych, dedykowanych maluchom 
atrakcji. Warto wspomnieć cho-
ciażby o zajęciach rytmiczno-mu-
zycznych, gimnastyce korekcyjnej, 
nauce języka angielskiego, zaję-
ciach tanecznych, teatralnych czy 

kulinarnych („Przedszkolny Master 
Chef”). Funkcjonować ma także 
kółko literackie. Oprócz wielu za-
jęć, które zapełniają czas, ale przede 
wszystkim sprawiają, że najmłodsi 
rozwijają się harmonijnie, przed-
szkole zapewni również opiekę 
i wsparcie psychologa (w tym także 
konsultacje dla rodziców). Dodat-
kowe zajęcia są planowane dla dzie-
ci z opiniami o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju i potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Wszystkie planowane aktywno-

ści w przedszkolu „Leśna Polana” 
zostaną przygotowane i przepro-
wadzone zgodnie z metodami akty-
wizującymi wszechstronny rozwój 
dziecka. Kadra, ukierunkowana 
między innymi na działania arty-
styczne, wykorzysta w swojej pracy 
Metody Dobrego Startu, muzyko-

terapię oraz Metodę Pedagogiki za-
bawy. Wszystkie te zajęcia nie będą 
podlegać dodatkowym opłatom.

Bezpiecznie i pod opieką
„Leśna Polana” zajmie nowoczesny 

budynek przy ulicy Jesionowej w Do-
piewcu, zlokalizowana w centrum osie-

dla „Dąbrówka Leśna Polana” realizo-
wanego przez dewelopera Linea. Prace 
budowlane już się rozpoczęły, a zapisy 
ruszą od 18 marca. Przedszkole zapra-
sza wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 
6 lat. Lokalizacja placówki to ogromny 
komfort dla mieszkańców Dąbrówki, 
Dopiewca i Palędzia. 

Warto nadmienić, że budowa 
przedszkola „Leśna Polana” to 
wartość dodana, jeden z wielu pla-
nowanych elementów, tworzących 
kompleksowe zaplecze usług, bez-
pośrednio wpływające na komfort 
zamieszkiwania budowanego osie-
dla w Dopiewcu. Red 

Zapisy do przed-
szkola ruszą od 
18 marca FO
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