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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!
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W kwietniu rozpoczną się prace W kwietniu rozpoczną się prace 
budowlane, które zakończą się latem budowlane, które zakończą się latem 
2020 roku. Przestrzeń placu zyska 2020 roku. Przestrzeń placu zyska 
nową jakość. Zaprojektowana została nową jakość. Zaprojektowana została 
z myślą o mieszkańcach, jak i turystach. z myślą o mieszkańcach, jak i turystach. 
Więcej naWięcej na STR. 3STR. 3

MARZYSZ O DOMU NAD STAWEM?
NA SPRZEDAŻ 

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

REKLAMA

PRZEBUDOWA PLACU PRZEBUDOWA PLACU 
KOLEGIACKIEGOKOLEGIACKIEGO
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Przebudowa placu Kolegiackiego
Podpisano umowę na realizację przebudowy placu Kolegiackiego ze spółką Budimex Budownictwo. 
W kwietniu rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się latem 2020 roku. Przestrzeń placu zyska nową 
jakość. Zaprojektowana została z myślą o mieszkańcach, jak i turystach 
– Przywracamy świetność kolej-
nej ważnej przestrzeni Poznania – 
mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. – Przebudowa placu Ko-
legiackiego wpisuje się w działania 
rewitalizacyjne, które prowadzimy 
w centrum miasta. Niedawno odda-
liśmy do użytku pierwszy wyremon-
towany odcinek ulicy Święty Marcin, 
wkrótce rozpocznie się realizacja ko-
lejnych części Programu Centrum, 
przygotowujemy się też do moderni-
zacji płyty Starego Rynku. Cieszę się, 
że plac Kolegiacki wyremontuje ta 
sama fi rma, która niedawno zakoń-
czyła prace na Świętym Marcinie. Li-
czę na równie sprawną i terminową 
realizację.

Umowa, której wartość wynosi 
27,5 mln zł, podpisana została z fi r-
mą Budimex Budownictwo sp. z o.o. 
Od daty podpisania umowy wyko-
nawca ma 2 tygodnie na przejęcie 
placu budowy. Prace mają potrwać 
14 miesięcy uwzględniając możliwą 
przerwę zimową. Po zakończeniu 
robót budowlanych nastąpi czas od-
biorów technicznych.

– Przestrzeń placu Kolegiackie-
go zyska nową jakość. Przybędzie 
zieleni, pojawi się fontanna, mała 
architektura, a także przestrzeń do 
wydarzeń kulturalnych i jarmar-
ków.  W porównaniu do Starego 
Rynku będzie to miejsce bardziej ka-
meralne, gdzie można usiąść, wypić 
kawę albo posłuchać plenerowego 

koncertu. Zależy nam też na wydo-
byciu potencjału historycznego tego 
miejsca poprzez ekspozycję reliktów-
dawnej Kolegiaty Św. Marii Magda-
leny, odkrytych przez archeologów 
UAM – zaznacza Mariusz Wiśniew-
ski, zastępca prezydenta Poznania.

Plac z Zegarem Historii
Plac Kolegiacki po zakończeniu 

inwestycji będzie przestrzenią o zu-
pełnie nowym wymiarze. Zmieni się 
na nim wszystko oprócz kształtu na-
rzuconego przez historyczny układ 
urbanistyczny. Stanie się placem 
publicznym i strefą ruchu piesze-
go. Znikną bariery, które obecnie 
dzielą tę przestrzeń na kilka części. 

Znikną także parkujące dziś samo-
chody, dla których przeznaczono 
wybudowany parking przy ul.  „Za 
Bramką” (wjazd od ul. Wszystkich 
Świętych).  Układ komunikacyjny 
w postaci drogi zostanie zachowany 
jedynie po południowej części placu, 
a reszta przestrzeni dostępna będzie 
dla pieszych bez ograniczeń.

Jezdnia prowadząca od ul. Wodnej 
przez ul. Z Bramką do ul. Wszystkich 
Świętych będzie jednokierunkowa. 
Po południowej stronie placu wydzie-
lono zatokę postojową dla kierowców 
podwożących pasażerów w okolice 
placu. Zapewniony zostanie także 
dojazd do Urzędu Miasta Poznania, 
a w okolicy placu   znajdą się stojaki 

rowerowe oraz  miejsca postojowe dla 
osób niepełnosprawnych.

Jezdnię od reszty przestrzeni od-
dzieli fontanna. Kamienny parawan, 
po którym spływać będzie woda, zo-
stanie podświetlony. Podświetlone 
zostaną również fasady okolicznych 
budynków i rosnące na placu drze-
wa, a dobrą widoczność w całej prze-
strzeni zapewnią minimalistyczne 
słupy oświetleniowe.

Głównym elementem identyfi ku-
jącym miejsce będzie Zegar Historii 
symbolicznie przedstawiający burzli-
we dzieje Kolegiaty św. Marii Magda-
leny. Symbolizować je ma wyrastają-
cy z podziemi pylon z polerowanej 
stali, którego poszczególne części 
pokażą kolejne fazy rozwoju i upad-
ku Kolegiaty. Zegar Historii stojący 
w centralnym miejscu placu z jed-
nej strony będzie spinał przestrzeń, 
a z drugiej – będzie ją symbolicznie 
dzielił na część rekreacyjną z fontan-
ną, wysoką zielenią, miejscami do 
odpoczynku oraz część historyczno-
edukacyjną. 

Przestrzeń została zaprojektowa-
na tak, by zaprosić na nią restaurato-
rów z ogródkami gastronomicznymi. 
Zamiast głogów i akacji pojawią się 
platany klonolistne i krzewy. Plac 
będzie przyjazny dla osób z niepeł-
nosprawnościami i pozbawiony ba-
rier architektonicznych. Mozaikowa 
nawierzchnia z granitowej kostki 
będzie odpowiednio wyprofi lowana, 

antypoślizgowa i nastrojowo pod-
świetlona.

We współpracy z naukowcami
Proces rewaloryzacji   placu od 

początku realizowany był w ścisłej 
współpracy z mieszkańcami,  przedsię-
biorcami, liderami społeczności lokal-
nych, specjalistami z różnych dziedzin 
oraz stowarzyszeniami miejskimi. 
Opinie zbierane na etapie wstępnym 
pozwoliły na przygotowanie wytycz-
nych konkursowych a sam konkurs 
na rewaloryzację placu Kolegiackiego 
rozstrzygnięty został w sierpniu 2016r. 
Autorem zwycięskiej koncepcji jest 
pracownia architektoniczna Urban-
tech – Krzysztof Urbaniak.

Kilka miesięcy przed rozstrzy-
gnięciem konkursu na plac weszli 
archeolodzy. Podczas prowadzo-
nych od kwietnia 2016 roku badań, 
naukowcy z Instytutu Archeologii 
odnaleźli tysiące zabytków a także 
ponad tysiąc pochówków osób, któ-
re spoczęły w kryptach kolegiaty i na 
okolicznych cmentarzach.   Odnale-
zione zabytki to m.in. monety, naczy-
nia liturgiczne i przedmioty codzien-
nego użytku. Odnaleziono także 
mury dawnej kolegiaty, pozostałości 
ciągów komunikacyjnych prowadzą-
cych do jednej z bram kościoła oraz 
fragment posadzki świątyni. Część 
bezcennych zabytków wyekspono-
wana zostanie w wyniesionych w po-
sadzce przeszkleniach. Red

Można już korzystać z 475 rowe-
rów 4. generacji, w tym 30 rowerów 
elektrycznych. Uzupełniają one ist-
niejącą wcześniej fl otę ponad 1200 
rowerów trzeciej generacji, które 
w tym sezonie można wypożyczać 
od 1 marca. 

– To przełomowy moment w trwa-
jącej od 2012 roku historii Poznań-
skiego Roweru Miejskiego – mówi 
Mariusz Wiśniewski, zastępca pre-
zydenta Poznania. – Do tej pory roz-
wijany był system trzeciej generacji, 
czyli wymagający stacji dokujących. 
Każda kolejna rozbudowa świadczy-
ła o tym, że im większy system, tym 
większa popularność tego środka 
transportu. Od tego roku do dys-
pozycji użytkowników będą rowery 
czwartej generacji, który można 
zwracać poza stacjami. To całkowita 
nowość w przestrzeni miejskiej. 

– Rowery 4. generacji umożliwia-
ją zwrot roweru tam, gdzie jest to 
wygodne. Albo w obrębie stref, albo 
– za dodatkową opłatą – poza nimi. 
Trzeba jednak pamiętać, że zwró-
cony rower nie może przeszkadzać 
innym użytkownikom chodnika lub 
drogi, a miejsce jego zwrotu musi 
być ogólnodostępne tak, by kolej-
ni użytkownicy nie mieli problemu 

z wypożyczeniem – mówi Robert 
Lech, prezes Nextbike Polska. 

Rowery czwartej generacji będzie 
można bez dodatkowych opłat wy-
pożyczyć i oddać na jednej ze 112 
stref PRM i dodatkowo na czterech 
stacjach sponsorskich. 80 z nich 
znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie już istniejących stacji Po-
znańskiego Roweru Miejskiego. Naj-
większa strefa obejmuje cały obszar 
w granicach I ramy komunikacyjnej 
(Roosevelta, Pułaskiego, Przepa-
dek, tory kolejowe, Św. Wincentego, 
Podwale, rondo Śródka, Jana Pawła 
II, rondo Rataje, Bolesława Krzy-
woustego, Królowej Jadwigi, Matyi, 
most Dworcowy) z wyłączeniem pły-
ty Starego Rynku. Kolejne 32 stre-
fy znajdują się w miejscach, gdzie 
dotychczas roweru publicznego nie 
było. Są oznaczone tablicami infor-
macyjnymi i oznakowaniem pozio-
mym określającym ich granice.

Jak wypożyczyć?
Rower 4. generacji można wypo-

życzyć na kilka sposobów. Najwy-
godniej skorzystać z aplikacji PRM. 
Należy wtedy zeskanować kod QR 
i wpisać na komputerze roweru kod 
wyświetlony w aplikacji. Można rów-

nież skorzystać ze sparowanej z kon-
tem karty RFID (np. PEKA) i przy-
łożyć ją do czytnika na komputerze 
pokładowym. Można również wpisać 
swój numer telefonu i kod PIN. Po 
przeprowadzeniu tych czynności wy-
starczy otworzyć blokadę przedniego 
koła i włożyć jej bolec do prowadnicy 
obok kierownicy.

Rower zwracamy poprzez kompu-
ter pokładowy – wystarczy postępo-
wać zgodnie z instrukcjami – naci-
snąć przycisk „OK”, po czym zapiąć 
blokadę przedniego koła. Rower 
potwierdzi poprawny zwrot sygna-
łem dźwiękowym i komunikatem na 
wyświetlaczu.

Przed wypożyczeniem rower 4. 
generacji można zarezerwować na 
maksymalnie 15 minut korzystając 
z aplikacji mobilnej lub strony in-
ternetowej. W trakcie przejażdżki 
istnieje również możliwość skorzy-
stania z funkcji „postój”. Można ją 
aktywować poprzez komputer po-
kładowy (wystarczy wcisnąć „P”), 

po czym zapiąć blokadę koła. Postój 
nie może trwać dłużej niż 60 minut. 
Czas rezerwacji i postoju wliczane są 
do czasu wypożyczenia.

Rowery z doładowaniem
Obok standardowych rowerów 

bezstacyjnych dostępnych jest rów-
nież 30 rowerów ze wspomaganiem 
elektrycznym. To szczególne uła-
twienie przy dłuższych przejazdach. 
Silnik roweru elektrycznego wspo-
maga pedałującego do osiągnięcia 
przez niego prędkości 25 km/godz. 

– Koszt wypożyczenia standardo-
wego roweru 4. generacji jest taki 
sam, jak w przypadku rowerów 3. 
generacji. Bezpłatne pozostaje 20 
minut każdego wypożyczenia, po ich 
przekroczeniu za pierwszą godzinę 
pobierana jest opłata 2 zł, a za dru-
gą i każdą następną godzinę po 4 zł. 
Dla użytkowników identyfi kujących 
się kartą PEKA z imiennym bile-
tem okresowym ważnym w strefi e 
A bezpłatny czas wypożyczenia jest 
wydłużony do 30 minut – mówi Jan 
Gosiewski, dyrektor Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Poznaniu. 

W przypadku rowerów elektrycz-
nych nadal obowiązuje bezpłatne 20 
minut wypożyczenia. Wypożyczenie 

trwające od 21 do 60 minut kosztu-
je natomiast 3 zł, a za każdą kolejną 
rozpoczętą godzinę pobierana jest 
opłata w wysokości 5 złotych.

Warto pamiętać!
Aby wypożyczyć rower, na koncie 

użytkownika w systemie musi być co 
najmniej 20 złotych.

Rower 4 generacji można zwrócić 
w obrębie każdej ze stref 4. genera-
cji i na stacjach 3. generacji. Rowe-
ry 3 generacji można zwracać tylko 
na stacji 3. generacji (wyposażonej 
w stojaki) wpinając w elektrozamek 
lub przypinając do innego roweru.

Rower 4. generacji można zwrócić 
poza strefą w miejscu bezpiecznym 
i ogólnodostępnym. Pobierana jest 
wtedy dodatkowa opłata w wysoko-
ści 5 zł. Jeżeli użytkownik wypożyczy 
rower poza strefą i zwróci w obrębie 
strefy, otrzyma doładowanie konta 
w wysokości 2 zł.

Przy zwrocie roweru, szczególnie 
w Strefi e Centrum, należy pamiętać, 
że rower nie może utrudniać ruchu 
pieszego, rowerowego i drogowego. 
Rower musi być pozostawiony zgod-
nie z przepisami, nie należy go opierać 
o drzewa i zabytkowe elementy archi-
tektury (np. pomniki). ZTM, opr. RB

Czwarta generacja rowerów jest już dostępna w Poznaniu
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Dostępnych jest 
też 30 rowerów 
elektrycznych
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Będzie konduktor i tekturowe bilety, 
takie jak za dawnych lat – pamiąt-
kowe, bo przejazdy będą bezpłatne. 
Podróżującym towarzyszyć będą 
maskotki gminne DOP i EWO, 
a przygrywać będzie na żywo for-
macja jazzu tradycyjnego – Dixie 
Company. Wszystko w ramach akcji 
„Kolej na kolej”.

Chętnych na przejażdżkę kolejką 
turystyczną gmina Dopiewo zapra-
sza 8 maja do Dopiewa i Palędzia. 
Trasa przejazdu wieść będzie od 
węzła przesiadkowego przy stacji 
kolejowej Dopiewo do węzła prze-
siadkowego przy stacji kolejowej 
w Palędziu i z powrotem. Przejazd 
odbywać się będzie drogami gminy 
Dopiewo i obejmować będzie wybu-
dowany w ubiegłym roku pierwszy 
odcinek drogi wzdłuż torów między 
Dąbrówką a Palędziem. Początek 
wydarzenia: w Dopiewie o godz. 10, 
ostatni kurs – ok. godz. 17. Warto 
skorzystać z okazji – dojechać do 
Dopiewa lub Palędzia – samocho-
dem, rowerem, Poznańską Koleją 
Metropolitalną lub autobusem. Zo-
stawić samochód na parkingu, a ro-

wer pod wiatą węzła przesiadkowego 
i przesiąść się do „Wesołej Kolejki”.

W ten sposób gmina Dopiewo 
podsumuje inwestycje, które zre-
alizowała w ubiegłym roku w okoli-
cach stacji kolejowych w Dopiewie 
i w Palędziu – łącznie za prawie 20 
mln zł. To węzły przesiadkowe i dro-
ga wzdłuż torów. Udogodnienia te 
mają zachęcać mieszkańców do 
korzystania z kolei szynowej jako al-
ternatywnego wobec samochodów 
środka transportu – przyjaznego 
dla środowiska i konkurencyjnego 
pod względem czasochłonności al-
ternatywy dla samochodu sposobu 
przemieszczania się. W kwadrans 
z Dopiewa i 2 minuty krócej z Pa-
lędzia można dojechać na dworzec 
główny w Poznaniu. Do stacji moż-
na z kolei dostać się busami, auto-
busami, samochodami i rowerami. 
Nie ma szybszego sposobu poko-
nania dystansu jaki dzieli obydwie 
miejscowości z centrum Poznania 
niż Poznańska Kolej Metropolital-
na, która od połowy zeszłego roku 
częściej kursuje w obie strony. Gmi-
na Dopiewa była jednym z uczest-

ników projektu PKM, mającego na 
celu wprowadzenie dodatkowych 
kursów przed rokiem.

Zmieniły się okolice stacji kole-
jowych w gminie Dopiewo, zysku-
jąc na estetyce i funkcjonalności. 
Parking węzła w Dopiewie mieści 
100 samochodów, wydzielono tu 
8 miejsc dla niepełnosprawnych. 
Przebudowano też drogi. Wzdłuż 
ul. Laserowej powstał ciąg pieszo 
– rowerowy. Parking przy węźle 
w Palędziu pozwoli zaparkować 
127 samochodów. Znajdują się na 
nim 3 miejsca dla niepełnospraw-
nych i 2 dla autobusów. Powstał tu 
ponad 400-metrowy odcinek drogi 
od skrzyżowania z ul. Poznańską do 
skrzyżowania ul. Kolejową, z chod-
nikiem i ścieżką rowerową. Stanęły 
tu ekrany akustyczne osłaniające 
sąsiednie osiedle. Teren obu wę-
złów jest monitorowany przez sys-
temy kamer i doświetlony lampami 
ulicznymi. O dostępności miejsc na 
parkingach powstałych przy obu 
stacjach informują tablice elektro-
niczne. Są wiaty rowerowe, info-
kioski i ławki.

Projekt jest współfi nansowany 
przez Unię Europejską z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2014 – 2020

Kolej na kolej
„Wesoła Kolejka Dixielandowa” wyjedzie na drogi gminy 
Dopiewo. Kursować będzie między Dopiewem a Palędziem

REKLAMA

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Nagrody fi nansowe za 2018 rok 
podczas uroczystości, która odbyła 
się 13 marca, otrzymali:

• Mateusz Samól za zajęcie III 
miejsca w mistrzostwach szkół wo-
jewództwa wielkopolskiego w kara-
te olimpijskim WKF (12.05.2018 r.) 
oraz jego trener Grzegorz Michalik,

• Wojciech Karbowiak za zajęcie 
III miejsca w otwartych mistrzo-
stwach Wielkopolski w karate WKF 
(04.02.2018 r.) oraz jego trenerka 
Adrianna Sobkowiak,

• drużyna dziewcząt Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Bu-

kowskich za zajęcie II miejsca 
w mistrzostwach Wielkopolski – 
XIX Wielkopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej – Igrzyska Dzieci 
w piłce ręcznej kategoria dziewcząt 
organizowany przez Szkolny Zwią-
zek Sportowy „Wielkopolska” 
(27.03.2018r. – 28.03.2018 r.) 
w Wągrowcu oraz ich trener Da-
riusz Pańczak, 

• drużyna dzieci (dziewczęta) 
UKS Bukowia – za zajęcie III miej-
sca w mistrzostwach Wielkopolski 
w piłce ręcznej w rozgrywkach li-
gowych Wielkopolskiego Związku 

Piłki Ręcznej w sezonie 2017/2018 
w kategorii dzieci dziewcząt oraz ich 
trener Jarosław Sznycer,

• drużyna dzieci (dziewczęta) 
UKS Bukowia (2 drużyna) za  za-
jęcie II miejsca w mistrzostwach 
Wielkopolski w piłce ręcznej w roz-
grywkach ligowych Wielkopolskie-
go Związku Piłki Ręcznej w sezo-
nie 2017/2018 w kategorii dzieci 
dziewcząt oraz ich trenerka Alicja 
Giżyńska,

• drużyna juniorek młodszych 
UKS Bukowia za  zajęcie II miej-
sca w mistrzostwach Wielkopolski 

w piłce ręcznej w rozgrywkach li-
gowych Wielkopolskiego Związku 
Piłki Ręcznej w sezonie 2017/2018 
w kategorii juniorek młodszych oraz 
ich trener Rafał Skomra,

• drużyna dziewcząt Gimnazjum 
im. płk. Kazimierza Zenktelera za 
zajęcie III miejsca w mistrzostwach 
Polski – fi nał ogólnopolski igrzysk 
młodzieży szkolnej w piłce ręcznej 
w kategorii dziewcząt (10.06.2018r. 
– 13.06.2018 r.) w Dźwirzynie oraz 
ich trener Jarosław Sznycer.

Nagrody wręczył burmistrz Buku 
Paweł Adam. MB

Nagrody sportowe burmistrza 
W bukowskiej Sali Miejskiej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Sportowych 
Burmistrza Miasta i Gminy Buk
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Bukowski 
Bieg Mieszka 
IV Bukowski Bieg Księcia Mieszka 
odbędzie się w 2 czerwca. W tym 
roku biegacze ponownie będą rywa-
lizować na dystansie 10 km – ulica-
mi Buku. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Organizatorzy wracają także do 
rywalizacji dzieci w ramach Festi-
walu Biegów Dziecięcych w sied-
miu kategoriach wiekowych. Start 
i meta wszystkich biegów zlokali-
zowane będzie na nowej bieżni na 
stadionie miejskim w Buku. Zapisy 
na stronie:  https://www.zapisy.ma-
ratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-
buk

Szczegółowe informacje i regula-
min dostępny na stronie organiza-
tora www.osir-buk.pl. PP

 NASZ PATRONAT

• Dla Czytelników mamy trzy 
vouchery na udział w biegu. Jak 
zdobyć jeden z nich? Szczegóły 
na www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź voucher

REKLAMA? 
 691-895-296
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Zadanie dofi nansowane było 
z dwóch źródeł: Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Infrastruktury Lekko-
atletycznej w wysokości 900.000 zł 
(z Ministerstwa Sportu i Turystyki) 
oraz budżetu samorządu wojewódz-
twa w ramach dofi nansowania za-
dań z zakresu infrastruktury sporto-
wej – 275.000 zł. 

Podczas rozpoczętej w ub.r. in-
westycji wybudowano bieżnię i wy-
znaczono 4 tory do biegu na 400 m 
i 6 torów na 100 lub 110 m. Zbudo-
wano dwustronną, jednościeżkową 
skocznię do skoku w dal i trójskoku. 
Powstało stanowisko do pchnięcia 
kulą oraz skocznia do skoku wzwyż. 
Zamontowano system odwodnienia 
waz z odprowadzeniem wody do 
jeziora. Uporządkowano boisko pił-
karskie, które ma teraz wymiary 100 
na 64 m. Powstały też piłkochwyty. 
Na trybunach zamontowano sie-

dziska dla 618 widzów. W pobliżu 
zamontowano stojaki dla rowerów, 
a także zakupiono sprzęt lekko-
atletyczny do: skoku wzwyż, biegu 
przez płotki i wyposażenie startera.

Wykonawcą była fi rma Gardenia 
Sport z Warszawy. Umowę podpi-
sano 8 lutego 2018 r. Prace zakoń-
czono 6 marca br., a dwa dni później 

uzyskano pozwolenie na użytkowa-
nie. Firma udzieliła gwarancji, która 
obejmuje okres 60 miesięcy. 

Stadion na Błoniach 
już po remoncie
Kompleks sportowy Oaza Błonie w Kórniku został 
zmodernizowany. Inwestycja kosztowała 2.581.442,68 zł 

TU MOGŁA BYĆ
TWOJA REKLAMA! 

ZADZWOŃ 
 691-895-296

Biblioteka w Plewiskach z powodze-
niem zakończyła udział w progra-
mie rządowym Kultura+ Bibliote-
ka+ Infrastruktura Biblioteka. 

Biblioteka Publiczna gminy Ko-
morniki przystąpiła do programu 
w 2012 r. W jego ramach rozpoczę-
to budowę fi lii w Plewiskach. Celem 
tej inwestycji było przekształcenie 
biblioteki w nowoczesne centrum 
kulturalne gminy oraz spełnienie 
kryteriów certyfi katu Biblioteka+. 

Zgodnie z umową budowa ukoń-
czona została w terminie, tj. do koń-
ca grudnia 2013 r. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 1 482 223,42 
zł. Z tego 37,8%, tj. 555 873,57 zł. 
sfi nansowano ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, a 62,5% tj. 926 349,85 zł ze 

środków dotacji celowej biblioteki. 
Przez 5 lat trwania programu 

biblioteka składała sprawozdania 
z utrzymania określonych parame-
trów. Jednym z warunków wypeł-
niającym zobowiązania umowy było 
zwiększenie o 10% liczby osób z niej 
korzystających. 

Okazało się, że udostępnienie 
nowego budynku przyczyniło się 
do znacznego wzrostu czytelników 
w Plewiskach. Osiągnięty wynik 
przekroczył zakładany plan wyko-
nania. Liczba czytelników zareje-
strowanych wzrosła o niemal 40%. 

Biblioteka w Plewiskach ma 
obecnie do dyspozycji 22 189 wo-
luminów i 235 audiobooków. Tylko 
w 2018 roku dokonano 27 186 wy-
pożyczeń. 

W plewiskiej fi lii można nie tylko 
czytać książki. Biblioteka stała się 
centrum kulturalnym wsi. Regular-
nie odbywają się tu przedstawienia 
teatralne i koncerty, eventy z cyklu 
„Cała gmina czyta dzieciom”. Aktyw-
nie działa Dyskusyjny Klub Książki, 
uczniowie przychodzą na lekcje bi-
blioteczne. Do dyspozycji mieszkań-
ców jest także 5 stanowisk kompute-
rowych z dostępem do darmowego 
internetu. W ubiegłym roku bibliote-
kę odwiedziło ponad 13 tys. osób. 

Gratulujemy Joannie Brychcy 
– dyrektor biblioteki oraz pracow-
nikom za stworzenie przyjaznego 
miejsca spotkań z książką i kulturą, 
a mieszkańców zachęcamy do czy-
tania i korzystania z oferty placów-
ki. Red 

Biblioteka+ w Plewiskach

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W gminie Komorniki po raz kolejny 
trwa akcja bezpłatnego dostępu do 
testów do wykrywania obecności 
narkotyków. 

Testy można otrzymać we wszyst-
kich 7 aptekach znajdujących się na 

terenie gminy Komorniki a także 
w Biurze Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i  Uzależnień, ul. Stawna 7 w  Ko-
mornikach. 

Warunkiem bezpłatnego otrzy-

mania testu jest zamieszkanie na 
terenie gminy Komorniki oraz peł-
noletność. Akcja jest fi nansowana 
ze  środków GKRPAiU przeznaczo-
nych na profi laktykę uzależnień.
Red 

Bezpłatne narkotesty w gminie Komorniki

Rozpoczęła się realizacja projektów 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Komorniki. W tym roku zostanie 
wdrożonych w życie 15 zwycię-
skich zadań – 5  inwestycyjnych 
i 10 nieinwestycyjnych. W trakcie 
opracowywania jest dokumentacja 
dla budowy boiska treningowego 
w Komornikach przy ul. Jeziornej, 
a także dla zagospodarowania tere-
nu przy wodospadzie w Łęczycy. 

Pierwsze projekty nieinwestycyjnie 
ujrzały światło dzienne. W ramach 
zadania „Zawsze kwitnące Plewiska” 
mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć 
w bezpłatnych rodzinnych warsz-
tatach budowy domków-hoteli dla 
pszczół murarek. Zbudowane, pod 
okiem instruktora domki-hotele dla 
łagodnych, nieagresywnych pszczół 

murarek, będzie można zainstalo-
wać w przydomowych ogródkach. 
W  efekcie warsztatów powstanie ok. 
60 mini-hoteli oraz dwa duże będące 
elementem ścieżki edukacyjnej, które 
pozwolą na bliską obserwację pszczół 
i innych owadów.

Z kolei uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Plewiskach w tym roku 
będą mieli możliwość uczestniczyć 
w 2 audycjach edukacyjnych zreali-
zowanych na terenie ich placówki 
w ramach projektu „Bliżej Muzyki”. 
Młodzież będzie mogła wziąć udział 
w dwóch audycjach: „Symfonia na 
skrzypce i  DJ-a” z  udziałem Toma-
sza Dolskiego oraz „Pogoda Głosu” 
z  Anną Jankowską. 

Pozostałe projekty na stronie ko-
morniki.budzet-obywatelski.org. Red

Pierwsze projekty Budżetu 
Obywatelskiego

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Koło Gospodyń Wiejskich Klub 
Kobiet Aktywnych pod przewod-
nictwem Izabeli Bartkowiak zare-
jestrował się pod koniec ubiegłego 
roku i skorzystał z rządowej dotacji 
dla KGW, a po zaledwie miesiącu od 
pierwszego spotkania podwoił licz-
bę członkiń. Panie skupiają się na 
integracji, łącząc ze sobą tradycję 
z nowoczesnością. 

Koła Gospodyń Wiejskich dzia-
łają też prężnie w Czerwonaku 
– zrzeszając 28 członkiń pod prze-
wodnictwem Doroty Dziamskiej 
oraz w Promnicach – 36 pań pod 
przewodnictwem Wioletty Kwiat-
kowskiej. KGW wzięły udział w pol-
sko-fi ńskich warsztatach rękodziel-
niczych organizowanych przez 
Lokalną Grupę Działania „Trakt 
Piastów” we współpracy z gminą 
Czerwonak. Panie poznały tajniki 
fi ńskiego design, w tradycyjnej od-
słonie. Pod okiem instruktorki Tuuli 
Puoskari wyplotły tzw. Himmeli, 
w polskiej kulturze ludowej nazywa-
ne pająkami.

Z pompą swoją obecność zaak-
centował Klub Kobiet Kreatywnych, 
który powstał w tym roku. Zrzesza 

on panie z różnych obszarów – od 
kultury, przez oświatę, sport czy 
biznes włącznie. Łączy je jedno – 
chęć aktywności i działania na rzecz 

kobiet. Wspaniałą próbką ich możli-
wości było I Gminne Spotkanie Ko-
biet „Być Kobietą”, zorganizowane 
w połowie marca w Koziegłowach 
we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury Sokół. Była to cało-
dzienna impreza adresowana do 
mieszkanek gminy Czerwonak, wy-
pełniona warsztatami, prelekcjami 
i panelami dyskusyjnymi z udziałem 
znamienitych gości (np. senator Ja-
dwiga Rotnicka, wiceprezydent Po-
znania Joanna Kierzek-Koperska, 
europosłanka Agnieszka Kozłow-
ska-Rajewicz). Całość zwieńczyła 
uroczysta gala z okazji 100-lecia 
uzyskania praw wyborczych kobiet 
oraz koncert zespołu Supermenki. 

Nie sposób nie zauważyć dzia-
łalności Stowarzyszenia Społeczna 
Inicjatywa Lokalna Sąsiedzi z pre-
zes Małgorzatą Nowakowską na 
czele. Ta młoda w sumie organizacja 
już na dobre zakorzeniła się na ma-
pie aktywności pozarządowych na-
szej gminy. Jej członkowie działają 
charytatywnie, organizują rodzinne 
spotkania w bibliotece, a ostatnio 
przygotowali dla mieszkańców wy-
darzenie o tematyce zdrowotnej, 

propagujące profi laktykę raka pier-
si. 

To panie tworzą też trzon grupy 
Śmigające Skrzydełka działającej 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
Sokół. Do dzisiaj można podziwiać 
ich dzieło przygotowane z okazji 
100. Rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego – hydranty ozdo-
bione biało-czerwonymi „ubranka-
mi”. Grupie przewodzi mieszkanka 
naszej gminy Dorota Marciniak. 

Kolejną aktywnie działającą 
grupę kobiet stanowią panie zrze-
szone w Stowarzyszeniu „Twórcze 
Mamy”. Jak same o sobie piszą są 
„grupą mam, które chcą czerpać 
prawdziwą radość z macierzyństwa 
i odkrywać swoją kobiecość”. Orga-
nizują na terenie Koziegłów spotka-
nia i gimnastykę dla mam, prowa-
dzą grupę dla dzieci oraz angażują 
się w życie społeczne gminy. 

To kobiety – działaczki z terenu 
gminy Czerwonak przewodzą takim 
organizacjom, jak: Fundacja „Bez 
barier”, Wlkp. Związek Inwalidów 
Narządu Ruchu w Poznaniu Warsz-
tat Terapii Zajęciowej, lokalne gru-
py Caritas, Fundacja Kobieta Nowe-

go Czasu, Stowarzyszenie Gmina 
Czerwonak dla Ciebie, Fundacja 
Finnway Polska, Uczniowski Klub 
Sportowy „Grot”, Fundacja bez-
graniczni.pl, Harmony Club, Spół-
dzielnia Socjalna Dąb, sztab WOŚP 
Koziegłowy czy też ZHP Chorągiew 
Wlkp. Hufi ec Czerwonak.

Podobnie jest w Radzie Gminy, 
gdzie w tej kadencji przekroczo-
ny został parytet – na 21 radnych 
9 stanowią kobiety. 7 wydziałami 
Urzędu Gminy w Czerwonaku kie-
rują panie, w tym tak strategicz-
nymi jak fi nansowy czy infrastruk-
tury, a I zastępcą wójta gminy jest 
Joanna Kowalczyk-Chudy. Trzema 
z pięciu gminnych szkół zarzą-
dzają panie i to również kobiety 
tworzą trzon artystyczny Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sokół oraz 
stanowią zdecydowaną większość 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwona-
ku. W kadencji 2014-2018 połowa 
sołectw i osiedli na swoje sołtyski 
i przewodniczące wybrała kobiety, 
a stery w pierwszej w historii gmi-
ny Radzie Seniorów objęła Helena 
Kurpisz. Red

W kobietach siła!
Kobiety stanowią ponad połowę mieszkańców gminy Czerwonak – niemal 52%. I są świetnie 
zorganizowane – większość organizacji pozarządowych jest prowadzonych przez panie. Zdecydowanie 
więcej pań zrzesza się w nich i aktywnie działa

Marcin 
Wojtkowiak
wójt gminy 
Czerwonak 

– Aktywność 
mieszkańców 
zawsze cieszy, 

a działalność organizacji społecz-
nych tworzonych i zarządzanych 
przez kobiety stanowi dodatkową 
wartość dla gminy. Kobiety mają 
inną wrażliwość, często większe 
poczucie odpowiedzialności 
i większe zaangażowanie, gdy 
się czegoś podejmują. Gmina 
Czerwonak może poszczycić się 
licznymi i prężnie działającymi 
organizacjami, prowadzonymi 
przez silne, zdecydowane i kom-
petentne kobiety. 

Aktywność cieszy
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15 marca Straż Gminna w Czerwo-
naku zorganizowała spotkanie mło-
dzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych 
oraz klas gimnazjalnych, z przedsta-
wicielami służb i formacji munduro-
wych. Celem spotkania pt. „Zostań 
jednym z nas”, było przybliżenie spe-
cyfi ki pracy prezentowanych służb 
oraz przedstawienie wszystkich 
aspektów związanych zarówno 
z posiadanymi kompetencjami, jak 
i z odpowiedzialnością, która wiąże 
się z realizacją tych zawodów. 

Po spotkaniu, które odbyło się 
w Centrum Rozwoju Kultury Fi-
zycznej „Akwen” w Czerwonaku 
młodzież miała możliwość bezpo-
średniej rozmowy z przedstawicie-
lami poszczególnych służb.

W prezentacji uczestniczyli 
przedstawiciele Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji, Służ-
by Więziennej, Straży Pożarnej, 
Ratownictwa Medycznego, a także 
Straży Gminnej w Czerwonaku. 
Dodatkowo Służba Więzienna za-
prezentowała nietypowego funk-
cjonariusza – owczarka Nero, który 
pełni służbę w Zakładzie Karnym 

w Koziegłowach. Jego specjalnością 
jest wykrywanie narkotyków oraz 
substancji odurzających.

W spotkaniu wzięli udział rów-
nież: wójt Gminy Czerwonak Mar-
cin Wojtkowiak oraz Przewodni-
czący Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Czerwo-
nak Grzegorz Parszuto. Red

Zostań jednym z nas
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WYDARZENIA

URZĄD GMINY KOMORNIKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 
DS. BUDOWY I REMONTÓW DRÓG

NR REF: UG.IK.1.2019

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać 
w terminie do 29 marca 2019 r., do godz. 15:15 na adres: 

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko ds. budowy i remontów dróg

Nr Ref.: IK.1.2019”

Treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 
https://bip.komorniki.pl.

REKLAMA
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Pałac w Jankowicach powstał 
w 1803 r. na miejscu dawnego dwo-
ru Twardowskich. Jego willowa for-
ma nawiązywała do awangardowych 
nurtów neoklasycznych, modnych 
na przełomie XVIII / XIX w. w śro-
dowisku berlińskim. W tym kształ-
cie, z dobudowanym pod koniec 
XIX w. ogrodem zimowym, budowla 
przetrwała ponad 100 lat. W 1912 r. 
została rozbudowana poprzez do-
danie bocznych skrzydeł i dwóch 

tarasów wg projektu poznańskiego 
architekta Rogera Sławskiego. 

Po II wojnie światowej i upań-
stwowieniu majątku jankowickiego 
w folwarku istniała spółdzielnia 
produkcyjna. W pałacu urządzono 
wtedy ośrodek szkoleniowy. Później 
budynek oddano organizacji stu-
denckiej. Od lat 90. XX w. budowla 
powoli niszczała.  

W 2005 r. pałac wraz z parkiem 
został przejęty przez gminę Tarnowo 

Podgórne. W latach 2016 – 2018 prze-
prowadzono remont kapitalny obiektu 
(koszt 5 mln euro). Dziś jest to miejsce 
spotkań i wielu interesujących wyda-
rzeń kulturalnych, a także siedziba 
Tarnowskiego Centrum Senioralnego, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Sa-
morządowej Szkoły Muzycznej. 

Historię pałacu i parku spisał Rafał 
Plebański. Premiera książki nastąpi 
30 marca o godz. 15 w sali konferen-
cyjnej obiektu. Wstęp wolny. ARz

Zapraszamy na premierę książki „Pałac i park w Jankowicach” 
autorstwa Rafała Plebańskiego

Do Jankowic na premierę!
10 kwietnia, w Hotelu 500, w Tar-
nowie Podgórnym odbędzie się VI 
ogólnopolska konferencja „Odko-
dowany Biznes, Odkodowany Sa-
morząd”, którą gmina organizuje 
wspólnie z Tarnowskim Stowarzy-
szeniem Przedsiębiorców. Zapro-
szenie do uczestnictwa kierowane 
jest do samorządowców, przedsię-
biorców, ekspertów gospodarczych 
oraz do przedstawicieli instytucji 
doradczych. Tak zróżnicowany pa-
nel uczestników gwarantuje moż-
liwość prowadzenia interesujących 
i wartościowych dyskusji oraz sze-
rokiej wymiany doświadczeń i wza-
jemnych inspiracji. 

 Konferencję otworzy wykład na 
temat ekonomii wartości wygło-
szony przez prof. dr hab. Jerzego 
Hausnera, ekonomistę, wykładow-
cę akademickiego, publicystę, mi-

nistra w rządach Leszka Millera 
i Marka Belki, w latach 2003–2005 
wiceprezesa Rady Ministrów oraz 
członka Rady Polityki Pieniężnej 
w latach 2010–2016. 

Następnie odbędą się dwie deba-
ty. Pierwsza na temat roli ekonomii 
wartości we współczesnym zarzą-
dzaniu. Druga dotyczyć będzie kwe-
stii budowania wizerunku i marki 
w wymiarze biznes-samorząd. 
Szczegółowe informacje związane 
z wydarzeniem dostępne są na www.
odkodowany.pl. TCWP

– Twoja postawa może być wzo-
rem do naśladowania, nie tylko dla 
rówieśników, ale dla wszystkich 
mieszkańców gminy – napisał wójt 
Dopiewa Adrian Napierała w  „Dy-
plomie Uznania”, który 14 marca 
otrzymała podczas szkolnego apelu 
Zuzanna Dzik, uczennica pierwszej 
klasy Szkoły Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu w  Dą-
brówce.

Powodem wyróżnienia pierwszo-
klasistki było jej szybkie i  rozsądne 
działanie w  sytuacji zagrożenia ży-

cia. Nie ulegając emocjom zadzwo-
niła pod   numer 112 i  poinformo-
wała służby ratunkowe o zdarzeniu 
i  adresie zamieszkania, gdy jej 
mama straciła przytomność. 

– Znajomość numeru telefo-
nu 112, w  połączeniu z  refl eksem, 
ratuje ludzkie życie – powiedział 
pierwszakom zastępca wójta Paweł 
Przepióra podczas spotkania zorga-
nizowanego w szkole w celu uhono-
rowania Zuzi. Oprócz znajomości 
numeru alarmowego, sprawdził, czy 
uczniowie zebrani na holu potrafi li-

by podać służbom ratunkowym pod 
jakim adresem mieszkają.

Gratulacje uczennicy złożyła 
dyrektor szkoły Iwona Napierała 
i  komendant Straży Gminnej Jacek 
Olejniczak, a  rówieśnicy nagrodzili 
małą bohaterkę brawami. AM 

Biznes i Samorząd

Bohaterka 112
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że 28 marca 2019 roku28 marca 2019 roku zostanie wywieszony do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne – WYKAZWYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w Tarnowie Tarnowie 
Podgórnym, Lusowie, Przeźmierowie, Sadach, gm. Tarnowo PodgórnePodgórnym, Lusowie, Przeźmierowie, Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, które 

zostały przeznaczone do sprzedaży. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.
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Jako pierwsze zostały opracowa-
ne założenia programu leczenia 
metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego – in vitro. Potencjalne za-
interesowanie, a także akceptację 
rozpoczęcia prac nad wdrożeniem 
programu wyrazili mieszkańcy 
zapytani podczas badania opi-
nii publicznej w 2018 roku. Wójt 
wystąpił do Rady Gminy z proś-
bą o zgodę na rozpoczęcie prac 
nad szczegółami programu – taka 
uchwała intencyjna została podjęta 
na ostatniej sesji w ubiegłym roku. 
Opracowano szczegółowe zało-
żenia programu, które zostały już 
przesłane do Agencji Technologii 
Medycznych z prośbą o ich oce-
nę. Jeśli będzie ona pozytywna, to 
program zostanie przedłożony pod 
głosowanie Radzie Gminy, która 
podejmie ostateczną decyzję o uru-
chomieniu Programu. 

Aby para została zakwalifi ko-
wana do programu in vitro musi 
mieszkać w gminie Tarnowo Pod-
górne i posiadać Kartę Mieszkań-
ca. Są także ograniczenia wieko-
we – do programu kwalifi kowane 
będą kobiety w wieku 25-43 lata 

i mężczyźni 25-50 lat. Przyczyna 
niepłodności lub nieskutecznego 
leczenia niepłodności musi być 
stwierdzona w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających zgłoszenie do 
programu. Ponadto przystąpienie 
do niego jest jednocześnie zgodą 
na samodzielne pokrycie kosztów 
przechowywania kriokonserwowa-
nych zarodków oraz ich ewentual-
nych kriotransferów. 

– Planujemy, że program będzie 
realizowany od 1 lipca 2019 roku 
do końca 2021 roku – tłumaczy 
wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka. – W tegorocznym budżecie 
zabezpieczyliśmy na ten cel 50 tys. 
zł, a w 2020 i 2021 – po 100 tys. zł. 
Zakładamy, że u minimum 1/4 par 
objętych programem zapłodnienie 
zakończy się ciążą. 

Jednocześnie odezwały się głosy 
mieszkańców, zachęcające gminę 

do opracowania programu wyko-
rzystania naprotechnologii w le-
czeniu niepłodności. Na ten temat 
dyskutowano na posiedzeniu Ko-
misji Spraw Społecznych Rady 
Gminy oraz na lutowym posiedze-
niu Rady Gminy. Radni z uwagą 
wysłuchali gości i wyrazili zgodę na 
przystąpienie do prac nad założe-
niami takiego programu. 

– Naszym celem jest zapewnienie 
realnego wsparcia mieszkańców 
w leczeniu niepłodności – podkre-
śla wójt Tadeusz Czajka. – Chcemy, 
by metodę mogli wybrać zgodnie ze 
swoimi przekonaniami i preferen-
cjami, stąd nasze zainteresowanie 
również naprotechnologią. 

Obecnie powstają założenia tego 
drugiego programu, który również 
zostanie oceniony przez Agencję 
Technologii Medycznych. Zatem 
docelowo w gminie Tarnowo Pod-
górne mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z jednego z dwóch pro-
gramów leczenia niepłodności: me-
todą in vitro lub naprotechnologii. 
Szczegóły zostaną ogłoszone na 
gminnej stronie internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl. ARz

By pomóc w leczeniu
Gmina Tarnowo Podgórne przygotowuje się do uruchomienia 
dwóch programów wspierających leczenie niepłodności

Będzie można sko-
rzystać z jednego 
z dwóch programów
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21 marca przypada Światowy Dzień 
Osób z Zespołem Downa. Data nie 
jest przypadkowa – w zespole Do-
wna w 21 parze są 3 chromosomy 
(stąd 21.03.). To święto zostało 
ustanowione w 2005 roku z inicja-
tywy Europejskiego Stowarzyszenia 
Zespołu Downa. Od 2012 roku pa-
tronat nad obchodami sprawuje Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych. 

Co roku organizatorzy przygoto-
wują szereg wydarzeń mających na 
celu promowanie praw osób z Ze-
społem Downa do pełnego uczest-
niczenia w życiu społecznym, tym 
razem ze szczególnym uwzględnie-

niem dostępu do opieki zdrowotnej 
i rehabilitacji. 

W gminie Tarnowo Podgórne do 
okazania wsparcia osobom z Ze-
społem Downa poprzez włożenie 
dwóch, kolorowych skarpetek za-
chęcało Tarnowskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych TAR-
SO.   Do akcji przyłączyło się wiele 
osób, fi rm, w tym także pracownicy 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
(i Filii) z wójtem Tadeuszem Czajką 
na czele, a zdjęcia – które również 
są symbolem solidarności – za-
mieszczało na facebookowym profi -
lu organizacji. ARz

Dzień kolorowych 
skarpetek
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W roku szkolnym 2019/2020 odbę-
dą się dwie odrębne rekrutacje: dla 
absolwentów 8-letnich szkół pod-
stawowych oraz dla absolwentów 
3-letnich gimnazjów. 

Absolwent szkoły podstawowej 
może kontynuować naukę w: 4-let-
nim liceum ogólnokształcącym, 
5-letnim technikum oraz 3-letniej 
branżowej szkole I stopnia. Absol-
went gimnazjum może uczyć się dalej 
w 3-letnim liceum ogólnokształcą-
cym, 4-letnim technikum oraz 3-let-
niej branżowej szkole I stopnia. Dwa 
pierwsze typy szkół kończą się egza-
minem maturalnym, natomiast na-
uka w technikum i szkole branżowej 
daje możliwość uzyskania zawodu. 

– Zdobycie konkretnego zawodu 
stwarza doskonałe perspektywy na 
przyszłość. Wykwalifi kowani pra-
cownicy są na rynku pracy coraz bar-
dziej pożądani. Ukończenie szkoły 
branżowej nie zamyka zresztą drogi 
do zdania egzaminu maturalnego. 
Można kontynuować naukę w bran-
żowej szkole II stopnia lub liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych – 
mówi Jan Grabkowski, starosta po-
znański. 

Rekrutacja będzie prowadzona 
w systemie elektronicznym
Rekrutacja do szkół ponadpod-

stawowych w powiecie poznańskim 
będzie prowadzona przy pomocy 
systemu elektronicznego. Nabór 
elektroniczny zapewnia obiektywny 
i bezpieczny proces rekrutacji kan-
dydatów. Na stronie internetowej 
można wypełnić wniosek o przy-
jęcie do szkoły, zapoznać się z kry-
teriami i zasadami punktacji oraz 
dowiedzieć się, czy interesujące nas 
oddziały cieszą się dużym powodze-
niem wśród innych kandydatów. Po 
raz pierwszy uczeń może wybrać 
więcej niż trzy placówki, a w jednej 

szkole dowolną liczbę oddziałów, co 
znacznie zwiększa szansę dostania 
się do tej wymarzonej. 

Uczeń wpisuje szkoły według 
preferencji tzn. uwzględniając po-
ziom zainteresowania konkretną 
placówką. O dostaniu się do danego 
oddziału decyduje liczba punktów. 
Jeśli zgromadzona przez ucznia 
liczba punktów będzie niewystar-
czająca, znajdzie miejsce w drugiej, 
trzeciej czy kolejnej szkole z listy, 
a może w innej klasie. Warto wybrać 
szkoły odpowiadające zaintereso-
waniom i możliwościom. W przy-
padku kształcenia w zawodach na-
leży wziąć pod uwagę stan zdrowia 
oraz perspektywy pracy lub dalszej 
nauki. System będzie przydzielał 
każdego ucznia do klas wskazanych 
kolejno – od klasy wybranej na liście 
preferencji jako pierwszej. 

Trzeba koniecznie zwracać
 uwagę na terminy
Od 13 do 31 maja 2019 r. do 

godz. 15.00 należy złożyć podpi-
sany wniosek o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym. Od 21 do 25 czerwca 
2019 r. do godz. 15.00 w szkole 
pierwszego wyboru trzeba przedło-
żyć oryginały lub kopie świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, zaświadczenie o wy-
nikach egzaminu ósmoklasisty lub 
gimnazjalisty, zaświadczenie ku-
ratora oświaty o uzyskaniu tytułu 
laureata lub fi nalisty, dyplomy osią-
gnięć wpisanych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej 
lub gimnazjalnej. Ważną informa-

cją jest fakt, iż wniosek wypełniony 
tylko elektronicznie, a nie złożony 
w szkole, nie weźmie udziału w re-
krutacji.

Nabór na rok szkolny 2019/2020 
jest naborem szczególnym, bo tzw. 
podwójnym. Pomimo że młodzież 
zarówno po podstawówkach, jak 
i po gimnazjach wybiera te same 
szkoły, to rekrutacja odbywa się 
oddzielnie. Dodatkowo system elek-
troniczny nie jest prosty zarówno 
dla ucznia, jak i dla rodzica. Dla-
tego też tak ważne jest, aby rodzic 
z dzieckiem poświęcił czas na wybór 
szkoły. Niezastąpione jest wykorzy-
stanie drzwi otwartych w szkołach, 
które znajdą się na liście kolejnych 
preferencji, aby przekonać się, czy 
właśnie w tej placówce chcemy kon-
tynuować naukę.

Jeśli uczeń wybierze małą liczbę 

oddziałów lub wyłącznie oddziały 
cieszące się dużą popularnością 
albo wszystkie oddziały w szkołach 
od lat przyjmujących kandydatów 
wyłącznie z wysoką punktacją, 
zmniejszy swoje szanse na szczęśli-
wy nabór. Można wstępnie przeli-
czyć punkty, które prawdopodobnie 
uczeń uzyska za świadectwo oraz 
egzamin ósmoklasisty i porównać 
z punktacją w interesujących go 
klasach.

16 lipca 2019 r. o godz. 10.00 
szkoły podadzą do publicznej wia-
domości listy kandydatów zakwali-
fi kowanych i niezakwalifi kowanych. 
Uczniowie zakwalifi kowani mają 
wówczas czas do 24 lipca 2019 r. do 
godz. 13.00, aby potwierdzić wolę 
przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu zewnętrzne-
go. 25 lipca 2019 r. o godz. 13.00 
nastąpi podanie do publicznej wia-
domości listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych. 

A co, jeśli się nie dostanę?
Uczniowie, którzy nie zostaną 

przyjęci do wybranych szkół w postę-
powaniu rekrutacyjnym, będą mogli 
uczestniczyć w rekrutacji uzupeł-
niającej w placówkach, w których 
pozostaną wolne miejsca. Zosta-
ną one ogłoszone 25 lipca 2019 r. 
o godz.15.00. Natomiast podanie li-
sty kandydatów przyjętych i nieprzy-
jętych do szkoły w rekrutacji uzu-
pełniającej nastąpi 30 sierpnia 2019 
roku o godz.13.00.

Pełna oferta edukacyjna szkół 
znajduje się na stronie www.nabor.
pcss.pl/powiatpoznanski. Oprócz 
tego każda z placówek uczestniczą-
cych w naborze prezentuje ofertę 
edukacyjną na swojej stronie inter-
netowej. MS

Ósmoklasisto, gimnazjalisto 
– wybierz szkołę w powiecie 
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Rozpoczął się czas podejmowania decyzji dotyczących wyboru szkół dla absolwentów podstawówek 
i gimnazjów. To szansa na to, aby świadomie i zgodnie z predyspozycjami wybrać własną ścieżkę 
kształcenia, a co za tym idzie, właściwie pokierować swoją przyszłą karierą zawodową

Zespół Szkół w Bolechowie kształci m.in. przyszłych strażaków.

Zajęcia praktyczne w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Technik żywienia i usług gastronomicznych w szkole w Murowanej Goślinie. 
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11 marca obchodzony jest Dzień 
Sołtysa. Z tej okazji w Urzędzie 
Miejskim Gminy Stęszew odbyło 
się spotkanie z sołtysami. Podczas 
uroczystości burmistrz Włodzi-

mierz Pinczak podziękował m.in. 
za ich zaangażowanie w sprawy 
sołeckie oraz za inicjatywy, które 
mają na celu polepszenie jakości 
życia mieszkańców. Złożył im rów-

nież życzenia, owocnej pracy, sa-
tysfakcji z pełnienia funkcji sołtysa 
oraz skutecznego rozwiązywania 
problemów. 
Red

Dzień Sołtysa
Burmistrz gminy Stęszew podziękował sołtysom za ich 
zaangażowanie

Trwają zapisy do Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego, którego dzie-
wiąta edycja odbędzie się 6 kwiet-
nia. Limit zawodników został obni-
żony do 400 uczestników z uwagi na 
ochronę terenów leśnych, którymi 
prowadzi trasa biegu. Rywalizacja 

przebiegać będzie na niezmienio-
nej 10-kilometrowej pętli. Start 
oraz meta pozostają na plaży jezio-
ra Lipno. Biuro zawodów wzorem 
ubiegłego roku znajdzie się w hali 
sportowo-widowiskowej w Stęsze-
wie, przy ul. Poznańskiej.

Po raz kolejny do udziału w zawo-
dach organizatorzy zapraszają także 

najmłodszych mieszkańców gminy 
Stęszew. Specjalnie dla nich przygo-
towano krótkie, acz wymagające, trasy 
przełajowe w ramach imprezy towa-
rzyszącej Oxytop Dziecięce Przełaje.

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

Stęszewski Bieg Przełajowy
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Organizatorami wydarzenia od 
początku są Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA”, Urząd 
Miasta i Gminy w Kórniku oraz 
Kluby Tańca „Finezja” i „Belcanto” 
z Poznania. 

Tradycyjnie w sobotę (16 marca) 
można było podziwiać umiejętności 
taneczne seniorów występujących 
w ogólnopolskim festiwalu, do które-
go w tym roku zgłosiła się rekordowa 
liczba par z całej Polski. Festiwal po-
dobnie, jak w latach poprzednich po-

dzielony był na dwa bloki taneczne, 
zakończone galą taneczną. Seniorzy 
prezentowali się w kilku grupach, 
podzielonych ze względu na wiek 
uczestników i style taneczne. Galę 
taneczną, którą poprowadzili Mar-
cin Politowicz i Krzysztof Czapliński, 
uświetnili mistrzowie świata w tańcu 
Dorota i Sergiu Rusu. Zaprezento-
wali się oni publiczności w trzech 
przepięknych tańcach. 

Niedzielny turniej podzielony był 
natomiast na trzy bloki taneczne 

zakończone galą taneczną. Na po-
czątku rywalizowali najmłodsi tan-
cerze. Natomiast na gali tanecznej 
prezentowali się tancerze powyżej 
16 roku życia z najwyższych klas 
tanecznych. Niedzielną galę pro-
wadziła, znana z programu „Taniec 
z gwiazdami”, Iwona Pavlović. 

 Zwycięzcy poszczególnych grup 
otrzymali z rąk burmistrza Prze-
mysława Pacholskiego i dyrektora 
Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA” Wojciecha Kieł-

basiewicza oraz tegorocznej „Białej 
Damy” Marysi Duszczak pamiąt-
kowe medale, dyplomy i statuetki, 
a pan Krzysztof Buszkiewicz, kór-
nicki jubiler ufundował dla najlep-
szej pary zegarki. 

Organizatorzy gratulą zwycięz-
com i dziękują za wspaniałą ry-
walizację. Podziękowania kierują 
również dla Centrum Ogrodniczego 
Juniperus i Szkółek Kórnickich za 
wypożyczenie roślin, dzięki którym 
udało się stworzyć fantastyczny kli-

mat podczas turnieju. I już dzisiaj 
zapraszają w przyszłym roku na X 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego „Biała Dama” o Puchar 
Burmistrza Gminy Kórnik i Festiwal 
Tańca „Biała Dama” o Puchar Bur-
mistrza Gminy Kórnik.

REKLAMA

Taneczny weekend w Kórniku 
Już po raz dziewiąty w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” zorganizowany został Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego „Biała Dama” o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik i Festiwal Tańca 
„Biała Dama” o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Podopieczni trenera Tomasza Ba-
jerskiego udadzą się do Opola, 
gdzie zmierzą się z jednym z naj-
większych konkurentów do awansu 
– OK Kolejarz Opole. 

Emocji na pewno nie zabraknie!
Dwa tygodnie później – 14 kwiet-

nia (godz. 15.45) – poznańscy 
żużlowcy podejmą na inaugurację 
drugoligowych rozgrywek na golę-
cińskim stadionie ekipę ZOOleszcz 
Polonię Bydgoszcz. 

Dla poznańskiego klubu będzie 
to trzeci sezon w 2. Lidze Żużlo-
wej. Po miejscach 3-4 w 2017 roku 
i piątej pozycji w ubiegłym sezonie, 
popularne „Skorpiony” mają te-
raz o wiele bardziej ambitne plany. 
Zespół został przed sezonem grun-
townie przebudowany. Z czarnym 
skorpionem na piersi starować będą 
m.in. Marcin Nowak i Eduard Krc-
mar, którzy zasilili szeregi klubu ze 
stolicy Wielkopolski, przechodząc 
z pierwszoligowca z Gniezna. Nową 
postacią jest również częstocho-
wianin Damian Dróżdż, który wy-
stępować będzie w Poznaniu jako 
tzw. „gość”. Trzon drużyny z całą 
pewnością stanowić będą liderzy 
z zeszłego sezonu – Francuz David 
Bellego, Rosjanin Vladimir Boro-

dulin oraz kapitan „Skorpionów” 
Marcel Kajzer. 

Spore zmiany zaszły również 
w formacji juniorskiej. Do Marka 
Lutowicza dołączył wypożyczony 
z klubu spod Jasnej Góry Adrian 
Woźniak oraz bracia Michał i Bar-
tosz Curzytek, którzy w środowisku 
uważani są za spore talenty. 

Bydgoszczanie przeszli również 

dużą metamorfozę. W mieście w nad 
Brdą wraca dobry klimat dla spe-
edway’a, o czym może świadczyć za-
angażowanie w projekt samego To-
masza Golloba czy wsparcie płynące 
ze strony rodowitego mieszkańca  
miasta nad Brdą Zbigniewa Bońka. 

W ocenie fachowców poznańska 
drużyna jest jednym z faworytów 
rozgrywek 2. Ligi Żużlowej. Pierw-

sza golęcińska potyczka poznania-
ków może już dać wiele odpowiedzi, 
co do przedsezonowych oczekiwań 
licznych fanów „czarnego sportu”. 

Rozpoczęła się przedsprzedaż bi-
letów na mecz z ZOOleszcz Polonia 
Bydgoszcz. Przypominamy rów-
nież, iż marzec jest ostatnim miesią-
cem, w którym kupić można karnet 
na całą rundę zasadniczą sezonu. 

Karnety i wejściówki nabyć moż-
na na bilety.pszpoznan.com.pl lub 
w siedzibie klubu, w każdy wtorek, 
w godz. 15-18 (pok. nr 4).

W ostatni dzień marca żużlowcy Power Duck Iveston PSŻ Poznań zainaugurują 
tegoroczne rozgrywki w ramach 2. Ligi Żużlowej. Patronat nad poznańską drużyną sprawuje „NGP”

Zaczynamy sezon żużlowy na Golęcinie! 
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Skład drużyny z Golęcina wzmocnili 
bracia Michał i Bartosz Curzytek.
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D zięki nowo odkrytej metodzie 

każdy ma szansę pokonać do-

kuczliwe bóle stawów i  od-

zyskać dawną sprawność fizyczną. 

„Koniec z  ciągłym bólem i  niemoż-

nością poruszania się” – mówi prof. 

James D. Reinolds z  Uniwersytetu 

w Chicago. „Nieważne, czy bolą kola-

na, biodra, nadgarstki czy kręgosłup. 

Nieważne, czy schorzenie ma podłoże 

genetyczne, jest wynikiem przeciąże-

nia stawów czy otyłości.

Ból i  zwyrodnienie można zwal-

czyć! Dlatego zawsze byłem prze-

ciwny przepisywaniu pacjentom aż 

tylu środków przeciwbólowych, bo 

każdą dolegliwość można zniszczyć 

u  źródła” – dodaje profesor entuzja-

stycznie. 

„Znaleźliśmy sposób, który usuwa 

stany zapalne, odżywiając jednocze-

śnie komórki chrzęstne i  regenerując 

maź stawową. Wystarczy spojrzeć na 

zdjęcia tomograficzne stawu wyko-

nane przed kuracją i  po niej” [patrz 

fotografia wyżej]

„Gdy pokazaliśmy reumatologom i or-

topedom zdjęcia z  efektami kuracji, 

byli w  szoku. Nie mogli uwierzyć, że 

zmiany zwyrodnieniowe w  obrębie 

stawów mogą się ot tak po prostu 

cofnąć. Starta tkanka chrzęstna się 

odbudowała, a  płyn maziowy odzy-

skał swoją dawną po-

ślizgowość. U  wszyst-

kich osób, które brały 

udział w  testach, bóle 

stawów minęły, a  stan 

zapalny ustąpił. Natura 

chce, żeby Twoje ciało funkcjonowało 

perfekcyjnie, a organizm dążył do sa-

monaprawy. Wystarczy, że podamy mu 

substancję o odpowiednich właściwo-

ściach bioinformacyjnych, a  wszystko 

zacznie wracać do normy. To nie żad-

na magia – to czysta biologia. Dosko-

nałym przykładem tego jest penicylina 

powstała ze zwykłego grzyba (znanej 

wszystkim pleśni), która zmniejszyła 

umieralność z powodu zakażeń bakte-

ryjnych o przeszło 90%! Podobnie jest 

ze zwyrodnieniem stawów: człowiek 

nie wymyśli sposobu na artrozę, ale 

może go poszukać w  naturze. I  tym 

tropem poszedł mój zespół.   

Po miesiącach testów odkryliśmy 

formułę, która przestawia organizm 

w  tryb walki ze zwyrodnieniem sta-

wów. Nie tylko usuwa przyczyny stanu 

zapalnego, lecz także odżywia chond-

rocyty i  inicjuje proces samoregene-

racji chrząstki stawowej. Dzięki temu 

niszczy artrozę tak samo skutecznie, 

jak penicylina bakterie! Teraz wiem, że 

to najpotężniejsza broń przeciw bólom 

stawów, jaką wymyśliła matka natura. 

Ból mija bezpowrotnie
Aby zlikwidować ból, wystarczy 

przyjmować 2 kapsułki dziennie. Już 

na drugi dzień kuracji można ocze-

kiwać, że ból zacznie słabnąć. Po kil-

ku dniach zniknie bolesność, obrzęk 

i  drętwienie, które nie daje w  nocy 

spać. Ale to nie koniec! Po skończonej 

kuracji Twoje życie będzie wyglądało 

dokładnie tak, jak przed pierwszym 

atakiem artrozy. Uwolnisz się od bólu 

i odzyskasz pełną sprawność ruchową.”

Preparat prof. Reinoldsa regene-

rujący stawy jest popularny nie tyl-

ko w  USA. Stosują go także osoby 

walczące z  bólem stawów w  Europie. 

W  tym roku udało się wprowadzić 

produkt również do Polski. W naszym 

kraju kuracja jest dostępna za udział 

w  Klubie Seniora! Promocja dotyczy 

wyłącznie pierwszych 150 osób, któ-

re złożą zamówienie do 5 marca 2019 

roku.

Jeśli  masz jakieś pytania, coś bu-

dzi Twoją wątpliwość, zadzwoń 

i  zapytaj.  Zamawianiejest banalne, 

a o tym, czy zdec ydujesz się na za-

kup preparatu, ostatecznie posta-

nowisz Ty sam, nikt inny! Jedyne 

co musisz zrobić, to wykręcić poniż-

szy numer telefonu. Odbierze Kasia, 

Monika lub Andrzej,  którzy stacjo-

nują w biurze. Od teraz przysługu-

je Ci całkowicie darmowa wycena, 

bez najmniejszego finansowego 

r yzyka. By jednak wycena była rze-

telna, a  produkt odpowiedni dla 

Twoich problemów zdrowotnych, 

w imieniu producenta usłyszysz kil-

ka pytań, by decydując się na zakup, 

otrzymać produkt przede wszyst-

kim korzystny cenowo, a  dzięki 

indywidualnemu podejściu, wresz-

cie skuteczny w walce z dręcząc ym 

bólem zmęczonych stawów.  Zama-

wianie jest bezpieczne, ponieważ 

nie trzeba wcześniej nic płacić – 

dopiero u  listonosza w  momencie 

odebrania przesyłki.  Wystarczy te-

raz zadzwonić na poniższy numer, 

by za pośrednictwem Klubu Senio-

ra otrzymać całkowicie darmo-

wą wycenę wraz z gwarantowaną  

73% zniżką, w przypadku zdec ydo-

wania się na zakup preparatu prof. 

Reindoldsa. Ilość zestawów pro-

moc yjnych ograniczona – dec yduje 

kolejność zgłoszeń!
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