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

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

15 lat Tarnowskiego 15 lat Tarnowskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Stowarzyszenia Przedsiębiorców 

Spotkanie jubileuszowe Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców odbyło się Spotkanie jubileuszowe Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców odbyło się 
13 listopada w Fabryce Mebli Balma, w Tarnowie Podgórnym. Więcej na13 listopada w Fabryce Mebli Balma, w Tarnowie Podgórnym. Więcej na STR. 13STR. 13

 Magia w „Mam Talent!” Magia w „Mam Talent!”  
STR. 14
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HAVET Hotel Resort & Spa  | ul. Wyzwole nia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 | havethotel.pl

śniadania i kolacje w formie bufetu

zupa Szefa Kuchni dla Rodziców z dziećmi 

w porze lunchu

specjalny bufet dla dzieci uwzględniający 

ich upodobania

codzienny program animacji dla dzieci, zabawy 

na terenie hotelu, na wydmie i plaży pod okiem 

wykwalifikowanych animatorów

program wydarzeń kulturalnych dla dorosłych: 

koncerty, eventy wieczorne, imprezy taneczne

w pakiecie nauka nurkowania i snorkeling dla dzieci 

12 KM OD KOŁOBRZEGU

Ferie Zimowe
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Wyjazd śladami Stanisława Reszki 
z Buku poprowadził bukowskich 
muzyków do najznamienitszych 
rzymskich bazylik i kościołów. 
„Przyjaciele Śpiewu” wystąpili m.in. 
w: kościele polskim św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika – wybudo-
wanym przez Stanisława Reszkę; 
kościele św. Onufrego, w którym 
osobę bukowianina przedstawiono 
w płaskorzeźbie Torquata Tassa; 
w bazylice Santa Maria na Zaty-
brzu, gdzie nasz krajan ufundował 

epitafi um dla kardynała Stanisława 
Hozjusza oraz w bazylice św. Sabiny 
na Awentynie, której kaplicę Stani-
sław Reszka kazał ozdobić freskiem 
wykonanym z okazji kanonizacji św. 
Jacka Odrowąża. 

Głosy bukowian wybrzmiały rów-
nież w trakcie mszy św. przy grobie 
św. Jana Pawła II w bazylice św. Pio-
tra na Watykanie oraz w pobliskim 
kościele św. Ducha. 

Wyjazd Amici Canti na zaprosze-
nie kościoła polskiego w Rzymie, 

zbiegł się z parafi alną pielgrzymką 
do Italii. Obie grupy spotkały się 
już na miejscu w Wiecznym Mieście 
biorąc wspólnie udział w koncer-
tach i liturgiach dla Polaków. Śpiew 
bukowian we wszystkich tych miej-
scach budził powszechny zachwyt 
i wzruszenie. Mimo napiętego pro-
gramu, dzięki wielkiemu poświęce-
niu bukowscy muzycy spełnili swój 
patriotyczny obowiązek i na tere-
nie ambasady polskiej zagłosowali 
w wyborach parlamentarnych.

16 października, w 41. rocznicę 
wyboru kardynała Karola Wojtyły 
na papieża, nastąpił kulminacyjny 
moment wyjazdu. Podczas audien-
cji generalnej ojciec święty Franci-
szek pobłogosławił kopię cudowne-
go obrazu Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej, przywiezioną przez piel-
grzymów. Następie wizerunek bu-
kowskiej Madonny został umiesz-
czony w rzymskim kościele pw. św. 
Stanisława BiM. 
Hubert Wejmann 

Śladami Stanisława Reszki
Papież Franciszek pobłogosławił kopię cudownego obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, 
a zespół kameralny Amici Canti z Buku koncertował w rzymskich bazylikach i kościołach
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• Ur. w 1544 roku w Buku, 
wybitny teolog, pisarz, sekretarz 
kardynała Stanisława Hozjusza, 
a następnie sekretarz i agent 
kulturalny polskich monar-
chów w Italii. Opat jędrzejowski, 
budowniczy polskiego kościoła 
św. Stanisława BiM w Rzymie, 
polski przedstawiciel przy kurii 
rzymskiej. Na zlecenie Anny Ja-
giellonki zajmował się urządze-
niem mauzoleum grobowego jej 
matki – królowej Bony w bazylice 
św. Mikołaja w Barii. Fundował 
epitafi um dla kardynała Hozjusza 
w bazylice na Zatybrzu w Rzymie. 
Był wychowawcą bratanka Stefa-
na Batorego – Andrzeja. Dla Zyg-
munta III Wazy realizował zakupy 
wyposażenia kaplicy, budowane-
go wówczas zamku królewskiego 
w Warszawie. Dla rodzinnego 
Buku utworzył fundację szpitala. 
Zmarł w 1600 r. w Neapolu, 
w którym został pochowany. 

Stanisław Reszka 
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Budowa bezkolizyjnego przejazdu 
nad linią kolejową łączącą Poznań 
z Piłą to inwestycja szczególnie 
istotna dla mieszkańców północnej 
i zachodniej części miasta. Obec-
nie podróże utrudniają tam często 
zamykane przejazdy kolejowe. Nie-
bawem sytuacja ta ulegnie zmianie. 
W przetargu wyłoniono już wyko-
nawcę dokumentacji projektowej 
dotyczącej wiaduktów przy ulicach 
Lutyckiej i Golęcińskiej. 

Wybrana w postępowaniu fi rma 
zadeklarowała skrócenie terminu wy-
konania dokumentacji o dwa miesią-
ce, czyli w ciągu 14 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Sweco Consul-
ting, oprócz przygotowania projektu 
budowlanego i wykonawczego, zaj-
mie się także pozyskaniem wszyst-
kich niezbędnych decyzji administra-
cyjnych zezwalających na realizację 
robót oraz przeprowadzeniem oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Projektant będzie póź-
niej sprawować nadzór autorski nad 
inwestycją w trakcie realizacji robót. 

– Bezkolizyjne wiadukty dro-
gowe nad torami kolejowymi uła-

twią docelowo codzienne podróże 
mieszkańców północno-zachodnich 
dzielnic Poznania oraz poprawią 
ruch tranzytowy na drodze krajowej 
92. Dziś przez zamknięte przejazdy 

kolejowe mieszkańcy natrafi ają na 
utrudnienia np. w drodze do pracy. 
Nasze zadanie to nie tylko budowa 
samych wiaduktów, ale też znaczne 
przebudowanie okolicznego układu 
drogowego. Istotne jest również to, 
że ich powstanie usprawni komu-
nikację publiczną w tym rejonie 
miasta – mówi Marcin Gołek, wi-
ceprezes zarządu spółki Poznańskie 
Inwestycje Miejskie. 

Ostateczna dokumentacja tech-
niczna będzie obejmowała swoim 
zakresem ul. Lutycką – zostanie 
przebudowana od skrzyżowania 
z ul. Strzeszyńską do ul. Kosza-
lińskiej – a także ulice Golęcińską 
i Podolańską. Zakres dokumentacji 
technicznej obejmuje również m.in. 
zaprojektowanie przedłużenia Al. 
Solidarności (od ul. Dojazd do ul. 
Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. 
Lutyckiej do istniejącego fragmen-
tu). Przewiduje się również budowę 

nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej 
w ul. Lutycką oraz budowę ronda 
na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej 
z Literacką. 

Dodatkowo planowana jest prze-
budowa wiaduktu drogowego nad 
ul. Lutycką (w ciągu ul. Koszaliń-
skiej), jak również zapewnienie od-
powiednich rozwiązań dla pieszych 
i rowerzystów.

Realizacja, zakres i kolejność 
budowy poszczególnych odcin-
ków inwestycji jest ściśle związana 
z możliwościami fi nansowymi mia-
sta Poznania. Na podstawie doku-
mentacji projektowej będzie można 
podjąć ostateczne decyzje. Wstęp-
nie planuje się, że rozpoczęcie robót 
budowlanych powinno rozpocząć 
się w drugiej połowie 2021 roku, 
a oddanie do użytku całego zakre-
su zadania, w tym wiaduktów wraz 
z układem drogowym – w 2023 
roku. PIM

Wybrano projektanta wiaduktów
Spółka Sweco Consulting opracuje dokumentację projektową dla wiaduktów drogowych w ciągu ulicy 
Lutyckiej i Golęcińskiej. Ma być ona gotowa na początku 2021 roku
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Od 12 listopada obowiązują wyższe 
opłaty dodatkowe za pozostawienie 
samochodu w poznańskiej Strefi e 
Płatnego Parkowania. Przekrocze-
nie czasu lub postój bez opłaty kosz-
tuje teraz 150 lub 200 zł. Wzrost 
opłat dodatkowych ma zwiększyć 
rotację w strefi e i zniechęcić do par-
kowania bez płacenia.

Uchwałę w połowie październi-
ka podjęli miejscy radni. Jej zapisy 
weszły w życie 14 dni po opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, 
czyli 25 października. To oznacza, 
że 9 listopada minęło ustawowych 
14 dni. Z uwagi jednak na przypa-
dającą tego dnia sobotę, następnie 
niedzielę i święto w poniedziałek – 
nowe wysokości opłat zaczęły obo-
wiązywać od 12 listopada.

Zgodnie z nowym taryfi katorem 
osoby, które nie zapłaciły za postój 
w Strefi e Płatnego Parkowania, 
przekroczyły czas parkowania, po-
siadając identyfi kator parkują w in-
nym niż wskazany sektor albo też 
mając bilet lub kartę abonamento-
wą parkują w drożej podstrefi e będą 
musiały zapłacić 150 złotych opłaty 
dodatkowej. Po upływie siedmiu dni 
– wzrośnie ona do 200 złotych. 

We wrześniu tego roku zmie-
niły się ogólnokrajowe przepisy. 

Zgodnie z nowymi opłaty dodat-
kowe mogą wynosić do 10 procent 
wynagrodzenia minimalnego (225 
złotych). Dotychczas pozostawie-
nie samochodu w Strefi e Płatnego 
Parkowania bez zakupu biletu wią-
zało się z niską karą, w wysokości 
od 35 do 50 zł. Około 500 kierow-
ców dziennie zostawiało samocho-
dy w SPP i nie kupowało biletów za 
parkowanie. Wyższe stawki zapo-
biegną unikaniu opłat i spowodują 
wzrost liczby zakupionych biletów 
parkingowych. Przyczynią się rów-
nież do zwiększenia rotacji pojaz-
dów w strefi e. Nowe stawki opłat 
dodatkowych są zbliżone do tych, 
które obowiązują w przypadku jaz-
dy pojazdami komunikacji publicz-
nej bez ważnego biletu – obecnie to 
140 lub 280 zł.

Wpływy ze Strefy Płatnego Par-
kowania przeznaczane są m.in. na 
poprawę infrastruktury. Dzięki nim 
remontowane są chodniki i ulice 
oraz nasadzana jest zieleń. W ostat-
nich latach wyremontowane zostały 
między innymi chodniki na takich 
ulicach jak: Orzeszkowej, Długo-
sza, Słowackiego, Galla Anonima, 
Kościuszki, Przybyszewskiego, 
Chełmońskiego, Zwierzynieckiej, 
Kassyusza, Kwiatowej, Rybaki, czy 
Iłłakowiczówny. ZDM

Ogłoszono przetarg na budowę ko-
lejnych odcinków drogi rowerowej 
na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. 
Konkurs dotyczy budowy ścieżki 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Słoneczną/Ostroroga do ul. Jugo-
słowiańskiej. Plany obejmują także 
wykonanie połączenia ciągu pie-
szo-rowerowego, znajdującego się 
w parku Manitiusa z ruchem rowe-
rowym wzdłuż ulicy Wyspiańskiego.

Nowa trasa wzdłuż ulicy Grun-
waldzkiej cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Od początku październi-
ka rowerzyści mogą podróżować od 
ulicy Roosevelta do skrzyżowania 
z ulicą Ostroroga. 

Ogłoszono przetarg, dzięki któ-
remu ścieżka zostanie wydłużona 
do ul. Jugosłowiańskiej. Połączony 
zostanie także ciąg pieszo-rowerowy 
w parku Manitiusa z trasą rowerową 
wzdłuż ulicy Wyspiańskiego. W za-
kres inwestycji wchodzi również bu-

dowa nowej sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych na wysokości 
ulicy Marszałkowskiej. Poprawi ona 
bezpieczeństwo mieszkańców w tej 
części Poznania. W ramach inwesty-
cji zaplanowano także przebudowę 
istniejących sygnalizacji świetlnych 
na skrzyżowaniach ul. Grunwaldz-
kiej z ul. Palacza, Grochowską, Wy-
spiańskiego i Reymonta.

Zainteresowani wykonawcy mają 
czas na złożenie ofert do 29 listo-
pada. Jeżeli postępowanie przetar-
gowe zostanie rozstrzygnięte, to 
jeszcze w tym roku będzie można 
podpisać umowę z wykonawcą. Za-
kończenie prac budowlanych wraz 
z nasadzeniem zieleni zaplanowano 
na trzeci kwartał przyszłego roku. 
PIM

U zbiegu ulic Koszalińskiej 
i Literackiej w Poznaniu, w miej-
scu skrzyżowania, powstało rondo. 
Nowa organizacja ruchu zwiększy 
bezpieczeństwo i usprawni wyjazd 
z ul. Literackiej.

Rozległe skrzyżowanie u zbiegu 
ulic Koszalińskiej i Literackiej za-
mieniło się w rondo. Wprowadzona 
została nowa organizacja ruchu, 
która zwiększa bezpieczeństwo, 
porządkuje ruch pojazdów i przede 
wszystkim usprawnia wyjazdy z re-
jonu osiedla Literackiego.

Do tej pory kierowcy wyjeżdża-
jący z osiedli położonych w rejonie 
ulicy Literackiej mieli problemy 

z wjazdem w ul. Koszalińską. Panu-
je na niej duży ruch, a jednocześnie 
część prowadzących pojazdy prze-
kraczała dopuszczalną prędkość 
powodując zagrożenie w ruchu dro-
gowym. Bardzo trudno było włączyć 
się do ruchu z podporządkowanej 
ul. Literackiej.

Rondo powoduje konieczność 
wyhamowania prędkości na ulicy 
Koszalińskiej i ułatwia mieszkań-
com wyjazd z pobliskich osiedli. 
Na wlotach montowane są wyspy 
rozdzielające pasy ruchu dla wjeż-
dżających i zjeżdżających z ronda. 
Wyspa od strony ul. Literackiej jest 
jednocześnie azylem dla pieszych.

Nowe rondo jest podobne do 
tego, które wyznaczone jest na 
styku ulic Ratajczaka, Kościusz-
ki i Niezłomnych. Dzięki niemu 
zwiększyła się przepustowość oraz 
bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu. ZDM

Większe kary za 
nieuczciwe parkowanie

Przedłużenie drogi rowerowej 

Bezpieczne rondo na Strzeszynie
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Będzie więc podczas wydarzenia 
i świątecznie, i sportowo. Gwiazda 
wieczoru to Mateusz Ziółko. Mamy 
dla czytelników „Naszego Głosu 
Poznańskiego” spoza gminy Do-
piewo pięć podwójnych zaproszeń. 
Aby zdobyć jedno z zaproszeń na-
leży wziąć udział w konkursie – wy-
starczy napisać o co chodzi w akcji 
„Bądź GIT z  PIT!”, którą od kilku 
lat organizuje gmina Dopiewo. 
Podpowiedź można znaleźć na jej 
ofi cjalnej stronie: dopiewo.pl. Od-
powiedzi prosimy przesyłać na kon-
takt@naszglospoznanski.pl w tytu-
le wpisując „Koncert Gwiazdkowy”. 
Spośród wszystkich nadesłanych 
wiadomości wybierzemy laureatów. 
Konkurs trwa do 3 grudnia do godz. 
20.

Mieszkańców gminy Dopiewo 
zapraszamy do udziału w konkursie 
dla nich – ogłoszonym na stronie 
dopiewo.pl. 

Mateusz Ziółko to pianista, wo-
kalista, autor muzyki i  tekstów. 
Zdobywca wielu nagród i  wyróż-
nień, wśród nich zwycięstwo III 
edycji programu „The Voice Of 
Poland” oraz X edycji programu 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. 

Zwyciężył także w  konkursie „Su-
per Debiuty” podczas 51. Krajo-
wego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w  Opolu. Znany jest z silnego 
głosu i spektakularnych wykonań 
znanych światowych przebojów. 
Jego przebój z 2016 r. „W płomie-
niach” był w  2017 r. najczęściej 
granym utworem w  polskich roz-
głośniach radiowych, a  w  serwisie 
YouTube osiągnął spektakularny 
wynik ponad 50 milionów wyświe-
tleń. W 2017 r. wydał debiutancki 
album „Na nowo”, na którym zna-
lazły się takie utwory jak „Szkło” 
oraz „Planety”. Ma na koncie 
udane projekty, zrealizowane we 
współpracy z innymi artystami: 
z  chórem Sound’n’Grace – utwór 
„Horyzonty”, z  DJ’em Remo i  ra-
perem B.R.O – utwór „Nowa 
Twarz”, z Sylwią Grzeszczak – jej 
utwór „Bezdroża”, z   Tabb – pio-
senkę do fi lmu „Legiony” (wrze-
sień 2019 r.). 

Mateusz Ziółko w Dopiewie
Gmina Dopiewo 7 grudnia organizuje „Koncert 

Gwiazdkowy”. W tym roku łączy go z „Galą Sportu z okazji 20-lecia GOSiR Dopiewo” 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

FO
T.

 A
R

C
H

. M
AT

E
U

SZ
A

 Z
IÓ

ŁK
O

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 U

R
Z

Ę
D

U
 G

M
IN

Y
 D

O
PI

E
W

O

 NASZ PATRONAT

Coraz mniej czasu zostało miesz-
kańcom gminy Dopiewo na zgłosze-
nie kandydatur do Nagrody Wójta 
Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. 
Urząd Gminy Dopiewo czeka na pro-
pozycje tylko do 30 listopada 2019 
r. Nagroda zostanie przyznana po 
raz czwarty – w  trzech kategoriach 
„animator”, „ambasador” i  „super 
– fi lar”. Zachęcamy do aktywności – 
może to Państwo znacie osobę, którą 
warto wyróżnić za postawę, niezwy-
kły czyn lub osiągnięcie. Wręczenie 
nagród odbędzie się na uroczystej 
gali, podczas „Spotkania Noworocz-
nego Gminy Dopiewo” na początku 
2020 r. Szczegóły: dopiewo.pl. AM

Dopiewskie 
Filary

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Zakończyło się głosowanie w Bu-
dżecie Obywatelskim Gminy Kór-
nik. Do siódmej edycji konsultacji 
przymierzano 41 propozycji różno-
rodnych zadań. Ostatecznie kilka-
naście pomysłów odrzucono z po-
wodów formalnych.

Kilka kolejnych wycofali przed 
głosowaniem ich autorzy. Do fazy 
głosowania awansowało 25 zadań, 14 
wycenianych ponad kwotę 20 tys. zł, 
czyli tzw. „dużych” i 11 „małych” sza-
cowanych na maksymalnie 20 tys. zł.

W przyszłorocznym budżecie 
na realizację zadań BOGK przewi-
dziano 700 tys. zł, z czego 650 za-
gwarantowano zadaniom „dużym”, 
a 50 tys. zadaniom „małym”.

W tym roku głosować mogli 
wszyscy mieszkańcy, bez względu 
na wiek i formalne zameldowanie. 
Swoje zdanie wyraziło tym razem 
5965 osób (z czego 1328 osób za-
głosowało tylko na jedno zadanie, 
a reszta oddała głos na dwa: jedno 
„małe” i jedno „duże”).

Wyniki głosowania na projekty 
„duże”
1. CBA – Centrum Borówieckiej 

Aktywności – miejsce rekreacji dla 
osób w każdym wieku – 1355 gło-
sów,

2. Sensoryczny plac zabaw „Je-
dynka” – 759 głosów,

3. Plac zabaw małych strażaków 
–729 głosów,

4. Modernizacja płyty boiska 
w Robakowo-Osiedle – 540 głosów,

5. Rozświetlone Kamionki, czyli 
głosujemy na lampy na ulicach Ka-
mionek! – 419 głosów,

6. Przystanek Błażejewko – wiata 
rekreacyjna z „Balance parkiem” – 
366 głosów,

7. Nowoczesny plac zabaw w Da-
chowie – 308 głosów,

8. Kamionki – rozbudowa Orli-
ka – Street Workout + plac zabaw+ 
stacja dla rowerów – 296 głosów,

8. Projekt placu zabaw oraz wiaty 
z paleniskiem w Pierzchnie – 296 
głosów,

10. Miejski wybieg dla psów – 
235 głosów,

11. Budowa chodnika z odgro-
dzeniem od jezdni podjazdami do 
posesji przy ul. Śremskiej w Bninie 
– 208 głosów,

12. Budowa chodnika wzdłuż uli-
cy od przystanku Kamionki/Klono-
wa do granicy z Daszewicami – 179 
głosów,

13. Plac zabaw w Szczytnikach – 
127 głosów,

14. Utwardzenie dojazdów 
do dróg Piotrowskiej i Wspólnej 
w Szczytnikach nawierzchnią asfal-
tową – 75 głosów.

Do realizacji w przyszłym roku 
budżetowym wybrano pierwsze trzy 
projekty, które w sumie wyczerpały 
kwotę 650 tys. zł przeznaczoną na tę 
kategorię zadań.

Wyniki głosowania na projekty 
„małe”:
1. Letnie kino plenerowe w Twojej 

miejscowości – 1755 głosów,
2. Kamionki – Wyświetlacz – Ra-

darowa Kontrola Prędkości – Po-
prawa Bezpieczeństwa – Solarny !!! 
– 641 głosów,

3. Niech zazieleni się w Kórniku 
– 597 głosów,

4. Sprzęt do zajęć z integracji sen-
sorycznej – 495 głosów,

5. Rowerem zdrowo – rowerem 
bezpiecznie – 362 głosy,

6. Piknik integracyjny – 222 głosy,
7. Ławeczka Seniora – 174 głosy,
8. Trochę radości w szarej rze-

czywistości – kreatywne warsztaty 
artystyczne dla dzieci – 137 głosów,

9. Wyjazd na Międzynarodowy 
Turniej Unihokeja Prague Floorball 
Cup 2020 – 133 głosy,

10. Akademia e-seniora – kurs 
komputerowy III etap – 92 głosy,

11. Rękodzieło moja pasja – Fe-
styn rodzinny – 90 głosów. 

Do realizacji w przyszłym roku 
wybrano pierwsze dwa projekty, 
które w sumie oszacowano na 40 
tys. zł. Ponieważ kolejne projekty 
są droższe niż pozostałe 10 tys. do 
realizacji zakwalifi kowały się też 
siódma „Ławeczka seniora” (koszt 
3 tys.) i ósme „kreatywne warsztaty 
artystyczne dla dzieci” (4 tys.).

Przy okazji konsultacji nagrodzo-
no też najbardziej aktywne w głoso-
waniu miejscowości (sołectwa). Aż 
63 % mieszkańców Dębca wzięło 
udział w konsultacjach. Kolejne 
miejsca zajęli mieszkańcy Borów-
ca, Czmonia, Prusinowa i Robako-
wa Wsi. Najaktywniejsze sołectwa 
otrzymają od 500 do 2000 zł do 
wykorzystania na swoje potrzeby 
w 2020 roku.

Więcej na: https://kornik.budzet-
obywatelski.org .

Głosowało prawie 
sześć tysięcy osób
Na realizację zadań w Budżecie Obywatelskim Gminy 
Kórnik przewidziano 700 tys. zł, z czego 650 zagwarantowano 
przedsięwzięciom „dużym”, a 50 tys. „małym”

REKLAMA

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony, 
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 11a i Narutowicza 9, Strykowie przy ul. Bukowskiej 2 
i w Trzebawiu przy ul. Mosińskiej 1, przeznaczonych do wydzierżawienia 
i użyczenia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 162 Burmistrza Gminy 
Stęszew z dnia 6.11.2019r. 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

S P R Z E D A M

DZIAŁKĘ 
ROLNĄ 

(klasa gruntu III B) 
o powierzchni 11 ha

 w Trzcielinie, gmina Dopiewo. 
Możliwa również zamiana na 

działkę rolną o klasie IV lub wyższej.

Kontakt: 662 039 239

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Do fazy głosowania 
awansowało 
25 zadań, 
14 tzw. „dużych”
 i 11 „małych” 

OSP Plewiska już 
w KSR-G 
Decyzję o włączeniu jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego podjął komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej. Jest 
to kontynuacja – formalności takie 
powtarza się co pięć lat. Uroczystość 
wręczenia dokumentów odbyła się 15 
listopada w Urzędzie Gminy Komor-
niki z udziałem komendanta miej-
skiego PSP, wójta Jana Brody, pre-
zesa OSP Ryszarda Brukwickiego, 
naczelnika OSP Roberta Kurasza. JD
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Niewiele gmin oferuje szkolenia za 
darmo. Zawsze byłam z kompute-
rem na bakier i to się zmieniło, gdy 
wzięłam udział w szkoleniu – mówi 
Teresa. – Miałam pewne wątpliwości 
co do uczestnictwa w kursie, bo niby 
pracuję na komputerze, ale daleko mi 
było do aktywności w mediach spo-
łecznościowych – tłumaczy Mariusz. 
– Dzięki temu, że się zapisałem na 
szkolenie, poznałam zasady promocji 
fi rmy w internecie i wprowadzam je 
w życie – opowiada Tadeusz. – Do-
tychczas byłam gdzieś obok mediów 
społecznościowych. Nie rozumiałam, 
o czym rozmawiają koleżanki. Po 
szkoleniu jestem aktywnym użytkow-
nikiem facebook’a i odnowiłam znajo-
mości – dodaje Iwona. – Obawiałem 
się, że nie znajdę czasu, ale kurs trwa 
tylko 16 godzin i można wybrać do-
godny termin – podsumowuje Piotr. 
Ich wszystkich łączy jedno: wzięli 
udział w  bezpłatnych szkoleniach 
zorganizowanych przez gminę Do-
piewo, dofi nansowanych w  ramach 
projektu grantowego „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i  za-
chodniopomorskiego.

Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział 

osoby, które ukończyły 25 rok życia, 

mieszkają na terenie wojewódz-
twa  wielkopolskiego i nie uczest-
niczyły wcześniej w   szkoleniu 
w  ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województw: wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego”.

Czego się można nauczyć?
Oferta obejmuje 7 modułów 

szkoleniowych: „Rodzic w  interne-
cie”: „Mój biznes w  sieci”, „Moje 
fi nanse i transakcje w sieci”, „Dzia-
łam w sieciach społecznościowych”, 
„Tworzę własną stronę interneto-
wą”, „Rolnik w  sieci” i „Kultura 
w  sieci”. Liczba szkoleń z  danego 
modułu będzie zależała od zadekla-
rowanego zainteresowania zgłasza-
jących się osób. Każdy chętny może 
wziąć udział tylko w jednym szkole-
niu.

Jak?
Kursy prowadzone są zarówno 

w dni powszednie jak i w weekendy 
– w wymiarze 16 godzin z każdego 

modułu (4 spotkania po 4 godziny 
lub 2 spotkania po 8 godzin). Miej-
scem zajęć będzie sala konferen-
cyjna Urzędu Gminy Dopiewo lub 
inna sala na jej terenie. Organizator 
zapewnia sprzęt informatyczny na 
miejscu. Zajęcia będą się odbywać 
do stycznia 2020 r. na terenie gminy 
Dopiewo. 

Zadzwoń, napisz, zapisz się
Warto się pospieszyć z decyzją 

o uczestnictwie, bo miejsc z każ-
dym dniem ubywa. O przyjęciu na 
szkolenie decyduje kolejność zgło-
szeń. Należy je wysłać pocztą lub 
złożyć osobiście w  Urzędzie Gmi-
ny Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. 
nr  7. Harmonogram szkoleń jest 
ustalany na podstawie złożonych 
deklaracji. Dodatkowe informacje 
dostępne są na: dopiewo.pl, pod nu-
merem telefonu: 61 89 063 73 lub 
e-mailowo:  szkolenia@dopiewo.
pl. Regulamin i deklaracje w wersji 
papierowej  dostępne są w  siedzibie 
Urzędu Gminy Dopiewo. UG

Bezpłatne szkolenia

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Razem z mieszkańcami wójt gminy 
Adrian Napierała i przewodniczą-
cy rady gminy Leszek Nowaczyk, 
wzięli udział we mszy św. w Lasach 
Zakrzewsko – Palędzkich – przy 
„Kwaterze Siedmiu Grobów”, od-
prawionej w intencji ojczyzny i ty-
sięcy Polaków pomordowanych na 
terenie tego kompleksu leśnego 
przez okupanta podczas II wojny 
światowej. 

Wcześniej złożyli hołd pod tablicą 
i głazem w Dopiewie i pomnikiem 
w Więckowicach, upamiętniających 
Powstańców Wielkopolskich. Byli 
w Trzcielinie, gdzie pod pomni-
kiem w centrum wsi oddali cześć 
dowódcy oddziału z terenu gminy 
Dopiewo – ppłk. Andrzejowi Kopie. 
Odwiedzili też Gołuski, gdzie znaj-

duje się pomnik poświęcony jeńcom 
wojennym i więźniom obozu, który 
funkcjonował w pobliżu okresie II 
wojny światowej. 

Wśród mieszkańców, którzy wzię-
li udział w obchodach 101 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości nie zabrakło wielopokolenio-
wych rodzin z różnych miejscowości 
gminy Dopiewo, przedstawicieli or-
ganizacji i stowarzyszeń, samorzą-
du – sołtysów i radnych, gminnych 
jednostek, zuchów i harcerzy. Mszę 
koncelebrował ks. dr Wojciech 
Przeczewski z Zakrzewa i ks. Szy-
mon Kosmala z Dąbrówki.

Dwa dni wcześniej „Narodowy 
Dzień Niepodległości” świętowano 
w szkołach i przedszkolach. Szkoła 
w Dopiewie zorganizowała kolejną 

edycję festiwalu „Serce w plecaku”, 
w której wzięło udział 100 młodych 
artystów, instrumentalistów, wo-
kalistów i  tancerzy. Oprócz wystę-
pów zespołów z Kalisza: Agnus Dei 
i Happy Singers i parady Dopiew-
skich Mażoretek, na scenie zapre-
zentowały się przedszkolaki i zespół 
młodzieżowy, który zaprezentował 
program patriotyczny.

11 listopada to święto, które po-
winno łączyć, a nie dzielić i tak było 
w gminie Dopiewo. 

Połączeni 11 listopada
Przedstawiciele władz samorządowych Dopiewa złożyli 
wiązanki biało-czerwonych róż i zapalili znicze 11 listopada 
w miejscach pamięci znajdujących się na terenie gminy 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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25 października w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Pozna-
niu burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek podpisał umowy doty-
czące dofi nansowania poniższych 
inwestycji. 

Pierwsza to II etap rozbudowy 
ulicy Transportowej. Całkowita 
wartość zadania to ponad 3,14 mln 
zł z czego 1,472 mln zł stanowi do-
fi nansowanie. Wykonawcą tej inwe-
stycji jest fi rma STRABAG. Przebu-
dowano odcinek o długości ponad 
800 m – od ul. Rivoliego do granicy 
gminy z Poznaniem. Powstała tam 
nowa asfaltowa jezdnia o szerokości 
7 metrów, asfaltowa ścieżka pie-
szo-rowerowa o szerokości 3,5 m, 
oświetlenie typu LED oraz kanali-
zacja teletechniczna. Można już jeź-
dzić zmodernizowaną ulicą. Dodaj-
my, że jeszcze w tym roku ogłoszony 
zostanie przetarg na przebudowę 
skrzyżowania ulicy Transportowej 
i Kórnickiej. Do połowy przyszłego 
roku powstać ma tam rondo.

Przygotowywana jest także 
przebudowa ul. Dworcowej w Ko-
bylnicy na prawie kilometrowym 
odcinku od ul. Słonecznikowej do 

ul. Szkolnej. Inwestycja ta obejmu-
je budowę kanalizacji deszczowej, 
odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 
brakujących przyłączy wodociągo-
wych i do kanalizacji sanitarnej, 
kanalizację teletechniczną, chod-
nik, oświetlenie uliczne. Po moder-
nizacji nowa jezdnia będzie miała 
szerokość 6 m. Wkrótce zostanie 
ogłoszony przetarg, który wyłoni 

wykonawcę. Inwestycja powinna 
być wykonana przed końcem przy-
szłego roku. Również na ten cel 
przyznano nam ponad 3,184 mln zł 
dofi nansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wykonawcą tego 
zadania będzie fi rma Budownic-
two Drogowe KRUG, która złożyła 
w przetargu najkorzystniejsza ofer-
tę. MW

Miliony na drogi
Gmina Swarzędz w kwietniu złożyła trzy wnioski 
o dofi nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (środki 
w funduszu pochodzą z budżetu państwa). Dwa z nich zostały 
pozytywnie ocenione i wytypowane do dofi nansowania 

Lasek rekreacyjno-sportowy 
w Plewiskach, Kreatywny plac za-
baw w Chomęcicach i Wakacyjne 
spływy kajakowe – na te projekty 
oddano najwięcej głosów w III edy-
cji Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Komorniki.

Przez trzy miesiące mieszkańcy 
mogli zgłaszać projekty na inwe-
stycyjne i  tzw. miękkie zadania do 
przyszłorocznego budżetu gminy. 
Pula na budżet wynosiła 600 tys. zł, 
z czego 500 zł z przeznaczeniem na 
projekty inwestycyjne. Na platfor-
mie internetowej do obsługi budże-
tu obywatelskiego zarejestrowano 
51 wniosków, z czego część z  nich 
w  ogóle nie została zakończona, 
a  część nie przeszła pozytywnie 
oceny formalnej. Ostatecznie, po 
przeprowadzonej ocenie meryto-
rycznej, do głosowania zostało do-
puszczonych 36 wniosków. W  tej 
grupie znalazło się 12 projektów in-
westycyjnych oraz 24 tzw. miękkie. 

Po raz pierwszy wybór był tak duży, 
dlatego też w tej edycji mieszkańcy 
głosowali na dwa rodzaje projektów, 
na dwóch rodzajach kart.

Głosowanie nad projektami trwa-
ło dwa tygodnie i  było przeprowa-
dzone zarówno w  internecie, jak 
i  tradycyjnie, w  miejscach publicz-
nych. 

W głosowaniu wzięło udział 4686 
osób, złożono 4627 ważnych kart 
do głosowania oraz 59 nieważnych. 

W sumie oddano 4327 głosów elek-
tronicznych oraz 359 w formie pa-
pierowej. Największa liczba głosów 
oddana została przez mieszkańców 
Plewisk.

W wyniku zakończonego głoso-
wania (oraz zgodnie z § 9.2 Uchwa-
ły Nr VII/62/2019 Rady Gminy 
Komorniki z   28 marca 2019r. 
w  sprawie przeprowadzenia na te-
renie gminy Komorniki konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Komorniki) 
wybrane zostały do realizacji nastę-
pujące projekty:

Projekty inwestycyjne
1. Lasek rekreacyjno-sportowy 

w Plewiskach, 
2. Kreatywny plac zabaw w Cho-

męcicach ul. Poznańska, 
3. Rekreacyjny park rodzinny 

„Nad Wirynką” (Wiry),
4. Siłownia i plac dla rolkarzy na 

wolnym powietrzu – lokalna prze-

strzeń i miejsce spotkań dla dzieci 
i młodzieży (Walerianowo), 

5. Strefa Zdrowia Dziecka (Ko-
morniki); 

Projekty nieinwestycyjne
1. Wakacyjne spływy kajakowe 

(Rosnówko/Walerianowo),
2. Kino Plenerowe Lato 2020 

(Chomęcice ), 
3. Teatralne lato przy stawach 

w Plewiskach, 
4. Park Śniadaniowy w Komorni-

kach,     
5. Kino letnie w Łęczycy, 
6. Zakup kosiarki – traktorek 

z koszem dla wsi Szreniawa, 
7. Poznajemy życie ptaków – wo-

liera edukacyjna w ogrodzie przed-
szkolnym (Wiry),,     

8. Jubileusz Wiejskiego Domu 
Kultury „Dworek” w Głuchowie, 

9. Kolorowy zawrót głowy z oka-
zji Dnia Dziecka na terenie WDK 
„Koźlak’” (Chomęcice),

10. Terenowe gry w okolicy całej 
dla małych i dużych w ramach pół-
kolonii w WDK „Koźlak” i na plaży 
w Chomęcicach. 

Szczegółowe statystyki doty-
czące głosowania dostępne są na 
stronie: https://komorniki.budzet-
obywatelski.org/wyniki.

Była to już trzecia edycja Budże-
tu Obywatelskiego w   gminie Ko-
morniki. W tym roku zasady uległy 
zmianie: zniesiony został wymóg 
meldunku oraz wieku osób biorą-
cych udział w  konsultacjach. Tym 
samym od tego roku składać propo-
zycje projektów, udzielać poparcia 
dla zgłaszanych projektów oraz brać 
udział w głosowaniu mogli wszyscy 
mieszkańcy gminy Komorniki.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim za udział w akcji, za głosowanie, 
a autorom projektów za składanie 
pomysłów służących innym miesz-
kańcom. Realizacja zwycięskich 
projektów nastąpi w 2020 roku. Red 

Wyniki III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki
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Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowy dotyczące 
dofi nansowania inwestycji drogowych.
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Jak co roku, zgodnie z lokalną 
tradycją, mieszkańcy gminy Buk 
świętowali Narodowe Święto Nie-
podległości. Obchody rozpoczęto 
mszą świętą w Sanktuarium Matki 
Boskiej Bukowskiej Literackiej. 
Następnie w niepodległościowym 
korowodzie udano się na pl. Stani-

sława Reszki, gdzie złożono wieńce 
pod pomnikiem Bohaterów Ziemi 
Bukowskiej. W coroczne tradycje 
wpisuje się także „Bieg z fl agą”. 
Trzykilometrową trasę pokonują 
biegacze w różnym wieku, którzy 
na sportowo chcą uczcić święto 11 
listopada. Zuzanna Skibińska

21 listopada, w godzinach 18-20, 
w bukowskiej Sali Miejskiej odbę-
dzie się spotkanie burmistrza gminy 
i gminy Buk Pawła Adama z miesz-
kańcami.

– Rok mojej pracy na rzecz 
mieszkańców minął bardzo szyb-

ko – mówi burmistrz Paweł Adam. 
– Jeszcze raz dziękuję Państwu za 
zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. 
Czas jednak na pierwsze podsumo-
wania, refl eksje, dyskusje i wnioski 
na przyszłość. Zapraszam Państwa 
na spotkanie, na którym podsu-

mujemy ostatni rok i wspólnie pla-
nować będziemy lata kolejne. Za-
leży mi bardzo na Państwa opinii 
i sugestiach. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców naszej gminy do ak-
tywnego udziału. Razem możemy 
więcej! Lech 

11 listopada w Buku

Spotkanie z burmistrzem Buku
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Minął rok odkąd został Pan wy-
brany wójtem gminy Czerwonak. 
Jaki to był czas?

— Na pewno bardzo pracowity. 
Z jednej strony trzeba było prze-
prowadzić różnego rodzaju zmiany 
organizacyjne w urzędzie, które 
powinny pozwolić na realizację za-
łożonej wizji rozwoju, a z drugiej od 
pierwszego dnia pracy mieszkańcy 
zgłaszają się z różnymi proble-
mami, które albo pojawiają się na 
bieżąco, albo były nierozwiązane od 
lat. Dla mnie spotkania z mieszkań-
cami są najważniejsze i staram się 
im poświęcać jak najwięcej czasu, 
ale równie dużo czasu zajmuje 
rozwiązywanie zgłaszanych przez 
nich problemów.

W jakiej kondycji jest obecnie 
gmina? Czego dowiadujemy się 
z raportu o stanie gminy przygo-
towanego za rok 2018?

— Najlepszą grupą porównawczą 
są dla nas gminy powiatu poznań-
skiego. Powiat rozwija się bardzo 
szybko. Uważam, że zdecydowanie 
lepiej porównywać się do lepszych 
czy bardzo dobrych niż do śred-
niaków. Chcemy, by Czerwonak 
był liderem wśród gmin powiatu 

poznańskiego pod względem 
rozwoju gospodarczego czy jakości 
życia. Takie gminy jak Swarzędz, 
Suchy Las, Tarnowo Podgórne, 
Komorniki to jest czołówka, którą 
my chcemy po prostu gonić. Dane 
pokazują, że te samorządy w ostat-
nich latach nam trochę uciekły 
i dystans pomiędzy nimi a nami się 
niestety zwiększał. Mój cel jest taki, 
by tę czołówkę dogonić. 

Jakie czekają nas wyzwania 
w najbliższym czasie?

— Kluczowe będzie przede wszyst-
kim poprawienie strony dochodo-
wej w budżecie gminy. Niestety, de-
cyzje rządu nie sprzyjają rozwojowi 
samorządności. Mamy coraz mniej-
szy wpływ na możliwość swobodne-
go kształtowania naszych lokalnych 
budżetów. Coraz więcej wydajemy 
na oświatę, która powinna być 
mocniej subwencjonowana z bu-
dżetu państwa. Musimy rezygno-
wać z zadań inwestycyjnych, po to, 
żeby fi nansować zadania bieżące. 
Oświata jest dla nas bardzo ważna 
i na pewno nie będziemy rezygno-
wać z nakładów fi nansowych, aby 
podnosić jej jakość. Oczekujemy 
jednak większego wsparcia w tym 
obszarze ze strony państwa. 

Ile pieniędzy zabraknie w budże-
cie gminy w związku z obniżką 
PIT z 18% do 17%? 

– Rząd wprowadził tę obniżkę, 
co spowodowało, że środków jest 
mniej niż powinno być. Natomiast 
mamy na tyle dobrą i prorozwojową 
sytuację, że na szczęście jesteśmy 
cały czas na plusie. Czyli z powodu 
obniżki PIT, nadal udaje się nam 
wygenerować wzrost, ale jest on 
mniejszy, niż w poprzednich latach. 
Nadal mamy ponad 1 mln zł więcej 
w budżecie nawet pomimo obniżki 
PIT. Choć oczywiście, gdyby 
nie ta obniżka to budżet gminy 
byłby zdecydowanie większy, czyli 
moglibyśmy przeprowadzić więcej 
inwestycji.

Co czeka mieszkańców jeśli 
chodzi o inwestycje w przyszłym 
roku?

— Priorytetem są i będą drogi. Na 
to jest co roku zabezpieczone co 
najmniej 12 mln złotych oraz środ-
ki zewnętrzne, o które staramy się 
aplikować. Druga rzecz to kwestie 
związane z komunikacją publicz-
ną. Chcemy dalej rozwijać linie we-
wnętrzne, a jednocześnie liczymy, 
że poprawi się transport kolejowy 

do Poznania. Jest to co prawda 
zadanie Kolei Wielkopolskich, 
ale jeśli będzie ono wymagało 
większego wsparcia gminy, to na 
pewno będziemy się w to jeszcze 
mocniej angażować. 
Chcemy też poprawić zaległo-
ści związane z modernizacją 
i inwestycjami w infrastrukturę 
oświatową. Chcemy podnieść stan 
i jakość infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej, bo to mieszkańcy 
bardzo mocno sygnalizują. Mamy 
też obiekty, które wymagają 
pewnych remontów. Ale mamy też 
oczekiwania, szczególnie młodych 
ludzi, co do nowych obiektów. 
Mam tu na myśli pełnowymiarowe 
boisko w Koziegłowach, boisko 
ze sztuczną trawą w Owińskach, 
ale także mniejsze boiska czy 
tereny rekreacyjne w pozostałych 
sołectwach.
Do tego dochodzą dwie kładki 
pieszo-rowerowe nad Wartą, 
w Czerwonaku i Owińskach. 
Chcemy je realizować w ramach 
współpracy z Poznaniem i powia-
tem poznańskim w ramach pro-
jektów unijnych. Jestem optymistą 
w tym względzie, bo współpraca 
z miastem, jak i powiatem układa 
się bardzo dobrze, co pozwala nam 
pozytywnie myśleć o wspólnych 

inwestycjach, Przypomnę, że 
w poprzednich latach nie było tak 
różowo i dochodziło do konfl iktów 
pomiędzy samorządami, o spa-
larnię czy o brak modernizacji ul. 
Gdyńskiej. Dziś nasze relacje bu-
dujemy na zasadach dobrosąsiedz-
kich oraz dialogu i współpracy.

Przymierzacie się do przygoto-
wania nowej strategii rozwoju 
gminy? Na czym chcecie opierać 
swój rozwój?

— Celem jest poprawa jakości życia 
mieszkańców rozumiana jako jak 
najlepsza jakość edukacji, najlepsze 
warunki mieszkaniowe, rozwój 
terenów sportu i rekreacji oraz in-
frastruktury komunikacyjnej. Żeby 
to uczynić, chcemy jeszcze bardziej 
angażować mieszkańców w sprawy 
gminy. Chcemy spowodować, by 
Czerwonak, który siłą rzeczy jest 
trochę sypialnią Poznania, był 
gminą, która ma swój charakter 
i swoją tożsamość. Chcę by Czer-
wonak w świadomości mieszkań-
ców był bardzo ważnym punktem 
odniesienia, taką małą ojczyzną. 
Dlatego właśnie w proces budowa-
nia strategii chcemy bardzo mocno 
zaangażować mieszkańców. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Czerwonak będzie liderem 
wśród gmin powiatu poznańskiego
– Chcemy spowodować, by Czerwonak był gminą, która ma swój charakter i swoją tożsamość. Gminą, 
która będzie się wyróżniać w powiecie poznańskim – mówi wójt Marcin Wojtkowiak podsumowując 
pierwszy rok swojej kadencji
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Dzieci z Przedszkola nr 3 „Pod 
kasztanami” w Swarzędzu „dorobi-
ły się” placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia. Niedawno został grun-
townie zmodernizowany i wyposa-
żony, kosztem ok. 120 tys. złotych 
z budżetu gminy Swarzędz. 15 
października nastąpiło symbolicz-
ne otwarcie, na które przedszko-
laki zaprosiły burmistrza Mariana 
Szkudlarka oraz jego zastępców 
Grzegorza Taterkę i Tomasza Zwo-
lińskiego. Dzieci najpierw pokazały 
burmistrzowi, jak się przecina wstę-
gę, a później – co można wyczyniać 
na nowym placu zabaw... MW

Gmina Swarzędz rozstrzygnęła 
przetarg na rozbudowę bazy trans-
portowej w Garbach przy ul. Trans-
portowej 1, która stanowi zaplecze 
swarzędzkiej komunikacji publicznej. 
Wykonawcą robót budowlanych bę-

dzie fi rma Constructo Sp. z o. o. Sp. 
k. z Rogówka, która podjęła się tego 
zadania za 6.187.000 zł, z czego do-
fi nansowanie ze środków UE wynosi 
prawie 3,3 mln zł. Termin wykonania 
inwestycji ustalono na 210 dni. MW

Nowy plac zabaw w SwarzędzuRozbudowa bazy
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6 września 2019 roku weszły w życie zmia-
ny ustawy o czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, 
której Zgromadzenie Związku dokonało 
zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja 
Ustawy wprowadziła prawny obowiązek 
segregacji odpadów komunalnych. Szcze-
gółowy sposób selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów określa Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 
29.12.2016 r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 2028).

•• Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się 
zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOOD-
PADY. Będą one odbierane wyłącznie z pojem-
ników w kolorze brązowym z napisem „BIO”. 
Do końca 2019 roku każdy właściciel nierucho-
mości, zarządca, administrator ma obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w pojemnik brą-
zowy spełniający normę EN-840. Zaleca się ty-
powe pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku 
posiadania brązowego pojemnika zwolnieni 
będą właściciele nieruchomości jednorodzin-
nych posiadający przydomowy kompostownik. 
W przypadku posiadania kompostownika, 
właściciel nieruchomości jednorodzinnych nie 
będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego 
służącego do gromadzenia BIODPADÓW.

•• Odbiór odpadów „BIO” przez cały rok 
zgodnie z harmonogramem.

•• Bezwzględna segregacja odpadów. Kon-
trolę prawidłowości segregacji prowadzić będą 
pracownicy fi rmy odbierającej odpady komu-
nalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości, na właściciela nieruchomości zostanie 
nałożona kara w wysokości czterokrotności 
stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie na-
łożona w drodze decyzji administracyjnej przez 
Zarząd Związku.

•• W roku 2020 (po wejściu w życie nowej 
deklaracji) osoby posiadające kompostow-
niki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. 
Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjo-
nowane i będą podlegać kontroli .

Obowiązek złożenia nowej deklaracji 
w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany 
deklaracji należy dokonywać KAŻDORA-
ZOWO w przypadku zmiany liczby osób 
zamieszkałych nieruchomość tj. narodzi-
ny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-
ego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może zło-
żyć deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za okres 
wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie 
powstałe w związku ze śmiercią miesz-
kańca– ustawodawca umożliwił złożenie 
deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zda-
rzenia.

•• Wpłaty należy dokonywać do końca mie-
siąca na indywidualne konto.

•• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) służy tylko dla 
mieszkańców nieruchomości zamieszka-
łych. Odpady przyjmowane zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 
2020 roku w PSZOK przyjmowane będą 
tzw. odpady medyczne z gospodarstw do-
mowych, powstające w wyniku przyjmowa-
nia produktów leczniczych w formie iniekcji 
(mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie 
iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. 
paski z prowadzenia monitoringu substancji 
we krwi. 

Domki letniskowe i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe:
•• Opłata wnoszona w formie ryczałtu za 

rok bez względu na liczbę dni korzystania 
z danej nieruchomości w roku. Płatność na 
wskazane konto do końca czerwca każdego 
roku.

•• Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opła-
ty ryczałtowej za w/w nieruchomości wy-
nosić będzie 169,00 zł. Wszyscy właściciele 
tych nieruchomości otrzymają do końca 
roku informację o zmianie stawki.

•• Obowiązek segregacji odpadów. W przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości, na 
właściciela nieruchomości zostanie nałożo-
na kara w wysokości czterokrotności stawki 
obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożo-
na w drodze decyzji administracyjnej przez 
Zarząd Związku.

Nieruchomości mieszane: np. deklara-
cja obejmuje nieruchomość, na której 
znajduje się zarówno mieszkanie i sklep 
lub warsztat, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza:
•• Właściciel nieruchomości ma obowiązek 

od 1. stycznia 2020 roku złożyć nową dekla-
rację dotyczącą części zamieszkałej. Nato-
miast na część niezamieszkałą (np. sklep, 
warsztat mieszczące się w tym budynku) ma 
obowiązek zawrzeć umowę cywilno-prawną 
na odbiór odpadów komunalnych z fi rmą 
świadczącą tego typu usługi, która posia-
da aktualny wpis do Rejestru Działalności 
Regulowanej. Wykaz fi rm dostępny jest na 
stronie internetowej BIP Związku z zakładce 
„ochrona środowiska”.

Nieruchomości niezamieszkałe
W związku ze zmianą ustawy z 1 wrze-

śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj.D.U.2019, 
poz.2010), która weszła w życie dnia 6 
września 2019 roku Zgromadzenie Związ-
ku Międzygminnego „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów-SELEKT” w Czem-
piniu podjęło decyzję o wyłączeniu z systemu 
odbioru odpadów komunalnych nierucho-
mości niezamieszkałych. Oznacza to, że 
z 1 stycznia 2020 roku każdy właściciel, 
zarządca nieruchomości niezamieszkałej 
(sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, 
Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zo-
bowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór 
odpadów komunalnych z firmą świadczą-
cą tego typu usługi, która posiada aktualny 
wpis do Rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości na tere-
nie działania tutejszego Związku. Wykaz 
firm dostępny jest na stronie internetowej 
BIP Związku w zakładce „ochrona śro-
dowiska”. Przy zawarciu umowy należy 
stosować częstotliwości odbioru odpa-
dów komunalnych zgodną z obowiązują-
cym Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Związku Międzyg-
minnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów-SELEKT” w Czempiniu. Jedno-
cześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie 
art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy wła-
ściciele nieruchomości niezamieszkałych 
będą mieli obowiązek okazania umowy 
i dowodów uiszczania opłat. Czynności 
kontrolne w tym zakresie będą prowadzo-
ne przez Związek.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów 
– SELEKT” w Czempiniu przypomina oraz informuje:

Szczegółowy sposób segregacji umieszczony na stronie internetowej Związku oraz na stronach każdej z Gmin członkowskich Związku.

Gmina Stęszew to obszar prężnie 
się rozwijający. Inwestycje drogo-
wo-budowlane stanowią ważny 
element polepszania infrastruktury 
drogowej.

W ramach jednego z takich 
przedsięwzięć, na początku listo-
pada dobiegło końca zadanie reali-
zacji nowej jezdni w Sapowicach. 
Z dotychczasowej drogi gruntowej, 
która wiedzie ze Stęszewa do Sapo-
wic, powstała jezdnia o nawierzch-

ni mineralno-bitumicznej. Prace 
drogowe zostały już zakończone, 
wykonawca zrealizował projekt, 
a okoliczni mieszkańcy mogą ko-
rzystać z nowego odcinka drogi o   
długości  1,23 km i szerokości jezd-
ni 5,5 mb. Z kolei okoliczni rolnicy 
będą mogli sprawniej docierać do 
gruntów rolnych. Przedsięwzięcie 
jest dofi nansowane ze środków bu-
dżetu województwa wielkopolskie-
go. Red

Nowa jezdnia 
Na drodze gruntowej Sapowice – 
Stęszew ułożona została nawierzchnia 
mineralno-bitumiczna

Zaprezentowane zostały nowe 
ubrania bojowe, które zakupiono 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strykowie i Stęszewie. Realizacja 
projektu jest efektem zwycięskiego 
pomysłu publicznego na wykorzy-
stanie 100.000 zł z budżetu gminy 
Stęszew na rok 2019. Propozycja 
musiała spełniać podstawowy wa-
runek – służyć całej społeczności 
gminnej. KS

Stroje bojowe dla OSP 
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REKLAMA

11 listopada 2019 roku obchodzili-
śmy 101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Po 123 la-
tach nasza ojczyzna znów stała się 
krajem suwerennym. 

Dla uczczenia tego bardzo waż-
nego w naszej historii wydarzenia 
w kościele pod wezwaniem Świętej 
Trójcy w Stęszewie została odpra-
wiona msza święta w intencji ojczy-
zny. Kolejnym punktem programu 
było przejście na stęszewski Rynek, 
na którym przybyłe delegacje złoży-
ły pod pomnikiem wiązanki kwia-
tów, a następnie odbyła się część 
artystyczna. JT

Stęszew pamięta
W gminie Stęszew tradycyjnie uroczyście obchodzono Święto 
Niepodległości

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

 

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

10 listopada przy mogiłach w Dę-
bienku (gm. Stęszew) odbyło się 
coroczne nabożeństwo modlitewne 
w intencji poległych rodaków na 
ziemi stęszewskiej w czasie II wojny 
światowej. Podczas uroczystości na 
cmentarzu Męczeństwa Wielkopo-
lan obecni byli m.in. zastępca bur-
mistrza gminy Stęszew Mirosław 
Kałek, ks. Henryk Rynkiewicz, ks. 
Artur Wojczyński, delegacje pocz-
tów sztandarowych, przedstawicie-
le instytucji oraz przede wszystkim 
mieszkańcy gminy Stęszew, którzy 
licznie zapalali znicze, aby upamięt-
nić ofi ary tamtych zdarzeń.

W lasach dębieńskich, na tere-
nach leśnictwa Wypalanki, spoczy-
wają około dwa tysiące osób wymor-
dowanych z rąk hitlerowców. JT

Nabożeństwo 
w Dębienku 
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12 KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 
otrzymał główną nagrodę oraz tytuł 
„Lidera aktywizacji osób młodych” 
w konkursie organizowanym od 
2017 r. przez Fundację Promocji 
Inicjatyw Społecznych POLPROM. 
Nie po raz pierwszy jednostka zo-
stała nagrodzona na arenie ogól-
nopolskiej. W tym konkursie laur 
zdobyła po raz trzeci. 

O tytuł lidera walczyły instytucje 
rynku pracy z całego kraju, zarówno 
z sektora publicznego, jak i prywat-
nego. Powiatowy Urząd Pracy w Po-
znaniu został nagrodzony jako jedy-
ny urząd z Wielkopolski. To świetna 
wiadomość dla mieszkańców zarów-
no miasta, jak i całego powiatu, któ-
rym służy wsparciem poznański PUP.

Wśród kryteriów przyznawania 
wyróżnień znalazły się działania 
pozwalające na skuteczne wspiera-

nie młodych ludzi na rynku pracy. 
Dzięki temu rośnie zaufanie do 
instytucji pomagających znaleźć 
zatrudnienie. Poszukujący pracy le-
piej też rozumieją oferty. A wszyst-
ko dzięki większej przystępności 

informacji poprzez wykorzystanie 
mediów społecznościowych, a także 
dostosowaniu języka przekazu do 
oczekiwań osób młodych.

– Po analizie danych zawartych 
w corocznie przygotowywanym 

„Raporcie o bezrobociu absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych” 
podjęliśmy decyzję o objęciu mło-
dzieży szczególnym wsparciem 
– mówi Małgorzata Pawlak, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu. – Kapituła konkursu 
doceniła nasze niestandardowe oraz 
oryginalne rozwiązania problemów 
osób młodych na rynku pracy. Tak 
zwaną „dobrą praktyką”, na którą 
chcieliśmy zwrócić uwagę i tym sa-
mym zgłosić do konkursu, był pro-
gram „Stop! Młodzież bez pracy” 
– dodaje dyrektor M. Pawlak.

Nagrodzony projekt ma na celu 
podniesienie przydatnych kompe-
tencji oraz zwiększanie szans na uzy-
skanie zatrudnienia lub samozatrud-
nienia osób do 30 roku życia. Młodzi 
ludzie, dzięki warsztatom prowa-
dzonym przez doradcę zawodowe-

go, uczą się m.in. poprawnego two-
rzenia dokumentów aplikacyjnych, 
technik autoprezentacji podczas roz-
mów kwalifi kacyjnych, zagadnień 
związanych z motywacją do podej-
mowania pracy czy zasad działania 
sieci europejskich służb zatrudnienia 
oraz bezpiecznego poszukiwania 
pracy za granicą. W ramach progra-
mu organizowane są także działania 
kierowane do uczniów i studentów. 
Otrzymują oni wsparcie profesjo-
nalnego doradcy, który pomaga im 
w wyborze ścieżki zawodowej. Po-
kazuje tendencje panujące na rynku 
pracy, a także możliwości poruszania 
się po nim. Uczy też elastycznego ko-
rzystania z umiejętności uzyskanych 
w trakcie kształcenia.

Konkurs został objęty patrona-
tem Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. KG

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu znów nagrodzony
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Zaczęło się od Czerwonaka. To wła-
śnie w tej gminie, w Promnicach, 
w lutym tego roku odbyła się pierw-
sza w powiecie poznańskim akcja 
charytatywnego szycia poduszek dla 
kobiet po zabiegu usunięcia piersi. 
Spotkała się ona z tak ogromnym 
entuzjazmem, że Jan Grabkowski, 
starosta poznański, zaproponował, 
by ją rozszerzyć o kolejne gminy 
powiatu. Tak ruszyła lawina dobro-
ci. Projekt szybko zawitał także do 
Pobiedzisk, Lubonia, Swarzędza, 
Kostrzyna i Poznania. W tym cza-
sie powstało prawie 2000 poduszek 
w kształcie serca, które na bieżąco 
przekazywane były do Wielkopol-
skiego Centrum Onkologii oraz 
na oddział chirurgii onkologicznej 

Szpitala Klinicznego im. Przemie-
nienia Pańskiego przy ul. Szama-
rzewskiego w Poznaniu. 

– Panie zwróciły się do mnie, 
abym objął tę inicjatywę honoro-
wym patronatem. Oczywiście od 
razu się zgodziłem, bo to wspaniała 
akcja. Jako powiat przekazaliśmy 
też fundusze na zakup odpowied-
nich materiałów. Miałem również 
okazję uczestniczyć w spotkaniu 
inaugurującym. Podziwiałem ducha 
solidarności oraz zdolności manu-

alne mieszkanek powiatu – mówi 
Jan Grabkowski. – Przybywa kobiet 
zmagających się z rakiem piersi. 
Mieszczące się pod pachą poduszki 
podnoszą komfort pacjentkom po 
mastektomii i pomagają im szybciej 
zapomnieć o bólu – dodaje. 

W powiecie poznańskim koordy-
natorkami przedsięwzięcia zaini-
cjowanego przez Polskie Stowarzy-
szenie Patchworku zostały Karolina 
Wasilewska-Waligórska i Justyna 
Maćkowiak-Szukalska. Zgodnie 
twierdzą one, że nie spodziewały się 
tak dużego odzewu. – Wielkim suk-
cesem jest nie tylko fakt, że udało 
się zaangażować liczną grupę, ale 
także to, że wśród nich nawiąza-
ło się wiele przyjaźni. W grupach 

warsztatowych czuć niesamowitą 
i motywującą siłę wspólnoty – pod-
kreśla Justyna Maćkowiak-Szu-
kalska. – Mam nadzieję, a nawet 
jestem przekonana, że każda z tych 
dobrych emocji wraz poduszką oraz 
dołączonym do niej listem trafi  do 
chorej i pomoże w walce z chorobą 
– zapewnia. 

Poduszki przeznaczone są dla ko-
biet po mastektomii. Noszenie ich 
pod pachą powoduje, że opuchlizna 
po zabiegu maleje albo znika. Ła-
godzą ból nacięcia chirurgicznego, 
chronią przed przypadkowymi ude-
rzeniami, pomagają w łagodzeniu 
obrzęku i zmniejszają napięcie bar-
ku.

Uszycie tylu poduszkowych serc 

nie byłoby możliwe bez życzliwe-
go wsparcia fi rm i instytucji oraz 
osób prywatnych, które przekazały 
środki i materiały. Trudno również 
zliczyć wolontariuszy, którzy nie-
zwykle chętnie i licznie przyłączyli 
się do tej akcji, ofi arując swój czas 
oraz umiejętności. 

W październiku akcje odbyły się 
również w Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu i kilku gminach powiatu. 
Uszyte wówczas w stolicy Wielko-
polski poduszki przekazano do szpi-
tala w Pleszewie. W przyszłym roku 
można spodziewać się kolejnych 
spotkań pod patronatem starosty 
poznańskiego. W planach jest też 
m.in. przeprowadzenie warsztatów 
szycia na UAM. KW

Tysiące serc dla pacjentek 
oddziałów onkologicznych

Niedawno odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji akcji „Serce od serca”. W ciągu 10 miesięcy 
udało się uszyć 2 tysiące poduszek! W naszym regionie liderem tego przedsięwzięcia jest powiat poznański
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Poduszki przezna-
czone są dla kobiet 
po mastektomii
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WYDARZENIA

Około 20 wystawców, animacje, ka-
wiarenka „Jarmark Cafe” oraz wystę-
py artystów z GOK SEZAM – takie 
atrakcje czekają nas na V Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w CK Prze-
źmierowo (gm. Tarnowo Podgórne)!

– Jarmark w Przeźmierowie to 
wydarzenie, które powstało z chęci 
wykreowania przestrzeni serdecz-
nych spotkań naszej społeczności 
wokół pięknych tradycji świąt Boże-
go Narodzenia – mówią organizato-
rzy. – Mamy w naszej okolicy mnó-
stwo bardzo zdolnych i twórczych 
osób, które mogą pokazać swoje 
piękne wyroby lub pochwalić się 
talentem scenicznym. Co roku za-
praszamy lokalnych wystawców do 
przygotowania stoisk handlowych, 
organizujemy program występów 
na scenie oraz część warsztatową.

Piąta edycja Jarmarku w CK 
Przeźmierowo odbędzie się 7  grud-
nia w godz. 12-19. Kolejnego dnia 
uzupełni ją wizyta prawdziwego Mi-
kołaja z Rovaniemi, poprzedzająca 
świąteczny seans kinowy dla dzieci 
(szczegółowe informacje w tym info 
o dostępnych biletach na www.gok-
sezam.pl). 

Na jarmarku spotkamy się kame-
ralnie i po sąsiedzku. Oferowane 
będą towary i przysmaki, pocho-
dzące od lokalnych rękodzielników 
i producentów. Niech ta kolorowa 
sceneria, pełna muzyki i trady-

cyjnych, apetycznych zapachów 
sprzyja nam w celebrowaniu „magii 
świąt” z rodziną i znajomymi.

Oprócz bogatej oferty stoisk, pro-
gramu na scenie, będą interesujące 
warsztaty plastyczne i strefę dla 
najmłodszych dzieci. Już teraz mo-
żemy napisać o gratce dla miłośni-
ków rękodzieła – warsztatach szycia 
z fi rmą Strima! Dzieci i dorośli będą 
mogli samodzielnie uszyć dekoracje 
na choinkę i poznać podstawy uży-
wania maszyny do szycia! (symbo-
liczna opłata). 

„Kwiatowe Inspiracje” przygoto-
wują warsztaty fl orystyczne, będzie 
można samodzielnie wykonać świą-
teczny wieniec z żywych roślin. Za-
pisy: kontakt@kwiatoweinspiracje.
com.pl (koszt 50 zł). Zapraszamy 
też dzieci od 8 roku życia i dorosłych 
na warsztaty wokalne: Rodzinne 
Kolędowanie ze Studiem Piosenki 
w godzinach od 13 do 15. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 4.12 pod adresem: 
ada.rogoza@gmail.com (warszta-
ty bezpłatne). O 15.15 uczestnicy 
warsztatów będą mogli zaprezento-
wać się wraz ze Studiem Piosenki na 
scenie CK Przeźmierowo.
Zespół Jarmarkowy

Na ostatnią w tym roku w gminie Tar-
nowo Podgórne akcję honorowego 
krwiodawstwa zaprasza Stowarzy-
szenie Dar Serc. 23 listopada zapra-
sza do Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Szkolnej 3. Pracownicy po-
znańskiego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
oraz wolontariusze Stowarzyszenia 
zapraszają w godz. 8.00-16.00. Ak-
cja odbywa się pod patronatem wójta 
Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czaj-
ki i jest współfi nansowana przez gmi-
nę Tarnowo Podgórne. ARz

W Tarnowie Podgórnym lokalny 
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy rozpoczął przygotowa-
nia do 28. Finału – 12 stycznia. Bę-
dziemy zbierać środki dla dziecięcej 
medycyny zabiegowej. 

– Mamy już kilka pewniaków: na 
pewno na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne spotkamy 200 wolon-
tariuszy z kolorowymi puszkami, 
zagramy w wielu miejscach, wyda-
rzenia fi nałowe będą w hali OSiR – 
mówi Barbara Przyjemska, szefowa 
tarnowskiego sztabu. 

Kontakt z Barbarą Przyjemską – 
tel. 61 8959 303, natomiast w spra-
wie fantów na loterię i licytacje pro-
simy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik 
(tel. 606 756 290). ARz

Jarmark świąteczny w PrzeźmierowieAkcja krew!

Zagrają!

 NASZ PATRONAT

Uroczystość 15-lecia istnienia Tar-
nowskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców dla długoletnich człon-
ków była okazją do podsumowań 
i wspomnień, a dla nowych kawał-
kiem historii i ciekawostek. 

Wójt gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka przekazał na ręce 
prezesa TSP Bartosza Majdy list 
gratulacyjny z okazji jubileuszu 
15-lecia. Życzył członkom TSP, aby 
działalność w jego szeregach była 
źródłem wiedzy, owocowała nowy-
mi kontaktami biznesowymi oraz 
przynosiła wiele osobistej i zawodo-
wej satysfakcji.

Spotkanie było też okazją do po-
dziękowań i wyróżnienia osób naj-
bardziej zasłużonych dla TSP, któ-
rymi są inicjatorzy stowarzyszenia 
Ryszard Balcerkiewicz i Marek Ró-
żewski, a także członkowie wszyst-
kich zarządów Anna Majorczyk – 
Reiter (F.A.C.T Consulting) i Piotr 
Nowak (VECTOR – Technika Sprę-
żonego Powietrza) oraz byli prezesi 
Krzysztof Szumski (SKIB S.K. PAU) 
i Szymon Horowski (HORCOM). 
Wyróżniony został także wójt Ta-

deusz Czajka, z którym TSP wielo-
krotnie miało możliwość współpracy 
przy wspólnych inicjatywach. 

– Życzę, byśmy w kolejnych 15 la-
tach, przeżywali tyle samo wrażeń, 
uczyli się wzajemnie i współpraco-

wali – podsumował Bartosz Majda, 
prezes TSP.

Wieczór uświetnił występ nie-

zwykłej,   wielokrotnie nagradzanej 
artystki, 8-letniej Zariny Zaradnej, 
która zagrała na harfi e. Red

Jubileusz 15-lecia TSP 
Spotkanie jubileuszowe Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców odbyło się 13 listopada w Fabryce 
Mebli Balma, w Tarnowie Podgórnym, w której historia stowarzyszenia się zaczęła… Jej właściciel Ryszard 
Balcerkiewicz (twórca również marki Noti) wraz z Markiem Różewskim (właściciel Hotelu Leda w Kołobrzegu 
i rodzinnego parku rozrywki Pomerania w Pyszce) zainicjowali TSP 
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Wójt Tadeusz Czajka przekazał na ręce prezesa Bartosza Majdy list 
gratulacyjny.Marek Różewski i Ryszard Balcerkiewicz – inicjatorzy TSP.

Piąta edycja jar-
marku odbędzie się 
7 grudnia
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14 KULTURA

W 2017 r. po raz pierwszy pokazał 
magię w programie „Mam Talent!”, 
a jego występ castingowy został wy-
emitowany w telewizji. Po dwóch 
latach wraca i ma ochotę na więcej! 
Nie tylko usłyszał 3 x TAK od jury, 
ale również dostał się do półfi na-
łu, który emitowany był na antenie 
TVN na żywo 9 listopada. Iluzjoni-
sta Michael Allen to mieszkaniec 
gminy Buk i jesteśmy przekonani, 
że on ma talent!

Jest pierwszym uczestnikiem, 
który przyszedł do „Mam Talent!” 
z kostką Rubika i żadnej nie uło-
żył! Casting zakończył się dla niego 
wynikiem 3 x TAK. – Myślę, że jest 
to pewne zaskoczenie i inne spoj-
rzenie – co można zrobić z kostką 
Rubika? Ułożyć ją i to najlepiej jak 
najszybciej. Ja nie robiłem nic w tym 
kierunku, a też było fajnie – wspo-
mina Michał Buszczak. W odcinku 
półfi nałowym iluzjonista najpierw 
zamienił banknot 20 zł w 200 zł, 
a następnie czarował swoją ulubio-
ną zabawką – kostką Rubika. Tym 
razem również jej nie ułożył – zro-
biła to Małgorzata Foremniak, trzy-
mając ją za plecami! 

„Zadziwieniu nie było końca” – 
powiedział zaraz po występie Mar-
cin Prokop. „Zawrócił kobiecinie 
w głowie” – dodał Szymon Hołow-
nia. Agustin Egurrola przyznał, 
że najbardziej w programie lubi 
występy iluzjonistów, bo nigdy so-
bie z nimi intelektualnie nie radzi 

– „I znowu sobie nie poradziłem. 
Nie wiem jak to zrobiłeś, nie będę 
tego wiedział i to dobrze!” – podsu-
mował. Agnieszka Chylińska miała 
podobne odczucia – „Zupełnie nie 
ogarniam. Kiedy Małgosia tutaj do 
nas zbiegła, natychmiast zadałam jej 

pytanie czy nie miała takiego poczu-
cia, że on jej coś tam wyrywa z tyłu 
i wkłada coś innego”. „Nic mi tam 
nie gmerał!” – słyszymy w odpo-
wiedzi. Prowadzący wciąż nie mogli 
uwierzyć i dalej dopytują czy kostka 
rzeczywiście była ułożona w 100%? 

„Tak, rzeczywiście. Przysięgam, 
przysięgam! Dostałam kostkę z po-
mieszanymi kolorami. Nie wiem jak 
to się stało, jesteś niezwykły” – pod-
sumowała Małgorzata Foremniak, 
oczarowana nie tylko magią, ale 
również Michałem i jego głosem. 

Jury jeszcze długo po jego występie 
dyskutowało o tym jak on to zrobił!

Choć ostatecznie Michael Allen 
nie dostał się do fi nału programu, to 
jego występ jest pozytywnie ocenia-
ny i wciąż głośno komentowany. 14 
listopada mieliśmy okazję ponownie 
zobaczyć jego magię na szklanym 
ekranie – tym razem w programie 
Dzień Dobry TVN, gdzie oczarował 
Darię Ładochę. Najpierw potaso-
wał karty, które odwrócił dodatko-
wo twarzami do siebie, a następnie 
przekazał je znanej blogerce. W jej 
rękach karty ułożyły się same, do 
tego pogrupowały kolorami! 

Czasem jak oglądamy magię 
w TV to mamy wrażenie, że czegoś 
nie pokazali. Jak się ogląda jego wy-
stępy na żywo to one nieustannie za-
chwycają i to co wydaje się niemoż-
liwe – dzieje się na naszych oczach. 

– To prawda, że czasem coś wy-
tną. I muszą to zrobić, żeby lepiej 
się to oglądało. W TV nie wszystko 
widać, tak jak jest na żywo, ale z dru-
giej strony czasem też widać więcej, 
bo możemy to sobie obejrzeć dwa 
razy. Ja uważam, że magia powinna 
być prezentowana tylko na żywo. 
Wtedy jest najmocniejsza. Najlepszy 
efekt jest przez zaskoczenie. Nie ma 
przewiń, cofnij. Chciałbym tylko na 
żywo prezentować magię, ale trzeba 
jeszcze gdzieś się pokazać. Faktycz-
nie – na żywo to jest zupełnie coś in-
nego! – podsumowuje Michał. 
Monika Błaszczak-Mańkowska

Magia w „Mam Talent!”
Iluzjonista Michael Allen, czyli bukowianin Michał Buszczak, 
oczarował jury i publiczność w popularnym telewizyjnym show
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18 stycznia Teatr Muzyczny w Po-
znaniu zaprasza na premierę musi-
calu „Księga dżungli”. Jest to histo-
ria chłopca zwanego „Żabą”, który 
trafi a do dzikiej i bezwzględnej, ale 
kierującej się swoim odwiecznym 
prawem, zwierzęcej społeczności. 
Powieść Rudyarda Kiplinga zalicza-
na jest do klasyki literatury i zosta-
ła ujęta w poczet obowiązujących 
lektur szkolnych. Uwspółcześniona 
adaptacja potraktowana została 
jako wspaniała okazja do zmie-
rzenia się z trudnościami i możli-
wościami, jakie stwarza zderzenie 
się świata dziecięcego ze światem 
„dorosłych”. Muzyczna opowieść, 
poprzez multimedialną oprawę 
i zabawę z publicznością, porusza 
odwieczny problem stereotypów, 
uczula na zagrożenia i uczy, nawet 
maluchy, akceptacji dla odmien-
ności. Wprawdzie nikt nie jest do-
skonały, ale wszyscy jesteśmy war-
tościowi. Nigdy nie możemy być 
obojętni, gdy zaczyna się dziać coś, 
co jest niedobre, niesprawiedliwe 
czy krzywdzące. Powodem odtrące-
nia przez stado może być cokolwiek: 
ktoś powoli biega, jest już za stary, 
ma inny odcień skóry, pochodzenie. 
Czy rodzicielska miłość i prawdziwa 
przyjaźń mogą dać wystarczającą 

siłę, aby odbudować nadwątlone 
poczucie własnej wartości?

Wśród wielu barwnych postaci 
najmłodsi widzowie zobaczą: czar-

ną panterę Bagheerę, misia Balu-
sia, wilki, małpy, węża Kaa, szakala 
Tabakę oraz tygrysa Shere Khana. 
Poznał on odwieczną tajemnicę wła-
dzy: aby zapanować nad innymi, 
wystarczy ich ze sobą skłócić. A za-
tem będzie to również przypowieść 
o władzy, odnajdywaniu swego 
miejsca w grupie, uczeniu się na 
błędach i mocy przyjaźni.

Dziki, zabawny i opowiedziany 
nowoczesnym językiem musical 
familijny wyreżyseruje Jakub Szy-
dłowski, który z powodzeniem zre-
alizował takie spektakle jak m.in.: 
Przypadki Robinsona Crusoe, Pro-
ces – spektakl muzyczny (Nova 
Scena TM ROMA), Cyrano, Mada-

gaksar (Teatr Muzyczny w Łodzi), 
Rent (Teatr Rampa w Warszawie), 
Adonis ma gościa, Doktor Żywago 
(OiFP w Białymstoku). Autorem 
muzyki jest Jakub Lubowicz (m.in. 
Przypadki Robinsona Crusoe, Pilo-
ci i Adonis ma gościa w Teatrze Mu-
zycznym ROMA, Brzydki kaczorek 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej). 
Choreografi ę przygotuje Paulina 
Andrzejewska-Damięcka, zastępca 
dyrektora ds. artystycznych Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, sceno-
grafi ę zaprojektuje Grzegorz Po-
liciński, kostiumy Dorota Sabak, 
a projekcje video przygotuje Robert 
Burzyński.

W główną rolę, Mowgliego, wcie-
lą się chłopcy wybrani w drodze 
ogólnopolskiego castingu. MF

„Księga Dżungli” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 

W główną rolę, 
Mowgliego, wcielą 
się chłopcy wybrani 
w ogólnopolskim 
castingu

• Premiera: 18 stycznia, godz. 17;
• Spektakle przedpremierowe: 
17 stycznia, godz. 10 i 12.30;
• Pozostałe spektakle: 19 stycz-
nia – godz. 13 i 16, 11 marca – 
godz. 10 i 12.30.
• Bilety: kasa Teatru Muzyczne-
go, www.teatr-muzyczny.pl oraz 
Bilety24.pl.

O spektaklu
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 #ŻUŻELWPOZNANIU

Klub ze stolicy Wielkopolski po dra-
matycznej, emocjonującej końców-
ce zeszłego sezonu, musiał obejść 
się ze smakiem i uznać w drodze do 
awansu wyższość drużyny z Byd-
goszczy, a w barażach – pierwszoli-
gowej Łodzi. Włodarze wicemistrza 
2. Ligi Żużlowej po raz kolejny udo-
wodnili jednak, że posiadają nie tak 
często spotykany dar doboru wła-
ściwych zawodników, którzy repre-
zentując barwy popularnych „Skor-
pionów” przez cały sezon podnosili 
swoje umiejętności i tuż po jego za-
kończeniu bardzo szybko stali się 
obiektem zainteresowania innych 
klubów – głównie z wyższych klas 
rozgrywkowych, chcących pozyskać 
już doświadczonych, ale wciąż sto-
sunkowo młodych i rozwojowych 
jeźdźców. 

I tak, najlepszy żużlowiec rozgry-
wek, David Bellego przeniósł się 
do beniaminka Nice. 1 Ligi z Byd-
goszczy, do innego pierwszoligowca 
– z Łodzi – dołączyli Marcin No-
wak i Vladimir Borodulin, szeregi 
drugoligowych Wilków z Krosna 
wzmocnił Eduard Krcmar, nato-
miast bracia Curzytkowie wrócili 
z wypożyczenia do rodzimego Rze-
szowa. 

Wydawać by się mogło, że po 
takim „rozbiorze” (jak określały to 
niektóre media żużlowe), „dowo-

dzącym” drużyną z Poznania bę-
dzie bardzo ciężko zbudować skład 
pozwalający z optymizmem patrzeć 
na najbliższy sezon. Nic bardziej 
mylnego! Klubowi włodarze po raz 
kolejny pokazali, że mimo stosun-
kowo niewielkiego doświadczenia, 
potrafi ą zbudować bardzo intere-
sujący zespół, będący swoistą mie-
szanką zarówno doświadczenia, jak 
i młodości. 

Trzon nowej drużyny na sezon 
2020 powinna stanowić dwójka 
obcokrajowców: reprezentant Nie-
miec Kevin Woelbert oraz Austra-
lijczyk Nick Morris. Pierwszy to 
obecnie najlepszy „wciąż drugoligo-
wy” zawodnik ligi w zakończonym 
sezonie, którzy w zasadzie od trzech 
lat nie schodzi poniżej 10 punktów 
na mecz, drugi to solidne objawie-
nie sezonu 2018, kiedy to walnie 

przyczynił się do awansu zespołu 
z Rzeszowa do wyższej klasy roz-
grywkowej. O miejsce w awizowa-
nym meczowym składzie powinni 
powalczyć doświadczony Duńczyk 
Nicklas Porsing oraz jego rodak – 
wielka nadzieja speedway’a w kraju 
Hamleta, wypożyczony z ekstrali-
gowej gorzowskiej Stali, zaledwie 
16-letni Marcus Birkemose. Warto 
dodać, iż młody jeździec był roz-

chwytywany przez inne klubu z naj-
wyższej klasy rozgrywkowej. 

Kadrę krajowych żużlowców bu-
dują doświadczeni Robert Miśko-
wiak i Zbigniew Suchecki. Dla obu 
ostatni sezon nie był szczególnie 
udany i mają sporo do udowodnie-
nia, co – znając ich profesjonalne 
podejście do żużla – jest jak naj-
bardziej realne do osiągnięcia. Bez 
walki miejsc w składzie nie odda po-
została dwójka polskich seniorów – 
Marcel Kajzer i nowa twarz w stolicy 
Wielkopolski – Lars Skupień. 

Przedstawiony skład nie odbie-
ga zasadniczo – przy najmniej na 
papierze – od tegorocznego zesta-
wienia, co już dziś stanowi gwa-
rancję wielkich żużlowych emocji 
w przyszłym roku. Do sfi nalizowa-
nia została jedynie kwestia zawod-
ników młodzieżowych i nowego 
szkoleniowca (Tomasz Bajerski 
został opiekunem torunian), ale jak 
podkreślają włodarze PSŻ Poznań, 
sprawy idą w dobrym kierunku i już 
niedługo powinniśmy poznać kon-
krety. 

PSŻ Poznań z nowymi zawodnikami 
W pierwszych dwóch tygodniach listopada, cała uwaga kibiców „czarnego sportu” 

skierowana była w stronę włodarzy krajowych drużyn. Rozpoczęło się bowiem najważniejsze jesienne 
okienko transferowe. Rzecz jasna, nie ominęło ono również drużyny Power Duck Iveston PSŻ Poznań

 NASZ PATRONAT

Robert Miśkowiak ma stanowić trzon krajowej części drużyny w sezonie 2020.
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Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W holenderskim Apeldoorn zosta-
ły rozegrane mistrzostwa Europy 
seniorów w kolarstwie torowym. 
Z brązowym medalem z tej imprezy 
wróciła obecnie najlepsza zawod-
niczka TFP Jedynka Kórnik Nikol 
Płosaj, która swój sukces osiągnęła 
w wyścigu eliminacyjnym (dawniej 
australijskim). To największe osią-
gnięcie Nikol, gdyż poza dwoma 
srebrnymi medalami w akademic-
kich mistrzostwach świata – pierw-
szy medal zdobyty indywidualnie. 
Nikol startowała jeszcze w wyścigu 
drużynowym na dochodzenie, gdzie 
wraz z koleżankami (składy cztero-
osobowe), pomimo pobicia rekordu 
Polski, zajęły szóste miejsce. 

W Apeldoorn startował również 
inny kórniczanin z TFP Jedynka 
Patryk Rajkowski, któremu tym ra-
zem nie udało się przebrnąć przez 
eliminacje w keirinie. Dwa tygo-
dnie po europejskim championa-
cie dwójka naszych eksportowych 
zawodników wyjechała na Puchar 
Świata do Mińska. Patryk Rajkow-
ski tym razem startował z kolegami 
w sprincie drużynowym, w którym 
polski zespół zajął piąte miejsce. 
Nikol Płosaj natomiast startowała 
wraz z Darią Pikulik w wyścigu ma-
dison, który zgromadził wszystkie 
najlepsze ekipy na świecie (zabrakło 

jedynie Australii). Wyścig ten był 
niezwykle emocjonujący, a średnia 
prędkość na 30 kilometrach (120 
okrążeń) wyszła ponad 53 km/h. 
Polki zwyciężyły na ostatnim fi na-
łowym okrążeniu, a w klasyfi kacji 
punktowej zajęły najlepsze w histo-
rii dla Polski czwarte miejsce w PŚ. 

Zaledwie kilka dni po zdobyciu 
tytułu mistrzowskiego w wyścigu 
drużynowym na czas na szosie, za-
wodniczki UKS TFP Jedynka Kór-
nik z powodzeniem walczyły w mło-

dzieżowych mistrzostwach Polski 
w konkurencjach nie olimpijskich 
na torze kolarskim w Pruszkowie. 
Wywalczyły 5 medali. Zofi a Picz 
wśród juniorek zdobyła po raz trzeci 
z rzędu złoto w wyścigu na 500m, 
Dominika Bykowska zdobyła srebr-
ny medal w wyścigu na 3 km na 
dochodzenie. Trzy brązowe medale 
przypadły łupem Natalii Szymczak, 
Wiktorii Polak i Karoliny Lipiejko 
w wyścigach na 500m, w scretchu 
i w wyścigu punktowym. PM

Sukcesy Nikol Płosaj

Nikol Płosaj na podium. 

PATRONAT 
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