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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!

Polacy oczekują świeżości Polacy oczekują świeżości 
i niezależnej prezydenturyi niezależnej prezydentury

– Andrzeja Dudę pokonać może kandydat, który 
znacząco się od niego różni – jest niezależny, 

energiczny, potrafi  walczyć i wygrywać – mówi 
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, kandydat 
w prawyborach PO na prezydenta Polski. STR. 3
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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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Panie Prezydencie, głosowanie 
w prawyborach już za niespełna 
dwa tygodnie. Sondaże przema-
wiają za rywalką, jak Pan ocenia 
swoje szanse?

— Prekampania trwa, tak naprawdę 
dopiero się zaczęła, więc wszystko 
może się jeszcze zmienić. Spotykam 
się z członkami Platformy w różnych 
regionach i staram się ich przekonać 
do swojej kandydatury. W 2014 
roku sondaże też mi nie sprzyjały, 
a ostatecznie wygrałem ze sporą 
przewagą. Pomogła mi silna po-
trzeba zmiany. Teraz jest podobnie, 
Polacy oczekują świeżości, nowych 
twarzy. Nie startuję oczywiście z po-
zycji faworyta, ale to ma też swoje 
zalety, nie mam nic do stracenia.

Faktycznie, niektóre Pana wy-
powiedzi np. na temat związków 
partnerskich, wielu ocenia jako 
polityczne samobójstwo, nie tylko 
dla Pana, ale dla całej formacji. 
Politycy, zwłaszcza w kampanii 
wyborczej, unikają takich dekla-
racji…

— Po pierwsze, nie jestem typowym 
politykiem-dyplomatą, zawsze 
mówię to, co myślę. Nie będę 
umizgiwał się do tego czy innego 
elektoratu. Nigdy tego nie robiłem. 
Uważam, że w polityce brakuje 
szczerości i autentyczności, której 
społeczeństwo oczekuje. Politycy 
często boją się zdecydowanych 
wypowiedzi i decyzji w określonych 
obszarach, bo patrzą przez pryzmat 
sondaży. Problemy pozostają nie-
rozwiązane. Są kwestie, które wy-
magają poważnej debaty społecznej, 
a nie tyleż burzliwych, co jałowych 
dyskusji podejmowanych przez me-
dia w czasie kampanii wyborczych 
dla podbicia słupków oglądalności, 
klikalności, słuchalności.

Nie obawia się Pan, że członkowie 
PO się tego wystraszą i postawią 
na bardziej przewidywalną Kida-
wę-Błońską? Czym chce Pan prze-
konać swoich kolegów z partii?

— Uważam, że Andrzeja Dudę 
pokonać może kandydat, który 
znacząco się od niego różni – jest 

niezależny, energiczny, potrafi  
walczyć i wygrywać. Nie podzielam 
dość powszechnej opinii, że w Pol-
sce kandydat „na lewo” od Dudy nie 
ma szans. Nasze społeczeństwo się 
laicyzuje i liberalizuje. Poznaniacy 
też byli zawsze postrzegani jako 
osoby konserwatywne. Mimo to, 
w 2014 roku zagłosowali na mnie. 
Podobnie było zresztą w zeszło-
rocznych wyborach, gdy wygrałem 
w pierwszej turze. Co ciekawe, spora 
część moich wyborców, to osoby 
popierające PiS. Ludzie widzą, że 
niezależnie od osobistych poglądów, 
jestem prezydentem wszystkich 
poznaniaków i staram się tworzyć 
miasto otwarte i przyjazne dla każ-
dego. Taka może być też Polska. 

A jaki jest ten Pana pomysł na 
prezydenturę?

— Moja prezydentura będzie silna 
i niezależna, daleka od partyjniac-
twa, który uprawia obecna głowa 
państwa. Musimy odbudować 
wizerunek urzędu prezydenta RP, 
ośmieszonego przez Dudę. Te 

wszystkie Adriany z Ucha Prezesa, 
rasistowskie dowcipy o Afryce, 
Leśne Ruchadła robią z najważniej-
szej osoby w państwie pośmiewisko, 
a tym samym i z Polaków. O wiele 
bardziej niebezpieczne są jednak 
działania w obszarze polityki za-
granicznej, odrywające nas od Unii 
Europejskiej. Nie możemy naszego 
bezpieczeństwa krajowego opierać 
na relacjach tylko z jednym part-
nerem, czyli USA. Bardzo ważne 
są stosunki z naszymi najbliższymi 
sąsiadami, Niemcami, Ukrainą oraz 
z Unią Europejską. Trzeba je odbu-
dować, nie możemy liczyć na to, że 
USA będą umierać za Polskę.

Kampania zajmuje Panu z pewno-
ścią dużo czasu, gdy zostanie Pan 
kandydatem tych obowiązków bę-
dzie jeszcze więcej? Jaki to będzie 
miało wpływ na Poznań?

— Pozytywny. To także duża pro-
mocja naszego miasta. Wzmianek 
o Poznaniu, o wszystkich pozytyw-
nych rzeczach, które tu robimy, jest 
teraz więcej niż kiedykolwiek. Poza 

tym, niezależnie od aktywności zwią-
zanych z kampanią, zarządzanie mia-
stem pozostaje moim priorytetem. 
Trwają prace nad przyszłorocznym 
budżetem, który na skutek działań 
rządu – m.in. zmian w systemie po-
datkowym, czy oświatowym – będzie 
bardzo trudny. Cięcia konieczne będą 
we wszystkich obszarach, przed nami 
wiele dramatycznych decyzji. Ale 
zrobimy wszystko, by te oszczędności 
były dla mieszkańców jak najmniej 
dotkliwe. To jest zresztą jeden z po-
wodów, dla których zdecydowałem 
się kandydować. Chcę bronić samo-
rządów i ich mieszkańców. Co z tego, 
że Andrzej Duda odwiedził wszystkie 
powiaty w Polsce, skoro tych proble-
mów nie dostrzega. Więcej, jest za 
nie tak samo odpowiedzialny jak rząd 
PiS – bo się na te działania zgadza 
i podpisuje na komendę wszystko, co 
mu prezes Kaczyński podsunie.

Polacy oczekują niezależnej prezydentury
– Andrzeja Dudę pokonać może kandydat, który znacząco się od niego różni – jest niezależny, 
energiczny, potrafi  walczyć i wygrywać – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, kandydat 
w prawyborach PO na prezydenta Polski

Rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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– Pierwsze autobusy elektryczne 
wyjechały na ulice Poznania. Łącz-
nie MPK Poznań zakupiło 21 takich 
pojazdów. To nasza kolejna, niezwy-
kle ważna, inwestycja w transport 
publiczny – mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania. – Cieszę się, że 
MPK Poznań od lat konsekwentnie 
wymienia tabor na taki, który speł-
nia najwyższe wymagania w za-
kresie emisji zanieczyszczeń, bo to 
przekłada się na lepszą jakość po-
wietrza w mieście, a więc i komfort 
życia poznaniaków.

MPK Poznań zamówiło 15 auto-
busów przegubowych o długości 18 
metrów oraz sześć standardowych, 
12-metrowych. W pierwszej kolej-
ności, do przewoźnika dostarczane 
są autobusy o dużej pojemności. 
Termin dostaw pojazdów krótszych 
mija z końcem lutego przyszłego 
roku. Wszystkie Solarisy Urbino 
Electric mogą być ładowane zarów-
no przez pantograf, jak i wtyczkę 
plug-in. 

– To zupełnie nowy rodzaj taboru 
w MPK Poznań i całkowicie nowe 
doświadczenia – mówi Wojciech 
Tulibacki, prezes zarządu MPK 
Poznań. – Dostawy wiązały się nie 
tylko z odbiorami technicznymi po-
jazdów i urządzeń do ich ładowania, 
a także ze szkoleniami kierowców 
oraz pracowników zaplecza tech-
nicznego. Zależało nam na tym, 
aby dobrze przygotować się do eks-
ploatacji nowego rodzaju taboru, 
zadbać przede wszystkim o bezpie-
czeństwo podróżnych.

Obecnie na stanie MPK Poznań 
znajduje się już 8 przegubowych 
autobusów elektrycznych 18-me-
trowych, gotowych do realizacji 
obsługi pasażerskiej. Kolejny jest 
w trakcie odbiorów. 

– Tak jak w 1996 roku dostarcza-

liśmy nasze pierwsze niskopodłogo-
we autobusy do Poznania, tak dzisiaj 
dostarczamy pierwsze całkowicie 
bezemisyjne, elektryczne, autobu-
sy dla stolicy Wielkopolski. Jestem 
dumny z faktu, że nasza fi rma, która 
niezwykle dużą wagę przykłada do 
rozwoju zrównoważonego transpor-
tu, przyczynia się do poprawy jako-
ści życia mieszkańców Poznania – 
mówi Javier Calleja, prezes zarządu 
Solaris Bus & Coach S.A.

Superszybkie ładowanie
Nastąpił już odbiór techniczny ła-

dowarek, które znajdują się w trzech 
lokalizacjach. Na dworcu os. Sobie-
skiego są dwie dwustanowiskowe 
ładowarki pantografowe (zapewnią 
ładowanie nawet 4 pojazdów jed-
nocześnie) oraz dwa stanowiska 
do ładowania w systemie plug-in. 
Dzięki mocy ładowania do 540 kW 
autobusy po kilku minutach uzupeł-
niania energii na pętli mogą wyru-
szyć w dalszą podróż. Kolejny punkt 
ładowania znajduje się na dworcu 
autobusowym Garbary, gdzie jest 
jedno stanowisko (przez panto-
graf i wtyczkę plug-in). Natomiast 
w zajezdni przy ul. Warszawskiej 
powstało dziesięć 2-stanowisko-
wych ładowarek stacjonarnych oraz 
trzy mobilne. Zapewniają one moż-
liwość jednoczesnego ładowania 
– poprzez wtyczki plug-in – wszyst-
kich dostarczonych autobusów 
elektrycznych. 

Poznańskie autobusy elektrycz-
ne – niezwykle ciche i nowoczesne 
– spełniają najwyższe europejskie 
standardy w zakresie bezpieczeń-
stwa. To autobusy niskopodłogowe, 
przyjazne dla osób o ograniczonej 
sprawności, ale też tych, które po-
dróżują z dziećmi w wózkach. Są 
wyposażone w system wewnętrz-

nego i zewnętrznego monitorin-
gu, który wpływa na bezpieczeń-
stwo jazdy oraz drzwi odskokowo 
przesuwne, co gwarantuje płynną 
wymianę pasażerów. Przyciski do-
datkowo oznaczono w alfabecie 
Braille’a.

Standardowo, autobusy wypo-
sażono w klimatyzację, energoosz-
czędne oświetlenie LED, wewnętrz-
ne i zewnętrzne tablice informacji 
pasażerskiej. Zamontowane zostały 
ładowarki USB oraz bramki zlicza-
jące pasażerów.

Autobusy pierwsza klasa 
Od 27 listopada autobusy elek-

tryczne realizują kursy na linii nr 
174. Taki rodzaj taboru to przy-
szłość, dlatego też pierwszymi pa-
sażerami zostały dzieci – przyszłość 
Poznania. Pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej nr 34 na os. B. 
Śmiałego, po lekcjach na temat eko-
logii i rozmowach o korzyściach dla 
środowiska płynących z korzystania 

z transportu publicznego, mogli się 
przekonać, jak podróżuje się „elek-
trykami”.

Na zakup 15 elektrycznych auto-
busów przegubowych MPK Poznań 
uzyskało dofi nansowanie w ramach 
projektu „Korekta funkcjonowania 
układu komunikacyjnego w rejonie 
ronda Rataje”, realizowanego przez 
miasto Poznań i fi nansowanego 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Dotacja na 6 autobusów standar-
dowej długości pochodzi z kolei 
z programu „System zielonych 
inwestycji – Część 2 – GEPARD – 
Bezemisyjny transport publiczny”, 
fi nansowanego w ramach środków 
krajowych, których dysponentem 
jest Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeszcze więcej elektrycznych 
autobusów
W przeddzień uruchomienia 

„elektryków” do obsługi pasażer-

skiej, nadeszła bardzo dobra wiado-
mość z Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych. MPK Poznań 
uzyskało dofi nansowanie – na pro-
jekt „Elektryfi kacja wybranych linii 
autobusowych w Poznaniu” – w wy-
sokości ponad 90 mln zł. 

– W ramach tego zadania MPK 
Poznań planuje zakup 37 autobu-
sów elektrycznych: 6 przegubowych 
i 31 standardowych, 12-metrowych 
oraz przygotowanie infrastruktury 
towarzyszącej. Dodatkowe ładowar-
ki pojawią się na dworcach Garbary 
i os. Sobieskiego, powstaną również 
na Górczynie i w zajezdni przy ul. 
Kaczej – mówi Wojciech Tulibacki. 
Prezes zarządu MPK Poznań doda-
je, że elektryki kupione dzięki temu 
dofi nansowaniu zostaną skierowa-
ne na linie nr 145, 149, 163, 175, 
176, 179, 190 i 193 – ich wybór 
został poprzedzony wieloma anali-
zami, przy czym najistotniejsza była 
gęstość zaludnienia w bezpośred-
nim otoczeniu przebiegu tras. 

– Ta decyzja to potwierdzenie, że 
MPK Poznań skutecznie zabiega 
o dofi nansowanie unijne. Z efektów 
wykorzystania tych funduszy będą 
mogli korzystać wszyscy miesz-
kańcy Poznania – dodaje Mariusz 
Wiśniewski, zastępca prezydenta 
Poznania. – To również kolejne po-
twierdzenie, że Poznań dba o trans-
port publiczny i konsekwentnie 
będzie stawiał na jego rozwój, żeby 
mieszkańcy i turyści mogli korzy-
stać z wygodnego, nowoczesnego 
taboru zarówno autobusowego, jak 
tramwajowego. Wpisuje się to rów-
nież w działania, które mają ograni-
czać emisję CO2 do atmosfery.

Zgodnie z ustawą o elektromo-
bilności do 2028 roku przewoźnik 
musi posiadać 30 procent autobu-
sów elektrycznych. MPK, RB

Elektryczne autobusy na ulicach
Rozpoczyna się nowa era poznańskiej komunikacji. Do obsługi pasażerskiej wprowadzane są 
nowoczesne i przyjazne środowisku autobusy elektryczne. Pierwsze „elektryki” wyjechały na ulice 
27 listopada – wożą pasażerów na linii 174. W najbliższych latach poznański tabor wzbogaci się 
o kolejnych 37 elektrycznych pojazdów. MPK otrzymało dofi nansowanie na ich zakup 
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– MPK Poznań zakupiło 21 autobusów elektrycznych. To nasza kolejna, 
niezwykle ważna, inwestycja w transport publiczny – mówi Jacek Jaśko-
wiak, prezydent Poznania

Budowana od ubiegłorocznego lata 
nowa nitka mostu Lecha w Pozna-
niu przeszła pomyślnie próby ob-
ciążeniowe. Oznacza to, że termin 
udostępnienia jej kierowcom jest 
coraz bliższy.

12 załadowanych ciężarówek, 
o łącznej masie przekraczającej 500 
ton, stanęło 22 listopada na północ-
nej nitce mostu Lecha. Był to jeden 
z elementów prób obciążeniowych 
nowego obiektu. Oprócz próby sta-
tycznej, z udziałem wspomnianych 
dwunastu ciężarówek, przeprowa-
dzono również badania dynamicz-
ne. Polegały one na jednoczesnym 
przejeździe po moście, z różnymi 
prędkościami, trzech ciężarówek, 
które na swojej drodze miały do po-
konania próg o wysokości 5 cm.

Podczas badań kontrolowano 
takie parametry jak: ugięcia obiek-
tu, częstotliwość i amplitudę jego 
drgań oraz parametry tłumienia.

– Wyniki badań, które przygoto-
wał i prowadził zespół prof. Arka-
diusza Madaja z Politechniki Po-
znańskiej, pozwoliły stwierdzić, że 
wykonany obiekt spełnia założenia 
dokumentacji projektowej i tym sa-
mym może zostać dopuszczony do 
ruchu – mówi Grzegorz Bubula, wi-
ceprezes zarządu spółki Poznańskie 
Inwestycje Miejskie.

– Podobne próby obciążeniowe 
wykonywane już była przy odda-
waniu Estakady Katowickiej. Tam-
ten obiekt wykonywała ta sama 
fi rma, która buduje most Lecha. 
Prace przebiegają równie sprawnie 

i zakończą się przed terminem. Już 
w grudniu pojadą po moście pierwsi 
kierowcy – mówi Mariusz Wiśniew-
ski, zastępca prezydenta Poznania.

Zakończono już układanie warstw 
bitumicznych na nowej przeprawie 
i prace związane z wykonywaniem 
izolacji i nawierzchni chodników, 
a także montażem barier i balustrad. 
Teraz wykonawca zajmie się praca-
mi wykończeniowymi – m.in. ro-
botami na dojazdach i pasach dzie-
lących, oznakowaniem pionowym 
i poziomym, pracami antykorozyj-
nymi i umocnieniami podpór.

Północna nitka mostu Lecha, 
o długości ok. 240 metrów, będzie 
dysponowała trzema pasami ruchu, 
ścieżką rowerową o szerokości 2 m 
oraz chodnikiem o szerokości 1,5 

m. Powstała w miejscu całkowicie 
rozebranego starego obiektu, który 
zbudowany został na początku lat 
50. ubiegłego stulecia i był w bardzo 
złym stanie.

Do budowy nowej nitki mostu zu-
żyto około 7 tys. m3 betonu, a także 
około 2,5 tys. ton stali. Konstruk-
cja jest mostem trójprzęsłowym 
z podporami na brzegach Warty. 
Stare podpory mostu, posadowione 
w nurcie rzeki, zostały rozebrane.

Inwestycja jest częścią zadania 
„Poprawa warunków komunikacyj-
nych w ciągu drogi krajowej nr 92 
w Poznaniu”. Konsorcjum, które 
wygrało przetarg – sopocka spółka 
MOST oraz spółka KSH ze Śremu 
– zaoferowała wykonanie prac za 53 
mln zł. Projekt jest współfi nansowa-
ny ze środków miasta Poznania oraz 
dotacji Unii Europejskiej. Kwota 
dofi nansowania to 85 procent war-
tości inwestycji. AW

Pomyślnie testy mostu Lecha
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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

S P R Z E D A M
CIELĘTA

RÓŻNYCH RAS 
604 840 803

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Ta tak ważna dla mieszkańców in-
stytucja kultury mieści się teraz 
w odrestaurowanej, zabytkowej 
kamienicy przy ul. Rynek 16 i w no-
woczesnej dobudówce usytuowanej 
tuż przy niej. Inwestycję po długim 
okresie prac koncepcyjno-projek-
towych rozpoczęto w październiku 
2016 r. Ze względu na wpisanie 
obiektu do Rejestru Zabytków, 
wszystkie działania podlegały kon-
troli instytucji konserwatorskich.

W zabytkowym, odrestauro-
wanym, budynku mieszczą się 
pomieszczenia biurowe i wysta-
wiennicze oraz zaplecze socjalne 
i higieniczno–sanitarne. Za pomo-
cą łącznika skomunikowano z nim 
nowy obiekt. Jest to jednokondy-
gnacyjna, jednoprzestrzenna biblio-
teka z czytelnią.

Parametry części przebudowy-
wanej: powierzchnia zabudowy 
– 231,12 m2, powierzchnia net-
to – 330,25 m2. Parametry części 
nowej: powierzchnia zabudowy 
– 290,32  m2, powierzchnia netto – 
250,51 m2. Powierzchnia całości – 
580,76 m2.

Filia Biblioteki Publicznej w Bni-
nie została wybudowana dzięki do-
fi nansowaniu z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 
2. Infrastruktura Bibliotek 2016-
2020” oraz dotacji celowej z Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik. Operato-
rem priorytetu jest Instytut Książki 
w Krakowie. Zadanie pod nazwą 
„Budowa fi lii Biblioteki Publicznej 
w Kórniku/Bninie” realizowane 
było od 1 października 2016 r. do 31 
października 2019 r. 

Całkowita wartość inwestycji 
wraz z kosztami nadzoru osiągnę-
ła poziom: 3.883.558,08 zł. Dofi -
nansowanie z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego to 
1.800.050,00 zł.

Do grudnia 2018 r.zadanie reali-
zowało Przedsiębiorstwo Budowla-
ne MIRBUD z Mosiny. Ze względu 

na nieukończenie prac w założonym 
terminie od kwietnia bieżącego roku 
prace przejął Zakład Ogólnobudow-
lany KOMPLEX z Tulec. Nadzór 
nad sprawowali: Sławomir Gierliń-
ski – nadzór branży budowlanej, 
Andrzej Szafrański – nadzór branży 
elektrycznej, Ryszard Michałowski 
– nadzór branży sanitarnej.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: dr Krzysztof Cieślik – 
przedstawiciel Instytutu Książki, 
burmistrz Kórnika – Przemysław 
Pacholski, wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Roman Genstwa, przedstawiciel 

wykonawcy inwestycji – Zbigniew 
Wycisk, dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Kórniku – Elżbieta Duszczak, 
kierownik Filii w Kórniku/Bninie – 
Klaudyna Przybylska-Pawłowska, 
czytelniczka – Elwira Lech.Obiekt 
poświęcił ks. proboszcz Franciszek 
Sikora. Wydarzenie uświetnił kon-
cert Michała Zatora (harfa) i Basi 
Szelągiewicz (skrzypce).

Nowa fi lia w Bninie
7 listopada, po ponad 3 latach prac remontowych 
i budowlanych, uroczyście otwarto nową siedzibę bnińskiej 
fi lii Biblioteki Publicznej

FO
T.

 Ł
U

K
A

SZ
 G

R
Z

E
G

O
R

O
W

SK
I

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

27 listopada w siedzibie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu wójt gminy Komor-
niki Jan Broda wspólnie ze skarb-
nik Małgorzatą Pinczak podpisali 
umowę pożyczki na dofi nasowanie 
zadania pn.: „Modernizacja źródeł 

ciepła w obiektach użyteczności pu-
blicznej gminy Komorniki poprzez 
wymianę starych kotłów gazowych 
w 7 kotłowniach” na kwotę 145.000 
zł, co stanowi 98,71% kwoty całko-
witych kosztów kwalifi kowanych 
przedsięwzięcia tj. kwoty 146.900 
zł netto.

Nowe kotły będą w następujących 
obiektach: DK „Koźlak” w Chomę-
cicach, Przedszkole „Słoneczko” 
w Rosnówku, Przedszkole im. Kró-
la Maciusia I w Komornikach, DK 
„Dworek” w Głuchowie, DK w Ro-
snówku, Ośrodek Zdrowia w Komor-
nikach, GOSiR w Komornikach. Red

Walka o czyste powietrze
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– Rok mojej pracy na rzecz buko-
wian minął bardzo szybko – mó-
wił burmistrz miasta i gminy Buk 
Paweł Adam. – Czas na pierwsze 
podsumowania, refl eksje, dyskusje 
i wnioski na przyszłość. 

Burmistrz Buku opowiedział 
o zrealizowanych zadaniach i o pla-
nowanych najważniejszych przed-
sięwzięciach na 2020 rok. 

– Bardzo ważna jest komunikacja 
z mieszkańcami, dlatego utworzony 
został profi l gminy na facebooku 
oraz aplikacja mobilna „mBuk” 
wraz z powiadomieniami sms – 
dodał Paweł Adam. – Z inwestycji 
najważniejszym zadaniem jest mo-
dernizacja stacji uzdatniania wody 
w Kalwach. Koszt to około 7 milio-
nów złotych. Jeśli tego się nie po-
dejmiemy, to grozi nam katastrofa 
ekologiczna. 

Burmistrz Buku mówił także, że 
chciałby, by w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Hospicjum Domowe 
w gminie powstał „Dzienny Dom 
Opieki Medycznej” oraz by realizo-
wany był program Zintegrowanego 
Centrum Opieki i Teleopieki OPS. 
Na oba przedsięwzięcia złożono 
wnioski o dofi nansowanie na kwotę 
ponad pięciu milionów złotych. Jeśli 
już mowa o najstarszych mieszkań-
cach gminy, to ma również zostać po-
wołana Rada Bukowskich Seniorów. 

Jeśli chodzi o młodszych miesz-
kańców, to podjęte zostały starania 

o podniesienie poziomu kształce-
nia w szkołach. W tym celu złożo-
no dwa wnioski w ramach WRPO. 
Pierwszy na wsparcie kształcenia 
z matematyki i informatyki w szko-
łach podstawowych oraz drugi na 
podniesienie poziomu kształcenia 
w szkole branżowej. 

Wśród wielu poruszonych tema-
tów wymienić można kwestię wyko-
rzystania potencjału Jeziora Niepru-
szewskiego, którego otoczenie będzie 
sukcesywnie zagospodarowywane. 
Ponadto do prac na bukowskim ryn-
ku przygotowują się też archeolodzy. 
To część jego rewitalizacji. 

Dodajmy, że gmina złożyła też 
wniosek o dofi nansowanie budowy 
ul. Kwiatowej na tzw. Amcie i Spor-
towej w Buku. Koszt obu inwestycji 
to niemal 8 mln. zł.

Potem mieszkańcy zadawali py-
tania, m.in. o punkt przesiadkowy 
przy dworcu PKP w Buku i organi-
zację komunikacji gminnej.

– Pozwolenie na budowę węzła 
przesiadkowego powinniśmy uzy-
skać w pierwszym kwartale przy-
szłego roku, wykonawca ma 10 mie-
sięcy na realizację zadania – mówił 
burmistrz. Za rok, może już w grud-
niu, inwestycja zostanie oddana do 
użytku. Z zadaniem tym wiąże się 
też ścieżka pieszo-rowerowa z Buku 
do Szewc realizowana przez powiat. 
Na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. 
Grodziską w 2021 roku rozpocznie-

my budowę długo wyczekiwanego 
ronda. Koszt to 5,5 miliona złotych. 

Jeszcze w grudniu przedstawio-
na zostanie mieszkańcom ankieta 
w sprawie komunikacji gminnej, 
w której będą pytania m.in. o linie, 
przystanki itd. 

– Czy powstanie ścieżka rowero-
wa do Niepruszewa? – to kolejne 
pytanie mieszkańców?

– Chcemy wyznaczać trasy gmin-
nej obwodnicy rowerowej – odpo-
wiedział Paweł Adam.

Poruszony został temat drona 
zakupionego przez Urząd Miasta 
i Gminy Buk, który ma badać jakość 
powietrza.

– Dron służy kontroli, musimy 
wyciągać konsekwencje – powiedział 
burmistrz. – Wczoraj na przykład 

skontrolował siedem nieruchomo-
ści w Niepruszewie. Wszędzie były 
przekroczenia norm. Pracownicy 
wchodzili do domów na kontrolę. Bę-
dziemy pobierali próbki. Musimy się 
wzajemnie dyscyplinować. Co więcej, 
ten temat nie może się pojawiać wy-
łącznie w okresie grzewczym. Jeszcze 
w tym roku będę rekomendował Ra-
dzie Miasta i Gminy Buk zwiększenie 
kwoty na wymianę „kopciuchów”. 
Poprawa stanu powietrza to nasze 
największe wyzwanie. 

Inna z mieszkanek wyraziła nie-
zadowolenie z wycinki drzew oraz 
zbyt mocnego ścinania gałęzi, np. 
na ul. Dworcowej.

– Te drzewa teraz nie przypomi-
nają już lip, a lizaki – mówiła.

– Stan drzewostanu w Buku ze 

względu na swój zaawansowany 
wiek jest bardzo zły – mówił Paweł 
Adam. – Dlatego też zostały wycięte 
topole w parku Harcerza. Podczas 
jednej z imprez, gdy mocniej zawiał 
wiatr zaczęły spadać gałęzie. Musi-
my dbać o bezpieczeństwo. Podobne 
będzie w parku przy kościele, jeśli 
będziemy chcieli go zagospodaro-
wać, to częściowo będą musiały być 
usunięte drzewa. Jednocześnie mu-
szą być prowadzone nowe nasadze-
nia. Podchodzimy z większą troską 
do naszej zieleni i działania te będą 
kontynuowane. Chcemy, by w parku 
przy kościele, Harcerza i przy Basz-
cie powstały piękne enklawy zieleni. 

Na koniec burmistrz Paweł Adam 
zaprosił mieszkańców na podobne 
spotkanie za rok. Lech

Burmistrz spotkał się z mieszkańcami
W bukowskiej Sali Miejskiej 21 listopada odbyło się otwarte spotkanie burmistrza gminy Buk Pawła 
Adama z mieszkańcami
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Spotkanie odbyło się w Sali Miejskiej w Buku.
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Na dwa dni w Tarnowie Podgór-
nym spotkała się grupa wymiany 
doświadczeń, pracująca w ramach 
Systemu Monitorowania Usług Pu-
blicznych (SMUP). Jest to projekt 
prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny, mający na celu ze-
branie i porównywanie informacji 
na temat usług świadczonych przez 
urzędy. 

W grupach roboczych pracują 
przedstawiciele samorządów gmin-
nych i powiatowych oraz specja-
liści od badań statystycznych, np. 
samorządowcy z gminy Tarnowo 
Podgórne pracują w zespołach po-
chylających się nad edukacją, lokal-
ną polityką społeczną oraz kulturą 
i rekreacją. 

– Z jednej strony chcemy wypra-
cować wspólne standardy świadcze-
nia usług i ustalić kryteria pomiaru 
jakości obsługi klienta – mówi I Za-
stępca Wójta Tarnowa Podgórnego 
Ewa Noszczyńska-Szkurat, członek 
zespołów roboczych w projekcie. 
– Z drugiej natomiast spotkania 

grup roboczych wykorzystujemy 
do prezentacji dobrych praktyk, co 
daje nam możliwość czerpania z do-
świadczeń innych samorządów. 

Uruchomienie Systemu nastąpi 
w 2021 roku – wtedy, dzięki wypra-
cowaniu obiektywnych wskaźni-
ków, będzie można porównać pracę 
samorządów. – Dla nas, samorzą-
dowców, będzie to ważne narzędzie 
oceny własnej pracy na rzecz spo-
łeczności lokalnej – podsumowuje 
Ewa Noszczyńska-Szkurat. – Będą 

też z niego korzystać przedsiębiorcy 
np. przy porównaniu miejsc dla swo-
ich inwestycji, a także organizacje 
działające na rzecz rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego oraz eks-
perci i naukowcy, badający funkcjo-
nowanie samorządności w Polsce. 

Projekt jest realizowany w formie 
wiązki projektów współfi nansowa-
nych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. ARz

By w urzędach było lepiej

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296

Uczestników spotkania powitał wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
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Celem projektu jest popularyza-
cja wiedzy o istnieniu w IX–X w. 
w Dąbrówce grodu słowiańskiego, 
którego czasy świetności przypada-
ły na lata, poprzedzające budowę 
grodu w Poznaniu przez Piastów. 
Badania archeologiczne z lat 2016 
– 2019 potwierdziły wiek i wielkość 
grodu, a także jego wyjątkowe zna-
czenie w sieci grodów plemiennych, 
leżących na zachód od Warty. Kres 
miały przynieść pochodnie Piastów, 
którzy tworzyli zręby państwowości 
i rozpoczynali ekspansję.

Makieta plenerowa grodu stanęła 
w sąsiedztwie ul. Malinowej, obok 
szkoły podstawowej i fi lii gminnej 
biblioteki. W ceremonii jej symbo-
licznego odsłonięcia, obok Słowian, 
wzięli udział: dyrektor Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu prof. 
Marzena Szmyt, archeolog i współ-

autorka książki „Gród w Dąbrówce” 
Ewa Pawlak, Powiatowy Konserwa-
tor Zabytków Wiesław Biegański 
oraz w roli gospodarzy: wójt gminy 
Dopiewo Adrian Napierała, soł-
tys Dąbrówki Barbara Plewińska 
i dyrektor szkoły Iwona Napierała. 
Towarzyszyli im uczniowie i miesz-
kańcy Dąbrówki. 

Słowianie poprowadzili uczestni-
ków do holu szkoły, gdzie nastąpiła 
premiera książki „Gród w Dąbrów-
ce”. Archeolog Ewa Pawlak omówi-
ła wyniki badań i pracę nad książką. 
Znaczenie odkrycia z Dąbrówki 

potwierdziła prof. Marzena Szmyt 
z Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. To tutaj trafi ły relikty prze-
szłości wydobyte z ziemi podczas 
badań w Dąbrówce. Profesor opo-
wiedziała o przygotowywanej pracy 
naukowej na ten temat z ministe-
rialnym grantem, która ma ujrzeć 
światło dzienne w styczniu 2020 r. 
i o wystawie dotyczącej odkrycia 
w Dąbrówce, którą muzeum zamie-
rza zorganizować. 

Uczestnicy spotkania w Dąbrów-
ce mogli wspólnie obejrzeć fi lm 3D 
„Gród plemienny w Dąbrówce” 

autorstwa Tomasza Mełnickiego, 
który – opierając się na ustaleniach 
archeologów i w ścisłej konsultacji 
z nimi – opracował pierwszą wi-
zualizację grodu w Dąbrówce (do-
stępna na dopiewo.pl i YouTube). 
Umożliwia ona poznanie grodu, ale 
i stała się materiałem wyjściowym 
dla artysty rzeźbiarza – Piotra Ma-
kały, który wykonał z brązu i betonu 
makietę plenerową grodu w Dą-
brówce, ważącą razem z fundamen-
tem blisko 2 tony. 

Oprócz części popularno – na-
ukowej na projekt „Gród w Dą-
brówce wart poznania” złożyły się 
warsztaty ceramiczne, poprowadzo-
ne przez rzemieślników z „Wioski 
Ginących Zawodów” z Koronowa 
oraz zabawy i animacje ze Słowia-
nami Tomasza Kruczka z Drużyny 
Księgi i Łuku „Jaźwiec”. Każdy 

mógł np. spróbować swoich sił za 
kołem garncarskim, lub zmierzyć 
się z ciężarem miecza. Festyn uzu-
pełniła wystawa zdjęć, map, grafi k 
oraz rekwizytów. 

Gminne czasopismo „Czas Do-
piewa” zapowiedziało dodanie do 
grudniowego numeru gry karcianej 
memo „Gród w Dąbrówce”, która 
zawierać będzie obrazki i krótkie 
informacje na temat grodu. Pozwoli 
podczas zabawy w domach odkry-
wać na nowo wczesnośredniowiecz-
ny gród, nie tylko współczesnym 
mieszkańcom Dąbrówki.

 

Gród w Dąbrówce odkryty na nowo
Odsłonięciem makiety, inauguracją książki, projekcją fi lmu i festynem gmina Dopiewo podsumowała 
29 listopada projekt „Gród w Dąbrówce wart poznania”. Zarówno makieta i książka, jak i fi lm powstały 
na jej zlecenie
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.plProjekt „Gród w Dąbrówce wart poznania” jest współfi nansowany ze środków 

Unii Europejskiej — PROW na lata 2014 –2020
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WYDARZENIA

Choć ma sto lat, jest dziś bardzo 
nowoczesna. A wszystko dzięki 
przeprowadzonej modernizacji i do-
budowie nowego skrzydła. Powiat 
poznański zyskał kolejną placówkę 
edukacyjną na miarę XXI wieku. 
To właśnie tutaj młodzież w klasie 
hotelarskiej uczy się w specjalnym 
pokoju treningowym jak… profesjo-
nalnie pościelić łóżko. Dzięki certy-
fi katowi Stowarzyszenia Kucharzy 
Polskich odbywa też praktyki w naj-
lepszych restauracjach w kraju i za 
granicą. Ale nie tylko.

W szkole w Murowanej Goślinie, 
która jest częścią ZS w Bolechowie, 
uczniowie w nowoczesnych warun-
kach kształcą się m.in. w zawodach: 
kucharz, informatyk, mechatronik, 
hotelarz czy lakiernik samochodo-
wy oraz logistyk. 

– Od 20 lat stawiamy w powiecie 
na oświatę. Dzięki temu dziś nasze 
placówki oferują najwyższą jakość 
kształcenia. Młodzież ma do wy-
boru bardzo duży wachlarz kierun-
ków nauki – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Dzięki pod-
niesieniu poziomu nauczania i in-
westowaniu w szkoły, zmieniliśmy 
sposób myślenia o kształceniu bran-
żowym. Dziś podnosi ono wartość 

wielu zawodów, a nasi absolwenci 
bez kompleksów stają się obywate-
lami Europy i świata.

Dzięki rozbudowie placówki 
uczniowie zyskali nowoczesną salę 
gimnastyczną i dodatkowe cztery 
sale dydaktyczne (dwie pracownie 
językowe oraz dwie komputerowe); 
pracownię gastronomiczną wraz 
z pomieszczeniami technicznymi 
i salą bankietową. 

Natomiast w istniejącym, stu-
letnim budynku po generalnym 
remoncie, do dyspozycji młodzieży 
i kadry pedagogicznej oddanych 
zostało sześć sal dydaktycznych, to-
alety, pomieszczenia biurowe oraz 
pracownia hotelarska z recepcją 
i treningowym pokojem hotelowym, 

w którym będą uczyć się między 
innymi profesjonalnego ścielenia 
łóżek. Budynek został dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

– Zakończenie tej inwestycji ma 
dla naszej społeczności nie tylko 
wartość materialną. To także war-
tość edukacyjna, emocjonalna i wi-
zerunkowa, a tych nie da się prze-
liczyć na żadne pieniądze – Beata 
Strama, dyrektor ZS w Bolechowie, 
nie ukrywała swego wzruszenia 
podczas uroczystego otwarcia szko-
ły po modernizacji. 

Inwestycja kosztowała prawie 
16 mln zł, z czego 4 mln pochodzą 
z funduszy unijnych, pozyskanych 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, 1 mln zł otrzy-
mano z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, natomiast pozostałe środki 
dołożył powiat poznański. 

W Murowanej Goślinie młodzież 
kształci się w Technikum (technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
technik hotelarstwa) oraz Szkole 
Branżowej I Stopnia, w której poza 
klasami rzemieślniczymi (fryzjer, 
lakiernik), jest także klasa patro-
nacka fi rmy Solaris Bus & Coach 
S.A. (monter mechatronik). KG 

Szesnaście milionów złotych dla stulatki
Po modernizacji i rozbudowie szkoła w Murowanej Goślinie jest na miarę XXI wieku
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– Nasze produkty i usługi potrzebu-
ją takich certyfi katów jak „Najlep-
sze w Polsce”. To w końcu najbar-
dziej liczący się certyfi kat tego typu 
w naszym kraju – mówili laureaci 
32. Edycji Konsumenckiego Kon-
kursu Jakości Produktów i Usług 
„Najlepsze w Polsce”. Gala odbyła 
się 21 listopada br. pod honoro-
wymi patronatami: Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii 
oraz Wojciecha Jankowiaka, wice-
marszałka województwa wielkopol-
skiego. Patronat medialny sprawo-
wał „Nasz Głos Poznański”.

Zwycięzcami 32. Edycji Konkur-

su „Najlepsze w Polsce” zostali: 
Spółdzielnia Mleczarska Września 
za: maślankę wrzesińską, maślanki 
owocowe, PROFIX Sp. z o.o. za: 
odzież ochronna lahti pro, LAVEA 
Poland Adam Duszyński za: my-
dła ręcznie robione, Spółdzielnia 
Mleczarska w Łapach za: maślankę 
naturalną, TFP Sp. z o.o. Dziećmie-
rowo za: wysoką jakość produkcji 
opakowań z tektury falistej i litej 
oraz druku fl eksografi cznego i off-
setowego – na europejskim pozio-
mie, Axis Group Sp. z o.o. za: zle-
wozmywak granitowy, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Jaroci-
nie za: śmietankę kremową 30%, 
Leśny Dwór Wanda Damięcka za: 

wspaniałej jakości usługi hotelar-
sko-gastronomiczne, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Siedl-
cach za: mleko w proszku pełne, 
As-Babuni Sp. z o.o. za: Makarony, 
makaronową karmę dla psów, wafl e 
i podpłomyki, SUSHI FACTORY 
Sp. z o.o. Sp. k. za: SUSHI4YOU, 
Zespół Muzyczny MAGNEUS za: 
wykonywanie muzyki „od Bacha do 
Metalliki”, który tworzył oprawę ar-
tystyczną wydarzenia. 

Zgodnie z tradycją gali wrę-
czono również statuetki i medale. 
Tytuł „Lidera Pracy Organicznej” 
i Statuetkę Honorowego Hipoli-
ta otrzymał prof. dr hab. inż. Jan 
Żurek, prorektor ds. współpracy 

z gospodarką Politechniki Poznań-
skiej. Laureatami Statuetki Igna-
cego Jana Paderewskiego zostali: 
Tomasz Szulc, burmistrz Opaleni-
cy; Stanisław Kruk, prezes zarzą-
du Przedsiębiorstwa Budowlano-
Usługowego Budopol-Poznań Sp. 
z.o.o. oraz Archiwum Państwowe 
w Poznaniu. Medal Labor Omnia 
Vincit uhonorował Jego Ekscelen-
cję, Ambasadora RP w Sudanie, 
Michała Murkocińskiego, profeso-
ra Piotra Rogalę oraz przedsiębior-
ców: Bogumiła Tycza i Grzegorza 
Rataja. Do prestiżowego klubu 
Młodych Pozytywistów liczących 
obecnie ponad 300 członków dołą-
czyli: Barbara Pawelec, kreator wy-

darzeń kulturalnych; Dawid Jung, 
poeta, pisarz oraz Łukasz Zalew-
ski, fi lolog, sołtys z gminy Trze-
meszno, skąd pochodził Hipolit. 

Wyróżnienia wręczał dr. Marian 
Król, prezydent Towarzystwa wraz 
z osobami towarzyszącymi. Galę 
poprowadzili: Edmund Dudziń-
ski, dyrektor Konkursu „Najlepsze 
w Polsce” i Dominik Górny, sekre-
tarz zarządu Towarzystwa. 

„Najlepsze w Polsce” produkty i usługi nagrodzone

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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W ciągu pół roku cztery ulice na 
osiedlu Krzyżowniki – Smochowice 
uzyskały odwodnienie i nawierzch-
nię oraz zjazdy do posesji z kostki 
drogowej. Poprawił się komfort 
i bezpieczeństwo.

– Przed przebudową ulice Łebska, 
Kociewska, Żukowska oraz Łagow-
ska miały nawierzchnię gruntową 
i nie posiadały odwodnienia. Po za-
kończeniu przebudowy Krzyżowniki 
zyskały nowoczesny i bezpieczny 
układ drogowy oraz niezbędną ka-
nalizację deszczową, co znacznie po-
prawi komfort życia w tym miejscu – 
mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca 
prezydenta Poznania. – Jest to waż-
na inwestycja, ponieważ pokazuje, 
że nie tylko zajmujemy się inwesty-
cjami w centrum, ale pomagamy 
rozwijać problemy infrastrukturalne 
osiedli na obrzeżach Poznania.

W ramach zadania wybudowano 
niemal 900 metrów kanalizacji desz-
czowej, a kostkę drogową ułożono 
na powierzchni jezdni przekracza-
jącej 8,5 tys. metrów kwadratowych.

– Dzięki tej inwestycji poprawiła 
się jakość dróg osiedlowych, któ-
re do tej pory miały gruntową na-
wierzchnię. Zadbano również o bez-
pieczeństwo ich użytkowników. Na 
wszystkich ulicach wybudowane zo-
stały progi zwalniające – mówi Mar-
cin Gołek, wiceprezes Poznańskich 

Inwestycji Miejskich. – Spółka PIM 
zazwyczaj realizuje trochę większe 
zadania. Przykład tej inwestycji po-
kazuje jednak, że zarówno te mniej-
sze, jak i większe można sprawnie 
koordynować, szczególnie jeśli cho-
dzi o przyłączenie sieci ważnej dla 
lokalnej społeczności.

Inwestycja na osiedlu Krzyżow-
niki – Smochowice była okazją do 
budowy przyłączy wodno-kanaliza-
cyjnych, gazowych i energetycznych 
przez właścicieli posesji, w tym prac 
związanych z siecią wodociągową 
i kanalizacyjną zaplanowanych na 
ul. Kociewskiej przez stowarzysze-
nie Krzyżanka.

W rejonie inwestycji posadzono 
trzy drzewa w ramach nasadzeń 
rekompensacyjnych. Tereny przyle-
głe między wykonaną nawierzchnią 
drogową a posesjami zostały wy-
równane, zasypane warstwą ziemi 
urodzajnej oraz obsiane mieszanką 
traw. 

W marcu tego roku ogłoszono 
przetarg na przebudowę ul. Łebskiej 
i do niej przyległych, w kwietniu 
został on rozstrzygnięty, a w maju 
rozpoczęły się prace. Wykonawcą 
była spółka Budownictwo Drogo-
we KRUG ze Swarzędza. Wartość 
inwestycji to nieco ponad 3 mln zł. 
PIM, RB 

Ulica Łebska jak nowa
Zakończyły się prace budowlane związane z budową ul. 
Łebskiej i przyległych do niej Kociewskiej, Żukowskiej oraz 
Łagowskiej w Poznaniu
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Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia. Z  tej okazji odbędzie się 
wspólne odpalenie choinki w  Ko-
mornikach. Mieszkańcy, już już 
po raz piąty, będą ubierać gminne 
drzewko, które kolorowymi ozdoba-
mi i lampkami wzmocni świąteczną 
atmosferę.

Mikołajkowe Odpalenie Choinki 
odbędzie się w 8 grudnia o godz. 15 
na terenie parkingu przed budyn-
kiem Ośrodka Zdrowia w  Komor-
nikach. Wystąpią grupy artystycz-
ne związane z  GOK, a  animatorzy 
zadbają o umilenie czasu dzieciom. 
Kramy handlowe i  prezentacyjne, 
oprawa muzyczna i  oświetleniowa 
oraz liczne atrakcje złożą się na 
przedświąteczny jarmark, którego 
momentem kulminacyjnym będzie 
uroczyste odpalenie lampek na cho-
ince przez wójta Jana Brodę.

Zanim choinka zaświeci, miesz-
kańcy będą ją ubierać. W imieniu 
organizatorów zachęcamy dzieci 
do przynoszenia bombek, stroików, 
łańcuchów. Za każdą własnoręcznie 
wykonaną ozdobę choinkową naj-
młodsi otrzymają upominek. 

– Postarajmy się więc razem, by 
Mikołajkowe Odpalenie Choinki 
znów stało się wielkim rodzinnym 
i gminnym świętem – apelują orga-
nizatorzy. Red

Choinka zaświeci w Komornikach 

IX Bal Niepodległościowy odbył się 
w Kórnickim Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA 9 listopada. Było to 
wydarzenie wyjątkowe, jednoczące 
i przepełnione niepowtarzalną at-
mosferą.

Przybyłych witali harcerze w świe-
tle pochodni. Potem goście odprowa-
dzani byli do stolików w towarzystwie 
par Zespołu Tańca Ludowego z po-
znańskiego AWF-u, którzy uświet-
nili swoimi występami bal tańcząc 
Suitę Tańców Rzeszowskich.

Przed północą zostały odśpie-
wane pod czujnym okiem Tomasza 
Kilarskiego pieśni patriotyczne: 

„Przybyli ułani” oraz „Wojenko, wo-
jenko”. Gdy wybiła godzina 00:00 
Tomasz Kilarski w mistrzowski spo-
sób poprowadził poloneza, którego 
przetańczyło ponad 160 par. 

Uczestnicy bawili się przy wspa-
niałej Orkiestrze Bardabusz, a tuż 
po 02:00 przy muzyce dj Tomeq. 
Organizatorzy podziękowania kie-
rują także dla Go Events Technika 
Estradowa za oprawę nagłośnienia 
i oświetlenia, dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku za wy-
konanie niepodległościowych koty-
lionów oraz sponsorom za wsparcie. 
AŁ

16 listopada odbyła się piąta już Piel-
grzymka Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego do Matki Bożej Kór-
nickiej. Wydarzenie, którego pomy-
słodawcą jest Zbigniew Tomaszew-
ski, przyciągnęło do Kórnika liczną 
rzeszę sołtysów, ale także innych 
samorządowców, w tym wicemar-
szałka województwa wielkopolskiego 
Wojciecha Jankowiaka, wicestaro-
stę Antoniego Kalisza, burmistrza 

Kórnika Przemysława Pacholskiego 
i wiceburmistrza tej gminy Sebastia-
na Wlazłego wraz z radnymi. Pierw-
szym elementem uroczystości była 
msza święta koncelebrowana przez 
biskupa Szymona Stułkowskiego, 
podczas której uroczyście przeka-
zano sztandar powiatowy sołtysów 
z Kórnika do Komornik. Podczas 
mszy i spotkania w „Oazie” wystąpiła 
orkiestra dęta z Chludowa. ŁG

Bal Niepodległościowy

Pielgrzymka sołtysów

W pierwszej parze wiceburmistrz Bronisław Dominiak. 

Zakończyła się przebudowa ulicy 
Jackowskiego od ul. Kraszewskiego 
do Polnej w Poznaniu. Wymienio-
no nawierzchnię jezdni, chodników 
i zjazdów na posesje. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo pieszym i uspokoić 
ruch, prędkość pojazdów została 
ograniczona do 30 km/h. 

– Przebudowa ulicy Jackowskie-
go to bardzo ważna inwestycja, po-
kazująca priorytety miasta – mówi 
Mariusz Wiśniewski, zastępca pre-
zydenta Poznania. – Zmierzamy do 
tego, by chodniki oddawać pieszym, 
by poznaniacy i poznanianki mogli 
bezpiecznie spacerować po nich 
z wózkami dziecięcymi, a nie prze-
pychać się między samochodami. 
Mieszkańcy ulicy dostali nie tylko 
nową nawierzchnię, ale – co ważne 

– kilkanaście nowych drzew. Chce-
my, by w podobny sposób zmieniały 
się także inne ulice śródmiejskie.

Wyniesiono skrzyżowania z ul.
Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz 
wprowadzono kontraruch rowero-
wy. Ulica zyskała nową zieleń. Po 
północnej stronie powstały zwar-
te pasy zieleni pomiędzy jezdnią 
a chodnikiem. Posadzonych zostało 
17 nowych drzew, ponad 500 krze-
wów i aż 2000 bylin. Nie zabrakło 
również ławek, stojaków rowero-
wych i koszy na śmieci. W ramach 
inwestycji wykonano także prace 
związane z sieciami podziemnymi 
i zamontowano nowe oświetlenie. 

Kierowcy mają do dyspozycji pra-
wie 100 miejsc postojowych. 
RB / AW

Jackowskiego gotowa
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GMINA TARNOWO PODGÓRNE 
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W ramach ostatniego w tym roku 
kalendarzowym spotkania „AtmoS-
FERA POEZJI”, organizowanego 
przez Pałac Jankowice (gm. Tarno-
wo Podgórne) 8 grudnia odbędzie się 
koncertowe wykonanie „Opowieści 
zimowych”. Na scenie wystąpi Edy-
ta Krzemień, najbardziej rozpozna-
walna solistka musicalowa w Polsce 
mająca w dorobku wiele znakomi-
tych ról w takich produkcjach jak: 
Les Miserables, Jekyll&Hyde, Upiór 
w operze, Ghost, Piloci. 

Na fortepianie zagra Jakub Kra-
szewski. Publiczność usłyszy prze-
piękne, poetyckie utwory, takie jak: 
„Listy miłosne mojej babci”, „Nad 
rzeką”, „Proszę, nie witajmy się” 
czy „Grudniowy śnieg”. 

Światowa prapremiera „Opowie-
ści zimowych” odbyła się w 1991 r. 

w Weill Recital Hall w Nowym Jorku 
i od tego czasu z powodzeniem re-
alizowana jest w Europie.

„AtmoSFERA POEZJI” odbywa 
się we współpracy z Teatrem Muzycz-
nym w Poznaniu oraz poznańskim 
Oddziałem Towarzystwa Literackie-
go im. Adama Mickiewicza. Opiekę 
merytoryczną obejmuje prezes Od-
działu,  prof. UAM dr hab. Wiesław 
Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Zapraszamy 8 grudnia o godz. 
16.00 do Sali Koncertowej Pałacu 
Jankowice. Darmowe wejściówki 
dostępne są w godzinach otwarcia 
obiektu. Regulamin dystrybucji wej-
ściówek oraz szczegółowe informa-
cje dostępne są w biurze i na stronie: 
www.palacjankowice.pl oraz pod nr 
tel. 61 10 10 400.
Tomasz Łozowicki

28 listopada Stowarzyszenie ROK-
TAR we współpracy ze Szkołą Pod-
stawową nr 1 im. Jana Pawła II 
w Tarnowie Podgórnym, pod patro-
natem wójta Tarnowa Podgórnego 
i przy wsparciu Wójta Rokietnicy, 
zorganizowało IX Jesienny Turniej 
Bocci. 

Do Tarnowa Podgórnego przyje-
chało 10 organizacji – w sumie 19 
drużyn, składających się z trzech 
lub czterech osób. Na płycie boiska 
pojawiali się kolejno reprezentanci 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie i – po dwie druży-
ny – Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych TAR-
SON, Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej (WTZ) przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” z Konarzewa, WTZ przy 
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Dro-
ga” z Lubonia, WTZ przy Gośliń-

skim Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych Murowa-
na Goślina, WTZ przy Wielkopol-
skim Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu z Owińsk, WTZ przy Sto-
warzyszeniu Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin „Amikus” z Po-
znania, WTZ przy Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
ze Swarzędza oraz gospodarze: 2 
drużyny ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym i 2 drużyny z WTZ przy 
Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 
w Tarnowie Podgórnym. 

Mecze były rozgrywane równo-
cześnie na czterech boiskach w sys-
temie pucharowym. Ostatecznie na 
najwyższym stopniu podium sta-
nęła drużyna II z WTZ „Promyk” 
w Konarzewie drugie miejsce zajęła 
drużyna II ze tarnowskiej SP, a trze-
cie drużyna I z WTZ „Promyk” 
w Konarzewie. ARz

Za oknami jesienno-zimowo, szyb-
ko robi się ciemno, dlatego każdy 
z nas powinien nosić elementy od-
blaskowe. Przede wszystkim dla 
własnego bezpieczeństwa. 

Jeśli zatem jesteś mieszkańcem 
gminy Tarnowo Podgórne i posia-
dasz Kartę Mieszkańca, to zgłoś 

się do Wydziału Obsługi Klienta 
i Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy (Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, budynek A oraz 
C), bądź do Filii Urzędu w Prze-
źmierowie (ul. Rynkowa 75C) – 
odbierz odblask i bądź widoczny! 
ARz

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił 
przetarg na rozbudowę drogi po-
wiatowej nr 2392P Tarnowo Pod-
górne – Więckowice na odcinku 
Lusówko (Rozalin) – Więckowice 
o długości ok. 2,5 km. Oferty skła-
dać można do 6 grudnia. 

To odcinek drogi powiatowej o dłu-
gości 2,5 km. Łączy ona Więckowice 
z Lusówkiem, a więc dwie gminy: 
Dopiewo i Tarnowo Podgórne. Dro-
ga zostanie zbudowana od podstaw. 
Nawierzchnię gruntową i częściowo 

żwirową zastąpi nowa konstrukcja 
o szerokości 6 m, z warstwą ścieralną 
i poboczami. Pojawi się tam oznako-
wanie poziome i pionowe. Ulica zo-
stanie odwodniona poprzez budowę 
przydrożnych rowów.

Wzdłuż drogi, za rowem odwad-
niającym, powstanie bezpieczny 
chodnik, z którego będą też mogli 
korzystać rowerzyści.

Szacunkowy koszt prac, które po-
trwają do października 2020 roku, 
to 9,1 mln zł. ZDP

„Opowieści zimowe” z Edytą 
Krzemień w Jankowicach

Bocci integracyjnie 

Dzieci (i dorośli) świecą przykładem

Droga Lusówko–
Więckowice za rok

Na ręce przewodniczącej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Krysty-
ny Semby, w obecności skarbnik 
Katarzyny Jackowiak, wójt Tadeusz 
Czajka złożył projekt budżetu na 
2020 rok. 

Dochody budżetu gminy Tarno-
wo Podgórne na 2020 rok zaplano-
wano w wysokości ponad 274,6  6 
mln zł, natomiast wydatki w wyso-
kości prawie 293 mln zł (dla zbi-
lansowania budżetu zaplanowano 
kredyt w wysokości 26,5 mln zł. Na 
inwestycje przeznaczono kwotę 50 
mln zł, z czego na inwestycje oświa-
towe 38 mln zł. Ponadto w wydat-
kach zapisana została kwota ok. 16 
mln zł jako tzw. „podatek janosiko-
wy”.

– Imponująca w budżecie jest 
kwota dotacji z budżetu państwa na 
program „Rodzina” (m.in. program 
500+) w wysokości 50 mln zł. Dla 
porównania, na utrzymanie całej 
oświaty w gminie rząd przeznaczy 
zaledwie 36 mln zł podczas, gdy 
tylko na płace dla naszych nauczy-
cieli potrzeba 41 mln zł. W praktyce 

oznacza to, że co najmniej jeszcze 
raz tyle musimy dołożyć z własnych 
dochodów – podsumowuje wójt 
gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka. – Warto dodać, że rząd nie 
zdecydował się zrekompensować 
samorządom zmniejszenia docho-
dów z tytułu obniżenia podatków. 

Szacujemy, że dla gminy Tarnowo 
Podgórne stanowi to utratę około 
10 mln zł w dochodach.

Teraz nad projektem pochylą się 
radni, analizując jego zapisy w ko-
misjach. Uchwalenie budżetu na se-
sji Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
zaplanowano na 19 grudnia. ARz

Budżet w rękach 
radnych
Dochody budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2020 rok 
zaplanowano w wysokości ponad 274,6 6 mln zł, natomiast 
wydatki w kwocie prawie 293 mln zł 

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka i przewodnicząca Rady 
Gminy Krystyna Semba.

W dobry nastrój zawodników i kibiców wprowadził występ artystyczny 
uczestników WTZ Roktar z Tarnowa Podgórnego. 
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Co Pan uważa za swój największy 
sukces? 

— Bez wątpienia rodzinę. Moim 
największym sukcesem muzycz-
nym jest to, że pomimo upadków, 
nie zszedłem ze sceny, dalej gram 
i koncertuję. Bardzo się z tego 
cieszę. Było kilka momentów, 
kiedy poczułem smak sukcesu. To 
programy „The Voice of Poland” 
i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, 
podczas których mierzyłem się 
z własnymi słabościami i ogranicze-
niami. Wyszedłem zwycięsko, ale 
udział w nich nauczył mnie pokory. 
Miło wspominam też 51 Festiwal 
Polskiej Piosenki w Opolu, z które-
go przywiozłem „Super Debiut”. 

Czy w Pana przypadku muzyczne 
show były przepustką do kariery? 

— Oczywiście, że tak. Po nich 
wzrosło zainteresowanie moją oso-
bą – posypały się kontrakty, wzrosła 
liczba propozycji koncertowych. 
Uczestnictwo w tego typu progra-
mach jest dla wokalisty szansą, 
dźwignią reklamową. Przez kilka 
tygodni, lub miesięcy pokazujemy 
się na ekranie w czasie dużej oglą-
dalności. Dostajemy w zamian za 
udział w programie promocję wartą 
pół miliona, może milion złotych. 
Kogo by było stać na coś takiego?

Trudniej jest porównywać wy-
niki artystów niż lekkoatletów, 
a jednak nie brakuje chętnych 
do uczestnictwa w muzycznych 
TV-show. Całkiem dobrze sobie 
Pan w nich radził: 2 zwycięstwa, 4 
miejsce i półfi nał. Co Panu dały te 
programy? Czy można dziś zrobić 
karierę bez udziału w show? 

— Rywalizacja muzyków między 
sobą jest niepozorna: na dźwięki, 
na głosy, na jakość sztuki, która jest 
pochodną emocji. Nie można ich 
w żaden sposób policzyć, zważyć, 
czy porównać. Tworzenie i odbiór 
muzyki jest kwestią poziomu 
wrażliwości. Popularność, nagrody 
i wyróżnienia – to skutek uboczny 
tego, co robimy na scenie. Jest wie-
lu świetnych artystów, którzy żeby 
osiągnąć sukces, nie potrzebowali 
windy w postaci muzycznego show. 
Na pewno jest ono drogą na skróty. 
To także świetna lekcja muzyki 
i sceny „w pigułce”. Te programy 
odcisnęły na mojej osobowości 
ogromne piętno. Jedyną skutecz-
ną drogą, żeby osiągnąć sukces 
w jakiejkolwiek dziedzinie jest 
konsekwencja i ciężka praca. Talent 
jest jedynie dobrą podwaliną, ale by 
nam się udało, trzeba ciężko i syste-
matycznie pracować. Jeżeli nie bę-
dziemy zmierzać w stronę celu, to 
nic z tego nie będzie. Gdy wychodzę 
na scenę i widzę naprzeciw siebie 
mnóstwo ludzi, którzy przyszli, 
by spotkać się ze mną i posłuchać 
moich piosenek, to jestem szczęśli-

wy. Wtedy czuję się wygranym, bo 
widzę, że to, co robię, ma sens. To 
jest najlepszą nagrodą, jaką dostaję 
od ludzi.

Jakie były początki Pana kariery?

— Zacząłem grać, jak miałem 5 lat. 
Pierwszy występ publiczny dałem 
w wieku 13-14 lat. Pierwszy zespół 
założyłem, gdy miałem 14-15 lat. 
Mam za sobą prawie 20 lat aktyw-
ności artystycznej. Scena i muzyka 
pochłonęły mnie bez reszty. 

Sukcesy nie przyszły jednak od 
razu. Jak wspomina Pan czasy, 
gdy oprócz muzyki musiał zajmo-
wać się zawodowo czymś innym? 

— Był taki moment w moim 
życiu, gdy straciłem jednego ze 
swoich największych przyjaciół, 
który zmarł na raka. Bardzo się 
wtedy załamałem, przestałem 
grać i koncertować, wszystko się 
posypało. Rozleciał się wtedy mój 
zespół i musiałem szukać innego 
zajęcia. Kontakty branżowe zostały, 
więc przez jeden sezon pracowałem 
jako techniczny na scenie, później 
awansowałem na akustyka. Serce 
mnie trochę bolało, ale nie miałem 
siły, żeby stanąć za mikrofonem. 
Ten czas nauczył mnie sceny od 
zaplecza, co dzisiaj się przydaje. 
Pracowałem też w budowlance 
i przy wyrębie lasu – wykonywa-
łem typowe, męskie prace, żeby 
zarobić pieniądze. Takie sytuacje 
uczą, krzepią i hartują. Cieszę się, 
że miałem okazję tego wszystkiego 
doświadczyć. 

Pochodzi Pan z małej miejscowo-
ści pod Nowym Targiem. Czy ma 
Pan „góralskość” we krwi? 

— Jestem sentymentalny, czuję 
związek z górami. Dobrze się 
w nich czuję, często wracam 
w swoje rodzinne strony. Kocham 
widok Babiej Góry, u stóp której 
się wychowałem. Nie mieszkam już 
w Orawie, z której pochodzę, lecz 
w Nowym Sączu, ale do gór mam 
blisko. Lubię szczerość i bezkom-
promisowość górali, konkretne 
podejście do życia. Przywiązanie do 
tradycji bardziej niż w twórczości 
można dostrzec w moim życiu, 
w tym jak podchodzę do pracy, wy-
chowania dzieci, przywiązania do 
rodziny. Jestem bardzo uczuciowy, 
emocjonalny, lojalny i zasadniczy. 
To cechuje górali.

Gdzie Pan szuka inspiracji? 

— Inspiracją jest też dla mnie 
życie: codzienne sytuacje, dzieci, 
rodzina, koledzy i ich historie. 
Staram się z tego czerpać – emocje, 
które pojawią się we mnie, zamie-
niam w dźwięki. Może zabrzmi to 
dziwnie, ale inspirację odnajduję 
także w ciszy. Kiedy zacząłem pracę 

nad nowym albumem, przestałem 
słuchać muzyki w ogóle – po to, 
żeby się wyłączyć. 

Kogo Pan ceni najbardziej spo-
śród wokalistów i muzyków? 

— Lista mogłaby być długa. Jeżeli 
chodzi o zagranicę, to Eltona Johna 
i Billy Joela, na których piosenkach 
uczyłem się śpiewania. Później była 
fascynacja U2, Aerosmith, Bon Jovi 
i Coldplay. Nigdy o tym nie mó-
wiłem, ale ostatnio, z wielkim zacie-
kawieniem, chyląc czoła, słucham 
wyczynów Lady Gagi. Jej ostania 
płyta jest kapitalna, bardzo dojrzała 
wokalnie. To niesamowicie spraw-
na, ale i wrażliwa artystka. Nigdy 
nie sądziłem, że będę słuchał takich 
artystów jak Lady Gaga, ale ją lubię 
i to jest głos, który mnie inspiru-
je. Z polskich artystów to Dawid 
Podsiadło, który jest żywą ikoną 
muzyki młodego pokolenia. Poza 
tym cenię Krzysztofa Zalewskiego, 
który jest świetnym wokalistą, 
producentem i kompozytorem.

Dwa lata temu wydał Pan album 
„Na nowo”. Płytę dobrze przyjęli 
fani i krytyka. Kiedy ukaże się 
nowy krążek i jaki on będzie? 

— Będzie to w 100% mój autor-
ski projekt. Jeżeli ktoś zna moje 
kompozycje i piosenki, to wie, na co 
może liczyć. Będzie dużo instru-
mentów klawiszowych i orkiestro-
wych. One dają przestrzeń. Bardzo 
kocham naturalne, magnetyczne 
brzmienia. Pracę nad albumem za-
cząłem kilka miesięcy temu. Chciał-
bym, żeby ujrzał on światło dzienne 
w następnym roku. Gdzieś po 
drodze trochę się wyeksploatowa-

łem, więc zrobiłem sobie przerwę. 
Przez najbliższe miesiące bardziej 
muszę być „ojcem Mateuszem” niż 
muzykiem. 

Czy sam Pan pisze teksty i muzy-
kę piosenek, które Pan śpiewa?

— Muzykę piszę sam. Zbyt skom-
plikowanie składam słowa, więc, 
przy okazji drugiego albumu posta-
nowiłem poprosić o pomoc ludzi, 
którzy piszą świetne teksty. 

Jak doszło do tego, że to Panu po-
wierzono w tym roku zaśpiewanie 
głównej piosenki do fi lmu „Pił-
sudski”? Po dwóch miesiącach 
na You Tube miała ona ponad 1,5 
miliona odsłon. To bardzo dużo. 

— Produkcja fi lmu przez kilka mie-
sięcy szukała odpowiedniej piosen-
ki. Propozycje, które spływały, nie 
przypadły twórcom fi lmu do gustu. 
O propozycji dowiedziałem się za 
pośrednictwem wytwórni. Byłem 
wtedy na wakacjach z dziećmi. 
Temat wydawał mi się wart uwagi, 
więc trzeba było wrócić do kraju. 
Piosenkę napisał Taab, producent 
muzyczny, słowa Anna Saraniecka. 
To jest naprawdę duże wyróżnienie 
móc zaśpiewać piosenkę do tak 
wspaniałej produkcji. Bardzo się 
z tego powodu cieszę.

Wcześniej zaśpiewał Pan piosen-
kę do fi lmu „7 rzeczy”. Czy lubi 
Pan muzykę fi lmową? 

— Uwielbiam! Jadąc samocho-
dem, rzadko słucham muzyki, ale 
gdy chcę się wyciszyć, to wrzucam 
sobie kompozycje Hansa Zimme-
ra. Ten facet ma rękę do muzyki 

fi lmowej. Mam gdzieś z tyłu głowy 
takie skryte marzenie, żeby kiedyś 
skomponować muzykę do fi lmu. 
Może kiedyś uda się to marzenie 
zrealizować.

Często podczas występów akom-
paniuje Pan sobie na fortepia-
nie. Czy zdarza się Panu grać 
klasykę? 

— Naukę gry zaczynałem w dzie-
ciństwie od klasyki – od Mozarta, 
Bacha, Chopina. Jestem samo-
ukiem, większość rzeczy grałem ze 
słuchu. Z czasem zapisałem się na 
lekcje. Chętnie wracam do klasyki, 
ale gram wtedy tylko dla siebie, dla 
własnej przyjemności. Dzieci bardzo 
lubią słuchać, jak tak sobie gram. 
Fortepian stoi w moim salonie od 2 
lat, to spełnienie dawnych marzeń.

Czy woli Pan grać i śpiewać wła-
sne utwory czy covery?

— Zdecydowanie wolę śpiewać 
własne piosenki, wtedy czuję się 
bardziej sobą. Ale nie stronię od 
śpiewania coverów, które lubi 
publiczność. Czasami trudniej jest 
dobrze zaśpiewać znany przebój 
kogoś innego niż napisać własną 
piosenkę. Jeżeli czyjaś piosenka 
mnie wzrusza i inspiruje, to wyko-
nuję ją z przyjemnością.

Zdarzało się Panu niejednokrot-
nie oprawiać muzycznie wyda-
rzenia świąteczne i sportowe, ale 
osobno, nie razem. 7 grudnia 
wystąpi Pan w Dopiewie na „Kon-
cercie Gwiazdkowym” połączo-
nym z „Galą Sportu”. 

— Takiego combo jeszcze nie 
miałem. Kocham Święta Bożego 
Narodzenia, które są dla mnie 
czasem wytchnienia i spokoju. 
Co roku coraz bardziej doceniam 
największy dar, jaki dostałem od 
Boga, czyli wspaniałą rodzinę 
i zdrowe dzieci. Zawsze, gdy siada-
my razem przy stole i później przy 
choince, fortepianie i kolędach, 
jestem wdzięczny za to, co mam. 
Sport z kolei kojarzy mi się z ru-
chem, więc siła rzeczy będzie tego 
dnia na scenie intensywnie. Kroi 
się superimpreza. 

Śpiewam dla publiczności
Rozmowa z Mateuszem Ziółko, piosenkarzem i muzykiem, który 7 grudnia wystąpi w Dopiewie podczas 
„Koncertu Gwiazdkowego z Galą Sportu”. Mamy 10 dwuosobowych zaproszeń!
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• Dla naszych Czytelników mamy 
10 dwuosobowych zaproszeń na 
„Koncert Gwiazdkowy”. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglospo-
znanski.pl 

Mamy bilety

Rozmawiał 
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Rozgrywki były dedykowane by-
łym, zasłużonym prezesom klubów 
sportowych – Sylwestrowi Dotce, 
Zenonowi Adamkowi, Franciszkowi 
Oraczowi, Piotrowi Szuldzie, Karo-
lowi Wawrzyniakowi, Tadeuszowi 
Pakule oraz Markowi Urbaniakowi.

24 listopada w hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie zmierzyły 
się cztery zespoły zrzeszone: LZS 
Wronczyn, Oldboy Lipno Stęszew 2, 
Spójnia Strykowo i Lipno Stęszew. 

Turnieje rozgrywane były w syste-
mie „każdy z każdym”. Najlepszym 
zespołem okazał się team Lipno 
Stęszew, drugie miejsce zajęła dru-

żyna Oldboy Lipno Stęszew, trze-
cie – Spójnia Strykowo, a czwarte 
– LZS Wronczyn. Najlepszym pił-
karzem został Edward Chałupka, 

najlepszym strzelcem okazał się 
Alan Czekała, a statuetkę najlep-
szego bramkarza otrzymał Marcin 
Brudło. JT

Turniej prezesów
W Stęszewie rozegrano Turniej Piłki Nożnej Zasłużonych 
Prezesów Klubów Sportowych 
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14 listopada w siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w Warsza-
wie odbyła się uroczysta gala Spor-
towa Polska 2019 „XX lat Budow-
nictwa Sportowego i Rekreacyjnego 
w Polsce”, podczas której burmistrz 
Przemysław Pacholski odebrał wy-
różnienie „Sportowa Gmina 2019” 
dla gminy Kórnik. 

Podczas gali wręczono tytuły: 
„Pasjonat Sportowej Polski 2019”, 
„Budowniczy Polskiego Sportu” 
oraz „Sportowej Gminy 2019”. Wy-
różnienia te przyznawane są przez 
Klub Sportowa Polska w ramach 
Programu „Sportowa Polska”. 

Gmina Kórnik została laureatem 
wyróżnienia „Sportowa Gmina” 
już po raz kolejny. Tytuł ten przy-
znawany jest tym samorządom, 
które w szczególny sposób starają 
się o rozwój kultury fi zycznej na 
swoim terenie, np. poprzez budowę 
obiektów sportowych, zapewnienie 

szerokiej oferty zajęć, rozwój róż-
nych dyscyplin sportu i organizację 
imprez sportowych. ŁG

Sportowy Kórnik

Burmistrz gminy Kórnik Przemy-
sław Pacholski odebrał wyróżnienie 
„Sportowa Gmina 2019”.

NASZGLOS
POZNANSKI.PL ..PPLL 

I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Wydarzenie, które nastąpiło w Go-
rzowie, to milowy krok w kierunku 
ścisłej współpracy obu żużlowych 
ośrodków. Należy zaznaczyć, iż 
podpisana umowa jest pionierską 
w skali kraju. 

W odróżnieniu od np. relacji po-
między klubami z Rawicza i Leszna, 
w której drużynę drugoligową moż-
na śmiało nazywać pełnoprawnym 
klubem fi lialnym, współfi nansowa-
nym przez aktualnego drużynowe-
go mistrza kraju, poznańsko-go-
rzowskie porozumienie opiera się 
na długofalowej współpracy dwóch 
całkowicie niezależnych wobec sie-
bie klubów, która ukierunkowana 
została na osiągnięciu przez obie 
strony obopólnych korzyści spor-
towych, szkoleniowych, promocyj-
nych i marketingowych.

Jak zgodnie podkreślili sternicy 
obu klubów – prezes Stali Gorzów 
Marek Grzyb (warto dodać, iż na 
co dzień mieszka i prowadzi fi rmę 
w stolicy Wielkopolski) i prezes 
PSŻ Arkadiusz Ładziński – współ-
praca ma mieć charakter możliwie 
jak najszerszy. Dla poznańskich 
kibiców najbardziej zauważalnym 
jej akcentem będzie pojawienie się 
w meczowym składzie „Skorpio-
nów” dwójki młodzieżowych żuż-

lowców Stali – jeden wypożyczony, 
drugi startujący na zasadzie „go-
ścia”. Warto dodać, iż tych drugich 
ma być upoważnionych do startu 
w barwach drużyny z Golęcina kilku 
– w zależności od, tego kto będzie 
powołany do składu gorzowian na 
konkretny mecz. W planach przewi-
dziane są również wspólne treningi 
i sparingi oraz współpraca promo-
cyjna w obu ośrodkach. 

Włodarze obu klubów głęboko 
wierzą, iż nawiązana współpraca, 
stanowi początek szeregu wspól-
nych działań, które w niedalekiej 
przyszłości przyniosą wiele korzyści 
zarówno klubom z Gorzowa i Po-
znania, jak i całemu polskiego spe-
edway’owi.

PSŻ rozpoczęło sprzedaż karne-
tów. Zakup wiąże się z wieloma bo-
nusami, m.in. darmowym wejściem 

na wszystkie przedsezonowe spa-
ringi „Skorpionów”, czy upustem 
na klubowe gadżety. Najważniejszy 
plus jest jednak związany z korzy-
ścią fi nansową – kupując karnet 
obejmujący 5 spotkań rundy, płaci 
się tylko za 4 mecze – 1 mecz jest za 
darmo! 

W początkowym okresie sprze-
daż prowadzona będzie wyłącznie 
stacjonarnie w siedzibie klubu (pok. 

nr 4) w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 15-18. O uruchomieniu 
sprzedaży internetowej klub poin-
formuje kibiców za pośrednictwem 
www i mediów społecznościowych.

„Skorpiony” partnerem zwycięzcy GP! 
Dwa bardzo ważne wydarzenia dla przyszłorocznej rywalizacji żużlowców 

poznańskich żużlowców odbyły się 26 listopada – w Gorzowie Wielkopolskim podpisana została 
umowa partnerska pomiędzy ekstraligową Stalą i PSŻ Poznań oraz rozpoczęła się sprzedaż karnetów 
„Skorpionów” na rundę zasadniczą sezonu 2020
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Urbaniak 
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W niedzielny poranek (17 listopa-
da) hala widowiskowo-sportowa 
w Stęszewie wypełniła się uczestni-
kami „Igrzysk sołectw”, rozpoczy-
nając ich pierwszą edycję turniejem 
piłki siatkowej. 

Drużyny z siedmiu sołectw podję-
ły sportowe wyzwanie i wzięły udział 
w zmaganiach. Zwyciężył zespół 
z Trzebawia. Drugie miejsce zdoby-
ła Wielkawieś, a trzecie Zamysłowo. 
Kolejne były: Modrze, Drożdżyce, 
Witobel oraz Wronczyn. 

Mecze odbywały się w atmosferze 
fair play, dostarczając jednocześnie 
wielu pozytywnych emocji, zarówno 
uczestnikom, jak i kibicom. Gratu-
lacje dla zwycięzców oraz podzięko-
wania dla wszystkich zawodników 
za udział w sportowej inicjatywie. 
Kolejna edycja już niebawem. KS

Sołeckie zmagania w Stęszewie
PATRONAT 

• normalny: 112 zł
• ulgowy: (przysługuje osobom 
uczącym się do 24 roku życia 
włącznie (decyduje dokładna 
data urodzenia), osobom od 65 
roku życia włącznie (decyduje 
dokładna data urodzenia) i ko-
bietom): 80 zł
• junior: (przeznaczony dla 
uczniów szkoły podstawowej od 
1 do 8 klasy): 15 PLN
• dzieci do 6 roku życia włącznie 
– wchodzą bezpłatnie!
• Ceny biletów na mecze rundy 
zasadniczej sezonu 2020 na 
http://www.pszpoznan.com.pl/
wp/karnety-i-bilety-2/

Cennik karnetów
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