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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!

KEYKEY SCHOOL SCHOOL 
Nowoczesna szkoła muzyczna Nowoczesna szkoła muzyczna 
na dobre wkroczyła do gryna dobre wkroczyła do gry

Rozmowa z Agnieszką Rozmowa z Agnieszką 
Wojtkowiak-Sadowską, Wojtkowiak-Sadowską, 
prezesem Key School prezesem Key School 
w Tarnowie Podgórnym. w Tarnowie Podgórnym. 
STR. 2STR. 2
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Trudno sobie wyobrazić lepszy 
prezent pod choinkę niż gru-
dniowe otwarcie nowej siedziby 
Key School Nowoczesnej Szkoły 
Młodych Talentów w Tarnowie 
Podgórnym. Jestem przekonana, 
że przestronne i nowocześnie 
wyposażone sale, czyli tak kom-
fortowe warunki do nauki, tylko 
jeszcze bardziej optymistycznie 
nastroją dzieci i młodzież do 
szlifowania swoich muzycznych 
talentów? 

— Oj tak, właśnie tak się stało. 
Uczniowie wchodzą na zajęcia 
z uśmiechem na twarzy, a rodzice 
bardzo chwalą nową lokalizację. 
Dysponujemy teraz pięcioma 
salami do zajęć indywidualnych 
oraz dużą salą taneczną, w której 
już od stycznia ruszają nowe 
projekty muzyczno-taneczne. Poza 
tym cyklicznie, zarówno zimą jak 
i latem, organizujemy całodzienne 
warsztaty muzyczno-artystyczne, 
podczas których dzieci rozwijają 
swoje talenty wokalne, aktorskie 
i taneczne – teraz będzie nam się 
o wiele lepiej pracowało. Dzięki 
wsparciu sklepu muzycznego 
Key Store z Przeźmierowa salki 
zostały wyposażone w nowoczesne 
pianina, mikrofony oraz nagło-
śnienie. Cieszymy się, że możemy 
oferować naszym uczniom naukę 
na naprawdę wysokim poziomie, 
z profesjonalnym sprzętem, świet-
ną kadrą instruktorską, no i przede 
wszystkim z super atmosferą.
Nasza nowa siedziba mieści się 
w pobliżu lodowiska w Tarnowie 
Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 
131A. Jesteśmy już gotowi na 
otwarcie oddziału w Przeźmiero-
wie przy ulicy Rynkowej 5, czyli 
w budynku salonu muzycznego 
KEY STORE.

A proszę zdradzić, co będzie się 
dziać w tej dużej sali tanecznej? 
To chyba nowość w Key School?

— Tak, salka taneczna to nowość 
w naszej ofercie. Od stycznia rusza-
ją tam zajęcia taneczne takie jak: 
BALET, TANIEC KLASYCZNY, 
TANIEC NOWOCZESNY oraz 
zupełna nowość, której chyba nie 
ma w okolicy – CHEERLEADER-
KI. Gmina Tarnowo Podgórne jest 
bardzo „sportowa”, stąd pomysł na 
taką właśnie grupę taneczną. 

Key School to szkoła stworzona 
przez ludzi z pasją, kochających 
muzykę i związanych z nią od 
dzieciństwa. Ale przecież nie 
tylko to sprawia, że jest tak wyjąt-
kowa i przyciąga młode talenty 
jak magnes? 

— Myślę, że to jest jednak podsta-
wą naszego sukcesu. Jeśli praca 
jest Twoją pasją miejsce staje się 
magiczne i tak właśnie jest u nas. 
Instruktorzy pracujący w naszej 

szkole na co dzień z uczniami 
naprawdę wkładają całe serce w za-
jęcia, a ja ze swojej strony dbam 
mocno o atmosferę pomiędzy za-
jęciami i na koncertach. Osobiście 
prowadzę wszystkie organizowane 
przez nas koncerty i sprawia mi to 
naprawdę ogromną radość – nie 
wyobrażam sobie inaczej. 
Dużym naszym atutem jest też 
ścisła współpraca ze sklepem 
muzycznym Key Store. Podczas 
warsztatów muzyczno – artystycz-
nych część zajęć odbywa się właśnie 
w sklepie. Uczniowie mają możli-
wość oswojenia się z profesjonalną 
sceną, uczą się pracy z mikrofo-
nem, z tremą itp. 
To wyjątkowe miejsce jakim jest 
KEY SCHOOL tworzymy nie 
tylko my – instruktorzy, ale przede 
wszystkim nasi uczniowie, którzy 
są wyjątkowi, wrażliwi i naprawdę 
fantastyczni. 

Moim zdaniem ogromnym 
atutem Key School jest także 
promowanie talentów chociażby 
podczas kameralnych koncertów. 
To znakomita okazja to wzbudze-
nia podziwu wśród najbliższych, 
ale i także zaproszonych gości. 

— To prawda – to doskonały 
sposób przede wszystkim na to, 
aby powalczyć ze stresem, z tremą, 
a czasami nawet z samym sobą. 
Możliwość wystąpienia przed pu-
blicznością bardzo otwiera naszych 
uczniów na świat, co wpływa bar-
dzo pozytywnie na inne dziedziny 
życia. Oprócz koncertów nasi 
uczniowie biorą udział w różnego 
rodzaju projektach muzycznych. 
Całkiem niedawno mieli okazję 
przeżyć „muzyczną przygodę” 
biorąc udział w świątecznym 
projekcie muzycznym „Świąteczna 
muza w Key Store”. Nasi wokaliści 
odwiedzili studio muzyczne, brali 
udział w nagraniu teledysku, było 
naprawdę fantastycznie, a przed 
nami już kolejne plany…

Ci najbardziej utalentowani mogą 
liczyć na jeszcze większą pro-
mocję, bo propozycję nagrania 
własnego singla. 

— Oczywiście! Założeniem od 
początku było właśnie promowa-
nie młodych artystów. Jakby nie 
patrzeć, Key School jest częścią 
Sadowsky Music Group, czyli 
sporej „maszyny muzycznej”, która 
działa na kilku niezwykle ważnych 
gałęziach branży muzycznej. 

No właśnie Sadowsky Music 
Group – proszę powiedzieć nieco 
więcej na ten temat?

— Sadowsky Music Group to zało-
żona kilkanaście lat temu przez mo-
jego męża grupa kapitałowa, która 
skupia kilka ważnych muzycznych 
marek. Robert jest muzykiem i od 

ponad 15 lat producentem mu-
zycznym. Stworzył takie marki jak 
Midi-Net, Key Store i kilka innych. 
Prowadzimy wspólnie wiele pro-
jektów, a cała grupa funkcjonuje na 
różnych płaszczyznach. Rok 2020 
będzie naprawdę bardzo muzyczny, 
ale nie mogę jeszcze wszystkiego 
zdradzać…

Myślę, że wielu rodziców już wie, 
co ma zrobić – po prostu zapisać 
swoją pociechę do Key School No-
woczesnej Szkoły Młodych Talen-
tów w Tarnowie Podgórnym. Może 
Pani zachęcić w przysłowiowych 
trzech słowach jeszcze tych, co się 
wahają, nie są w stu procentach 
pewni czy ich dziecko ma to „coś”. 
A Key School będzie w stanie to 
odkryć i wyszlifować ukryty talent? 

— Przede wszystkim zawsze warto 
spróbować – ze swojej strony 

zawsze proponujemy kilka lekcji 
próbnych, aby uczniowie świa-
domie zdecydowali się na naukę 
w naszej szkole. Stawiamy bardzo 
mocno na muzykę rozrywkową 
i zawsze jesteśmy otwarci i ela-
styczni. Bardzo ważne jest, aby ro-
zumieć się wzajemnie z uczniem, 
wspierać go, dawać wskazówki ale 
nie narzucać zbyt dużo. 
Także nie ma się co zastanawiać. 
Zapraszamy zarówno dzieci, mło-
dzież jak i dorosłych. Do wyboru 
mamy PIANINO, GITARĘ, UKU-
LELE, SKRZYPCE, WOKAL, 
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 
DLA NAJMŁODSZYCH oraz 
szereg warsztatów sezonowych, 
całodniowych podczas ferii zimo-
wych czy letnich wakacji. 
Ważna uwaga. Sklep muzyczny 
Key Store przygotował dla naszych 
uczniów możliwość wypożycze-
nia instrumentu. Oznacza to, 

że jeśli rodzic na początku nie 
jest zdecydowany na inwestycję 
w postaci zakupu instrumentu, to 
tak naprawdę zapisując dziecko do 
naszej szkoły nie musi martwić się 
o instrument, może go wypoży-
czyć.

Wiem, że macie Państwo bardzo 
ambitne plany wydawnicze – 
proszę opowiedzieć, co planujecie 
w przyszłym roku? 

— Zgadza się. Niestety, nie mogę 
jeszcze mówić o wszystkim, ale 
mogę zdradzić, że Sadowsky Mu-
sic Group produkuje właśnie dwa 
single z fantastycznymi artystami, 
które powinny pojawić się na po-
czątku przyszłego roku. Od wielu 
miesięcy trwają prace nad dużym 
projektem Sadowsky Christmas 
Show, który przygotowywany 
jest na święta 2020 roku. Wiem, 
że jest spora szansa, na udział 
naszych uczniów w niektórych 
z tych projektów. Oznacza to, że 
nasi podopieczni będą mieli okazję 
wystąpić nie tylko na dużej scenie, 
ale również z wieloma fantastycz-
nymi artystami polskiej sceny 
muzycznej.
Rozmawiała Sylwia Lechna

Key School szlifuje talenty 
Rozmowa z Agnieszką Wojtkowiak-Sadowską, prezesem Key School Nowoczesnej Szkoły Młodych 
Talentów w Tarnowie Podgórnym 
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Nowoczesna Szkoła Młodych 
Talentów
ul. Poznańska 131A 
(obok lodowiska)
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. 61 670 00 66
e-mail: kontakt@keyschool.pl
www.keyschool.pl 
facebook.com/keyschoolpl/ 

Key School
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REKLAMA

Ruch pojazdów wrócił na północ-
ną nitkę mostu Lecha w Poznaniu 
w nocy z 11 na 12 grudnia. Następ-
nego dnia rozpoczęły się prace pole-
gające na frezowaniu zewnętrznych 
pasów dojazdu do mostu i zjazdu 
z południowej nitki obiektu. 

W związku z tym od skrzyżowa-
nia z ul. Serbską do skrzyżowania 
z ul. Hlonda ruch na tej nitce mostu, 
a także na dojeździe i zjeździe z nie-
go został zawężony do wewnętrzne-
go pasa ruchu. Zjeżdżający z mostu 
mogą jechać zarówno na wprost, jak 
i skręcić w prawo w ul. Hlonda.

Wkrótce drogowcy zajmą się 
wymianą nawierzchni na we-
wnętrznym pasie dojazdu i zjazdu. 
Wówczas ruch będzie odbywał się 
zewnętrznymi pasami dojazdów 
i zewnętrznymi pasami mostu. Ca-
łość robót związanych z wymianą 
nawierzchni na dojazdach do połu-
dniowej nitki mostu Lecha ma za-
kończyć się przed świętami Bożego 
Narodzenia. PIM

Zmiany na moście 
Lecha w Poznaniu
13 grudnia rozpoczęły się prace związane z wymianą 
nawierzchni na dojazdach do południowej nitki mostu Lecha. 
Spowodowało to zmianę organizacji ruchu w tym rejonie
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Na dokumencie swoje podpisy zło-
żyli: wójt gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka, wójt gminy Rokiet-
nica Bartosz Derech, burmistrz Mo-
siny Przemysław Mieloch, dyrektor 
KOM-LUB Igor Szymkowiak, pre-
zes Tarnowskiej Gospodarki Komu-
nalnej TP-KOM Waldemar Nowak, 
prezes Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych w Bytkowie (gm. Ro-
kietnica) Michał Wieland oraz pre-
zes Zakładu Usług Komunalnych 
w Mosinie Andrzej Strażyński.

Na mocy podpisanego porozu-
mienia gmina Tarnowo Podgórne 
została liderem grupy i będzie repre-
zentować wszystkich sygnatariuszy 
w procesie wyboru Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK). 

– Nowa ustawa o utrzymaniu czy-
stości w gminach nakłada na samo-
rządy kolejne kosztowne obowiązki 
w zakresie gospodarki odpadami – 

wyjaśnia wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka. – Podpisując poro-
zumienie stajemy się silniejszym part-
nerem w rozmowach na temat dal-
szego zagospodarowania odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych). 
Mam nadzieję, że połączenie sił po-

zwoli nam na uzyskanie optymalnych 
cen za te usługi, a tym samym zmini-
malizowanie nieuchronnego wzrostu 
opłat za śmieci. Jesteśmy w trakcie 
prowadzenia procedury przetargo-
wej, której efektem ma być złożenie 
ofert jeszcze w tym roku. ARz

Utworzyli grupę 
zakupową 
11 grudnia w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
podpisano porozumienie formalnie zawiązujące grupę 
zakupową dla wspólnego wykonania zadania w dziedzinie 
zagospodarowania odpadów zmieszanych 

Na dokumencie jako pierwsi swoje podpisy złożyli (od lewej): 
burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka i wójt Rokietnicy Bartosz Derech.
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Lew stojący w Parku Wojkiewicza 
w Tarnowie Podgórnym jest już 
gotowy na zimowy chłód. W ubra-

niu go w czerwoną czapkę i szalik 
pomogli strażacy z OSP Lusowo. 
ARz

Lew już zimy 
się nie boi

16 i 17 grudnia Komisariat Policji 
w Tarnowie Podgórnym wraca do 
swojej (wyremontowanej) siedziby 
przy ul. 23 Października. W tych 

dniach utrudniony może być kon-
takt telefoniczny i mailowy.

Po przeprowadzce numery telefo-
nu pozostają bez zmian. ARz

Policjanci wracają 

REKLAMA? 
ZADZWOŃ  691-895-296
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604 840 803

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296

W siedzibie Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu  wójt gmi-
ny Komorniki Jan Broda wspólnie 
ze skarbnik Małgorzatą Pinczak 27 
listopada podpisali umowę pożyczki 
na dofi nasowanie zadania pn.: „Mo-
dernizacja źródeł ciepła w obiektach 
użyteczności publicznej gminy Ko-
morniki poprzez wymianę starych 
kotłów gazowych w 7 kotłowniach” 
na kwotę 145.000 zł, co stanowi 
98,71% kwoty całkowitych kosztów 
kwalifi kowanych przedsięwzięcia tj. 
kwoty 146.900 netto.

Zgodnie z umową zrealizowa-
ne zadanie obejmowało demontaż 
starych kotłów gazowych, montaż 
nowych kotłów gazowych kon-
densacyjnych wraz z osprzętem 

w następujących obiektach: Dom 
Kultury „Koźlak” w Chomęcicach 
– 1 szt. – 65 kW, Przedszkole „Sło-
neczko” w Rosnówku – 1 szt. – 45 
kW, Przedszkole im. Króla Maciu-
sia I w Komornikach – 2 szt. – 2 x 
45 kW, Dom Kultury „Dworek” 
w Głuchowie – 1 szt. – 35 kW – 
z zasobnikiem wody, Dom Kultury 
w Rosnówku – 1 szt. – 25 kW z za-
sobnikiem wody, Ośrodek Zdrowia 
w Komornikach – 2 szt. – 2 x 65 kW, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Jeziorna w Komornikach – 1 szt. 
– 65 kW.

Zadanie zostało zrealizowane 
przez fi rmę wybraną na podsta-
wie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego F.U.H 

MAGMA Marcin Furmańczyk 
z Woli Rakowej, Brójce. Łączna 
wartość zrealizowanego zadania 
wraz z nadzorem inwestorskim wy-
niosła 186.837 zł brutto. 

Po spełnieniu wszystkich wy-
mogów w tym prawidłowym roz-
liczeniem, terminową spłatą rat 
oraz osiągnięciem efektów ekolo-
gicznych w postaci zmniejszenia 
emisji zanieczyszczań do powietrza 
gmina będzie mogła ubiegać się 
o umorzenie 15 % pożyczki tj. kwoty 
21.750,00 zł. Red

Walka o czyste 
powietrze
Gmina Komorniki wymieniła stare kotły gazowe w siedmiu 
kotłowniach 

Nowoczesny średni wóz ratow-
niczo-gaśniczy trafi  do jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ple-
wiskach. Wart prawie 760 tysięcy 
złotych pojazd, wyposażony jest 
w najnowszej generacji sprzęt spe-
cjalistyczny, m.in. zbiornik na wodę 
o pojemności 2,5 tysięcy litrów, 
pompy pływające, defi brylator AED 
i drabinę 8 metrową. W  pojeździe 
znalazła się również wyciągarka 
oraz wysuwany maszt z lampami 
LED, dzięki któremu strażacy będą 
mogli oświetlać teren działań pod-
czas akcji. 

Auto zakupione zostało dzięki do-

fi nansowaniu ze strony Narodowe-
go oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w  Poznaniu, Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożar-
nej oraz gminy Komorniki. 

Nowy wóz trafi  do OSP jeszcze 
w tym roku. Będzie on służył nie tyl-
ko mieszkańcom gminy Komorniki, 
ale też okolicznych terenów. Red

W ostatnią sobotę listopada zakoń-
czył się pierwszy sezon Komornic-
kiego Systemu Rowerowego. Ne-
xtbike Polska, operator, odnotował 
prawie 9,4 tysięcy wypożyczeń.

 Komornicki System Rowerowy, 
jeden z ośmiu funkcjonujących sys-
temów rowerowych w wojewódz-
twie wielkopolskim, wystartował 
1 lipca 2019 r. Wypożyczalnia obej-
mowała 20 jednośladów w dwóch 
lokalizacjach (na ul. Miętowej oraz 
koło Domu Kultury Remiza przy 
ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach). 

W systemie zarejestrowało się 
250 użytkowników. Rowery wy-
pożyczono 9378 razy, średni czas 
jednego wypożyczenia wyniósł 23 
minuty i 12 sekund, a łączny czas 
przejazdów ponad 3625 godzin. 

Najczęściej z jednośladów ko-
rzystano podczas letnich miesięcy. 
Najwięcej wypożyczeń – ponad 9,50 
proc. – odbywało się w godzinach 
16-17. Dzienny rekord wypożyczeń 
padł 16 lipca, kiedy rowery wypo-
życzono aż 140 razy. Najliczniejszą 
grupę – 44 proc. wszystkich zareje-
strowanych – stanowią użytkownicy 

w wieku 30-39 lat. Najwięcej wypo-
życzeń – 89 procent – realizowanych 
było za pomocą aplikacji mobilnej

Dzięki zintegrowaniu syste-
mów operatora, Nextbike Polska, 
z komornickich rowerów korzystali 
jednak nie tylko użytkownicy za-
rejestrowani w KSR. Jednoślady 
w Komornikach mogły wypożyczać 
też osoby, które posiadają aktywne 
konta w innych systemach Nextbike 

Polska, a przede wszystkim w kom-
patybilnym systemie w sąsiadują-
cym Poznaniu i Luboniu. 

Koniec sezonu 2019 Komornic-
kiego Systemu Rowerowego ozna-
cza początek zimowej przerwy. 
Rowery zostaną poddane gruntow-
nemu serwisowaniu i konserwacji, 
wymienione zostaną zużyte elemen-
ty. Jednoślady wrócą na ulice wio-
sną 2020 r. Red 

Poradnia Lekarza POZ Plewiska, 
mieszcząca się przy ul. Grunwaldz-
kiej 508 w Plewiskach, będzie 
realizowała w 2020 roku usługi 
w zakresie nocnej (18:00–8:00) 

i świątecznej opieki zdrowotnej dla 
mieszkańców gmin: Buk, Dopiewo, 
Komorniki i Stęszew.

Prowadząca tę działalność Bar-
bara Brokl-Stolarczyk z Poznania 

wygrała konkurs ofert ogłoszony 
przez poznański NFZ, którego wyni-
ki zostały ogłoszone 6 grudnia. Tym 
samym nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna wraca do Plewisk. Red 

Nowy wóz 
dla OSP Plewiska 

Koniec sezonu rowerowego 

Nocna opieka wraca do Plewisk
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Właśnie zakończył się odbiór prac 
remontowych, wspierany fi nanso-
wo przez powiat poznański. W cią-
gu minionych trzech lat na roboty 
konserwatorskie, restauratorskie 
i budowlane w tym kościele samo-
rząd przeznaczył prawie 700 tys. zł.

– Gdyby nie dofi nansowanie 
z powiatu, nigdy nie ruszylibyśmy 
z remontem. Początkowe koszty 
były bowiem olbrzymie. Odwagą 
i wolą pomocy jako pierwszy wyka-
zał się starosta poznański. Dzięki 
niemu kościół przetrwa – nie ma 
wątpliwości ks. Jan Kwiatkowski, 
proboszcz parafi i. 

W odbiorze prac uczestniczył 
również abp Wojciech Polak, me-
tropolita gnieźnieński, prymas Pol-
ski, który podziękował za inicjatywę 
i wsparcie, ale przede wszystkim 
podkreślił, że powołując na probosz-
cza właśnie ks. Jana Kwiatkowskie-
go podjął doskonałą decyzję. – To on 
sprawił, że wokół kościoła i remontu 
zaczęło się dziać tak dużo dobrego. 
W ślad za odnową murów świątyni 

rozpoczęło się odmienione życie pa-
rafi i, która otrzymała nowego ducha 
i odrodziła się we wspólnocie. Nie 
tylko budynek został uratowany, ale 
przede wszystkim zintegrowali się 
mieszkańcy – podkreślał prymas W. 
Polak. 

Remont fundamentów kościoła, 
zabezpieczenie ścian, wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej, wy-
miana deskowania, wykonanie 
posadzki, renowacja wieży i hełmu 
z latarnią, założenie nowego dachu 
z zabezpieczeniem ogniochronnym 
to tylko część z prac przy kościele. 
Przeprowadzono również dezyn-
fekcję owadobójczą, odgrzybianie 
czy renowację kuli i krzyża na wie-
ży. 

– Od lat otaczamy zabytki w po-
wiecie szczególną opieką. Przywra-
camy im świetność, bo wiemy, jak 
ważne jest zachowanie kultural-
nego i materialnego dziedzictwa 
naszego regionu – powiedział Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– Zadanie to jest obowiązkiem 

samorządu, realizowanym z dużą 
świadomością i ogromną przyjem-
nością. 

– Z badań wynika, że początki koś-
cioła można datować nawet na XV 
wiek. To kolejny uratowany obiekt 
sakralny w powiecie poznańskim. 
Teraz najważniejsze jest wyposaże-
nie gmachu między innymi w insta-
lacje elektryczne i przeciwpożarowe 
oraz wykonanie prac wewnątrz przy 
ołtarzach i malowanie – dodał Wie-
sław Biegański, powiatowy konser-
wator zabytków.

W ciągu minionych pięciu lat 
powiat poznański na remonty za-
bytków przekazał 6,7 mln zł. Wśród 
wspieranych obiektów znajdują się 
m.in. renesansowy kościół pw. św. 
Mikołaja w Owińskach, kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela w Owińskach, 
dawny dworzec w Puszczykowie, 
zamek w Kórniku, gdzie również 
niedawno odebrano kolejny etap 
prac. Dzięki dotacjom z powiatu 
udało się przeprowadzić renowację 
także w kościołach: pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku, pw. św. Micha-

ła Archanioła i Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych w Rogalinku, 
a także w budynku willowym przy 
ul. Kolonia PZNF nr 3 w Luboniu 
czy zabytkowego dworca w Pusz-
czykowie. 

W przyszłorocznym budżecie po-
wiatu poznańskiego zaplanowano 
aż 3,1 mln zł na inwestycje związane 
z ochroną dziedzictwa narodowego, 
co pozwoli na rozpoczęcie bądź kon-
tynuowanie prac konserwatorskich 
przy bezcennych obiektach na tere-
nie 17 podpoznańskich gmin. KG

Bezcenny kościół ocalony
Kolejny zabytkowy kościół w powiecie poznańskim ocalony. Po odbudowaniu 500-letniej świątyni 
w Owińskach przyszedł czas na kościół parafi alny pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, którego 
początki datuje się nawet na XV wiek 
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REKLAMA

Jak informuje Biblioteka Kórnicka 
PAN – prace realizowane są etapo-
wo od 2012 roku na podstawie pro-
jektu: „Roboty budowlane związane 
z renowacją elewacji oraz rewalory-
zacją i konserwacją stolarki okien-
nej Zamku Kórnickiego”. 

Na początku, w 2012 roku, wy-
konano renowację i konserwację 
stolarki okiennej i drzwiowej Zam-
ku w Kórniku. W latach 2015-2016 
wyremontowano ceglane części ele-
wacji tj. wieżę oraz pozostałą część 
na poziomie przyziemia od strony 
wschodniej, południowej i zachod-
niej. W latach 2017–2018 wykonano 
renowację elewacji tynkowanych – 
frontowej (północnej) i zachodniej. 
W mijającym roku poddano renowa-
cji elewację południową. Jednocze-
śnie z wymianą tynku wykonywane 
były prace podnoszące bezpieczeń-
stwo Zamku – zainstalowano nowe 
okablowanie (pod tynkiem) na po-
trzeby monitoringu wizyjnego oraz 
zamontowano nowe cyfrowe kamery.

Prace przy największej elewacji 
Zamku w Kórniku były możliwe do 
zrealizowania dzięki wsparciu fi -

nansowemu gminy Kórnik (150.000 
zł), Starostwa Poznańskiego 
(194.438,62 zł), Fundacji Zakłady 
Kórnickie (250.000 zł) oraz Polskiej 
Akademii Nauk (600.000 zł).

Renowację wykonywano pod 
nadzorem inspektora budowlanego 
i osób pełniących nadzór konserwa-
torski i autorski oraz pod ścisłą kon-

trolą Konserwatora Powiatowego. 
Na renowację czeka ostatnia elewa-
cja wschodnia...

Zamek pięknieje
22 listopada dokonano odbioru kolejnego etapu prac 
związanych z renowacją elewacji Zamku w Kórniku 
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

„Nie nowotworom u dzieci” to ha-
sło Fundacji Ronalda McDonalda, 
która wspólnie z gminą Tarnowo 
Podgórne na profi laktyczne bada-
nia USG zaprosiła dzieci w wieku od 
9 miesięcy do 6 lat, posiadające Kar-
tę Mieszkańca. – Wiemy jak ważna 
jest profi laktyka i szybkie wychwy-
cenie ewentualnych niepokojących 
sygnałów, zwłaszcza w przypadku 
najmłodszych – mówi wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. – Dla-
tego kilka lat temu nawiązaliśmy 
współpracę z Fundacją i regularnie 
organizujemy badania.

Tym razem 15 listopada w Tar-
nowie Podgórnym przebadano 71 
dzieci (33 dziewczynki i 38 chłop-
ców). Wykonano 71 badań USG 
jamy brzusznej, 38 USG jąder i 71 
USG szyi. W wyniku badań wykryto 
m.in. Powiększone węzły chłonne 

szyjne, zmiany ogniskowe i torbiele 
w tarczycy, nieprawidłowy rozwój 
narządów płciowych. Lekarze pro-
wadzący badania zalecali dalsze 
kontrole i konsultacje, na które ro-
dzice bądź opiekunowie powinni 
się udać z wynikami (np. kontrole 
endokrynologiczne, nefrologicz-
ne, pediatryczne czy chirurgiczne). 
W 20 przypadkach zaproponowano 
dalszą diagnostykę.

Jak podkreślali lekarze Fundacji 
akcja przebiegała bardzo sprawnie, 
również dzięki pomocy wolontariu-
szy z Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym. 

Następne badanie najmłodszych 
mieszkańców gminy Tarnowo Pod-
górne najprawdopodobniej w przy-
szłym roku – informacja będzie 
dostępna na gminnej stronie inter-
netowej. ARz 

McDonald na zdrowie
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Już przed wejściem uczestnicy mo-
gli obejrzeć pełen precyzji pokaz 
rzeźbienia w drewnie. Z każdym 
krokiem atmosfera robiła się co raz 
bardziej nastrojowa i świąteczna. 
Zawieszone pod sufi tem śnieżne 
kule i stoiska przepełnione świą-
tecznymi ozdobami – ten widok 
zapraszał do przekroczenia progu 
i poczucia magii świąt. 

Zaraz przy wejściu przybyłych 
witały seniorki z Pogodnej Jesieni, 
które jak zawsze z uśmiechem na 
ustach prezentowały swoją 1,5 mie-
sięczną pracę, a było tam wszystko 
– od świeczników i bombek zdobio-
nych techniką decoupage, poprzez 
wyszywane gwiazdy, a kończąc na 
choinkach zrobionych z piernika! 
Jak przyznała Alicja Króliczak – se-
niorzy mają taki zapał do pracy, że 
nie idzie ich powstrzymać!

Następne stoiska to kolejne ręko-
dzieła, wśród których można było 
dostrzec pejzaże malowane na li-
ściach. Ich autorką jest Ewa Lipnic-
ka, która wystąpiła podczas tego-
rocznego Tygodnia Seniora w Buku. 
Na kiermaszu wystawili się także 
lokalni twórcy i fi rmy, dzięki którym 
można było posmakować oscypków 
z żurawiną czy pierników, a także 

napić się pysznej kawy i skoszto-
wać ciasta od ekipy z kawiarni przy 
kinie „Wielkopolanin”! Kiermasz 
świąteczny to także stoiska z arty-
kułami świątecznymi, pamiątkami 
dotyczącymi Buku, kosmetykami 
czy zabawkami.

Jarmark Świąteczny to niewąt-
pliwy raj dla małych elfów, które 
przygotowywały aniołki na choinkę, 
witraże czy lampiony. Nie zabrakło 
zdobienia drewnianych bombek 
i pierników, a także Św. Mikołaja, 
z którym można było przybić piątkę 
i zrobić zdjęcie. Do wspólnej zabawy 
zapraszał Goofy, który porwał dzieci 
do tańca. Na scenie swój program 
artystyczny zaprezentowały również 
dzieci z bukowskich przedszkoli. 

Jarmark Świąteczny to także do-
bra okazja, żeby pomyśleć o innych 
– harcerze z ZHP Buk przeprowa-
dzili zbiórkę pieniędzy dla Ignasia 
z Lwówka. Chłopiec urodził się 
z brakiem kości promieniowej w pra-
wej ręce, brakiem kciuka, nierucho-
mymi 3 palcami oraz nieruchomym 
łokciem. Wesprzeć go można rów-
nież przez internet, więcej informa-
cji znajdą Państwo tutaj: siepomaga.
pl/pomagamy-ignasiowi.
Monika Błaszczak-Mańkowska

Jarmark Świąteczny w Buku
To była już IV edycja Jarmarku Świątecznego w Buku! 8 grudnia w miejscowej hali OSiR zebrały się tłumy 
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Z roku na rok „Wielkie Ubieranie 
Choinki” przyciąga do Dopiewa 
coraz liczniejszą rzeszę entuzjastów 
Świąt Bożego Narodzenia. Dlacze-
go? Bo tu jest ten klimat, mnóstwo 
atrakcji i niespodzianek. 

Tradycyjnie podczas wydarzenia 
można było zrobić przedświątecz-
ne zakupy na „Jarmarku Świątecz-
nym”, gdzie prym wiodły ozdoby 
świąteczne – wieńce, stroiki, bomb-
ki i słodycze, ale było też rękodzieło, 
książki, zabawki, miód i wszelkiego 
rodzaju pyszności, których można 
było spróbować na miejscu. Swo-
je stoisko, ze strefą animacji, miał 
m.in. Urząd Gminy Dopiewo, który 
zachęcał dzieci do noszenia odbla-
sków w jesienno-zimowej drodze 
do szkoły i ze szkoły, a dorosłych do 
udziału w szkoleniach z kompeten-
cji cyfrowych. 

Wśród urządzeń rozrywkowych 
nie zabrakło „górki” po której, bez 
względu na to, czy śnieg pada, czy 
nie, można było zjeżdżać na pon-
tonowych saniach. A śnieg padał 
wbrew termometrowi, bo na peł-
nych obrotach pracowały armaty 
śniegowe. 

Łatwo było dać ponieść się ma-
rzeniom i – korzystając z „Poczty 
Świętego Mikołaja” – złożyć listow-
ne zamówienie na prezent. Każdy, 
bez względu na wiek, chciał – choć 
na chwilę – przenieść się do krainy 
mrozu, gdzie pachnie Świętami 
Bożego Narodzenia. Skrzynka mie-
ściła się przy „Zagrodzie Świętego 
Mikołaja”, która wpisała się na stałe 
w lokalną tradycję. Selfi e z Mikoła-
jem lub Śnieżynką z reniferami w tle 
– to jest to! A one pasły się obok, nic 
sobie nie robiąc z oblężenia, spokoj-

nie przeżuwając skompresowane 
arktyczne porosty, od czasu do cza-
su podskubując trawę z dopiewskiej 
polany. 

Przez cały dzień na scenie pod 
wiatą można było podziwiać arty-
stów, którzy prezentowali talenty 

taneczne, wokalne i teatralne. Za-
równo lokalnych, jak i o sławie wy-
kraczającej poza granice regionu. 
Można było posłuchać piosenek 
i kolęd, m.in. w wykonaniu przed-
szkolaków z Konarzewa i Dopiewa, 
uczestników warsztatów Lokalnej 

Strefy Kultury „El Pueblo, śpiewa-
ków Chóru Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” i muzyków Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo. Rozgrzewające 
właściwości miały układy chore-
ografi czne tancerek Karoliny Kuź-
lak, a także grup z „Activus Taniec 
i Fitness”. 

Momentem kulminacyjnych było 
odpalenie stojącego na środku pla-
cu bożonarodzeniowego drzewka, 
które wcześniej każdy mógł przy-
ozdobić własnoręcznie. Wtyczkę 
sznura choinkowego oświetlenia 
połączył z gniazdkiem wójt gminy 
Dopiewo – Adrian Napierała. Nikt 
nie miał złudzeń, że wielkimi kroka-
mi zbliżają się święta! Jak choinka 
rozbłysła, w  powietrze wystrzelono 
confetti i zaiskrzyły się zimne ognie, 
które elfy rozdały wcześniej uczest-
nikom wydarzenia. 

„Wielkie Ubieranie Choinki” w Dopiewie
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GMINA DOPIEWO

 Nowością był w tym roku koro-
wód, który o godz. 17.00 wyruszył 
spod biblioteki na plac. Jego uczest-
nicy maszerowali przy dźwiękach 
świątecznych przebojów i polskich 
kolęd. Paradę poprowadził wielki 
smoczy renifer, któremu asystowa-
ły elfy. Dobosz wyznaczał tempo. 
W oświetlonym ledowym łańcu-
chem, zabytkowym i fi acie jechał 
Święty Mikołaj, obok szły baśniowe 
postacie na szczudłach, a za nimi – 
na platformie wozu przedstawiciele 
Czytałek Opałek, gminne maskotki 
Dop i Ewo oraz wójt w towarzystwie 
Elżbiety Nowickiej, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki i Centrum Kultury, 
organizatora wydarzenia.   Za nimi 
podążali muzykanci Orkiestry Dę-
tej Gminy Dopiewo. Korowodowi 
towarzyszył szpalery widzów, którzy 
radośnie witali mijających ich gości. 

Po ofi cjalnym „świątecznym 
powitaniu, na polanie wystąpiła 
„Gwardia Gryfa”, która – tańcem, 
z fl agami i szarfami – opowiedziała 
publiczności bajkę. Nie tylko dzie-
ci urzekł „Zimowy koncert Stwora 
Głodomora”. Aktorzy i  ich sym-
patyczne lalki wzbudzały zachwyt 
dzieci i  rodziców. Całość zwieńczy-
ło niesamowite show teatru ognia. 
Adam Mendrala

Oprócz uczty muzycznej i świą-
tecznego nastroju, jego uczestnicy 
poznali „sportową twarz” gminy 
Dopiewo, organizatorów gminnego 
sportu, przedstawicieli klubów, sto-
warzyszeń, fundacji i autorów ini-
cjatyw sportowych, wśród których 
większość to mieszkańcy gminy Do-
piewo. Patronat nad wydarzeniem 
sprawował „Nasz Głos Poznański”. 

Świątecznymi rytmami wchodzą-
cych na widownię witało trio dęte 
„Golden Colective”, które oprawia-
ło także muzycznie całą galę, pierw-
szą część wydarzenia. Wstępem do 
gali był pokaz „Logo Show Mimeze-
is   Art”. Dwoje artystów, wprawio-
nymi w ruch świetlnymi nunczako, 
wyczarowywało przed oczami   wi-
dzów wielobarwne abstrakcyjne ob-
razy,  które zmieniały się w logotypy 
GOSiR-u, „Owocowej Plaży”, „Bie-
gu o Koronę Księżnej Dąbrówki” 

i herb gminy Dopiewo. Zanim głos 
w imieniu samorządu gminy Do-
piewo zabrał wójt – Adrian Napie-
rała, publiczność obejrzała teledysk 
podsumowujący działalność GOSiR 
Dopiewo. O  20-letnim dorobku 
GOSiR Dopiewo opowiedział   dy-
rektor Marcin Napierała. Obydwaj 
podkreślali dynamikę rozwoju gmi-
ny i gminnego sportu w minionym 
20-leciu, zwracając uwagę na spor-
towe potrzeby dynamicznie rozwija-
jącej się wspólnoty samorządowej. 
W 1999 r. mieszkało w gminie Do-
piewo 10 tys. mieszkańców, obecnie 
liczy ona ponad 27 tys. Z gminy 
typowo rolniczej, stała się domem 
wielu migrantów z Poznania, ale 
i z odległych stron Polski. Dbałość 
o te potrzeby znajduje się w kompe-
tencji GOSiR Dopiewo. Nie jest to 
zadanie łatwe w czasach „mody na 
sport”.

Wiele radości, dostarczyło 
pracownikom GOSiR wręczenie 
podziękowań przez władze sa-
morządowe. Otrzymali wszyscy 
pracownicy dopiewskiego GOSi-
R-u. Dyrektor odebrał   ponadto 
okolicznościową rzeźbę, wykonaną 
specjalnie na tę okoliczność przez 
rzeźbiarkę Annę Perek – Sobieraj-
ską. Statuetki otrzymały gminne 
kluby i  organizacje sportowe, wo-
lontariusze, partnerzy, sponsorzy 
i  patroni. Wyróżnienie otrzymał 
także „Nasz Głos Poznański”.

Po części sportowej przyszedł 
czas na muzykę, ale i  tutaj było co 
nieco sportu. Między dekoracjami 
na scenie dwukrotnie zaprezento-
wało się żeńsko – męskie „Duo Stil-
la”. Gimnastycy, mający w dorobku 
występy zagraniczne, zaprezento-
wali układy, które zdawały się prze-
czyć siłom grawitacji i granicom ela-

styczności ciał, przenosząc widzów 
w rejony, gdzie sport spotyka się ze 
sztuką. 

Gwiazdą wieczoru był Mateusz 
Ziółko. Wokaliście udało się porwać 
publiczność – przede wszystkim 
przebojowością, bezpośredniością 
i dowcipem. Wykonał kilka wła-
snych piosenek i sporo coverów, 
nie kryjąc sympatii do repertuaru 
Queen. Artysta dwukrotnie biso-
wał. Podczas koncertu nie zabrakło 
akcentu sportowego w  postaci „We 
are the Champions”. Świąteczną 
kropką nad i  był   polski everygre-
en – „Jest taki dzień” z  repertuaru 
Skaldów.  

Zaproszenie do udziału w wyda-
rzeniu przyjęły dwie parlamenta-
rzystki – senator Jadwiga Rotnic-
ka i  poseł Katarzyna Kretkowska. 
Obecni byli   też wójtowie i  burmi-
strzowie sąsiednich gmin, samo-

rządowcy  z powiatu poznańskiego, 
Poznania, województwa i gmi-
ny Dopiewo. 

Wydarzenie miało formułę otwar-
tą – na widowni mógł zasiąść każdy, 
kto wziął udział w konkursie „Bądź 
GIT z PIT!” – akcji, którą samorząd 
od kilku zachęca mieszkańców lat 
do wskazywania w deklaracji podat-
kowej gminy Dopiewo jako miejsca 
zamieszkania. Dzięki temu co roku 
przybywa do budżetu gminy kilka 
milionów złotych. Można więcej bu-
dować, ale i proponować bogatszą 
ofertę kulturalną, oświatową i spor-
tową. 

Koncert Gwiazdkowy z Galą Sportu
„Koncert Gwiazdkowy Gminy Dopiewo” miał w tym roku wyjątkowy charakter. 

Połączony był z „Galą Sportu z okazji 20-lecia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dopiewie” 
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 NASZ PATRONAT

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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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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12 stycznia, już po raz 16., poznań-
ska impreza zainauguruje sezon 
ślubny 2020! Oferty prawie 300 
wystawców niemal wszystkich ślub-
nych branż, widowiskowe pokazy 
mody ślubnej, występy zespołów 
weselnych, pokazy szkół tańca, 
prezentacje cukierników i wiele in-
nych atrakcji w godz. od 10 do 18 
w pawilonach MTP (wejście od ul. 
Głogowskiej – szklany budynek na 
wprost mostu Dworcowego)! Dla 
wszystkich zwiedzających ten dzień 
może okazać się również wyjątko-
wo szczęśliwy, ponieważ czekają 
na nich wspaniałe nagrody, w tym 
główna – romantyczna wycieczka 
do Rzymu! 

Casting na 
Najpiękniejszą Pannę Młodą
Projekt Najpiękniejsza Panna 

Młoda to konkurs skierowany do 
przyszłych panien młodych. Każda 
edycja rozpoczyna się castingiem na 
Targach Ślubnych, gdzie wspólnie 
z fotografem organizatorzy czekają 
na kandydatki. Ze wszystkich zgło-
szeń zostanie wybrana fi nałowa 10, 
która powalczy o miano Najpięk-
niejszej Panny Młodej podczas Gali 
Finałowej. Przewidywany termin to 
początek marca 2020 r.

„Tniemy kilogramy, 
do wesela się zagoi...”
Podczas najbliżej edycji targów 

premierę będzie miał inny casting, 
tym razem dla obu narzeczonych, 

o nazwie: „Tniemy kilogramy, do 
wesela się zagoi...” Podczas im-
prezy odbywać się będzie pierwsza 
faza castingu do programu, w któ-
rym udział mogą wziąć pary, które 
w roku 2020 planują ślub, i które 
zmagają się z problemem nadwagi 
i otyłości. W metamorfozie zwy-
cięskiej pary uczestniczyć będzie 
również jedna z poznańskich klinik 
dentystycznych, a także wielu in-
nych partnerów.

Nagrody dla narzeczonych 
Hitem będzie nagroda główna 

ufundowana przez organizatora 
– romantyczna wycieczka do Rzy-
mu! 4 dni w Rzymie, przelot, hotel 
i wiele innych atrakcji. Dodatkowo 
czekają na zwiedzających wspa-
niałe nagrody ufundowane przez 
sponsorów, jak np. suknie ślubne, 
biżuteria, pobyty w hotelu, kolacje 
dla dwojga, pakiety foto-video, de-
koracje, zaproszenia, nauka tańca, 
bukiety ślubne itd. Te nagrody mo-
żecie wygrać w organizowanych 
na żywo konkursach. Wystarczy 
zabrać ze sobą telefon komórkowy 
i dodzwonić się jako pierwsza osoba 
pod podany na scenie numer. 

Kilkuset wystawców
Na targach pojawi się ogromna 

oferta restauracji, hoteli, dworów, 
pałaców, sal bankietowych oraz 
innych fi rm zajmujących się cate-
ringiem i obsługą gastronomiczną. 
Najbardziej okazałe będą zapewne 

stoiska prezentujące modę ślubną, 
dodatki i obuwie. W branży foto-
video i multimediów na pewno po-
jawią się nowinki techniczne. Nie-
zwykłe pomysły co roku prezentują 
branże dekoracji, organizacji i kom-
pleksowej obsługi ślubów. Tłumy 
zwiedzających oblegają zawsze sto-
iska z przyciągającą wzrok biżuterią 
i obrączkami. Podobnie jest z fi r-
mami zajmującymi się poligrafi ą, 
w tym zaproszeniami i etykietami. 
Różnorodne rozwiązania z zakresu 

oprawy muzycznej, prezenterów, 
nagłośnienia i oświetlenia to jedna 
z zalet imprezy targowej. Będziecie 
mogli skosztować również smako-
witych delicji z cukierni i piekarni. 
Swoje propozycje pokaże branża 
atrakcji weselnych, fajerwerków 
i pokazów pirotechnicznych. Wiele 
osób będzie zapewne zaintereso-
wanych ofertą szkół tańca. Jednym 
z największych atutów targów bę-
dzie oczywiście prezentacja kilku-
dziesięciu pojazdów ślubnych. 

Program sceniczny
Do wspólnej zabawy na widowi-

skowo zaaranżowanej scenie za-
prosi zwiedzających Olivier Janiak, 
który poprowadzi program sce-
niczny. W jego trakcie odbędą się 
oszałamiające pokazy mody ślubnej 
połączone z prezentacjami biżuterii 
i obuwia ślubnego. Nie zabraknie 
pokazu mody męskiej, a także de-
gustacji pysznego weselnego tortu. 
Program będzie urozmaicony pro-
fesjonalnymi występami taneczny-
mi oraz wysokiej klasy występami 
muzycznymi i wokalnymi. Na ko-
niec odbędzie się fi nał konkursu 
o wycieczkę do Rzymu!

Bilety
Targi odbędą się 12 stycznia 

w godz. 10-18 w Holu Głównym 
MTP oraz Pawilonie 3. 

Bilety można kupić już teraz na 
www.bilety.targi-slubne.pl/ oraz 
w kasach w dniu imprezy (cena: 27 
zł), dzieci do lat 10 – wstęp wolny. 

Organizator: Magazyn Ślubny, 
tel. 668 548 768, targi@magazyn-
slubny.pl. Red

XVI Wielka Poznańska Gala Ślubna
12 stycznia w pawilonach MTP odbędą się największe w Polsce targi w branży 

ślubnej. Imprezę tradycyjnie poprowadzi Olivier Janiak!
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• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy dwuosobowe 
zaproszenia. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

REKLAMAPROMOCJA
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1 grudnia w hali widowiskowo-
sportowej w Stęszewie odbył się 
Drugi Koncert Charytatywny pt. 
„Gramy dla Kacpra Kubiaka”, który 
zgromadził duże grono słuchaczy. 
Mając możliwość wsparcia drugie-
go człowieka w potrzebie, postano-
wili oni otworzyć swoje serca.

Program artystyczny przygo-
towany przez Szkołę Muzyczną 

i Szkołę Tańca „Stara Roszarnia” 
obejmował zróżnicowany repertu-
ar: od utworów muzyki popularnej 
polskiej i zagranicznej, poprzez 
żołnierskie szlagiery po utwory 
tylko instrumentalne. Dodatkową 
niespodziankę stanowiły licytacje: 
fl orystycznego „ogrodu w szkle”, 
wianka adwentowego oraz malar-
skiego pejzażu wrzosowisk.

Muzyczna poetyka, gra świateł 
oraz pozytywna energia bijąca od 
artystów znakomicie udzieliły się 
zgromadzonej publiczności, wpro-
wadzając wzruszający nastrój na za-
kończenie widowiska. Po muzycz-
nej uczcie można było posilić się 
słodkim „małym co nieco”. Zatem 
wieczorna uczta obejmowała zarów-
no coś dla ducha, jak i dla ciała. Red

Grali dla Kacpra
Drugi Koncert Charytatywny „Gramy dla Kacpra Kubiaka” 
odbył się w Stęszewie
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Początek grudnia dla najmłodszych 
jest czasem oczekiwania na Święte-
go Mikołaja. Z tej okazji burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak wraz z radnymi obdarował 
dzieci i młodzież z gminnych pla-

cówek oświatowych słodkimi pre-
zentami. Akcja jest praktykowana 
w stęszewskiej gminie już od wielu 
lat i stanowi też okazję do przepro-
wadzania z uczniami pogadanek 
profi laktycznych. Red

Mikołajki w Stęszewie
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W przedświątecznej atmosferze, 
w Hotelu IBB Andersia w Pozna-
niu, przedsiębiorcy – członkowie 
sześciu czołowych organizacji go-
spodarczych działających w naszym 
regionie: Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału, Polskiej Izby Gospodar-
czej Importerów, Eksporterów i Ko-
operacji, Wielkopolskiej Loży BCC, 
Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Pracodawców RP – 
Wielkopolska oraz Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
spotkali się, aby wspólnie złożyć so-
bie życzenia na nadchodzący świą-
teczny czas oraz nowy 2020 rok.

W imieniu wszystkich organizacji 
gospodarczych Andrzej Łyko – pre-
zes Polskiej Izby Gospodarczej Im-
porterów, Eksporterów i Kooperacji 
uroczyście otworzył spotkanie i po-
witał przybyłych gości. Uroczystość 
swoją obecnością uświetnili: senator 
Adam Szejnfeld, posłowie Rafał Gru-
piński i Bartłomiej Wróblewski, Woj-
ciech Jankowiak – wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego, Ka-
tarzyna Kierzek-Koperska – zastęp-
ca prezydenta miasta Poznania oraz 
liczni przedstawiciele świata dyplo-
macji, nauki, kultury oraz współpra-
cujących organizacji i stowarzyszeń.

Po krótkich przemówieniach sze-
fów sześciu wielkopolskich orga-
nizacji biznesowych – głos zabrali 
politycy i przedstawiciele władz sa-
morządowych, którzy podsumowali 
mijający rok i złożyli wielkopolskim 
przedsiębiorcom serdeczne życze-
nia świąteczno-noworoczne.

Po ofi cjalnej części spotkania 
przy dźwięku kolęd zgromadze-
ni goście składali sobie życzenia. 
W serdecznej atmosferze, padały 
życzenia zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz po-
myślnego roku 2020! 
Karina Plejer

Świąteczne spotkanie wielkopolskich przedsiębiorców
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14 listopada podczas gali Klubu 
Sportowa Polska – miasto i gmina 
Swarzędz zostało wyróżnione tytu-
łem Sportowej Gminy 2019. Bur-
mistrz Tomasz Zwoliński odebrał 
je w imieniu burmistrza Mariana 
Szkudlarka. 

Pasjonatem Sportowej Polski 
został Marcin Madanowski – sekre-

tarz klubu Lider Swarzędz związany 
przede wszystkim z koszykówką od 
prawie 30 lat. Aktywny promotor 
sportu na terenie gminy Swarzędz. 
Laureat nagrody Sportowy Działacz 
Roku 2018 roku Gminy Swarzędz. 
Odznaczony również Brązową Ho-
norową Odznaką Polskiego Związ-
ku Koszykówki. Red

100. rocznicę urodzin świętował 
niedawno Pan Marian Muszyński ze 
Swarzędza. W przeddzień urodzin 
dostojnego Jubilata odwiedził bur-
mistrz Marian Szkudlarek, osobi-
ście przekazując serdeczne życzenia 

wielu dalszych lat w zdrowiu. Bur-
mistrz złożył także Panu Marianowi 
i jego małżonce Pani Genowefi e ży-
czenia z okazji obchodzonej w tym 
roku 65. rocznicy ślubu. Raz jeszcze 
– wszystkiego dobrego! MW

Swarzędz został 
„Sportową Gminą”

100. urodziny!

Inwestycja ta – o nazwie „Budowa 
nawierzchni wraz z odwodnieniem 
w ulicy Dworcowej w Kobylnicy – 
Etap II” – obejmuje budowę kanali-
zacji deszczowej, odcinka kanalizacji 
sanitarnej oraz brakujących przyłą-
czy wodociągowych i do kanalizacji 
sanitarnej, kanalizację teletechnicz-
ną, chodnik, oświetlenie uliczne.

Wykonawcą będzie fi rma Budow-
nictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. 
k., która złożyła w przetargu najko-
rzystniejszą ofertę – niespełna 5,2 
mln zł. Inwestycja powinna być wy-
konana w ciągu 180 dni, a więc do 
połowy przyszłego roku. 

Umowę w tej sprawie burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek pod-
pisał 25 listopada.

Na przebudowę ul. Dworcowej 
w Kobylnicy gmina Swarzędz otrzy-
mała ponad 3,184 mln zł dofi nanso-
wania z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. MW

Przebudowa 
ul. Dworcowej 
Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Dworcowej 
w Kobylnicy (gm. Swarzędz) na prawie kilometrowym odcinku 
od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej 

Umowę dotyczącą ul. Dworcowej podpisał burmistrz Swarzędza Ma-
rian Szkudlarek.

Paweł Bugajny, prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału.
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że 10 grudnia 2019 r.10 grudnia 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
Wójt Gminy Duszniki informuje,

iż został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonych na terenie obrębu Duszniki przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, 
na terenie miejscowości Duszniki oraz na stronie internetowej 
Gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
ul. Sportowa 1 – telefon 61 29 56 530, pokój nr 4. 
Strona internetowa: www.duszniki.eu.

W przygotowaniu jest przetarg na 
budowę zbiornika retencyjnego, któ-
ry powstanie w Jasinie pomiędzy ul. 
Poznańską a drogą dojazdową do 
ETC i Leroy Merlin. Zbiornik ten zo-
stanie wybudowany na rowie C-A tzw. 
Mielcuch. Będzie miał powierzchnię 
0,25 ha i pojemność 1,8 tys. metrów 
sześciennych. Celem inwestycji jest 
zatrzymanie wody podczas inten-
sywnych opadów, co zapobiegnie 
zalewaniu nieruchomości w rejonie 
ulic Jasińskiej i Wiejskiej. Inwestycja 
ma być gotowa w połowie przyszłego 
roku. Gmina Swarzędz złożyła wnio-
sek o dofi nansowanie kosztów budo-
wy ze środków zewnętrznych. MW

Powstanie 
zbiornik 
retencyjny

REKLAMA
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Marcin
Wojtkowiak

Wójt
Gminy Czerwonak

Wojtkowiak

Wójt

Wojciech
Skrzekut

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

j
SkrzekutS

Przeezeeezeezezezzezeezzezzeezzezezezzezezzeewodniczący
Radyddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd  Gminy Czerw

Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia
                                i w Nowym Roku 2020!

Niech magiczny czas Wigilijnego Wieczoru przyniesie 
radość i spokój. Niech każda chwila Świąt Bożego 
Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą

Paweł Adam 
Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

Piotr Goroński 
Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Buk

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących 
spokój i odpoczynek, spełnienia wszelkich marzeń 

w nadchodzącym Nowym Roku 2020, 
wiary, szczęścia i powodzenia

Leszek Nowaczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Na zbliżające się Święta 
 pragniemy złożyć życzenia 

 przeżywania Bożego Narodzenia 
 w zdrowiu, radości i ciepłej 

 rodzinnej atmosferze. 
Zaś rok 2020 niech będzie 

 czasem pokoju oraz realizacji 
 osobistych zamierzeń.

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Z okazji Świąt życzymy Państwu 
i Państwa gościom wiele zdrowia i radości. 
Niech będzie to czas wypełniony gwarem 
rozmów, spontanicznym śmiechem 
i spotkaniami z przyjaciółmi. 

A w 2020 roku niechaj nie opuszcza 
Państwa szczęście, wiara i energia przy 
realizowaniu ambitnych planów. 

Wszystkiego Najlepszego!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy
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Niewiele jest książek, z którymi 
wiąże się tak niezwykła historia jak 
z tą, która będzie miała premierę 16 
grudnia w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu. Zaskakujące jest już 
samo to, że wychodzi ona prawie po 
30 latach od napisania i do tego 14 
lat od śmierci autora, a przy tym jest 
jego debiutem. Przede wszystkim 
jednak „Krzysztof Kolumb – hi-
storia niezwykła” zaskakuje swoją 
treścią i niecodzienną formą. Adam 
Góralski, polski emigrant z Kresów 
do Ameryki, stawia w książce tezę, 
że słynny żeglarz miał polsko-ży-
dowskie korzenie. 

Dzieło Góralskiego odbiega od 
kanonu literatury poświęconej 
wielkim odkryciom geografi cznym. 
Autor nie powtarza encyklopedycz-
nych wiadomości o Kolumbie. Prze-
nosi uwagę z powszechnie znanych 
dokonań wielkiego podróżnika na 
jego motywację do działania, pro-
blemy i sprawy osobiste, wręcz in-
tymne. Skupia uwagę na zagadko-
wych zachowaniach odkrywcy oraz 
pośmiertnym fałszowaniu jego ży-

ciorysu. Przedstawia w epicki spo-
sób średniowieczne realia nie stro-
niąc przy tym od ich brutalności. 
„Krzysztof Kolumb – historia nie-
zwykła” zawiera przy tym ogromny 
zasób interesujących informacji. 
Książka napisana jest przystępnym 
językiem i ma niespotykany charak-
ter – łączy w sobie cechy publikacji 
historycznej z literacką prozą, jest 
po części opowieścią, a po części ga-
wędą, którą dobrze się czyta.

Co niezwykłe, Góralski nigdy nie 
zobaczył swojego dzieła, które było 
ukoronowaniem jego wielkiej życio-
wej pasji w poznawaniu tajemniczej 
przeszłości Kolumba. Z powodu 
choroby stracił bowiem wzrok i całą 
książkę podyktował. Do tego w języ-
ku hiszpańskim, gdyż większą część 
życia spędził w Wenezueli i Hiszpa-
nii. Wręcz trudno sobie wyobrazić 
jak niewidomy, i do sędziwy wie-
kiem człowiek mógł podołać stwo-
rzeniu takiego oryginalnego dzieła . 

Chociaż fabuła książką rozgry-
wa się z dala od Polski, to nie bra-
kuje w niej licznych nawiązań do 
ojczyzny autora, którą opuścił po 
wybuchu II wojny światowej. Są 

w niej także akcenty wielkopolskie, 
poznańskie. Wspomniany jest m.in. 
słynny średniowieczny geograf, 
Jan ze Stobnicy, który był twórcą 
polskich map i rektorem pierwszej 
uczelni wyższej w Poznaniu, Akade-
mii Lubrańskiego.

Podeszły wiek i pogarszający się 
stan zdrowia nie pozwoliły Adamo-
wi Góralskiemu zabiegać o publika-
cję swojego dzieła. Maszynopis tej 

intrygującej książki przez wiele lat 
po śmierci emigranta leżał w szu-
fl adzie jego domu na Wyspach Ka-
naryjskich. To, że ukazuje się teraz 
i do tego w Poznaniu, to skutek 
starań wielkopolskiego dziennika-
rza śledczego i pisarza Krzysztofa 
M. Kaźmierczaka (m.in. laureata 
Nagrody Watergate). Przed laty 
zetknął się on z historią Góralskie-
go, a niedawno dowiedział od jego 
rodziny o książce, której wydanie 
było życiowym, niespełnionym ma-
rzeniem emigranta. Kaźmierczak 
zainicjował też społeczną akcję na 
rzecz bezpłatnego udostępnienia tej 
niezwykłej książki bibliotekom pu-
blicznym (szczegóły na wspieram.
to/kolumb).

Premiera książki Adama Gó-
ralskiego odbędzie się 16 grud-
nia (poniedziałek) o godz. 18.00 
w Bibliotece Raczyńskich – w Ga-
lerii Atanazego (wejście od Al. Mar-
cinkowskiego 23). W spotkaniu 
weźmie udział jedna z córek autora 
publikacji i jej wydawca Krzysz-
tof M. Kaźmierczak. Patronat nad 
książką sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. Red

20 stycznia w poznańskim Teatrze 
Wielkim, w godzinach 19–22, od-
będzie się koncert pt. „Piotr Rubik 
– Najpiękniejsze Polskie Kolędy”. 
Podczas niecodziennego wydarzenia, 
którego organizatorem jest Bartosz 
Śmigaj Live Event, usłyszeć będzie 
można najpiękniejsze polskie kolędy 
w wyjątkowych aranżacjach Piotra 
Rubika z towarzyszeniem solistów, 

orkiestry i chóru. Najpiękniejsze pol-
skie kolędy to zbiór pieśni, które wszy-
scy znamy i kochamy, w niezwykłych 
i charakterystycznych dla Piotra Ru-
bika aranżacjach. Z pewnością wszy-
scy fani twórczości artysty, poczują się 
w Teatrze Wielkim jak w domu i spę-
dzą miłe chwile w rodzinnym gronie.

– Zapraszam Was na wyjątkowy 
koncert, podczas którego zagramy 
najpiękniejsze polskie kolędy. To bę-
dzie wyjątkowy, magiczny wieczór. 

Nie może Was zabraknąć – zachę-
ca do wspólnego kolędowania Piotr 
Rubik. Red

Odkryty po latach debiut nieżyjącego autora

Kolędowanie z Piotrem Rubikiem 

• Adam Góralski (1912–2005) 
był doktorem chemii, absolwen-
tem Politechniki Lwowskiej. 
Podczas II wojny świato-
wej pracował przymusowo 
w Niemczech i trafi ł do obozu 
w Dachau. W 1947 roku emi-
grował do Ameryki Południowej. 
Przez całe życie działał na rzecz 
Polonii. Był miłośnikiem historii 
i popularyzatorem esperanto, 
jednego z dziewięciu języków, 
które biegle znał. W latach 60. 
stracił wzrok.

• Dla naszych Czytelników, 
którzy przyjdą z egzemplarzem 
tego wydania Naszego Głosu 
Poznańskiego na premierę 
w Bibliotece Raczyńskich w Po-
znaniu, książka w specjalnej 
cenie – 25 zł. 
• Premiera: 16 grudnia 2019

O autorze

Dla Czytelników

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

Artyści zapraszają w magiczną 
podróż do nostalgicznego świata 
węgierskiej puszty, poprzecina-
nej gorącą i namiętną wirtuozerią 
skrzypiec oraz w świat orientu, 
muzyki fi lmowej, muzyki świata, 
otwartej improwizacji oraz tanga. 

Tanga w mistrzowskim i wyjątko-
wym wykonaniu zaśpiewa czołowa 
polska artystka – Kayah. Gościem 
specjalnym koncertu będzie Roby 
Lakatos – postać, która nie podda-
je się jakimkolwiek kwalifi kacjom 
– w tej samej chwili jest szalonym 
cygańskim skrzypkiem, uduchowio-
nym klezmerem i perfekcyjnie do-
skonałym wirtuozem, a zaraz potem 
rasowym jazzmanem i kompozyto-
rem. Artysta pochodzi z rodu legen-
darnego króla romskich skrzypków 
Janosa Bihari’ego. Jako 9-latek de-
biutował w roli prymisty w cygań-
skim zespole, by potem ukończyć 

z pierwszą lokatą budapeszteńskie 
Konserwatorium im. Beli Bartoka. 
Wielbił go Yehudi Menuhin. Laka-
tos występuje zarówno z formacją 
Klezmer Karma i śpiewaczką jidysz 
Myriam Fuks, jak i wielką Marthą 
Argerich czy klasycznymi Franz 
Liszt Chamber Orchestra oraz Vieu-
xtemps Quartet. Znają go wszystkie 
najbardziej prestiżowe sale koncer-
towe na trzech kontynentach.

Koncertowi blasku doda bardzo 
ceniona przez Robiego Lakatosa 
wybitna polska skrzypaczka, solist-
ka i kameralista – Anna Wandtke. 
Tytułowa „Skrzypcowa Dusza – 
Violin Soul”, to w głównej mierze 
repertuar debiutanckiej i solowej 
płyty artystki, wydanej ofi cyną 
DUX, do której zaprosiła Robiego 
Lakatosa i innych znakomitych ar-
tystów. 

Wspomnianej dwójce wybitnych 

wirtuozów skrzypiec towarzyszą nie 
mniej znakomici soliści. Na koncer-
towych cymbałach zagra wirtuoz, 
jeden z czołowych węgierskich cym-

balistów młodego pokolenia – Jenő 
Lisztes. Obok niego przy fortepia-
nie zasiądzie wirtuoz, improwizator 
– Kalman Cseki. Na akordeonie za-

gra wszechstronny gdański akorde-
onista, solista – Paweł Zagańczyk. 
Na bandoneonie zagra wybitny i je-
den z niewielu interpretatorów tan-
ga – Piotr Kopietz. Tango zatańczą 
mistrzowie – Anna Iberszer i Piotr 
Woźniak. 

Na kontrabasie zagra i artystycz-
nie poprowadzi koncert znany pol-
skiej publiczności artysta/wirtuoz, 
solista, kameralista, eksperymenta-
tor, założyciel wielu zespołów – Se-
bastian Wypych. Red

Tanga, czaradasze i muzyka świata
27 stycznia o godz. 19 w poznańskiej Sali Ziemi odbędzie się koncert, podczas którego 

wystąpi Kayah. Gościem specjalnym będzie Roby Lakatos! 
 NASZ PATRONAT

• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy dwuosobowe za-
proszenia.
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy dwuosobowe za-
proszenia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety
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Realizatorzy zabiorą widzów w mu-
zyczną podróż, zmierzając do wielu 
niezwykłych miejsc, takich jak wnę-
trza Opery Paryskiej czy gwarnych 
ulic Londynu. Publiczność dotrze 
też do słonecznej Italii czy krajów 
latynoskich, pulsujących szalonym, 
niczym nieskrępowanym rytmem. 
Będzie można zwiedzić Manhattan 
i skąpane w parnej wilgoci miasta 
dalekowschodniej Azji. Wreszcie 
dotrzemy do Polski, wszak w na-
szym kraju miejsc pięknych nie bra-
kuje. 

W programie znajdą nigdy wcze-
śniej nie prezentowane na tej scenie 
piosenki takie jak: „La vie on rose” 
Edith Piaf, „Yesterday” The Be-
atles, „Livin’ la vida loca” Ricky’ego 
Martina czy „Wszystko mi mówi, że 
mnie ktoś pokochał” zespołu Skal-

dowie. Nie zabraknie także hitów 
pochodzących z musicali obecnych 
na stałe w repertuarze Teatru Mu-
zycznego, czyli z „Pippina” oraz 
„Zakonnicy w przebraniu”. 

Dodatkową atrakcją będzie 
prezentacja piosenek z musica-
lu o Ignacym Janie Paderewskim, 
komponowanego specjalnie dla 
Teatru Muzycznego. Premiera 
odbędzie się jesienią 2020 roku. 
Reżyserką koncertów jest Paulina 
Andrzejewska-Damięcka, a kierow-
nikiem muzycznym Piotr Deptuch. 

Na koncerty „The best of…” Te-
atr Muzyczny zaprasza 31 grud-
nia o godz. 16.00 i 20.00, 3 stycz-
nia o godz. 19.00 oraz 4 stycznia 
o godz. 15.00 i 19.00. Ostatnie bile-
ty dostępne są w kasie oraz na www.
teatr-muzyczny.pl. MF

Th e best of… Teatru Muzycznego
W tym roku Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na koncerty sylwestrowo-noworoczne zatytułowane 
„The best of…”
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„Anioł i kobiety”, czyli spektakl 
nieziemski zobaczyć będzie można 
19 stycznia o godz. 16 w Poznaniu 
(Aula Artis). Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”. 

Jeśli myślisz, że to kolejny spek-
takl z płytkim żartem, to jesteś 
w błędzie! One są trzy. Artystki. 
Wszystkie seksowne; każda o innym 
temperamencie, guście i wrażli-
wości. W zaświaty trafi ają razem 
z psem, który niespodziewanie 
wbiega im pod koła samochodu, 
kiedy jadą na kolejną imprezę. 
On, Anioł, jest jeden. Czeka na nie 
w progu zaświatów. To tutaj, w jego 
obecności, zapadnie decyzja, czy 
pójdą do nieba, czy zostaną odesła-
ne na ziemię. 

Akcja spektaklu „Anioł i kobie-
ty”, kontrapunktowana na żywo 
dźwiękiem saksofonu, rozgrywa 
się między czterema postaciami 
w przedsionku nieba i obfi tuje 
w wiele niespodziewanych, nierzad-
ko komicznych, sytuacji. Dialogi 
skrzą dowcipem, są gęste od do-
cinków, ironii i złośliwości, którymi 
aktorzy wzajemnie się przerzucają. 
Odnajdziemy tu także wiele odnie-
sień do spraw i wydarzeń, którymi 
żyjemy na co dzień.

Czy artystki zechcą powrócić 
na ziemię? A pies? Jak potoczą się 
jego losy? To tylko niektóre z pytań, 
które stawia przed nami Agnieszka 
Warchulska, reżyser spektaklu. Jak 
na nie odpowiemy? 

Występują: Maria Pakulnis, Ta-
deusz Chudecki, Agnieszka War-
chulska, Aleksandra Domańska/ 
Viola Arlak, Saksofonista (muzyka 
na żywo), Pies Szaras.

Bilety indywidualne dostępne na 

kupbilecik.pl lub ebilet.pl. Bilety 
grupowe pod numerem telefonu: 
509 728 385. Red

„Anioł i kobiety” w Auli Artis
PATRONAT 

• Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenia. 
Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT
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Każda dyscyplina sportu wymaga 
niemałych nakładów fi nansowych. 
Nie inaczej jest w żużlu. „Czarny 
sport” – nawet na niższym szczeblu 
rozgrywek – pociąga za sobą potrze-
bę utrzymania motocykli przez cały 
sezon na bardzo wysokim poziomie, 
co mnoży koszty, które nie są małe. 
Z pomocą dla drugiej pod względem 
popularności drużyny w Poznaniu 
mogą przyjść sponsorzy. Poznań-
skiemu Stowarzyszeniu Żużla za-
leży tak samo na wsparciu małych 
podmiotów, jak i tych większych. 

Z myślą o tych pierwszych klub 

z Golęcina przygotował bardzo 
atrakcyjne pakiety partnerskie. 

Pakiety sponsorskie już od 250 zł!
Pakiety zostały przygotowane 

w taki sposób, realnie wspomóc po-
znański żużel, ale i nie nadszarpnąć 
zbytnio kieszeni przedsiębiorców. 
Ceny najtańszych zaczynają się od 
zaledwie 250 złotych netto miesięcz-
nie, co – po wielu dotychczasowych 
zgłoszeniach nowych podmiotów, 
chcących wesprzeć rozwój żużla – 
jest odbierane bardzo pozytywnie. 
Rzecz jasna, dla chcących jeszcze 

bardziej rozszerzyć zakres odziały-
wania swojej reklamy przewidziano 
pakiety większe – choć nadal bardzo 
atrakcyjne! 

Zainteresowanych otrzymaniem 
pełnej oferty pakietów partnerskich 
PSŻ Poznań prosi o kontakt na 
adres mailowy: marketing@pszpo-
znan.com.pl. Zachęcamy do współ-
pracy! 

Trwa świąteczna sprzedaż karnetów 
sezonu 2020. To najlepszy prezent! 
Nie ma lepszego prezentu 

gwiazdkowego dla prawdziwego 

kibica „czarnego sportu” w stolicy 
Wielkopolski niż karnet na rundę 
zasadniczą żużlowy sezon 2020 
PSŻ Poznań! Tym bardziej, jeżeli 
jego posiadanie wiąże się z wieloma 
bonusami, między innymi darmo-
wym wejściem na wszystkie przed-
sezonowe sparingi „Skorpionów”, 
czy upustu klubowe gadżety. Naj-
ważniejszy plus jest jednak związa-
ny z korzyścią fi nansową – kupując 
karnet obejmujący pięć spotkań 
rundy, płaci się tylko za cztery me-
cze – jeden pojedynek jest za dar-
mo! 

W okresie przedświątecznym PSŻ 
Poznań zaprasza po karnety do sie-
dziby klubu na stadion POSiR Golę-
cin (pok. nr 4) we wtorek (17 grudnia) 
oraz w czwartek (19 grudnia) w godz. 
15-18. O uruchomieniu sprzedaży in-
ternetowej klub poinformuje kibiców 
za pośrednictwem strony www i me-
diów społecznościowych.

Kup karnet PSŻ Poznań na prezent! 
I Ty możesz zostać partnerem „Skorpionów”! Dołącz do żużlowej rodziny PSŻ 

Poznań! Patronat nad PSŻ Poznań sprawuje „NGP”
 NASZ PATRONAT
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Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Turniej Piłki Nożnej Zasłużonych 
Prezesów Klubów Sportowych od-
był się w hali widowiskowo – spor-
towej w Stęszewie. Rozgrywki były 
dedykowane byłym, zasłużonym 
prezesom klubów sportowych – Syl-
westrowi Dotce, Zenonowi Adam-
kowi, Franciszkowi Oraczowi, 
Piotrowi Szuldzie, Karolowi Waw-
rzyniakowi, Tadeuszowi Pakule 
oraz Markowi Urbaniakowi. 

24 listopada zmierzyły się cztery 
zespoły zrzeszone; LZS Wronczyn, 
Oldboy Lipno Stęszew 2, Spójnia 
Strykowo i Lipno Stęszew. 

Turnieje rozgrywane były w sys-
temie „każdy z każdym”. Najlep-
szym zespołem okazało się Lipno 
Stęszew, drugie miejsce zajęła dru-

żyna Oldboy Lipno Stęszew, trzecie 
Spójnia Strykowo, a czwarte – LZS 
Wronczyn. Najlepszym piłkarzem 
został wybrany Edward Chałupka, 

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

Turniej Prezesów 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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REKLAMA

Biuro sprzedaży mieszkań:
ul. Księżycowa 5/27 
60-281, Poznań

+48 603 650 522

wykonawca inwestycji:

życzy JAKON

www.kornicka.pl

Na poznańskich i podpoznańskich 
budowach prace wre. Jesienna aura 
nie zmieniła ustalonych harmono-
gramów. Prace na nowych inwesty-
cjach, kontynuacjach już rozpoczę-
tych budów czy fi nalizacjach osiedli 
przebiegają płynnie. 

Nowości deweloperów
O tym, że na rynku pierwotnym 

panuje niezmiennie dobra koniunk-
tura każdy wie. Pozytywne wibracje, 
a więc niesłabnące zapotrzebowanie 
na nowe mieszkania przekładają się 
bezpośrednio na starty nowych pro-
jektów. 

W minionych dniach nastąpiła na 
przykład oczekiwana premiera in-
westycji mieszkaniowej Jeleniogór-
ska 4 realizowanej na poznańskim 
Grunwaldzie przez fi rmę Jakon. 

– Po sukcesie sprzedażowym 

inwestycji „Księżycowa” bardzo 
cieszymy się, że wrócimy w ten re-
jon Poznania – mówi opiekun in-
westycji Beata Borkowska. – Nasza 
nowość Jeleniogórska 4 to projekt 
mieszkaniowy, który łączy w so-
bie wygodę mieszkania w mieście 
z bliskością terenów zielonych tj. 
Lasek Marceliński, czy miejsc spor-
tu i rekreacji. Ogromnym atutem 
inwestycji jest jej lokalizacja z wy-
godną komunikacją miejską, a tak-
że wykończenie części wspólnych 
z dbałością o każdy detal.

W czterech budynkach zaplano-
wano 154 mieszkania o powierzch-
niach od 37 m2 do 100 m2. 

– Dla najmłodszych przewidu-
jemy bezpieczny plac zabaw, a dla 
nieco starszych zewnętrzną siłow-
nię – dodaje Beata Borkowska. – 
Zapewniamy szeroki wybór dużych 

metraży na ostatniej kondygnacji, 
dzięki czemu osoby poszukujące 
komfortowego lokum znajdą u nas 
mieszkanie dla siebie. 

Więcej na www.jeleniogorska4.
pl.

„Kup mieszkanie i odbierz świą-
teczny prezent” – to hasło z kolei 
promocji grudniowej w Nickel 
Development (szczegóły oferty 
u sprzedawców – tel. 506 175 176). 

Inwestycje w sprzedaży: 
• ST_ART Piątkowo – to 15-pię-

trowy wieżowiec zlokalizowany na 
poznańskim Piątkowie. W ofercie 
znajdują się mieszkania 1-4 poko-
jowe o pow. 34-92 m², z balkonami 
i loggiami.

• Osiedle Księżnej Dąbrówki – to 
budowane od 19 lat osiedle w Dą-
brówce pod Poznaniem. Zbrojowa 
– zabudowa wielorodzinna, miesz-

kania 2-4 pokojowe o pow. 50-85 
m² z ogrodami, tarasami i balko-
nami. Gościniec – zabudowa bliź-
niacza – domy 5-pokojowe o pow. 
114-120 m² z garażami, ogrodami 
i tarasami.

• Apartamenty Koło Brzegu – wa-
kacyjne apartamenty w Kołobrzegu 
– Podczelu. Oferowane są 1-2 po-
kojowe apartamenty, wykończone 
i wyposażone w meble i sprzęt AGD.

10.000 zł promocji na wybrane 

lokale proponuje z kolei Linea na 
os. Dąbrówka – Leśna Polana w Do-
piewcu. Więcej na www.dabrowka.
com.pl.

W Poznaniu i okolicy
Agrobex z kolei niedawno za-

powiedział start nowego projektu 
Kleszczewo Park. 9 budynków z 416 
mieszkaniami. Dla zainteresowa-
nych zostaną dodatkowo przygoto-
wane miejsca postojowe, komórki 
lokatorskie, a także lokale usługo-
we. 

– Kleszczewo Park to nowocze-
sne osiedle w zabudowie wielo-
rodzinnej. Zgodnie z założonym 
harmonogramem pierwsze prace 
rozpoczniemy jeszcze bieżącego 
roku – podkreśla Lucyna Jarczyń-
ska, dyrektor ds. sprzedaży i marke-
tingu fi rmy Agrobex. 

Deweloperzy nie zwalniają tempa 
Grudzień w branży deweloperskiej, mimo zmiennej aury, to czas, w którym nie dzieje się mniej, niż 
w okresie letnim. Na rynek trafi ają nowe projekty, budowy startują lub zbliżają się do fi niszu. Końcówka 
roku dla rynku nieruchomości w Poznaniu i okolicy jest pracowitym czasem

Jeleniogórska 4 
to premierowa 
inwestycja Jakona 
na poznańskim 
Grunwaldzie

INWESTYCJE
W POZNANIU I POWIECIE

D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y
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Z nowym projektem wystartowa-
ła również grupa Quadro Develop-
ment. Piątkowska 103 to budynek 
realizowany na poznańskich Wi-
niarach. Docelowo będzie liczył 42 
mieszkania o powierzchni od 27 do 
72 mkw. 

– W listopadzie planujemy przy-
stąpienie do pierwszych prac po-
rządkowych i  zaczniemy wykopy 
pod fundamenty – mówi Marek 
Smogór, zarządu inwestora reali-
zującego projekt Piątkowska 103. 
Na północy Poznania nowością jest 
Śródka OdNowa 2 – kontynuacja 
projektu Śródka OdNowa. Przy uli-
cy Bernata rozpoczęła się budowa 
czterokondygnacyjnego budynku 
z 83 mieszkaniami. Obecnie wy-
lewane są fundamenty i  stawiane 
pierwsze ściany hali garażowej. Na-
tomiast Sky Investments rozpoczął 

kolejny etap Rodzinnych Podolan. 
Generalny wykonawca wytyczył już 
teren pod nowe domy szeregowe 
z ogrodami. 

– W budynku E przygotowuje-
my się do wylania fundamentów, 
zaś w szeregu G przygotowujemy 
teren. Powstanie tu 18 domów o po-
wierzchni 91 mkw – mówi Agniesz-
ka Jałoszyńska, dyrektor ds. sprze-
daży i marketingu w fi rmie Sky 
Investments. Pod koniec września 
premierę miała też inwestycja Nowy 
Jasin. Greenbud Development, od-
powiedzialny za realizację projektu 
oczyścił już teren działki. Na inwe-
stycji trwają prace związane z fun-
damentami. 

Praca wre 
Grudzień w Poznaniu i okolicy 

to także kontynuacja już rozpoczę-

tych prac. Miasto jest stałym pla-
cem budowy. Na Winiarach, przy 
Leonarda 8 powstaje kameralny, 
wielorodzinny projekt, który wła-
śnie osiąga poziom parteru. Spo-
ro buduje również się na Nowych 
Ogrodach. Tutaj w realizacji są dwa 
etapy. Na czwartym trwają ostat-
nie prace wewnątrz budynku oraz 
aranżacja zieleni wokół, na piątym 
wzniesiono już pierwsze pięto, 
a budynek pnie się w górę. Do koń-
ca listopada w budynku A Enklawy 
Winogrady zostanie zakończona 
stolarka okienna oraz częściowo 
prace tynkarskie wewnątrz miesz-
kań. Inwestor równocześnie reali-
zuje pozostałe etapy. I tak, w  bu-
dynku B wykonawcy przystępują do 
prac nad stropami piętra, zaś w bu-
dynku C wykonano ściany trzeciego 
piętra. W podpoznańskim Zalase-

wie, na Zalasewo Park prace są na 
podobnym etapie zaawansowania. 
KM Building przygotowuje ściany 
działowe na parterze i jednocze-
śnie stawia mury kolejnych pięter. 
Zgodnie z planami pierwsze klucze 
nowym mieszkańcom zostaną prze-
kazane pod koniec przyszłego roku. 
Przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu 
w ósmym budynku na osiedlu Re-
duta Nowe Podolany dobiega końca 
montaż stolarki okiennej, pokrycia 
dachowego i  równocześnie rozpo-
częły się prace tynkarskie oraz ele-
wacyjne.

Finalizacje projektów 
Na styku między Górczynem 

a Grunwaldem ku końcowi zmierza 
budowa Sielskiej 14. Trwają prace 
wewnątrz inwestycji, pojawiły się 
instalacje i wkrótce rozpoczną się 

prace tynkarskie. Pierwsze odbiory 
odbędą się w I kwartale 2020 roku. 
Natomiast jeszcze w tym roku domy 
przekaże More Place. W ramach 
I etapu Osiedla Przy Jeziorach 12 
domów jest niemalże ukończonych. 

– Budynki zostały ocieplone 
i trwa tynkowane kilku ostatnich 
domów. Zajmujemy się drobnymi 
pracami montażowymi oraz malo-
waniem elewacji – zaznacza Tomasz 
Pietrzyński z fi rmy More Place. 

Coraz większą popularność zy-
skuje Murowana Goślina, gdzie bu-
duje m.in. Linea. 
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Sylwia 
Dorosceac
kontakt@naszglospoznanski.pl

Inwestycja Jeleniogórska 4 w Poznaniu. Osiedle Księżnej Dąbrówki.
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Branża budowlana wciąż ewoluuje. 
Powstają nowe rozwiązania, które 
pomagają w obniżaniu kosztów bu-
dowy, a to przekłada się na korzyst-
niejsze ceny u deweloperów. To jed-
nak nie wszystko – nieruchomość 
trzeba później utrzymać. Na szczę-
ście fi rmy takie jak Linea Deweloper 
myślą przyszłościowo, sięgając przy 
projektowaniu domów po optymal-
ne rozwiązania. Sprawdź jakie!

W ofercie Linea Deweloper moż-
na znaleźć wachlarz możliwości – od 
kawalerek i mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych o różnych metra-
żach, po przestrzenne, wolnostojące 
domy z ogrodami. W drodze zmian 
i słuchaniu potrzeb klientów, na osie-
dlu w Dopiewcu niebawem pojawią 
się zupełnie nowe typy mieszkań.

OPTI-malne pod wieloma względami
Linea Deweloper działa na po-

znańskim rynku nieruchomości 
od 18 lat. Tysiące zrealizowanych 
projektów i obsłużonych klientów 
pozwoliło lepiej poznawać potrze-
by, dostosowując się pod zmienia-
jące się trendy. Jednym z nich jest 
optymalizacja kosztów utrzymania 
mieszkań.

Stąd w najnowszym typie nieru-
chomości pojawiło się rozwiąza-
nie mechanicznego wspomagania 

wentylacji, co pozwala zmniejszyć 
użytkownikom utraty ciepła. Takie 
rozwiązanie nie tylko korzystnie 
wpływa na środowisko, ale skutecz-
nie obniża rachunki eksploatacyjne 
ogrzewania domu.

Jeden segment – wiele możliwości
OPTI jest ewolucją siostrzane-

go projektu z oferty dewelopera 

– FORMY. Architekci pozostali 
przy wspólnym wejściu do czterech 
mieszkań, łącząc je także kotłem, 
który jednocześnie zasila wszystkie 
z nich. Wydajniejszy, mniej awaryj-
ny i stale użytkowany – to zmniejsza 
ryzyko nieprzewidzianych proble-
mów związanych z nieużywaniem 
pieca w okresie urlopowym.

Każde mieszkanie z segmentu 

składa się z dwóch poziomów – stre-
fa dzienna znajduje się na parterze, 
a część sypialna na piętrze. Archi-
tekci sprytnie wykorzystali każdy 
dostępny metr kwadratowy, aby na 
powierzchni znalazły się dwie ła-
zienki, otwarta kuchnia i przestron-
ne pomieszczenia. Do dyspozycji 
właścicieli pozostaje także prywatny 
ogród. Linea Deweloper w OPTI 

połączył wszystkie zalety domów 
z ceną mieszkania. Całkiem przy-
jemnie, prawda?

Poznaj standardy dewelopera
Dla kogo oferowane są mieszka-

nia OPTI? Dla rozrastających się 
rodzin, par szukających przestrzeni 
oraz dla wszystkich tych, którzy ce-
nią sobie wygodę, spokój i oczekują 
funkcjonalności w korzystnej cenie. 
Do wyboru są 3– oraz 4-pokojowe 
lokale o powierzchni 70 oraz 83 m2 
z ogrodami.

Poza samym adresem, kupując 
nieruchomość na osiedlu Leśna 
Polana w Dopiewcu, kupuje się styl 
życia. Siła miastotwórcza dotknęła 
to miejsce, a efektem jest rozbudo-
wana infrastruktura, wybrukowane 
drogi osiedlowe, powstający sklep 
osiedlowy, przedszkole oraz liczne 
ścieżki rowerowe. Nie zapominajmy 
też o dostępie do natury. Czy potrze-
bujesz czegoś więcej? Sprawdź, być 
może Linea Deweloper jest w stanie 
to zapewnić. Red

Nowość w ofercie – OPTI 
Optymalne mieszkania z ogrodem od dewelopera Linea już wkrótce w sprzedaży!

Dąbrówka, ul. Platanowa 2,
62-070 Dopiewo
www.linea.com.pl 

LINEA Sp. z.o.o.
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