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!

PIOTR CUGOWSKI
AKUSTYCZNIE
Wyjątkowy koncert Piotra Cugowskiego w wersji akustycznej z utworami
z nowej płyty „40” odbędzie się 7 lutego o godz. 19 w poznańskiej Sali Ziemi.
Dla Czytelników mamy trzy dwuosobowe zaproszenia! Więcej na STR. 14
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. MICHAŁ PAŃSZCZYK

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, POBIEDZISKA, PUSZCZYKOWO, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Premiera Księgi Dżungli STR. 14

FOT. M. KORDULA
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TEMAT NUMERU

Parkowanie w centrum podrożeje
Śródmiejska strefa płatnego parkowania, abonament mieszkańca tylko dla osób zameldowanych
i płacących podatki w Poznaniu – to tylko niektóre zmiany planowane w streﬁe płatnego parkowania
W Poznaniu z roku na rok wzrasta
liczba zarejestrowanych samochodów. W 2018 r. było ich 389 tysięcy,
co daje 725 aut na 1000 mieszkańców. Do tego należy doliczyć ponad
170 tysięcy pojazdów, które codziennie wjeżdżają do miasta spoza
jego granic. To powoduje, że poruszanie się po mieście staje się coraz
trudniejsze. Odczuwają to również
mieszkańcy śródmieścia, do którego wiele osób ciągle jeszcze wjeżdża
samochodem i szuka miejsca parkingowego.
Miasto podejmuje szereg działań, które mają zachęcić do zmiany
zachowań komunikacyjnych. Takie
możliwości daje nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Pozwala
wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania
poprzez wyznaczenie śródmiejskiej
strefy płatnego parkowania, która
umożliwia urealnienie stawki za
postój pojazdów oraz wprowadzić
opłaty również w weekendy. Opłaty, które od wielu lat pozostawały
na stałym, niskim poziomie można
obecnie zwiększyć maksymalnie do
0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 11,70 zł za pierwszą
REKLAMA

godzinę parkowania i nawet 16,80
zł za trzecią.
Działająca w Poznaniu od 1993
roku strefa płatnego parkowania
obejmuje dziś teren osiedla Stare
Miasto, Jeżyce oraz fragment św.
Łazarza w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strefa podzielona jest na trzy podstrefy
cenowe: A – czerwoną, B – żółtą i C
– zieloną, a opłata za pierwszą godzinę postoju wynosi odpowiednio
3; 2,8 i 2,0 zł.
ZDM proponuje wprowadzić
w SPP następujące zmiany, które
miałyby obowiązywać od 1 kwietnia:

Śródmiejska SPP
Miałaby objąć obszar Starego Miasta i Jeżyc (do ul. Polnej). Proponowany termin jej uruchomienia to 1
kwietnia na obszarze Starego Miasta
i 1 czerwca na Jeżycach. ŚSPP funkcjonowałaby od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 oraz w soboty w godz.
8-18. Za pozostawienie pojazdu na
Starym Mieście kierowcy musieliby
zapłacić 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4
zł za drugą, a 7,9 zł za trzecią.
Na Jeżycach opłata byłaby niższa:
5 zł, 6 zł i 6,9 zł.

Abonament po nowemu
Abonament mieszkańca, uprawniający do parkowania w wybranym sektorze strefy na preferencyjnych warunkach, będą mogły
zakupić tylko osoby zameldowane
na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacące podatki w Poznaniu. Zmiany
dotyczą również wysokości opłat
za abonament. Od kilkunastu lat
koszt abonamentu utrzymywał się
na poziomie 10 zł miesięcznie. Po
zmianie uchwały jego cena miałaby
wynosić 30 zł. Mieszkańcy, którzy
wykupią abonament na 12 miesięcy z góry, otrzymają jeden miesiąc
gratis. Nie zmieni się wysokość
abonamentu mieszkańca na kolejny pojazd – będzie wynosić 150 zł
miesięcznie.
Wysokość abonamentu dla osób
z niepełnosprawnością nie zmieni
się (5 zł/miesiąc), ale będą mogły go
zakupić tylko osoby zameldowane
i płacące podatki w Poznaniu i tylko
na jeden samochód.

Stawki za parkowanie w SPP
Wprowadzenie
śródmiejskiej
strefy będzie się wiązało z ujed-

noliceniem stawki za parkowanie
w pozostałych obszarach działania
strefy. Na Jeżycach oraz po rozszerzeniu strefy na Wildzie i Łazarzu stawka za pierwszą godzinę
wyniesie 3,5 zł. Kolejne godziny
będą kosztowały odpowiednio 4,2
zł i 4,9 zł.

Koperty komercyjne
Pozostanie możliwość wykupu
koperty komercyjnej na cały miesiąc
(na całą dobę). Cena takiej koperty
będzie różniła się w zależności od
lokalizacji. W ŚSPP w centrum wyniesie 1200 zł, w ŚSPP na Jeżycach
1000 zł, a na pozostałym obszarze
strefy pozostanie w dotychczasowej
wysokości – 800 zł.

Podmioty gospodarcze w SPP
Osoby prowadzące działalność
gospodarczą i posiadające tytuł
prawny do lokalu w streﬁe będą mogły wykupić abonament na 25 dni
z upustem aż 50%. Do tej pory boniﬁkata wynosiła tylko 25%.
Zaproponowane powyżej zmiany zwiększą dostępność miejsc
parkingowych, zwłaszcza dla osób
mieszkających w streﬁe. Pozytyw-

nie wpłyną na konkurencyjność
transportu zbiorowego, poprawią jakość przestrzeni i powietrza
w centrum Poznania i w efekcie
jakość życia mieszkańców śródmieścia. Śródmiejska strefa płatnego
parkowania pozwoli ograniczyć
liczbę samochodów wjeżdżających
do centrum miasta, które jest bardzo dobrze skomunikowane. Infrastruktura pozwala poruszać się
sprawnie komunikacją publiczną
– przez centrum przejeżdża większość linii tramwajowych i ponad
10 linii autobusowych. Proponowane rozwiązania powinny również
w pozytywny sposób oddziaływać
na wykorzystanie parkingów buforowych, kubaturowych i opłacalność inwestowania w nowe obiekty
przez podmioty prywatne, publiczne lub w trybie PPP.
Większość zmian miałyby obowiązywać od 1 kwietnia (od 1 czerwca ŚSPP na Jeżycach).
W jakim ostatecznie zakresie
zmieni się poznańska strefa płatnego parkowania zadecydują radni
podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania, która odbędzie się 21
stycznia. Red
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Nagroda Starosty Poznańskiego

FOT. JAKUB KACZMARCZYK

Fabryka mebli biurowych z Komornik, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych oraz
prezes spółdzielni „Rolnik” otrzymali wyróżnienia na gali w Starostwie Powiatowym

Kapituła konkursu doceniła ich
działalność na polach przedsiębiorczości, aktywności społecznej czy
inicjatyw obywatelskich. Tradycyjne
spotkanie noworoczne było okazją
do wręczenia statuetek wyróżnionym oraz przekazania wszystkim
zgromadzonym życzeń na kolejnych
dwanaście miesięcy.
W kategorii inicjatywy obywatelskie statuetka traﬁła do Grażyny

Manikowskiej-Krawiec,
społeczniczki, pomysłodawczyni i współtwórczyni Spółdzielczej Izby Pamięci w Pobiedziskach. Kobieta
twórcza, organizatorka m.in. spotkań historycznych „Ludzie zwyczajni, a jednak nadzwyczajni”, od lat
jest oddana sprawom lokalnym. Na
co dzień prezesuje Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Pobiedziskach.

– Ta nagroda pokazuje, że nasze
działania są dostrzegane, a to motywuje do podejmowania dalszych
wyzwań. Cieszę, się że powiat poznański stwarza warunki nie tylko do
rozwoju przedsiębiorstw, ale także
sprzyja społecznikom – mówił Roman Błaszak, prezes MARO.
Z kolei Stowarzyszenie ROKTAR
otrzymało wyróżnienie w kategorii
organizacje pozarządowe. Stowa-

Drugim laureatem nagrody jest
ﬁrma MARO z Komornik, producent mebli biurowych, który duży
nacisk kładzie na odpowiedzialność
społeczną. Od kilku lat pomaga organizacjom charytatywnym, ośrodkom pomocy, pobliskim szkołom czy
przedszkolom. Współpracuje z fundacjami, wspiera wychowanków domów dziecka oraz lokalne inicjatywy
społeczne, kulturalne, jak i sportowe.

rzyszenie, które od 11 lat działa
na terenie Rokietnicy i Tarnowa
Podgórnego, założyli rodzice osób
niepełnosprawnych. Dziś może ono
pochwalić się nowoczesną siedzibą
WTZ-ów z licznymi pracowniami.
Prowadzona w warsztatach rehabilitacja społeczna ma na celu naukę
codziennych czynności oraz rozwijanie zaradności osobistej podopiecznych. KG

Tegoroczny budżet powiatu poznańskiego to ponad 400 mln zł. Niezmiennie najwięcej, bo prawie 128
milionów złotych, samorząd chce
zainwestować w drogi i transport.
Na drugim miejscu jest oświata z 90
mln zł wydatków. W nowym roku nie
będzie też oszczędności na polityce
społecznej i ochronie zdrowia oraz
wsparciu rodzin, na które w budżecie
zagwarantowano ponad 50 milionów
złotych. Znalazły się również pieniądze na walkę ze smogiem i ochronę
zabytków, a także na bezpieczeństwo. Niestety, trzeba będzie też oddać sporo pieniędzy do budżetu państwa. Tak zwany podatek janosikowy
wynosi tym razem 38,3 miliona zł.
– Budżet powiatu poznańskiego
jest zbilansowany, zrównoważony
a także zaspokaja potrzeby mieszkańców pod względem edukacyjnym, opieki zdrowotnej oraz pod
kątem dbałości o rodzinę, a także
bezpieczeństwo – powiedział Jan
Grabkowski, starosta poznański. –
I przede wszystkim jest dostosowany do sytuacji ﬁnansowej, w jakiej
znajdują się dziś samorządy w naszym kraju.

WIZUALIZACJA PIM

Najwięcej powiat przeznaczy na drogi i oświatę

Węzeł przesiadkowy na granicy Poznania i gminy Komorniki.
W 2020 roku powiat wyda po
2 miliony złotych na tunele w ulicy
Grunwaldzkiej (Plewiska/Poznań)
oraz w Kostrzynie. 2,5 mln złotych przeznaczy na nowy wiadukt
PKP w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej
w Murowanej Goślinie, a 200 tys.
złotych na powstanie tunelu w Kobylnicy. Budowane będą też węzły
przesiadkowe w Gułtowach, Buku
i Stęszewie. Z kolei ulica Poznańska

w Koziegłowach, drogi Pobiedziska–Iwno, Lusówko–Więckowice
oraz Więckowice–Dopiewo zostaną zmodernizowane. W tym roku
powiat planuje przebudować i wyremontować w sumie 34 km dróg
powiatowych oraz zbudować ponad
20 km ścieżek rowerowych wzdłuż
powiatówek.
– Od lat kładziemy nacisk na
rozwój struktury komunikacyjnej.

Z roku na rok w powiecie przybywa mieszkańców i dlatego inwestycje w infrastrukturę drogową są
dla nas priorytetowe. Zaczynamy,
wraz z miastem i gminą Komorniki,
budowę tak ważnego węzła Grunwaldzka. Ponadto już na dniach podejmiemy szczegółowe rozmowy na
temat tunelu w Kobylnicy – mówił
Jan Grabkowski.
Tradycyjnie trzeba dołożyć sporo
pieniędzy na oświatę. Subwencja
rządowa w 2020 roku ma być na
poziomie 58,9 mln złotych, podczas
gdy same wynagrodzenia wynoszą
64 mln zł. Łącznie edukacja kosztuje powiat 90 mln zł, z tego aż 80
mln zł wydanych zostanie na prowadzenie szkół. Z pozostałych pieniędzy sﬁnansowane zostaną m.in.
projekty edukacyjne, dokumentacje
na przebudowę ZS w Kórniku czy
internatu przy ZS w Rokietnicy,
budowa boisk oraz doskonalenie
nauczycieli i ich szkolenia.
Aż 50 milionów złotych powiat
chce wydać na szeroko rozumianą politykę społeczną. W budżecie zaplanowano 10,9 miliona zł m.in. na DPS
w Lisówkach czy Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie. Finansowane będą
rodziny zastępcze, WTZ, turnusy
rehabilitacyjne, dom dziecka w Kórniku-Bninie, dom rodzinny w Swarzędzu. Aż 16 mln zł pochłonie działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
który obsługuje i powiat, i Poznań.
Nadal prowadzone będą też proﬁlaktyczne programy zdrowotne, w zakresie szczepień przeciwko grypie czy
HPV. W trosce o czyste środowisko
zarezerwowano również ponad 1 mln
zł na wymianę starych pieców oraz likwidację wyrobów azbestowych.
W budżecie nie zabraknie pieniędzy na bezpieczeństwo. Choć
nie jest to zadanie własne powiatu,
3,3 mln zł traﬁ między innymi na
wsparcie remontów komisariatów
w Buku i Mosinie, a także zakup
nowych radiowozów czy modernizacje powiatowego ośrodka OSP
w Bolechowie i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na Krzesinach. O ponad 2 miliony złotych więcej – bo aż
prawie 4 mln zł wydanych zostanie
na prace rewitalizacyjne ratujące
od zapomnienia powiatowe zabytki
oraz kościół Franciszkanów w Poznaniu. KG
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GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Tarnowo muzyczne powitało rok!
Koncert Noworoczny, który odbył się 11 stycznia w Tarnowie Podgórnym (a zwłaszcza jego pierwsza część –
Gala „Aktywni Lokalnie”) był podróżą w czasie. Wszystko z okazji 30-lecia samorządu gminnego, które
przypada w tym roku

Wieczór muzycznie otworzyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Tarnowo Podgórne.
tywy były właściwie ukierunkowane
i zharmonizowane. A temu właśnie
ma służyć samorząd.”
Potem ogłoszono tegorocznych
laureatów tytułu Aktywny Lokalnie.
W tym roku wójt Tadeusz Czajka
postanowił uhonorować osoby zaangażowane w działalność społeczną od
początków samorządności w gminie
Tarnowo Podgórne. Wyróżnieni zostali: Zdzisława Piszczyńska z Lusówka, Janusz Zarzyński z Przeźmierowa
oraz Edward Sobański z Tarnowa
Podgórnego. Więcej o laureatach czytaj na www.naszglospoznanski.pl.
Na zakończenie gali wójt Tadeusz
Czajka wzniósł toast za pomyślność
mieszkańców i gminy.
Druga część Koncertu nosiła tytuł
„Nasza orkiestra – nasi soliści”. Dla
licznie zgromadzonej publiczności
zaśpiewali Gabrysia i Kamil Marszałowie, Julia Gąska Julia Mróz
i wokaliści ze Studia Piosenki, działającego przy GOK SEZAM pod
kierunkiem Ady Mańczak-Rogoży,
a muzycznie zaprezentowali się Antoni Woźniak, Daniel Kobielski, Mateusz Osowski, Gabriela Piotrowska
i Natasza Zagórska. Zwieńczeniem
Koncertu był Marsz Radeckiego,
w którym ponownie podziwiać można było mażoretki. ARz

Edward Sobański.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wieczór muzycznie otworzyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Tarnowo Podgórne pod dyrekcją
Pawła Joksa, w towarzystwie mażoretek, przygotowanych przez Gabrielę Drewniak.
Gości powitał wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. Powiedział, że efektem lokalnych działań
na rzecz budowania społeczeństwa
obywatelskiego jest liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w tej gminie – aż 161 (45
z nich otrzymuje gminne wsparcie
w ramach Programu Współpracy!).
Wójt przedstawił również osoby
kierujące jednostkami i spółkami
samorządowymi oraz instytucjami kultury, podkreślając, że działalność tych podmiotów podnosi
komfort życia w gminie, tworzy
możliwości rozwoju osobistych pasji i zainteresowań oraz wzmacnia
lokalną wspólnotę. Na zakończenie
swojego przemówienia przytoczył
słowa śp. prof. Jerzego Regulskiego: „w Polsce samorządność może
odnosić szczególne sukcesy. Jesteśmy bowiem społeczeństwem pełnym inicjatywy i zdolnym do zrywu
i wysiłku. Trzeba tylko pozbyć się
bierności odziedziczonej po PRL
-u i stworzyć warunki, aby te inicja-

Zdzisława Piszczyńska.

Janusz Zarzyński.

Uroczyste obchody dla uczczenia
101. Rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego od wielu lat w Lusowie (gm. Tarnowo Podgórne) organizuje Towarzystwo Pamięci
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego (w tym roku to stowarzyszenie obchodzi swoje 25-lecie istnienia!). Dzięki inicjatywie biegaczki
Jolanty Witczak, mieszkanki Lusowa, w nocy 28/ 29 grudnia odbył
się I Bieg/Nordic Walking Pamięci
Generała Dowbora Muśnickiego –
bieg w zimowych warunkach, które
przypominałby społeczeństwu o akcie bohaterskiego zrywu z 1918 r.

FOT. ANNA STROJNA

Biegiem i marszem – ku chwale Powstańcom Wlkp.
Organizatorami
wydarzenia,
oprócz pomysłodawczyni Jolanty
Witczak, była Rada Sołecka i OSP
Lusowo przy wsparciu rodzin, przyjaciół i sponsorów. Chociaż na przygotowanie wydarzenia był niespełna
miesiąc, to wysoki poziom i profesjonalizm organizatorów budził
uznanie uczestników, wśród których byli także biegacze z Gdańska,
Opola, Warszawy, Gdyni, osoby cenione w świecie biegowym.
Zanim zawodnicy ruszyli na trasę, udali się na lusowski cmentarz,
gdzie w asyście harcerzy z pochodniami, strażaków, z gospodarzem

gminy Tarnowo Podgórne – wójtem
Tadeuszem Czajką złożyli kwiaty,
oddając hołd Bohaterom Powstania
Wielkopolskiego i jego przywódcy
Dowborowi Muśnickiemu. Był to
wzruszający moment.
Potem na linii startu stanęło 85
osób: 64 biegaczy i 21 kijkarzy. Dystans 101 km ukończyło 13 osób,
w tym 4 panie i 9 panów (oczywiście w tym gronie Jolanta Witczak),
a ultramaraton (dystans powyżej 50
km) przebiegło 24 uczestników,
Trasa biegu przebiegała bardzo
malowniczo w Obszarze Chronionego Krajobrazu, który obejmuje

Jezioro Lusowskie i rynnę rzeki
Samy. W nocy, w tej przestrzeni
zawodnicy wyglądali jak robaczki
świętojańskie.
– Serdecznie gratuluję organizatorom – jestem pod wrażeniem
państwa inicjatywy i zaangażowania – powiedział wójt Tadeusz Czajka. – Mam nadzieję, że bieg stanie
się wydarzeniem cyklicznym. Ważne rocznice patriotyczne możemy
świętować na sportowo – uważam,
że to pomaga zachować pamięć
o bohaterach, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
Krystyna Semba
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XX Powiatowe Kolędowanie odbyło się 18 stycznia
w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku

Zaśpiewała znana z telewizyjnych
programów Mam Talent i X Factor Marta Podulka.
Licznie zgromadzona publiczność
mogła usłyszeć piękne kolędy, pastorałki oraz utwory o nastroju bożonarodzeniowym przygotowane
w różnych aranżacjach. Gospodarzami wydarzenia byli: proboszcz
bukowskiej paraﬁi ks. infułat Andrzej Szczepaniak, burmistrz Buku
Paweł Adam oraz wicestarosta Tomasz Łubiński.
– Jest mi niezmiernie miło, że państwo przyjęli zaproszenie na to przepiękne wydarzenie. Życzę artystom
udanego występu, a odbiorcom niezapomnianych wrażeń – powiedział
burmistrz Paweł Adam.
– W imieniu starosty Jana Grabkowskiego chciałem podziękować
księdzu proboszczowi oraz burmistrzowi za współorganizację. Proszę
przekazać podziękowania również
księdzu Stanisławskiemu i arcybiskupowi za patronat – stwierdził
wicestarosta Tomasz Łubiński.
– Radość wielka, kiedy świątynia

FOT. ZUZANNA SKIBIŃSKA

praszamy do udziału w przetargach,
które odbędą się 13 lutego 2020 roku
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 61 890 63 97. UG

Gospodarze wieczoru.

FOT. MONIKA BŁASZCZAK-MAŃKOWSKA

Gmina Dopiewo wystawiła na sprzedaż 12 działek budowlanych, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach
w Zakrzewie. Blisko natury i Poznania. Mają one powierzchnię od 650
do 1493 m². Cena za 1 m² wynosi
od 189 do 220 zł + VAT (23%). Za-

Kolędowanie w Buku
FOT. ZUZANNA SKIBIŃSKA

Atrakcyjne działki
pod dom

Zespół Kameralny Amici Canti.
napełnia się modlitwą, a tą są kolędy przynoszące charakter bożonarodzeniowy do naszych domów
– powiedział proboszcz Andrzej
Szczepaniak.
Podczas wspólnego kolędowania wystąpili: Chór Zespołu Pieśni
i Tańca Chludowianie pod dyrekcją
Łukasza Maciejewskiego, Zespół
Kameralny Amici Canti z Buku (dyrygent Leszek Górka), Chór Męski

przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich
Akord pod przewodnictwem Jadwigi Maćkowiak oraz znana z telewizyjnych programów Mam Talent i X
Factor Marta Podulka.

Wiktoria
Pitak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bezpłatne szkolenia w Dopiewie
Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział
osoby, które ukończyły 25 rok życia,
mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego i nie uczestniczyły wcześniej w
szkoleniu
w ramach projektu „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego”.

Czego się można nauczyć?
Oferta obejmuje 7 modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”:
„Mój biznes w sieci”, „Moje ﬁnanse
i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę
własną stronę internetową”, „Rolnik
w sieci” i „Kultura w sieci”. Liczba
szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko
w jednym szkoleniu.

Jak?
Kursy prowadzone są zarówno
w dni powszednie jak i w weekendy
– w wymiarze 16 godzin z każdego
modułu (4 spotkania po 4 godziny
lub 2 spotkania po 8 godzin). Organizator zapewnia sprzęt informatyczny na miejscu.

Gdzie?
Miejscem zajęć jest sala konferencyjna Urzędu Gminy Dopiewo
lub inna sala na jej terenie. Zajęcia
będą się odbywać do lutego 2020 r.
na terenie gminy Dopiewo.

Zadzwoń, napisz, zapisz się
Warto się pospieszyć z decyzją
o uczestnictwie, bo miejsc z każdym
dniem ubywa. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Należy je wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul.
Leśna 1c, pok. nr 7. Harmonogram
szkoleń jest ustalany na podstawie
złożonych deklaracji. Dodatkowe informacje dostępne są na: dopiewo.pl,
pod numerem telefonu: 61 89 063 73
lub e-mailowo: szkolenia@dopiewo.
pl. Regulamin i deklaracje w wersji
papierowej dostępne są w siedzibie
Urzędu Gminy Dopiewo. UG

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

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo:
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Koncert Noworoczny w Komornikach
Koncert Noworoczny Gminy Komorniki połączony z ceremonią wręczenia statuetek Bene Meritus odbył
się 3 stycznia w hali GOSiR

REKLAMA

nie mieszkańców zwiększyła się
o 1077. Z tego ponad 400 przyszło
tu na świat. Dodał, że w gminie jest
już zameldowanych ponad 28 tysięcy osób, więc przydałaby się szkoła
średnia.

Paweł Bączyk, Waldemar Witkowski
i Piotr Wiśniewski
laureatami Bene
Meritus
Potem wręczono statuetki Bene
Meritus zasłużonym osobom.
Pierwszą otrzymał Waldemar Witkowski, prezes zarządu spółdzielni
mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego i radny sejmiku za bezinteresowne wsparcie gminy oraz stałą
obecność w życiu kulturalnym i społecznym gminy Komorniki.
Druga traﬁła do rąk Piotra Wiśniewskiego, prezesa Gminnego
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego za skuteczne propagowanie

Na zdjęciu sekretarz Urzędu Gminy Olga Karłowska, Piotr Wiśniewski, wójt Jan Broda i Waldemar Witkowski.

FOT. TOMASZ KAMIŃSKI

Z zaproszenia wójta Jana Brody
i dyrektora GOK Adama Padły skorzystało wielu mieszkańców, ale
także oﬁcjeli, m.in. wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, wicemarszałek wielkopolski Wojciech
Jankowiak, były senator i wojewoda
Włodzimierz Łęcki, członek zarządu powiatu poznańskiego Piotr
Zalewski, poseł Bartłomiej Wróblewski, radni powiatowi, samorządowcy sąsiednich miast i gmin,
prezesi fundacji, urzędnicy administracji państwowej i samorządowej.
Część oﬁcjalną rozpoczęło upamiętnienie minutą ciszy zmarłego
niedawno wieloletniego proboszcza
z Komornik ks. kanonika Jerzego Kaźmierczyka. Potem wójt Jan
Broda podziękował za współpracownikom za wszystko, co udało się
w 2019 r. zrobić.
Wójt Jan Broda podziękował
za wszystko, co wspólnymi siłami
udało się przez ostatni rok osiągnąć
i zbudować, a także za przygotowanie i realizację kolejnych gminnych
inwestycji. Wspomniał, że w ciągu
roku liczba zameldowanych w gmi-

Zagrała Orkiestra Kameralna Teatru Wielkiego w Poznaniu.

wędkarstwa oraz działania proekologiczne, a trzecią przyznano
Pawłowi Bączykowi, właścicielowi
ﬁrmy Instalatorstwo Elektryczne
z Komornik za etyczne prowadzenie
biznesu i znajdowanie skutecznych
rozwiązań.
Po części oﬁcjalnej rozpoczął się
koncert. Orkiestra Kameralna Teatru Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego wraz
z solistami Justyną Dylą, Dariuszem Pietrzykowskim, Tomaszem
Raczkiewiczem wykonali utwory
dobrze znane publiczności, m.in.
„Taniec węgierski”, „Czardasz”,
„Brunetki, blondynki”, „Na pierwszy znak”. Koncert poprowadził Tomasz Raczkiewicz zabawiając gości
anegdotami i dowcipami.
Podczas przerwy w koncercie
wzniesiono noworoczny toast. Wójt
Jan Broda, przewodniczący Rady
Gminy Marian Adamski, dyrektor
GOK Adam Padła oraz dyrektor
GOSiR Marcin Kaczmarek złożyli
gościom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Red
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Gmina odpowiedzialna społecznie

FOT. BARBARA WICHER

W biznesie coraz częściej zwraca się uwagę na tzw. CSR czyli Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Zjawisko
to nie jest tylko nową modą w zarządzaniu lecz tendencją światową, której nie można zlekceważyć także w Polsce

Młodzież z gminnych szkół podstawowych podczas sesji Rady Gminy Czerwonak.
Gmina Czerwonak w swojej działalności samorządowej od roku kładzie
silny nacisk na aspekty związane
z zaangażowaniem społecznym, inwestowaniem w lokalną społeczność
oraz z odpowiedzialnym sposobem
funkcjonowania i wpływania na
przestrzeń społeczną, ekonomiczną
i przyrodniczą.
– Może być zaskakujące, gdy
mówimy o społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej
– mówi Joanna Kowalczyk-Chudy,
sekretarz Urzędu Gminy Czerwonak. – W końcu urzędy, opłacane
z podatków, mają ustawowy obowiązek troszczenia się o interes publiczny. W przypadku CSR chodzi
jednak o taką ﬁlozoﬁę, która wykracza poza czysto administracyjne postępowanie. Mam tu na myśli większe otwarcie pracowników, większą
wrażliwość czy zaangażowanie we
wspieranie lokalnej społeczności. Jeśli chcemy być prawdziwie przyjazną
gminą, musimy być społecznie odpowiedzialni.
Wspominając rok 2019 Czerwonak może pochwalić się akcjami
społecznymi począwszy od małych,
wydawałoby się nieangażujących
przedsięwzięć po wyzwania wymagające szerszego spojrzenia, pełnej
identyﬁkacji, trafnej diagnozy i wypracowanych rozwiązań, w tym również pionierskich.

Mała rzecz a cieszy…
Wśród pomysłów, które nie wymagają wielkiego nakładu ﬁnansowego i wielogodzinnej pracy a jedynie
uważności na otaczającą nas rzeczywistość oraz znajomości lokalnego
środowiska i zwykłej ludzkiej chęci
do działania znalazły się:
• przygotowanie kart informacyjnych w języku ukraińskim, wyjaśniających podstawowe kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym
oraz podających wybrane numery
kontaktu. Karty wyeksponowane zostały w Biurze Obsługi Klienta, aby
ułatwić osobom z zagranicy dopełnienie formalności oraz zaadaptowanie się w nowym środowisku.
• Udział Urzędu Gminy i jednostek
gminnych w Akcji Dwie Godziny dla
Rodziny, która jest ruchem społecznym organizowanym od ośmiu lat
przez Fundację Humanites na rzecz

głębokich relacji rodzinnych. 15
maja – w Międzynarodowy Dzień
Rodzin, pracodawcy skracają czas
pracy swoim pracownikom o 2 godziny, a czas ten przeznaczany jest
na budowanie i utrwalanie więzi rodzinnych.
• Zaproszenie młodzieży z gminnych szkół podstawowych do udziału w sesji Rady Gminy Czerwonak
z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Przedstawiciele każdej z pięciu szkół zabrali
głos i przedstawili swoje pomysły
w kontekście zapisów konwencji.
W każdej prezentacji powtarzały się
dwa wątki: potrzeba informowania
o swoich działaniach i sukcesach oraz
potrzeba rozwijania pasji i zainteresowań. Efektem tych głosów będzie
udostępnienie młodzieży części stron
pod redakcję w gminnym biuletynie
„I wiesz więcej”.
• Przekazanie zestawu gminnych
wydawnictw oraz gadżetów na potrzeby przeprowadzanych za pośrednictwem Facebooka licytacji dla ciężko chorego Alexa z Poznania oraz
stała zbiórka nakrętek dla chorego
chłopca z terenu gminy.
• Zorganizowanie przez Centrum
Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
akcji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Skejtuję z głową”. W ciekawy i przystępny dla młodzieży sposób przedstawiono główne zasady
bezpiecznego korzystania z wymagającego obiektu, jakim jest skatepark
w Koziegłowach oraz zorganizowano
pokaz jazdy na rolkach w wykonaniu
Łukasza Kaźmierczaka.
• Również coroczna tradycja wysyłania kartek świątecznych w imieniu mieszkańców i włodarzy gmin,
w gminie Czerwonak zyskała charakter dobroczynny – zamiast kupować gotowe kartki dostępne na
rynku, urzędnicy zaprosili dzieci ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Owińskach do wykonania indywidualnych i wyjątkowych projektów,
które następnie wydrukowano i rozesłano z życzeniami po Polsce.

Czerwonak… możemy więcej!
Na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej czyta-

my, że: „bycie odpowiedzialnym nie
oznacza tylko spełnienia wszystkich
wymogów formalnych i prawnych,
ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem (…)
czyli dobrowolne zaangażowanie.”
W myśl hasła „razem możemy
więcej” w gminie Czerwonak po
raz trzynasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Finałowe imprezy odbyły się nie tylko
w Koziegłowach, ale również w Szkole Podstawowej w Owińskach, na
kąpielisku AKWEN Tropicana, na
polu golfowym w Trzaskowie oraz
w Traperskiej Osadzie w Bolechówku. W organizację włączyła się rekordowa liczba darczyńców. Wsparło ją
około stu przedsiębiorców z terenu
gminy oraz wielu mieszkańców. Na
orkiestrowych scenach wystąpiły zespoły muzyczne i taneczne, co istotne, związane z gminnym terenem.
Od samego rana na ulicach wszystkich miejscowości pojawiło się 45
wolontariuszy z puszkami, które
wypełniały się w zawrotnym tempie.
Byli też mieszkańcy, którzy pojawili
się w szkołach ze swoimi słoikami,
wypełnionymi zbieranymi przez cały
rok grosikami. Finał WOŚP w Koziegłowach i Owińskach uświetniło
światełko do nieba. W sumie udało się zebrać niebagatelną kwotę
114 095,35 złotych!
Ogromnym odzewem i zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy cieszyła się zbiórka zabawek
dla dzieci ze „Schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi” w Poznaniu. Inicjatorem gminnej zbiórki był
Urząd Gminy, który wsparł tym samym ideę charytatywnego biegu „Inferno Run” organizowanego przez
Stowarzyszenie Zawsze Czujni Semper Vigilant. Do zbiórki włączyły się
osoby prywatne, przedszkola, pracownicy Urzędu a także lokalne ﬁrmy oraz Biblioteka Publiczna, CRKF
Akwen, GOK Sokół. Wspólnymi siłami uzbierane zostały trzy pełne busy
zabawek, artykułów papierniczych
i wiele innych przydatnych rzeczy,
które przekazane zostały nie tylko
wspomnianemu schronisku ale także poznańskim domom dziecka.
W minionym roku dzięki pomysłowi CRKF AKWEN w gminie powołano Akwenowe Pogotowie Miko-

Duży rozgłos zyskał projekt szycia poduszek „Serce od Serca”.
łajkowe, w ramach, którego Mikołaj
z prezentami odwiedził ciężko i przewlekle chore dzieci z terenu gminy,
w wieku od 3 do 10 lat, a pracownicy
Urzędu Gminy, gminnych jednostek,
przedstawiciele sołtysów i radnych
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowali świąteczną zbiórkę dla potrzebujących rodzin z terenu gminy.
Duży rozgłos, zarówno w gminie,
jak i w powiecie poznańskim, zyskał
projekt szycia poduszek „Serce od
Serca”, polegający na szyciu specjalnych poduszek w kształcie serca,
wspierających rehabilitację pacjentów po mastektomii. Dzięki wspólnej
inicjatywie Klubu Kobiet Aktywnych,
Koła Gospodyń Wiejskich w Promnicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sokół ponad 40 osób, w tym także
panów, spędziło kilka godzin przy
maszynach do szycia, szyjąc 200
poduszek, które przekazane zostały mieszkankom gminy Czerwonak
oraz pacjentkom Wielkopolskiego
Centrum Onkologii w Poznaniu.

Pionierska diagnoza
To właśnie w gminie Czerwonak nie tylko dostrzeżono poważny
problem jakim jest luka między zatrudnieniem a edukacją, w której
znajdują się osoby z niepełnosprawnością od 24 roku życia, ale także
podjęto decyzję o realizacji zadania,
pozostającego w gestii powiatu,
a nie samorządu gminnego! Zorganizowano kilka spotkań z przedstawicielami gminnych władz, rodzin,
których ta sytuacja dotyczy oraz
z kierownikami i pracownikami
instytucji zajmujących się pomocą
osobom z niepełnosprawnościami.
Zaproszono ekspertów oraz przedstawicieli stowarzyszeń. W kolejnym kroku przygotowano badanie
ankietowe oraz opracowano „Diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie Czerwonak”.
O całej inicjatywie informowała Telewizja Polsat News.

Gmina na medal…
W gminie Czerwonak mieszkańcy
i władze samorządu nie poprzestają tylko i wyłącznie na kontynuacji
pomysłów z minionego roku. Już
dziś zapowiadają kolejne inicjatywy społeczne i dobroczynne adre-

Czujemy się pionierami
Marcin
Wojtkowiak
wójt gminy
Czerwonak
– Czujemy się
pionierami, bo
to pierwszy tego
typu projekt w Polsce, wynikający
nie z obowiązku, ale potrzeby.
Zależy nam by na bazie diagnozy
wdrożyć kompleksowy program
wspierający dorosłe osoby
z niepełnosprawnością. Takie, dla
których po ukończeniu 24 roku
życia nie ma żadnej oferty, które
po prostu wypadają z systemu.
Chcemy te rodziny objąć wsparciem bardzo celowym i odpowiadającym na ich najważniejsze potrzeby. Dostałem wiele sygnałów
od rodzin, że pierwszy raz ktoś
do nich przyszedł, porozmawiał
i zapytał czego potrzebują. Teraz
musimy wykonać kolejny krok
i na tyle, na ile pozwolą nasze
możliwości ﬁnansowe realizować
wybrane rozwiązania. Na część
z nich na pewno będziemy szukali doﬁnansowania zewnętrznego.
Posiadanie pogłębionej diagnozy
z pewnością w tym pomoże.
sowane zarówno do najmłodszych
mieszkańców gminy, młodzieży, jak
i dorosłych. Niebawem powołany zostanie zespół antysmogowy, ogłoszony konkurs dla przedszkolaków na
współtworzenie gminnej kolorowanki edukacyjnej, dotyczącej szeroko
rozumianego bezpieczeństwa oraz
zorganizowane zostaną wycieczki
dla uczniów szkół podstawowych,
których celem będzie zapoznanie
się ze specyﬁką pracy w Urzędzie
Gminy. Urzędnicy zapowiadają także przygotowanie kampanii facebookowej pod chwytnym tytułem:
#dobrowraca.
Wspólnymi siłami oraz zaangażowaniem mieszkańcy i pracownicy
samorządu pokazują, że dobro, które
dajemy zawsze wraca a w dobie globalnego hejtu istnieje miejsce na dobroczynność i uważne zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty. Red

NR 173 / 20 STYCZNIA 2020

9

GMINA DOPIEWO

Rekordowe WOŚP w Dopiewie
Tegoroczna zbiórka w gminie Dopiewo zakończyła się rekordowym wynikiem
Uzbierano tu aż 119.494,99 zł.
To kwota netto, bo na organizację
i występy nie wydano ani złotówki. Łącznie podczas wszystkich lat
grania z Jurkiem Owsiakiem dopiewianie przekazali Fundacji WOŚP
prawie tys. zł
Sztab WOŚP w gminie Dopiewo
od początku tworzą szczepy ZHP
oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie.
W 28 ﬁnał WOŚP w gminie Dopiewo centrum wydarzeń było Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne
w Konarzewie, ale tak jak rok temu
włączyła się restauracja „Punkt Widzenia” w Skórzewie i Strefa Kultury El Pueblo w Dąbrówce, gdzie

również przez cały dzień odbywały
się kwesty, warsztaty i koncerty.
Występy artystyczne, jak co roku,
wzbogaciły program ﬁnału. W ﬁnałowym koncercie wystąpił zespół
muzyczny „To My” z Poznania wykonał piosenki o życiu i miłości.
Wcześniej zaprezentowały się formacje harcerskie i zuchowe, grupy
taneczne, silna ekipa zumby, przedszkolaki. Niezwykły talent wokalny
w swoim recitalu przedstawiła Julia
Galin.
Pomiędzy występami lokalnych
artystów odbywały się licytacje i loteria fantowa. Zlicytowano wszystkie przedmioty otrzymane od dar-

FOT. ŁUKASZ MAŃCZAK

W Dopiewie
uzbierano
aż 119.494,99 zł

czyńców. Za największą sumę 800 zł
wylicytowano wino owocowe z workiem z napisem WOŚP. Licytowano także rowery, autograf Roberta
Lewandowskiego, wyjazd do sejmu,

sprzęt AGD, oraz całe mnóstwo
atrakcyjnych przedmiotów.
W holu odbyły się warsztaty
plastyczne i z udzielania pierwszej
pomocy, pokazy psów policyjnych

i ratownictwa w wykonaniu jednostek OSP. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził na boisku
w Konarzewie animacje sportowe.
O godz. 20 wzniesiono symbolicz-

ne światełko do nieba. W tym roku
także nie było fajerwerków, był cichy
lecz widowiskowy i przyjazny dla
zwierząt pokaz ognia.
Łukasz Mańczak

FOT. BEATA SPYCHAŁA I MICHAŁ JUSKOWIAK

101 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Dokładnie 101 lat od wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 27
grudnia 2019 r. samorząd i mieszkańcy gminy Dopiewo oddali hołd
Powstańcom Wielkopolskim z lat
1918 – 1919.
Mszę świętą w intencji ojczyzny
uświetniły muzycznie Chór „Bel
Canto” i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. Po nabożeństwie, w asyście
pocztów sztandarowych, z ﬂagami powstańczymi, przy dźwiękach
orkiestry, uczestnicy przemaszerowali pod Urząd Gminy. Tam złożyli wiązanki i zapalili znicze pod
tablicą pamiątkową z nazwiskami

Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy Dopiewo. Wiersze
o tematyce powstańczej wyrecytowały uczennice Szkoły Podstawowej w Dopiewie: Joanna Gabryel
– „Tryptyk powstańczy 1918-1919”
Ewy Najwer, Maja Hutowska –
„Wiersz dla Poznania” – Mariana
Włoszkiewicza, a Zoﬁa Węcławek
– „O cześć Powstańcom!” – Leona
Bochenka. Uczestnicy obchodów,
wspólnie z Chórem „Bel Canto”,
przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej Gminy Dopiewo, zaśpiewali
pieśń powstańczą – „Marsyliankę Wielkopolską” i kilka utworów

nawiązujących do wydarzeń sprzed
wieku. Do specjalnej urny wrzucili
kartki z własnoręcznym podziękowaniem. Wójt przekazał Gminnej
Bibliotece, do każdej z jej ﬁlii, książki o Powstaniu Wielkopolskim.
Wójt gminy Dopiewo Adrian
Napierała podkreślił udział ówczesnych mieszkańców Dopiewa
i okolic w tworzenie oddziału powiatu zachodnio – poznańskiego
w Dopiewie przez Andrzej Kopa,
komendant powiatowej Straży Ludowej, pochodzącego z pobliskiego
Trzcielina. W odzewie na ogłoszenie
o zbiórce powstańczej, która nastą-

piła 28.12.1918 r. w okolicy dworca
kolejowego w Dopiewie, zgłosiło się
1000 ochotników. Później A. Kopa
wsławił się m.in. dowodzeniem oddziałami, które zdobyły lotnisko
w Ławicy (5-6.01.1919 r.). Z kolei
w pobliskich Więckowicach właściciele majątku – Brezowie kilka
tygodni przed wybuchem powstania
wystawili posterunek do rozbrajania Niemców (12.11.1918 r.).
Po oﬁcjalnych obchodach przed
urzędem, przedstawiciele samorządu odwiedzili miejsca pamięci związane z powstaniem, gdzie oddali
hołd – w Więckowicach, Trzcielinie

i Konarzewie. Warto przypomnieć,
że w 2018 r. uczczono w gminie
Dopiewo, nadając imię Powstańców
Wielkopolskich jednemu z rond
w Skórzewie, a także szkole w Więckowicach, gdzie odsłonięto również
Pomnik Powstańców Wielkopolskich i ścieżkę edukacyjną dotyczącą historii powstania.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

AKTUALNOŚCI

Nowy obiekt dla OPS
holowych oraz nieodpłatnej pomocy
prawnej. Otwierając symbolicznie
budynek wójt gminy Komorniki Jan
Broda nie krył zadowolenia z faktu,
że pracownicy OPS i Straży Gminnej, którzy wiele lat cierpliwie czekali na lepsze warunki pracy, dziś
mogą się cieszyć z nowych pomieszczeń, zapewniających komfortowe
standardy obsługi mieszkańców.
Obiekt jest dwukondygnacyjny.
Poziom przyziemia to przestrzeń
Ośrodka Pomocy Społecznej, poziom piętra to pomieszczenia pozostałych, wyżej wymienionych biur.
Budynek wyposażony w windę jest
wolny od barier architektonicznych.
Wartość inwestycji to 5,5 mln zł. Red

Jeszcze w styczniu rozpocznie się budowa nowego obiektu.
Część edukacyjna budynku będzie oddana do użytkowania
w styczniu 2021 roku, aby drugi semestr roku szkolnego
2020/2021 mógł się odbywać już w nowym gmachu

FOT. PAULINA PNIEWSKA

2 stycznia pracę w nowej siedzibie
rozpoczęły m.in. Ośrodek Pomocy
Społecznej i Straż Gminna w Komornikach. Nowy budynek to lepsza jakość obsługi interesantów, ale
także poprawa warunków pracy dla
urzędników.
Gmach przy ul. Młyńskiej 15 powstawał przez 11 miesięcy. Pełni
funkcję obiektu usługowo-administracyjnego, w którym prowadzona jest działalność w sferze opieki
społecznej i socjalnej. W budynku
zlokalizowano również strefę przeznaczoną dla pracowników Straży
Gminnej, redakcję „Nowin Komornickich”, biuro Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alko-

Szkoła w Wirach za rok
14 stycznia 2020 roku przejdzie do
historii gminy Komorniki – w siedzibie urzędu wójt Jan Broda podpisał
umowę na budowę nowej szkoły
podstawowej w Wirach. Wykonawcą
zadania będzie ﬁrma Budimex S.A.,
która wygrała przetarg na realizację
tej inwestycji. Szkoła powstanie przy
ul. Zespołowej na terenie dawnego
Gospodarstwa Rolnego.
Zgodnie z ustaleniami część edukacyjna obiektu będzie oddana do
użytkowania w styczniu 2021 roku,
aby drugi semestr roku szkolnego
2020/2021 mógł się odbywać już
w nowym budynku. Od początku
kolejnego roku szkolnego dostępna będzie dla uczniów również sala
gimnastyczna.
Budynek szkoły będzie się składał
z trzech kondygnacji naziemnych
częściowo podpiwniczonych. Wraz
z salą gimnastyczną będzie on kształtem przypominał literę „U” o powierzchni użytkowej 7092,51 m2 .
W budynku znajdzie się 26 sal dy-

WIZUALIZACJA: MATERIAŁY PRASOWE
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daktycznych z zapleczami, 3 świetlice szkolne, 2 pracownie językowe, 2
pracownie informatyczne, gabinety
specjalistyczne, biblioteka, pomieszczenia administracyjne i technicznogospodarcze, pełnowymiarowa sala
gimnastyczna 44 m x 22 m z widownią oraz sale do zajęć z gimnastyki
korekcyjnej. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę.
Na budynku, podobnie jak w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach,
zostanie zamontowana instalacja

fotowoltaiczna o mocy 90 kW. Na zewnątrz wybudowane zostanie boisko
wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią
do skoku w dal, plac zabaw, 79 miejsc
parkingowych, zatoczka dla autobusów oraz parking dla rowerów.
Nowa szkoła będzie przygotowana na przyjęcie ponad 600 uczniów.
Koszt budowy nowego kompleksu
szkolnego wyniesie 36.862.332,16
zł i zostanie poniesiony z budżetu
gminy. Przekazanie placu budowy
i rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze
w styczniu br. PP

REKLAMA
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Stęszewianie byli hojni

Smile w Stęszewie
Kabaret Smile wystąpi z najnowszym programem „Tu i teraz” w hali
widowiskowo-sportowej w Stęszewie. Dla Czytelników mamy dwa
dwuosobowe zaproszenia.
Program „Tu i teraz” jest wynikiem wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez artystów. Po
wnikliwej analizie zebranego materiału z #obserwujemywas, powstał
repertuar ukazujący szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia
zarówno typowego „Seby”, jak również celebrytów z pierwszych stron
gazet.
Nowe perypetie w domu Bożenki
i Merlina, wpływ nowych technologii oraz mediów społecznościowych
na nasze życie, to tylko nieliczne
tematy, które w zabawny sposób
przedstawia w swoich skeczach kabaret Smile.
Kabaret Smile wystąpi 8 lutego
o godz. 20. Red

W gminie Stęszew na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
na ten moment zebrano ponad 137.000 zł. Liczenie trwa

Zdobądź bilet
• Dla Czytelników mamy dwa
dwuosobowe zaproszenia. Jak
zdobyć jedno z nich? Szukajcie
na naszglospoznanski.pl.

Dopiewskie stypendia
FOT. MATERIAŁY PARSOWE

Ogólnopolski ﬁnał WOŚP „zagrał”
12 stycznia. Jurek Owsiak stanął za
sterem i dowodził „sercowym” statkiem po raz 28. Tym razem Polacy
otwarli swoje serca na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej, wspierając akcję, która łączy w bezinteresownej inicjatywie pomagania.
Stęszewski sztab przygotował, jak
co roku, szereg atrakcji, przyciągając mieszkańców gminy do wspólnego „grania”. Około południa,
na stęszewskim Rynku strażacy
z OSP Stęszew zaprezentowali pokaz ratownictwa drogowego. Przy
muzeum można było spróbować
grochówki, bigosu oraz domowych
konﬁtur. Wolontariusze przemierzali ulice Stęszewa z charakterystycznymi puszkami, zbierając datki
i rozdając „orkiestrowe” serduszka.
W hali widowiskowo-sportowej odbywały się występy dzieci
i młodzieży z Przedszkola i Szkoły
Podstawowej w Stęszewie oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych ze
Strykowa, Jeziorek i Modrza. Zgromadzeni widzowie obejrzeli pokazy:
gimnastyki artystycznej pod kierownictwem Leny Lewandowskiej,
tańca towarzyskiego Katarzyny Konarskiej i Bartosza Górnego, blok
taneczny przygotowany przez Szkołę Tańca New Dance School, tańce
zuchów ze stęszewskiego ogniska
harcerskiego – pod opieką Małgorzaty Szyfter oraz występ Nicole
Trojanowskiej.
Pojawiły się też elementy sportowego kunsztu walk ju-jitsu.
Wyróżniono laureatów konkursu

plastycznego pt. „Żaglówka przestrzenna”. Ognisko Muzyczne
pod opieką Anny Wojtowicz i Ilony Wojcieszak przygotowało mini
koncert. W godzinach wieczornych
odbył się taneczny pokaz salsy, a na
zakończenie dnia pełnego wrażeń
wystąpiła Paulina Mikołajczak.
Zwieńczeniem „grania do końca

świata i o jeden dzień dłużej” było
symboliczne światełko do nieba,
„zapalone” poprzez indywidualne
włączenie „światełek” w telefonach
komórkowych.
Liczenie i sumowanie nadal trwa.
Przelewy nadal wpływają na konto
orkiestry. W gminie Stęszew aktualnie zebrano ponad 137.000 zł. Red

Kapituła Stypendium Sportowego
Gminy Dopiewo w lutym przyzna
stypendia sportowe. Wnioski można składać w biurze podawczym
Urzędu Gminy Dopiewo do 31
stycznia. Kandydaci muszą być
zameldowanymi
mieszkańcami
gminy Dopiewo i nie mogą mieć
ukończone 21 lat. Muszą także:
uprawiać dyscyplinę olimpijską,
być w kategorii wiekowej juniora
młodszego, juniora lub młodzieżowca. Powinni także spełnić minimum jedno z poniższych kryteriów
w 2019 roku: brać udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkole-

niu centralnym kadry narodowej,
być uczestnikiem Młodzieżowych
Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw
świata lub Europy w kategoriach
młodzieżowych, zdobyć medal
w OOM, MP juniorów młodszych,
MP juniorów, młodzieżowych MP,
a w przypadku uprawiania gier zespołowych wziąć udział w turnieju
finałowym MP.
Formularze dostępne są na
www.gosir.dopiewo.pl www.dopiewo.pl i w biurze GOSiR. Więcej informacji pod nr tel. 61 8148
262 lub mailem gosir@dopiewo.
pl. MN

REKLAMA

Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!

Informuje, że 24 stycznia 2020 roku zostanie wywieszony do publicznej
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne – WYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w Lusowie, które
zostały przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego
nieograniczonego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
FOT. MATERIAŁY PARSOWE

Unikatowe dokumenty Powstania
Wielkopolskiego można oglądać
w Plewiskach na wystawie, której wernisaż nastąpił 16 stycznia
w Szkole Podstawowej nr 2. Podczas
uroczystego jej otwarcia z udziałem
władz gminy Komorniki, przedstawicieli Archiwum Państwowego
w Poznaniu, kombatantów, dyrekcji
szkoły, nauczycieli i uczniów oraz
zaproszonych gości najpierw odbyła się część artystyczna. Następnie
Henryk Krystek, Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu wygłosił prelekcję dotyczącą ekspozycji
oraz działalności samego archiwum.
Na wystawie, w ciekawej i interesującej formule, zaprezentowane
są m.in. wybrane rozkazy dzienne
Dowództwa Głównego Polskich Sił
Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotograﬁe z albumu Kazimierza Gregera. Ekspozycja gościła wcześniej w gmachu
Sejmu RP, Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, ratuszu w Lesznie, Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza”, Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie, Gminnym Ośrodku Kultury
w Sieroszewicach oraz w Ośrodku

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Kultury w Luboniu oraz w Muzeum
Śremskim.
Dokumenty Powstania Wielkopolskiego zostały wpisane na Krajową Listę programu UNESCO Pamięć Świata w roku setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na stronie Archiwum

Państwowego w Poznaniu można
znaleźć Cyfrowe Archiwum Powstania Wielkopolskiego, które udostępnia w sposób przystępny zdigitalizowane materiały archiwalne związane
z Powstaniem Wielkopolskim.
Wystawę można oglądać do 14
lutego z wyłączeniem 27 – 31 stycznia. Red

informuje, że dnia 30 stycznia 2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się II przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr
1691/2 o pow. 0.3594ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej
KW PO1S/00029782/0.
Dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja o warunkach zabudowy
oraz jej zmiana: budowa obiektu pasażu handlowego wraz z infrastrukturą,
zjazdami, parkingami i placem manewrowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00zł. Do ceny wylicytowanej
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się na stronie internetowej
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew nr tel. 61/ 8 197 149, adres e-mail geodeta@steszew.pl,

FOT. MONIKA BŁASZCZAK-MAŃKOWSKA

GMINA BUK

FOT. ANNA ŻYMINKOWSKA
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Bukowianie znów pobili rekord
12 stycznia odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na terenie gminy Buk wolontariusze kwestowali już od godzin porannych, wśród nich znalazł się również burmistrz Paweł Adam. Całość
wydarzenia skupiła się w Ośrodku
Sportu i Rekreacji, gdzie od godziny
14 zebrały się tłumy. Na scenie wystąpiły dzieci z gminnych placówek,
Bukowska Orkiestra Dęta, grupy
działające na terenie gminy, kapela
Junki z Buku oraz Michael Allen Iluzjonista. W programie imprezy nie
zabrakło licznych atrakcji dla dzieci, pokazów strażackich i pokazów
pierwszej pomocy i przede wszystkim licytacji!
Co było można wylicytować?
Koszulkę i rękawice bokserskie bukowskiego zawodnika K-1 Huberta
Rutkowskiego, voucher na pokaz
iluzji scenicznej w wykonaniu półﬁnalisty ostatniej edycji programu
„Mam Talent!” Michaela Allena Ilu-

FOT. ANNA ŻYMINKOWSKA

W gminie Buk podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 108.407,78 zł i tym
samym pobito kolejny rekord!

zjonisty, drewnianą ławkę z wyrzeźbionym orłem wykonaną podczas
Jarmarku Świątecznego w Buku
przez ﬁrmę STIHL Mankiewicz,
dwie piłki z autografami piłkarzy
Lecha Poznań, piłkę z autografami
piłkarek ręcznych Zagłębia Lublin,
voucher na wspólne spędzenie czasu z zespołem kameralnym Amici

Canti, kartę podarunkową do Teatru
Muzycznego w Poznaniu, płytę Luxtorpedy z autografami członków
zespołu, gadżety związane z WOŚP
czy dwuosobowe wycieczki do sejmu.
Miasto i Gmina Buk przekazało
na licytację również wycofany z podziału bojowego samochód pożar-

niczy STAR 266 stanowiący do tej
pory wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku. Wóz
służył w bukowskiej jednostce od
2000 do 2018 r., brał udział w wielu
akcjach ratowniczo-gaśniczych na
terenie gminy, jak i Wielkopolski.
Cena wywoławcza wynosiła 10.000
zł. Ostatecznie do puszki WOŚP

traﬁło dodatkowo 14.200 zł, a samochód pojedzie do Wieliczki!
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Buk zebrano 108.407,78 zł i tym
samym pobito kolejny rekord. Dziękujemy wszystkim, którzy się do
tego przyczynili!
Monika Błaszczak-Mańkowska

FOT. ZUZANNA SKIBIŃSKA

Noworoczny koncert w Buku

Na spotkanie licznie przybyli
goście.

Affabre – The Chamber Singers.

Noworoczny koncert w Buku tradycyjnie otworzył gminny kalendarz imprez. Na podstawie liczby
przybyłych gości, którzy wypełnili
niemal po brzegi halę OSiR, śmiało
można stwierdzić, że nie gaśnie popularność corocznej tradycji. Wy-

stęp gwiazd poprzedziło przemówienie burmistrza Pawła Adama,
w którym wyraził podziękowanie
dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców za wkład w budowanie
pomyślnej przyszłości gminy. Głos
zabrał także wicestarosta Tomasz

Aleksandra Szwed i The CzadMakers.
Łubiński, podkreślając również decydującą rolę lokalnej społeczności
w tworzeniu samorządu.
Jako pierwsze rozbrzmiały dźwięki męskiego zespołu Affabre – The
Chamber Singers. Dźwięki te pochodziły tylko z jednego źródła

– ludzkiego głosu, który imitował
brzmienia różnych instrumentów,
stanowiących akompaniament do
śpiewanych przez zespół piosenek.
Z pełnym zapleczem instrumentalnym wystąpiła Aleksandra Szwed
w towarzystwie The CzadMakers.

Zaprezentowali oni publiczności
dynamiczną mieszankę pop-rockfunk’ową pod postacią własnych
aranżacji utworów znanych ze światowych scen. Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne gwiazdy!
Zuzanna Skibińska
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ROZMAITOŚCI

Koncert Noworoczny w Kórniku
Burmistrz Przemysław Pacholski
dziękując za całoroczną współpracę
zaprosił na koncert przedstawicieli
władz samorządowych województwa, powiatu, gminy, dyrektorów
szkół, przedstawicieli ﬁrm, stowarzyszeń, organizacji społecznych
działających na terenie gminy i osoby zasłużone dla Kórnika.
Jako gwiazda wieczoru wystąpił
cieszący się dużą popularnością zespół Tre Voci, w skład którego wchodzi trzech polskich tenorów: Voytek
Soko-Sokolnicki, Mikołaj Adamczak
i Miłosz Gałaj. Tre Voci to pierwszy
i jedyny zespół cossoverowy w Polsce, w skład którego wchodzą uznani
soliści operowi i musicalowi. Tenorom towarzyszył Darek Tarczewski,
grający na fortepianie i jego 10-osobowy zespół instrumentalistów.

Wystąpił zespół Tre Voci.

Burmistrz Przemysław Pacholski i Biała Dama Wiktoria Zielska.
O tym, że koncert bardzo podobał
się gościom mogły świadczyć oklaski i owacje na stojąco.
Po koncercie burmistrz Przemysław Pacholski zaprosił gości
na poczęstunek, a przewodniczą-

Pomimo kameralnego składu był
on świetną alternatywą dla orkiestry
symfonicznej i doskonale uzupełniał
występ trójki tenorów. Podczas koncertu można było usłyszeć zarówno
utwory klasyczne, jak i rozrywkowe.

cy Rady Miasta i Gminy Adam
Lewandowski i tegoroczna Biała
Dama Wiktoria Zielska złożyli
gościom życzenia i wznieśli toast
noworoczny symboliczną lampką
szampana.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Zakończyły się prace budowlane
związane z budową wieży spikerskiej na terenie KCRiS OAZA Błonie w Kórniku. Inwestycja polegała
na wykonaniu i montażu stalowej
konstrukcji wieży spikerskiej, która
znajduje się na istniejących fundamentach trybun, w środkowej ich
części. Zamontowano schody wraz
z balustradami oraz stolarkę okienną, stanowisko spikera obudowano
płytą warstwową, podest zbudowano z systemowej ramy, na której
umieszczono sklejkę antypoślizgową, wykonano również obróbki blacharskie oraz rozbudowano instalację elektryczną w zakresie gniazd
i opraw oświetleniowych. Dodatkowe wyposażenie stanowi blat przy
stanowisku spikera.
Na dole wieży wykonano ogrodzenie panelowe z siatki wraz z furtką zamykaną na klucz. Inwestycja

Dużo nowości w ostatnim czasie
pojawiło się w dwóch poznańskich
parkach rozrywki Jump Arena. Jeśli
komuś te miejsca kojarzą się tylko
z trampolinami to czeka go miła
niespodzianka przy kolejnej wizycie. W parku znajdującym się w ratajskiej galerii Giant fani aktywnego
spędzania czasu mogą korzystać
z dwóch nowych atrakcji. Pierwsza
z nich to tor przeszkód podobny do
tych, które można oglądać w telewizyjnym programie „Ninja Warrior”.
Składa się on z kilkunastu przeszkód o różnym stopniu trudności,
do przejścia których trzeba użyć
nie tylko siły, ale także sprawności
ﬁzycznej i sprytu! Druga z nowości przypadnie na pewno do gustu
osobom lubiącym wysokość, a jest
nią pierwszy w Poznaniu zadaszony park linowy! Wysoka na 7 metrów konstrukcja rzuca się w oczy
od razu po wejściu do Jump Areny
Rataje! Każdy kto spróbuje swoich
sił na tej atrakcji będzie mógł się
zmierzyć z 12 przeszkodami. A co
najważniejsze w pełni bezpiecznie,
ponieważ park jest wyposażony
w specjalny system asekuracji! Te
dwie nowości dołączyły do reszty
atrakcji, z których już wcześniej
można było korzystać takich jak:
poducha kaskaderska, strefa sportowa, baseny z gąbkami, kosze do
wsadów czy arena gladiatorów.
Wiele nowości czeka wszystkich,
którzy odwiedzą park na Grunwaldzie przy ulicy Smoluchowskiego
11a. Pierwsza z nich znajduje się
w streﬁe dla najmłodszych – są to
wszystkim dobrze znane klocki, ale
w rozmiarze XXL. Można z nich
zbudować wszystko, jedyne co nas
ogranicza to wyobraźnia. Na tym
nie koniec, w tej samej streﬁe znajdziemy interaktywną piaskownicę.
Dzięki zastosowaniu specjalnego

REKLAMA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami
Wójt Gminy Duszniki informuje,
iż został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
– działki, położonej terenie obrębu Duszniki przeznaczonej
do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego najemcy.
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 .

REKLAMA? ZADZWOŃ
 691-895-296

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Dużo nowości w Jump Arenach!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wieża spikerska

wyniosła 147.600 zł, Wykonawcą
było WIBE Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ratajczak z Poznania. Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 11 stycznia odbył się kolejny już Koncert
Noworoczny z Kórnika. Jego pomysłodawcą przed wielu laty był burmistrz Jerzy Lechnerowski, którego
inicjatywę kontynuuje burmistrz Przemysław Pacholski

rzutnika oraz sensorów, rzeczy
wybudowane z piasku ożywają!
Zwykła górka z piasku staje się
wulkanem, a dziura jeziorem, robi
to naprawdę wielkie wrażenie – nie
tylko na dzieciach! Do piaskownicy dołączyła również interaktywna
trampolina, na której można zagrać
w jedną z wielu gier, oczywiście
skacząc. Największa nowość czeka
na gosci na końcu ogromnej hali,
w której mieści się Jump Grunwald.
Jest to ogromny 3-piętrowy park linowy! Konstrukcja sięga niemal suﬁtu i ma 12 metrów wysokości! Do
pokonania jest prawie 50 przeszkód
– o różnym stopniu trudności. Najtrudniejsze przeszkody czekają
użytkowników na trzecim piętrze,
z którego mogą wejść na 20-metrową tyrolkę.

To nie jest koniec nowości! Już
niedługo na Grunwaldzie pojawi
się rampa, z której będzie można
zjeżdżać na rowerach, hulajnogach,
snowboardzie czy nartach po czym
bezpiecznie wylądować na ogromnej poduszce kaskaderskiej.
Jeśli chcecie być na bieżąco w nowościami w Jump Arenie sprawdzajcie ich strony: www.jumparena.pl,
www.facebook.com/jumparenapoznan/.

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy 10 dwuosobowych biletów do Jump Arena w Poznaniu. Jak je zdobyć? Szukajcie na
naszglospoznanski.pl.
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Piotr Cugowski akustycznie
NASZ PATRONAT Wyjątkowy koncert Piotra Cugowskiego w wersji akustycznej z utworami z nowej
płyty „40” odbędzie się 7 lutego o godz. 19 w poznańskiej Sali Ziemi. Mamy trzy dwuosobowe zaproszenia!
Piotr Cugowski to jeden z najciekawszych męskich głosów w Polsce. Przez 20 lat stał na czele zespołu Bracia, a od początku 2019
r. prowadzi działalność solową.
W październiku wydał swoją pierwszą solową płytę pt. „40”. To z tego
albumu pochodzą przeboje: „Kto
nie kochał” (19 milionów wyświetleń na youtube), „Zostań ze mną”
i „Daj mi żyć”, które podbiły radiowe listy przebojów.
Wcześniej z zespołem Bracia
Piotr Cugowski wylansował m.in.
hity: „Nad przepaścią”, „Wierzę w lepszy świat”, „Niepisane”
czy „Po drugiej stronie chmur”.
W 2018 r. Piotr Cugowski zasiadał
w muzycznym show „The voice of
Poland”, w roli trenera wokalnego
uczestników walczących o miano
najlepszego głosu w Polsce. Jest on
też częstym gościem w różnego rodzaju projektach muzycznych. Jego
wrażliwość muzyczna oraz swoboda poruszania się po różnorodnych
stylach sprawiły, iż jest wokalistą
bardzo cenionym również poza

premierę miał pod koniec 2018 r.,
to ballada opowiadająca o ludzkich emocjach i uczuciach, które
rządzą i rozdają karty w relacjach
międzyludzkich. To obraz ludzkich postaw, które wypełnione są
zarówno miłością i szacunkiem
jak i gniewem i niezrozumieniem.
Singiel zdobył status Złotej Płyty.
Drugi singiel – „Zostań ze mną”
ukazał się w kwietniu 2019 roku.
Utwór opowiada o miłosnej relacji. Nie zawsze prostej, często
uwikłanej w trudne momenty. Zawsze jednak wartej pielęgnowania
(„Ty i ja płyniemy do brzegu, na
skos, ciągle pod prąd. Ty i ja, dwie
prawdy, lecz jedno wiem – zostań
ze mną”). Red

Zdobądź bilet
nurtem rockowym. Dzięki temu
współpracował z czołówką polskich
artystów oraz z legendami świato-

wej muzyki, jak choćby John Lord
(Deep Purple) czy Garou.
Najnowszy projekt Piotra Cu-

gowskiego to nowa karta w bogatym portfolio artysty. Pierwszy
singiel „Kto nie kochał”, który

• Dla Czytelników mamy trzy
dwuosobowe zaproszenia! Jak
zdobyć jedno z nich? Szukajcie
na naszglospoznanski.pl.

FOT. M. KORDULA

„Księga dżungli” już otwarta w Teatrze Muzycznym

O spektaklu
Tolerancja, akceptacja i bycie sobą
to postawy i uczucia, które są wewnętrznym przywilejem każdego
z nas. Nie można się ich wstydzić,
aby w dżungli życia odnaleźć swoje miejsce jako jednostka i ważna
część grupy: znajomych, przyjaciół
lub rodziny – przekonuje „Księga
dżungli”, której najnowsza adaptacja spotkała się ze świetnym przyjęciem na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu.
18 stycznia podczas premiery
widzowie oklaskiwali musical dedykowany zarówno dzieciom, jak
i dorosłym. Każdy z przybyłych,
niezależnie od własnych poglądów,
przekonań, rodowodu i pochodzenia, mógł się poczuć jak prawdziwy
bohater – ważny i akceptujący odmienność swoją i innych. Taki też
jest motyw musicalu.
Ma on głównie charakter edu-

kacyjny w wymiarze społecznym
i artystycznym. Sposób opowieści
o ścieraniu się świata dorosłych
i dziecięcej wrażliwości bazuje na
sprawdzonej formie przeżywania
i komentowania sytuacji, które mogły się przydarzyć każdemu z nas.
Nie ma moralizatorstwa…, a odwołania do tzw. ponadczasowych wartości przekonują lekkością formy.
Bez narzucania czegokolwiek. Na
tym też polega przeżywanie przygody. Przejaskrawianie emocji jest
uzasadnione i pozytywnie wpływa
na odbiór przedstawienia, które
dla młodego widza staje się przez
to bardziej czytelne. Spotykamy
m.in. czarną panterę, wilka, pytona
skalistego, tygrysa, małpę i szakala, których imiona mogą być traktowane jako metafory osobowości
człowieka.
Losy Mowgliego – pierwszopla-

nowego bohatera – chłopca zwanego „Żabą” zadają nam pytania
o słuszność stereotypów, bycia
obojętnym i dróg, które je omijają,
o szacunek do siebie i odmienności, których nie należy krytykować,
lecz warto przemieniać w perspektywy własnego rozwoju.
„Księga dżungli” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu jest księgą
emocji i pragnień współczesnego
odbiorcy sztuki musicalowej. To
spektakl zabawny, czasem reﬂeksyjny i przekorny jak życie. Warto
je cenić – tak jak warto iść na ten
musical.

Dominik
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Scenariusz, teksty piosenek
i reżyseria: Jakub Szydłowski
• Muzyka: Jakub Lubowicz
• Choreograﬁa: Paulina Andrzejewska-Damięcka
• Scenograﬁa i reżyseria światła: Grzegorz Policiński
• Kostiumy: Dorota Sabak
• Projekcje video: Robert Burzyński
• Asystent reżysera: Łukasz
Brzeziński
• Asystent choreografa: Zoﬁa
Grażyńska
• Asystent kierownika muzycznego: Radosław Mateja
Obsada:
• Mowgli – zwany Żabą: Mateusz Santacruz Kieliszewski / Jeremiasz Kokot / Jakub Kośmider /
Olaf Nowak

• Bagheera – czarna pantera,
wilk: Ewa Kłosowicz / Dagmara
Rybak
• Tabaka – szakal, małpa, wilk:
Joanna Rybka, Katarzyna Tapek
• Baluś – miś podhalański, Akela – wódz wilków, wilk: Jarosław
Patycki, Lucyna Winkel
• Shere Khan – tygrys, małpa,
wilk: Radosław Elis, Maciej
Ogórkiewicz
• Kaa – pyton skalisty, wilk: Bartosz Sołtysiak, Maciej Zaruski
• Ojciec wilk, ojciec chłopca,
małpa, wilk: Łukasz Brzeziński,
Łukasz Kocur
• Matka wilczyca, matka
chłopca, małpa, wilk: Oksana
Hamerska, Anna Lasota
• Małpa, wilk: Denisa Jarczak,
Patryk Kośnicki
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Nowy sponsor tytularny Skorpionów
NASZ PATRONAT SpecHouse PSŻ Poznań – tak oﬁcjalnie w sezonie 2020 nazywać się będzie zespół
Skorpionów w rozgrywkach 2. Ligi Żużlowej
Sprzedaż karnetów

FOT. HIERONIM DYMALSKI

Partnerem tytularnym PSŻ Poznań w nadchodzącym sezonie
została poznańska ﬁrma specHouse – Nieruchomości. Oferuje
ona usługi z zakresu kompleksowej obsługi nieruchomości, m.in.
pomoc w sprzedaży, kupnie czy
najmie domów, mieszkań i lokali,
a także prace projektowe i związane z wykończeniem wnętrz oraz
usługi ﬁnansowe. Prowadzi także
działalność deweloperską skupioną
głównie na kamienicach
– Działamy w branży do wielu
lat, a od dwóch obserwujemy bardzo duży progres – powiedział prezes specHouse – Nieruchomości
Piotr Buchholz. – Stwierdziliśmy,
że warto byłoby podjąć się nowych
tematów i w grudniu podpisaliśmy
kontrakt z PSŻ. Deklarujemy pełne
zaangażowanie. Chcemy, aby mecze
były jeszcze bardziej atrakcyjne, by
przychodziło więcej kibiców, zamierzamy organizować koncerty,
zwiększyć strefę dla dzieci i gastronomiczną. Będą nowe gadżety.
Ważne, aby rodziny mogły przyjść
na stadion na 5-6 godzin. Pomysłów
mamy wiele. Na pierwszym meczu
na pewno będzie sporo moich znajomych, nawet z Warszawy. Mam
nadzieję, że wspólnie z klubem
awansujemy do pierwszej ligi.
– Cały czas wymyślamy nowe rzeczy, które możemy wdrożyć w klubie
– dodał prokurent grupy kapitało-

Nowy sponsor został przedstawiony podczas konferencji prasowej.
gnała się z nim większość zawodników oraz trener Tomasz Bajerski.
Teraz sile PSŻ stanowić będą m.in.
Nick Morris i Kevin Wölbert, a także młodzież ekstraligowej Stali Gorzów. W zespole są też: Lars Skupień, Zbigniew Suchecki, Nicklas
Porsing, Marcel Kajzer, Robert Miśkowiak. Młodzieżowców i trenera
poznamy wkrótce.
Dodajmy, że tor na Golęcinie został skrócony do 334 metrów. Na co
to wpłynie?
– Zawody będą bardziej atrak-

wej specHouse – Nieruchomości
Tomasz Tasiemski. – Biznes bardzo
dobrze łączy się ze sportem. Cele?
I liga, wzrost frekwencji o 50 procent i maksymalnie uatrakcyjnienie
meczów.
– Cele na ten sezon podzieliliśmy
na trzy stopnie – zdradził prezes
PSŻ Arkadiusz Ładziński. – Pierwszy to awans do play-off, drugi to
awans do ﬁnału, a trzeci to awans
do pierwszej ligi.
Przypomnijmy, że w zespole zaszły duże zmiany kadrowe. Poże-

cyjne – uważa zawodnik specHouse PSŻ Poznań Marcel Kajzer.
– Z pewnością poznamy nowych
rekordzistów toru.
Skorpiony ligowe zmagania rozpoczną 5 kwietnia wyjazdem do niemieckiego MSC Wölfe Wittstock.
Pierwszy mecz na Golęcine przewidziany jest 19 kwietnia z RzTŻ
Rzeszów.
Trwa sprzedaż karnetów na rundę zasadniczą sezonu 2020! Więcej
o nowym partnerze tytularnym klubu: www.spechouse.pl . Lech
PATRONAT

Zapisy na Bieg i Triathlon Lwa
Rozpoczęły się zapisy do Biegu
i Triathlonu Lwa, nad którymi patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”. Bieg Lwa odbędzie się 23
maja na stadionie GKS Tarnovia.
Wieczorny półmaraton okazał się
doskonałym posunięciem, a ﬁnisz
przy kolorowych światłach, muzyce na żywo, Setce STIHL i pełnych
trybunach, wsparciu najlepszych
kibiców w Polsce na trasie biegu zapadły w pamięć wszystkim uczestnikom. Zawodnicy podkreślają, że
tylko w Tarnowie Podgórnym jest
taka atmosfera. A więc czas szlifować formę. Dwie godziny wcześniej
rozpocznie się Pogoń za Lwem na
dystansie 10 km. To dla szybkościowców i amatorów, którzy półmaraton mają dopiero w następnych planach.
Organizatorzy
popularyzują
także krótkie bieganie na stadionie, stąd pomysł na mityng lekkoatletyczny. W poprzedniej edycji
na bieżni pojawiły się prawdziwe
gwiazdy, z mistrzami świata i Europy na czele. W maju swoich sił
będziesz mógł spróbować także Ty.
Zorganizowanych zostanie kilka
widowiskowych konkurencji, a do
rywalizacji organizatorzy zachęcają

FOT. ADAM MICHTA

NASZ PATRONAT

również uczniów. Wcześniej jednak
będą emocje na najwyższym poziomie, czyli Biegi Lwiątek. Zagwarantuje je aż tysiąc dzieci.
Tradycją stały się zawody drwali
Lion’s Trophy organizowane przez
Stihl. To niesamowicie widowiskowa dyscyplina sportu gromadząca
na całym świecie rzesze kibiców.
Ostatnią edycję wygrał Michał Dubicki, który dzięki temu pojechał
na European Trophy zostając mi-

strzem Europy, a na mistrzostwach
świata był szósty! W przerwie między rozgrywkami każdy będzie mógł
spróbować swoich sił z piłą i siekierą, a potem udać się do strefy sportu
i tam wziąć udział w wielu konkursach i pokazach.
To też będzie można odpocząć
w streﬁe chillout, zjeść którąś
z potraw z całego świata podczas 4
edycji Zlotu Foodtrucków, a potem
ruszyć na EXPO Lwa. Swoje strefy
będzie miało tam prawie 50 ﬁrm
i każda będzie oferowała mnóstwo
atrakcji zgodnie z hasłem „poziom
wyżej” i oczywiście za darmo. Całość tradycyjnie dopełni wieczorny
koncert.
Trwają też zapisy na Triathlon
Lwa w Lusowie (6 czerwca), który
gromadzi prawie tysiąc zawodników
chcących zmierzyć się z dystansami
1/4 i 1/8 Iron Man. A może czujesz
się mocny w jednej konkurencji. Na
to też jest rozwiązanie – skompletuj
sztafetę.
Projekty są współﬁnansowane
przez gminę Tarnowo Podgórne.

Piotr
Modzelewski
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Trwa sprzedaż karnetów na
mecze PSŻ Poznań w rundzie
zasadniczej sezonu 2020.
Kupując karnet obejmujący
pięć spotkań, płaci się tylko za
cztery mecze – jeden mecz jest
za darmo!
W początkowym okresie sprzedaż prowadzona jest wyłącznie
stacjonarnie w siedzibie klubu
(pok. nr 4) w każdy wtorek
i czwartek w godz. 15-18. O uruchomieniu sprzedaży internetowej klub poinformuje kibiców
za pośrednictwem swojej strony
i mediów społecznościowych.
Cennik karnetów na rundę
zasadniczą sezonu 2020:
• 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 kobietom: 80 zł;
• Junior: (przeznaczony dla
uczniów szkoły podstawowej od
1 do 8 klasy): 15 zł;
• Dzieci do 6 roku życia włącznie – wchodzą bezpłatnie!
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