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Gala 50-lecia „Złotych Kłosów”Gala 50-lecia „Złotych Kłosów” STR. 9
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

KŁADKAMI POŁĄCZENIKŁADKAMI POŁĄCZENI
W planach gminy Czerwonak przewidziano nie jedną a dwie kładki pieszo-rowerowe nad W planach gminy Czerwonak przewidziano nie jedną a dwie kładki pieszo-rowerowe nad 

rzeką Wartą. Jedną w Owińskach, drugą przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku. rzeką Wartą. Jedną w Owińskach, drugą przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku. STR. 3STR. 3
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20 lutego Rada Gminy Czerwonak 
przyjęła zaktualizowany plan bu-
dowy dróg na lata 2020-2037. Do-
kument określa kolejność budowy 
dróg gminnych na terenie całej gmi-
ny. Dotychczas obowiązujący plan 
wymagał aktualizacji wynikającej 
m.in. ze wzrostu cen materiałów bu-
dowlanych oraz kosztów robocizny. 
Plan zakłada utrzymanie wydatków 
gminy na poziomie minimum 12 
milionów zł rocznie, przeznaczo-
nych wyłącznie na budowę dróg. 
Wprowadzono nowe propozycje 
m.in. połączeń drogowych istotnych 
z punktu widzenia komunikacji we-
wnątrzgminnej, zapewniającej nie-
zależność od natężenia ruchu na 
drodze wojewódzkiej, tj. przedłuże-
nie ul. Łącznik od strony Koziegłów 
w stronę Czerwonaka i w kierunku 
Kicina. Po raz pierwszy w analizach 
brano pod uwagę również liczbę 
mieszkańców zameldowanych przy 
poszczególnych ulicach.

Dokument poprzedzony został 
rozbudowanymi konsultacjami spo-
łecznymi z mieszkańcami gminy, 
które prowadzone były od września 
2019 do końca roku. Do współpracy 
włączyli się sołtysi i przewodniczący 
zarządów osiedli. Podczas spotkań 
wiejskich i osiedlowych spłynęło 
wiele uwag, z których większość zo-
stała uwzględniona. 

Plan Budowy Dróg na terenie 
gminy Czerwonak zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej 
gminy w zakładce „konsultacje spo-
łeczne”.

Droga drogę goni
Obserwujemy obecnie dużą ak-

tywność inwestycyjną w gminie 
Czerwonak. Konsekwencja, deter-
minacja oraz ciężka praca sprzy-
jają realizacji wielu przedsięwzięć, 
zarówno mniejszych – lokalnych, 
podnoszących jakość życia miesz-
kańców, jak i dużych projektów, 
wykonywanych we współpracy, np. 
z miastem Poznań.

Obecnie trwają zaawansowane 
prace związane z budową siedmiu 
ulic w Czerwonaku, ulicy Rolnej 
w Kicinie i dwóch ulic w Koziegło-
wach oraz budowa parkingu przy 
Orliku w Czerwonaku, a na rozbu-
dowę kolejnego parkingu przygo-
towano już przetarg. Zakończono 
budowę parkingu na 115 miejsc 
postojowych przy stacji kolejowej 
Czerwonak Osiedle z toaletą i wia-
tami rowerowymi. W tym roku roz-
poczną się także kolejne inwestycje 
drogowe: w Kicinie i Miękowie, 
a przygotowywane są już kolejne 
dokumentacje, zgodnie z zatwier-
dzonym Planem Budowy Dróg.

Stary – nowy – zabytkowy
W 2017 r. nowe oblicze zyskał 

dworzec kolejowy w Czerwona-
ku, który przekształcony został 
z ponurej bryły w budynek, łączący 
w sobie nowoczesność i tradycję. 
W styczniu tego roku ruszyła mo-

dernizacja kolejnego zabytkowego 
dworca, tym razem w Bolechowie. 
Wykonawca robót przystąpił do 
prac rozbiórkowych i porządko-
wych. Prace budowlane obejmują 
wymianę pokrycia połaci i kon-
strukcji dachowej, remont elewa-
cji oraz modernizację instalacji 
sanitarnej, grzewczej, elektrycznej 
i wentylacyjnej, przebudowę po-
mieszczeń oraz wymianę okien 
i drzwi. Budynek zostanie wyposa-
żony w system sygnalizacji pożaru, 
zabezpieczenia przed włamaniem 
oraz monitoring wizyjny. W wyni-
ku realizacji projektu w części prze-
budowywanego obiektu powstanie 
nowoczesna, funkcjonalna strefa 
obsługi pasażerów kolei z pocze-
kalnią i miejscem do pozostawie-
nia bagażu oraz rowerów. Wartość 
robót objętych umową wynosi ok. 
3,5 mln zł a termin ich zakończenia 
to październik 2020 r. Inwestycja 
realizowana będzie przy udziale 
środków z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, pozyskanych przez 

Gminę. Wartość dofi nansowania 
wynosi 1 mln zł.

Przebudowa ulicy Gdyńskiej
Trwa przebudowa drogi powia-

towej nr 2407P Koziegłowy – Swa-
rzędz (ul. Poznańska). Zakres prac 
obejmuje przebudowę ulicy Poznań-
skiej w Koziegłowach na odcinku od 
Piaskowej do Gdyńskiej o długości 
około 780 metrów.

W ramach inwestycji zostaną wy-
konane:

•  nawierzchnia jezdni z masy mi-
neralno-asfaltowej,

•  poszerzenie jezdni do szeroko-
ści 7,0 m,

•  przebudowa istniejących skrzy-
żowań, w szczególności skrzy-
żowania ul. Poznańskiej i ul. 
Piaskowej wraz z budową sy-
gnalizacji świetlnej i wydziele-
niem lewoskrętu w ul. Piaskową,

•  przebudowa istniejącej sygnali-
zacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych przy szkole, w tym bu-
dowę azylu na przejściu i skoor-
dynowaniu jej z sygnalizacją na 
ul. Piaskowej,

•  budowa kanalizacji deszczowej,

•  budowa obustronnych chodni-
ków,

•  budowa ścieżki rowerowej,
•  budowa dwóch zatok autobuso-

wych,
•  przebudowa istniejących zjaz-

dów,
•  nowe oznakowanie poziome 

i pionowe.
Roboty drogowe rozpoczęły się 

na początku stycznia 2020 roku. 
W tej chwili trwają prace związane 
z wykonaniem kanalizacji deszczo-
wej (zaawansowanie w 60 %), czę-
ściowo wykonane zostały rozbiórki 
istniejących chodników oraz jezdni, 
prowadzone są prace brukarskie 
na chodnikach i zjazdach, prace 
elektryczne w zakresie oświetlenia 
drogowego oraz przebudowywana 
jest kolizja gazowa. Od przyszłego 
tygodnia wykonawca, którym jest 
STRABAG Sp. z o.o. przystąpi do 
odtworzenia konstrukcji jezdni po 
wykonanej kanalizacji. Pod koniec 
marca zaplanowano zakończenie 
robót kanalizacyjnych a na przeło-
mie marca i kwietnia rozpoczęcie 
prac bitumicznych na odcinku od 
ul. Gdyńskiej do ul. Piaskowej.

Kładkami połączeni
W gminnych planach przewi-

dziano nie jedną a dwie kładki pie-
szo – rowerowe nad rzeką Wartą. 
Pierwsza z nich zaplanowana jest 
w Owińskach na wysokości zespołu 
poklasztornego Cysterek, Ośrodka 
dla Dzieci Niewidomych i Parku 
Orientacji Przestrzennej. 

Jej konstrukcja ma być na tyle cie-
kawa architektonicznie, że kładka 
sama w sobie stanie się atrakcją tu-
rystyczną. Aktualnie trwa procedu-
ra uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę w Starostwie Powiatowym. 
Długość kładki wynosi prawie 135 m, 
a jej szerokość umożliwi komfortowe 
korzystanie zarówno rowerzystom, 
jak i pieszym. Obiekt wyposażony bę-
dzie w tarasy widokowe, zapewniają-
ce miejsce odpoczynku oraz zintegro-
waną wieżę widokową o wysokości 
prawie 20 metrów. Szacowana war-
tość budowy kładki to około 15 mln zł.

Druga inwestycja powstanie na 
wysokości przystani AKWEN Ma-
rina w Czerwonaku. W styczniu 
2020 r. miasto Poznań podpisało 
umowę na wykonanie dokumentacji 
branżowej obejmującej koncepcję 
wydłużenia trasy pieszo-rowerowej 
Wartostrada w Poznaniu na północ 
w kierunku gminy Czerwonak oraz 
kładki pieszo-rowerowej przez rze-
kę Wartę w Czerwonaku. Wartość 
umowy opiewa na ponad 221 tys. 
zł., przy czym gmina Czerwonak 
partycypuje w kosztach. Red

Inwestycyjny boom gminy Czerwonak
– Każdego roku na inwestycje drogowe chcemy przeznaczyć minimum 12 mln złotych, przy czym są też 
lata, gdzie plan przekracza 15 mln – mówi wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak 

Marcin 
Wojtkowiak
wójt gminy 
Czerwonak 

– Każdego roku 
na inwesty-
cje drogowe 

chcemy przeznaczyć minimum 
12 mln złotych, przy czym należy 
zaznaczyć, że są też lata gdzie 
plan przekracza 15 mln. W bu-
dowę dróg chcemy co roku przez 
całą kadencję inwestować zbli-
żone środki, aby uniknąć ryzyka 
wysokich cen, jakie najczęściej 
występują w latach wyborczych. 
Nie jesteśmy w Czerwonaku 
koniunkturalistami i przede 
wszystkim zależy nam na 
stabilnym rozwoju, którego 
kierunek wskazują nam miesz-
kańcy. Rozkładając te inwestycje 
równomiernie na poszczególne 
lata będziemy bardziej gospo-
darni. Uzyskanie stabilnych 
i przewidywalnych cen, a nawet 
oszczędności w przetargach, 
które zauważamy z począt-
kiem obecnego roku dają nam 
szansę na przyśpieszenie budowy 
niektórych dróg. Plan Budowy 
Dróg jest planem ambitnym, ale 
możliwym do zrealizowania. 

Priorytety inwestycyjne 
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Rozpoczęła się modernizacja dworca w Bolechowie. 

Kładka w Owińskach będzie atrakcją turystyczną. 
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Twórcy pierwszego na świecie bez-
przewodowego stetoskopu czy 
największa fabryka sushi w Polsce 
mogą pochwalić się prestiżowym ty-
tułem „Poznańskiego Lidera Przed-
siębiorczości”. Do kogo w tym roku 
trafi  to wyróżnienie? Organizatorzy 
czekają na zgłoszenia fi rm, które 
notują sukcesy na rynku, cechuje je 
przedsiębiorczość, wrażliwość spo-
łeczna, a także posiadają ciekawą 
ofertę oraz rzetelnie wywiązują się 
ze swoich zobowiązań. XVII edycja 
niesie ze sobą też kilka nowości. 

Od tego roku zwiększa się zasięg 
terytorialny konkursu. Tym razem 
do udziału zaproszono fi rmy z całej 
Metropolii Poznań. Organizatorzy 
widzą potencjał gospodarczy nie 
tylko w Poznaniu i powiecie, ale 
również nieco dalej – w Śremie, 
Szamotułach, Obornikach i Sko-
kach. Druga nowość to dodatkowe 
kryterium oceny fi rmy pod wzglę-
dem działań na rzecz ochrony śro-
dowiska i ekologii.

Do udziału w bezpłatnym kon-
kursie zaproszone są średnie, małe 
i mikroprzedsiębiorstwa oraz start-
upy. 

– Konkurs na stałe wpisał się już 

w kalendarz gospodarczy regionu. 
Przykłady naszych laureatów poka-
zują, że udział w tym przedsięwzię-
ciu bardzo się opłaca. Przedsiębior-
stwa są mocniej rozpoznawalne na 
rynku, zapraszane zostają do udzia-
łu w krajowych i zagranicznych 
konferencjach, targach i misjach 
gospodarczych. Stają się liderami 
gospodarczymi regionu. Są syno-
nimem naszej gospodarności i rze-
telności – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Bardzo mnie 
cieszy, że zgłaszają się do nas coraz 
młodsi wiekiem przedsiębiorcy, któ-
rzy z powodzeniem realizują swój 
pomysł na biznes.

W dotychczasowych szesnastu 
edycjach konkursu udział wzięło 
łącznie prawie 900 fi rm z Poznania 
oraz powiatu poznańskiego. Oprócz 
prestiżowego tytułu zwycięzcy mogą 
liczyć na atrakcyjne nagrody, w tym 
m.in. na bezpłatne studia podyplo-
mowe na Politechnice Poznańskiej, 
Uniwersytecie Ekonomicznym czy 
UAM, obsługę rachunku dla biz-
nesu przez PKO BP czy bezpłatne 
stoiska na MTP. Tegoroczna pula 
nagród wynosi około 180 tysięcy 
złotych.

Każda startująca fi rma musi pod-
dać się ocenie merytorycznej na 
wysokim poziomie. Od kilku lat jest 
ona prowadzona przez ekspertów 
z fi rmy Grant Thornton, która ma 
ugruntowaną pozycję na rynku fi rm 
doradczych w Polsce. 

– Oceniamy fi rmy pod względem 
fi nansowym, innowacyjności, czy 
dynamiki rozwoju. Nowością w tym 
roku jest kryterium ekologiczne. 
Podmioty będziemy weryfi kować 
między innymi pod kątem rozwią-
zań energooszczędnych czy tego, 

w jaki sposób radzą sobie ze skła-
dowaniem i sortowaniem odpadów 
– wyjaśnia Mariusz Maik, z Grant 
Thornton, partnera merytoryczne-
go konkursu. 

Zgłoszenia można przesyłać do 
31 marca. Formularze i szczegó-
łowe informacje na stronie: www.
pfpp.com.pl/lidermsp oraz pod nu-
merem telefonu: 61 8418 826. For-
mularz wraz z załącznikami można 
przesyłać także drogą elektroniczną 
na adres lidermsp@powiat.poznan.
pl, następnie podpisane przez osobę 

uprawnioną „Oświadczenie kan-
dydata do tytułu Poznański Lider 
Przedsiębiorczości” należy złożyć 
lub przesłać pocztą tradycyjną na 
adres biura konkursu: Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackow-
skiego 18, 60-509 Poznań, w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem Kon-
kurs o tytuł „Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości”. KW

Dla kogo Lider Przedsiębiorczości? 
Rozpoczęła się XVII edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 
Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca
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• Organizator i patronat: Jan 
Grabkowski, starosta poznański
• Patronat merytoryczny: 
Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. z o.o. Sp.k.
• Fundatorzy nagród: Między-
narodowe Targi Poznańskie, 
PKO Bank Polski, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Uni-
wersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Fundacja UAM 
Poznański Park Naukowo-Tech-
nologiczny, Grant Thornton, 
Wydział Inżynierii Zarządzania 
Politechniki Poznańskiej.

Poznański Lider 
Przedsiębiorczości
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WYDARZENIA

W powiecie poznańskim żyje się 
bezpieczniej. Takie dane wynika-
ją z najnowszego raportu o stanie 
bezpieczeństwa, który 19 lutego 
na sesji Rady Powiatu w Poznaniu 
przedstawił insp. Robert Kasprzyk, 
komendant KMP w Poznaniu. 
Podczas posiedzenia rozstrzygnię-
ty został też konkurs na najlepszy 
komisariat w powiecie. Tym razem 
I miejsce zajęli policjanci z Buku. 

– Mimo że wśród zadań wła-
snych powiatu nie ma zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem, 
to i tak co roku przeznaczamy na 
nie sporo środków. W 2020 roku 
zaplanowaliśmy ponad 3 miliony 
złotych. A przez prawie 20 lat na 
ten cel przeznaczyliśmy ponad 26 
milionów złotych, co jest ewene-
mentem na skalę kraju – powiedział 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski. – Pieniądze zostaną przekazane 
między innymi na wsparcie remon-
tów komisariatów w Buku i Mosinie 
oraz na zakup nowych radiowozów, 
a także unowocześnienie ośrodka 
OSP w Bolechowie i jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Krzesinach 
– dodał starosta. 

Z najnowszego raportu policyj-
nego za 2019 rok wynika, że funk-
cjonariusze odnotowali spadek po-
ziomu przestępczości w stosunku 
do 2018 r. Wzrosła wykrywalność 

kradzieży z włamaniem, bójek, po-
bić, czy uszkodzeń mienia. W 2019 
r. na terenie powiatu poznańskiego 
policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku 392 nietrzeźwych kierow-
ców. To o 145 więcej niż w roku po-
przednim.

– Mimo iż w ubiegłym roku za-
notowaliśmy mniej wypadków oraz 
kolizji na drogach, to niestety więcej 
osób zginęło. W tym przypadku za-
winił czynnik ludzki, czyli nadmier-
na prędkość. Zatrzymaliśmy więcej 
osób pod wpływem alkoholu. Zwra-
camy również uwagę na zdarzenia 
drogowe z udziałem pieszych oraz 
rowerzystów. Niestety i tu często 
brawura bierze górę nad zdrowym 
rozsądkiem. Dlatego cyklicznie 
prowadzimy prelekcje, pogadanki 
w szkołach – tłumaczył Robert Ka-
sprzyk, komendant KMP w Pozna-
niu. – Naszym głównym celem jest 
zwiększenie liczby funkcjonariuszy 
pracujących na drogach. Chcemy 
też zakupić specjalistyczny samo-
chód, który ma posłużyć eliminowa-
niu pojazdów niesprawnych tech-
nicznie oraz zanieczyszczających 
środowisko.

Od lat prowadzony jest też ran-
king komisariatów w powiecie po-
znańskim. A wszystko po to, aby 
wyłonić i nagrodzić najlepszych. 
Przy ocenie pod uwagę brane są 

m.in.: liczba wszczętych postę-
powań w odniesieniu do roku po-
przedniego, ile wykryto przestępstw 
kryminalnych, a także ilu zatrzyma-
no kierowców nietrzeźwych lub pro-
wadzących pod wpływem środków 
odurzających. 

Tegorocznym zwycięzcą okazał 
się komisariat policji w Buku. Na-
grodę z rąk starosty poznańskiego – 
30 tys. złotych – odebrał komendant 
Hubert Spychała.

– Od kilku lat udaje nam się 
utrzymywać w czołówce komisa-

riatów powiatu poznańskiego – po-
wiedział asp. szt. Hubert Spychała. 
– Z pewnością taki zastrzyk fi nan-
sowy poprawi jakość naszej pra-
cy. A wygrana w rankingu jeszcze 
bardziej nas zmobilizuje. Ponadto 
remont, planowany w naszym ko-
misariacie, jest także olbrzymią 
nagrodą – dodał komendant komi-
sariatu w Buku. 

W tegorocznym budżecie po-
wiatu poznańskiego zaplanowano 
bowiem 300 tys. złotych na moder-
nizację tej jednostki. KW 

Komisariat w Buku najlepszy
Z najnowszego raportu policyjnego za 2019 rok wynika, że funkcjonariusze 
odnotowali w powiecie poznańskim spadek poziomu przestępczości w stosunku 
do 2018 roku 

Nagrodę z rąk starosty poznańskiego – 30 tys. złotych – odebrał ko-
mendant komisariatu w Buku Hubert Spychała. 
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Pomysłodawcy projektów, które zwy-
ciężyły w I edycji Budżetu Inicjatyw 
Społecznych gminy Tarnowo Pod-
górne (BIS), spotkali się z wójtem 
Tadeuszem Czajką. Okazją było pod-
pisanie umów na realizację zadań. 

Największe poparcie mieszkań-
ców zyskał pomysł „Talentiada 2020 
Młode Talenty Tenisowe”, zgłoszo-
ny przez grupę nastolatków: Wandę 
Kuszak i Marcina Szpakowskiego 
z Tarnowa Podgórnego, Natalię 
Maćkowiak z Przeźmierowa i Alek-
sa Mikołajczaka z Chyb. 

Drugie miejsce zajęła propozycja 
zorganizowania Koncertu Muzy-
ki Chrześcijańskiej – to inicjatywa 
Małgorzaty Raciborskiej z Prze-

źmierowa. A na trzecim miejscu 
znalazł się pomysł wydarzenia 
„Wierzbowa łączy pokolenia”, za-
proponowany przez Natalię Gajdzik 
z Wysogotowa. 

W głosowaniu udział wzięło 1651 
mieszkańców. 863 głosy oddano na 
kartach papierowych, a 677 – elek-
tronicznie, przy wykorzystaniu (po 
raz pierwszy) platformy konsulta-
cyjnej, niestety aż 111 głosów było 
nieważnych (nieczytelny podpis, 
brak podpisu, brak danych). Zwy-
cięska Talentiada 2020 otrzymała 
584 głosy, Koncert muzyki chrze-
ścijańskiej – 261 głosy, a na projekt 
Wierzbowa łączy pokolenia – 242 
głosy. Gratulujemy! ARz

1 marca rozpoczął się drugi sezon 
rowerów miejskich w gminie Ko-
morniki. Podczas przerwy sezono-
wej wszystkie jednoślady przeszły 
przegląd techniczny oraz dokona-
no niezbędnych napraw i wymiany 
uszkodzonych elementów. Wracają 
na ulice w dobrym stanie.

W ramach Komornickiego Syste-
mu Rowerowego mieszkańcy mogą 
korzystać z sieci wypożyczalni, obej-
mującej 2 stacje i 20 standardowych 
rowerów zlokalizowanych w  Plewi-
skach. Stacje mieszczą się przy ul. 
Miętowej oraz koło Domu Kultury 
Remiza przy ul. Stawnej. Wypoży-
czanie rowerów cieszy się dużym 
zainteresowaniem. 

Dzięki porozumieniu gminy Ko-
morniki z  Poznaniem i  Luboniem 
na rowerach standardowych 3G 
można się poruszać podobnie jak 
w ubiegłym roku pomiędzy trzema 
gminami. Oznacza to, że wypoży-
czone w  Plewiskach rowery będzie 
można zwracać na stacjach w  Lu-
boniu i  Poznaniu oraz odwrotnie – 
rowery wypożyczone w Luboniu czy 
Poznaniu będzie można zwracać na 
stacjach w Plewiskach.

Aby korzystać z  Komornickiego 
Systemu Rowerowego wystarczy 
mieć aktywne konto w  systemie. 
Można wykorzystać już istniejące 
lub założyć nowe poprzez stronę 

internetową https://komornicki-
rower.pl/, aplikację mobilną lub 
terminal stacji rowerowej. Należy 
pamiętać, że aby wypożyczyć rower 
na koncie w systemie trzeba mieć 
co najmniej 20 złotych. Pierwsze 
20 minut każdego wypożyczenia 
jest bezpłatne. Po ich przekroczeniu 
opłaty są naliczane zgodnie z cenni-
kiem.

Podobnie jak w zeszłym roku, ro-
wery będzie można wypożyczać za 
pomocą aplikacji mobilnej, termi-
nala (wystarczy postępować zgod-
nie z instrukcjami) lub kontaktując 
się z BOK.

Umowę z  fi rmą Nextbike Polska 
S.A na wdrożenie oraz komplek-
sową obsługę Komornickiego Sys-
temu Rowerowego w  latach 2019-
2022 gmina podpisała na początku 
czerwca 2019 roku.Sezon roweru 
miejskiego 2020 potrwa dziewięć 
miesięcy – do końca listopada. 
Wejdź na stronę komornickirower.
pl i sprawdź jakie to proste! Red

Tarnowo Podgórne – 
umowy na BIS

Powrót rowerów miejskich
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Podpisanie umowy na realizację Talentiady 2020.

Zapraszamy na dyżury Urzędu 
Skarbowego Poznań Jeżyce w gmi-
nie Tarnowo Podgórne:

• 5 marca – Filia w Przeźmiero-
wie, ul. Rynkowa 75C (pasaż),

• 19 marca – Urząd Gminy Tar-
nowo Podgórne, ul. Poznańska 94 
(bud. C), sala 10.

Eksperci będą pełnić dyżur w go-
dzinach 9.00 – 14.00. W tym czasie 
pomogą w rozliczeniu się drogą 
elektroniczną przy wykorzystaniu 
usługi ePIT oraz w wysyłce deklara-
cji przez Internet. Pracownicy Urzę-
du odpowiedzą także na pytania 
nurtujące podatników. ARz

Urząd 
Skarbowy 
w Urzędzie 
Gminy

S P R Z E D A M
POKÓJ HOTELOWY 

W POZNANIU 
5 0 3   9 0 8   3 74

REKLAMA

W dwóch stacjach 
w Plewiskach jest 
20 rowerów
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REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296
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REKLAMA

Początek roku dla gminy Opalenica 
rozpoczął się wspaniale. 8 stycznia 
do urzędu miejskiego dotarła wia-
domość, iż decyzją Rady Programo-
wej Plebiscytu Sylwetki i Marki Pol-
skiej Gospodarki, gmina Opalenica 
uzyskała tytuł „Samorząd 30-lecia 
Polskiej Transformacji”. Ofi cjalnie 
może się nim posługiwać się od dnia 
Wielkiej Gali. 

24 stycznia podczas uroczystości 
w Warszawie, w imieniu wszystkich 
mieszkańców, burmistrz gminy Opa-
lenica Tomasz Szulc odebrał to presti-
żowe wyróżnienie. W stolicy towarzy-
szyli mu zastępca Paweł Jakubowski 
i skarbnik Agnieszka Antkowiak-Żak. 

– Niezmiernie się cieszę z uzy-
skania tego tytułu. Aby go otrzymać 
musieliśmy przejść żmudny proces 
weryfi kacji. Jednym z elementów 
było wypełnienie ankiety, w której 
musieliśmy udokumentować nasze 
osiągnięcia na polu inwestycyjnym, 
rozwoju społecznego, kultury spor-
tu czy w zakresie ochrony zdrowia 
– relacjonował przyznanie wyróż-
nienia burmistrz Tomasz Szulc. TM

Diament dla gminy 
Opalenica
Otrzymali tytuł „Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji”
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16 lutego odbyło się uroczyste 
otwarcie sali wiejskiej w Niegolewie 
(gm. Opalenica) po przeprowadzo-
nym tam remoncie. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonał burmistrz 
Tomasz Szulc wraz z sołtysem Ka-
milem Kluczyńskim oraz probosz-
czem parafi i pw. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Wojnowicach, 
ks. Janem Chrzanowskim, który po-
święcił zmodernizowany obiekt. 

Burmistrz podkreślił duże zaan-
gażowanie w remont sali wiejskiej 
sołtysa, rady sołeckiej oraz miesz-
kańców Niegolewa. Z kolei Kamil 
Kluczyński podziękował byłemu 
sołtysowi Krzysztofowi Jackowia-
kowi, który zapoczątkował działa-
nia związane z remontem, a także 
przedstawicielom rady sołeckiej 
oraz członkiniom KGW Niegolewo, 
które przygotowały poczęstunek na 
niedzielną imprezę. 

Koszt remontu sali wraz z zaple-
czem kuchennym i sanitariatami 
wyniósł ponad 130 tys. zł, z czego 
ponad 22 tys. zł pochodziło z fundu-
szu sołeckiego. Red

Otwarcie sali w Niegolewie
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Diament trzydzie-
stolecia to wyjątko-
wa nagroda

21 lutego odbyły się obchody zwią-
zane z 10-leciem opalenickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Rozpoczęły się one od uroczystej 
nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. 

Podczas obrad w sali strażnicy 
OSP podjęto uchwałę o nadaniu ty-
tułu „Honorowy Obywatel Opaleni-
cy”. Wyróżnienie otrzymał prof. Sta-
nisław Jankowiak, który od początku 
istnienia UTW jest jego rektorem. 

Następnie udano się do CKiB, 
gdzie odbyła się druga część uro-
czystości. Zgromadzonych gości 
powitali prowadzący Małgorzata 
Zamośna i Krzysztof Primke. Głos 
zabrała również dziekan UTW Opa-
lenica Elżbieta Adamczewska. 

Był to czas tradycyjnych pod-
sumowań i gratulacji. Burmistrz 
Tomasz Szulc wręczył podziękowa-
nia zarówno dla pani dziekan, jak 
i pana rektora. Były też wyróżnie-
nia dla osób pomagających UTW 
i rady programowej. Uhonorowa-
no również 49 studentów, którzy 
od dziesięciu lat nieprzerwanie są 
słuchaczami uczelni. Wykład swój 
wygłosił prof. Stanisław Janko-
wiak. Po życzeniach od przybyłych 
gości, na scenie zaprezentował się 
zespół Amici Canti. Na koniec tra-
dycyjną lampką szampana wznie-
siono toast pomyślności na kolejne 
lata funkcjonowania uniwersytetu. 
TM/TA

Dziesięciolecie 
UTW Opalenica
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Fundacja  „Oczy Szeroko Otwarte” 
po raz czwarty organizuje imprezę 
z cyklu „Przeźmierowskie Wietrze-
nie Szaf”. Jej konwencja za każdym 
razem ulegała modyfi kacjom. 

– Zaczęliśmy od typowej sprzeda-
ży „niepotrzebnych ubrań” – wspo-
minają organizatorki. – Następnie 
rozszerzyliśmy spotkania o sprzedaż 
i wymianę innych zalegających na 
półkach, schowkach, piwnicach i stry-
chach rzeczy. Uczestnicy to zarówno 
dorośli jak i młodzież i dzieci. Dajemy 

okazję na podarowanie drugiego ży-
cie swoim nieużywanym akcesoriom 
typu: odzież, biżuteria, zabawki, książ-
ki, gry edukacyjne, płyty itp. Chcemy 
uczyć młode pokolenie dbałości o swo-
je rzeczy i satysfakcji z pierwszych „za-
robionych pieniędzy”. 

Wydarzenie ma charakter spo-
tkania towarzyskiego. Będzie moż-
na porozmawiać, wypić kawę, po-
słuchać muzyki oraz wziąć udział 
w warsztatach rękodzieła. Specjal-
nie na to wydarzenie fundacja za-

prosiła zaprzyjaźnioną Spółdzielnię 
Socjalną Pracownię ArtZagroda 
z Dymaczewa, której instruktorzy 
wprowadzą uczestników w klimat 
Świąt Wielkiej Nocy.

Wydarzenie odbędzie się 14 mar-
ca, w sali OSIR przy ul.  Kościelnej 
46 w godz. 10.00 – 14.00. Zapisy 
pod nr. tel. 509 710 525 (Dorota) do 
9 marca. Organizatorzy zapewniają 
stół, kawałek podłogi, relaksującą 
muzykę, napoje kawa, herbata, cia-
sto oraz dobry humor. Red

Mieszkańcy gminy Dopiewo w Wa-
lentynki poznali harmonogram te-
gorocznego Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego. To już piąta jego 
edycja. Od kwietnia do czerwca 
dopiewianie będą mogli zgłaszać 
projekty. Później nastąpi ich wery-
fi kacja. Głosowanie odbędzie się 
jesienią – od 22 września do 13 paź-
dziernika. Lista laureatów zostanie 
ogłoszona 21 października. 

Pula budżetu obywatelskiego 
w gminie Dopiewo wynosi 300 tys. 
zł. Od trzech edycji obowiązuje kwo-
ta i zasady. Oddzielnie będą między 

sobą rywalizować projekty z trzech 
grup sołectw o różnej wielkości. 
Wyłonionych zostanie co najmniej 
trzech laureatów. Przelicznik kory-
gujący odpowiednio zwiększy lub 
zmniejszy siłę głosów, w zależności 
od liczby mieszkańców sołectwa. 
Wszystko po to, by wyrównać szanse 
pomysłów z mniejszych sołectw na 
realizację, nawet w ramach grupy. 

Projekty z dużych sołectw rywali-
zują o 145 tys. zł, sołectwa średnie 
o 95 tys. zł, a małe o 60 tys. zł. 

Szczegóły dostępne są na stronie: 
dbo.dopiewo.pl. AM

W Tarnowie Podgórnym trwają 
przygotowania do drugiej edycji 
konkursu Wielkie Międzyszkolne 
Dyktando. Tym razem wydarzenie 
organizowane jest z okazji 30-lecia 
Samorządu Gminnego. Co o kon-
kursie wiedzieć warto? 

– Przed nami Wielkie Międzysz-
kolne Dyktando 2020 z okazji 30-le-
cia Samorządu Gminnego, które dla 
uczniów szkół będzie świetną okazją 
zarówno do poznania historii samo-
rządności w pigułce, jak również 

sprawdzenia swojej wiedzy orto-
grafi cznej – zaprasza wójta gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. 

Wielkie Międzyszkolne Dyktan-
do 2020 z okazji 30-lecia Samorzą-
du Gminnego odbędzie się w dwóch 
etapach. Pierwszy to eliminacje 
szkolne, zaplanowane na 16 marca, 
które przeprowadzone będą w szko-
łach. Po nich nastąpi fi nał, na który 
23 marca zaproszeni zostaną naj-
lepsi z najlepszych uczniowie z po-
szczególnych szkół.  JZ

Jacek Jaśkowiak, prezydent mia-
sta Poznania oraz Małgorzata Zie-
lińska, członek zarządu PKP S.A. 
podpisali list intencyjny zapowia-
dający współpracę przy planowanej 
modernizacji dworca Poznań Głów-
ny, a także stworzenie przy dworcu 
spójnej i funkcjonalnej przestrzeni 
służącej obsłudze podróżnych. 

– Jestem pełen optymizmu jeśli 
chodzi o ten list intencyjny. Wierzę, 
że tym razem uda się, ponieważ po 
drugiej stronie są konkretne, rze-
czowe osoby. Mają inne podejście 
do polityki niż ci, którzy do tej pory 
składali różnego rodzaju deklaracje 
i obietnice – mówi Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania, który podpisał 
w imieniu miasta list intencyjny. – 
Musimy przywrócić funkcjonalność 
dworca. Najważniejsze na dzisiaj 
jest wygoda podróżujących, ale 
także element estetyczny. Obecny 
dworzec jest porażką, ponieważ 
elementy biznesowe i ekonomiczne 
wzięły górę nad celem, który dwo-

rzec powinien spełniać. Powinien 
przede wszystkim służyć tym, któ-
rzy podróżują, a nie być miejscem 
dla handlu. 

Podpisany dokument to początek 
ścisłej współpracy PKP S.A. oraz 
Urzędu Miasta Poznań, będącej 
efektem inicjatywy „okrągły stół dla 
dworca w Poznaniu” zainicjowanej 
przez minister Jadwigę Emilewicz. 
Dotyczy inwestycji na terenie, gdzie 
znajdują się budynek starego dwor-
ca Poznań Główny oraz plac przed 
nim. Głównym celem współpracy 
kolei i samorządu miejskiego jest 
stworzenie przestrzeni zgodnie ze 
spójną wizją urbanistyczną i funk-
cjonalną, która będzie odpowiadała 
potrzebom wszystkich podróżnych 
i mieszkańców Poznania. 

PKP S.A. podtrzymały chęć mo-

dernizacji starego dworca Poznań 
Główny. Z kolei miasto Poznań pla-
nuje przystanki komunikacji miej-
skiej z dworcem autobusowym. We 
współpracy obu podmiotów powsta-
nie zintegrowany węzeł komunikacyj-
ny. Planowana współpraca obejmie 
również współdziałanie przy wyborze 
– w formule dialogu konkurencyj-
nego – pracowni architektonicznej, 
która opracuje dokumentację dla re-
alizacji przedsięwzięć. List intencyjny 
zakłada również współpracę podczas 
realizacji inwestycji oraz wzajemną 
kooperację jego sygnatariuszy w za-
kresie uzyskania zewnętrznych środ-
ków niezbędnych dla fi nansowania 
inwestycji. Inwestycja polegająca na 
modernizacji starego budynku dwor-
ca Poznań Główny będzie fi nansowa-
nia ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

List intencyjny jest ważnym kro-
kiem w budowaniu pogłębionej 
współpracy pomiędzy PKP S.A. 
a miastem Poznań. Kolejnym będzie 
podpisanie porozumienia określają-
cego szczegółowe warunki współ-
pracy pomiędzy stronami w ramach 
planowanych inwestycji.

Rozpoczęcie procedury wyboru 
pracowni architektonicznej w for-
mule dialogu konkurencyjnego jest 
planowane na połowę 2020 r. Głów-
nym celem takiego rozwiązania jest 
chęć pozyskania do współpracy pra-
cowni architektonicznej z szerokim 
doświadczeniem w dużych projek-
tach infrastrukturalno-urbanistycz-
nych. Planowany termin zakończe-
nia inwestycji modernizacji dworca 
to 2023 rok. PKP, RB

Przeźmierowskie Wietrzenie Szaf 

Wystartował Dopiewski Budżet 
Obywatelski 

Dyktando na 30-lecie

Dworzec Poznań 
Główny ma być 
przyjazny podróżnym

Gmina Dopiewo pozyskała prawie 3 
miliony złotych dotacji z PROW na 
lata 2014–2020 na budowę ul. Ba-
torowskiej w Dąbrowie. 

Podpisanie umowy nastąpiło 30 
stycznia w  Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskie-
go. Wartość całej inwestycji szacuje 
się na około 4,5 mln zł. Zakończenie 
prac jest zaplanowane na koniec 
2020 r.

Umowę o dofi nansowanie projek-
tu pn. „Budowa drogi gminnej nr 
325038P w  miejscowości Dąbrowa 
w gminie Dopiewo” podpisali w sie-
dzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
w  Poznaniu: wójt gminy Dopiewo 
Adrian Napierała i skarbnik Małgo-
rzata Mazurek. 

Dofi nansowanie zostało pozy-
skane z Unii Europejskiej w ramach 
operacji typu „Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych” – działania 
„Podstawowe usługi i  odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Głównym celem zadania jest 
poprawa parametrów technicz-
nych, komfortu jazdy i dostępności 
budynków użyteczności publicznej, 

a także zwiększenie bezpieczeń-
stwa użytkowników ruchu drogo-
wego.  Budowa dotyczy prawie 650 
m drogi o  nawierzchni bitumicznej 
wraz z  odwodnieniem. Wybudowa-

ne zostaną również: chodnik, zjazdy 
i  dojścia do posesji z  kostki beto-
nowej, kanalizacja deszczowa oraz 
oświetlenie uliczne. 
Maria Bąk

3 miliony dotacji na 
Batorowską w Dąbrowie
Wartość inwestycji szacuje się na ok. 4,5 mln zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa 
inwestująca w obszary wiejskie
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Jaśkowiak: Najważ-
niejsze na dzisiaj 
jest wygoda podró-
żujących, ale także 
element estetyczny
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REKLAMA

W ramach projektu pt. „Seniorze 
trzymaj formę!” Ośrodek Pomocy 
Społecznej w gminie Stęszew oferu-
je seniorom i nie tylko nową formę 
pomocy. Zaczęła bowiem działać 
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego, wspomagającego 
i pielęgnacyjnego, w której znajdują 
się m.in.: łóżka elektryczne, wózki 
inwalidzkie, kule łokciowe, nadajni-
ki bezprzewodowe z pagerem, ma-
terace przeciwodleżynowe, krzesła 
z oparciem czy balkoniki. Akcesoria 

niezbędne dla osób po różnego ro-
dzaju urazach czy wypadkach moż-
na wypożyczyć na okres trzech mie-
sięcy z możliwością przedłużenia do 
sześciu.

Projekt „Seniorze trzymaj for-
mę!” realizowany jest w Stęszewie 
od września 2018 r. Na jego funk-
cjonowanie udało się pozyskać zna-
czące dofi nansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w wysokości około 1 mln zł. 
Senioralne spotkania odbywają się 

w pięciu klubach „60+” na terenie 
gminy. Łącznie z programu korzy-
sta 140 seniorów. Zajęcia są zapla-
nowane i obejmują: ćwiczenia ogól-
norozwojowe, rehabilitację, trening 
pamięci, wizyty dietetyka oraz 
wspólne gotowanie potraw. Ponad-
to odbywają się wyjazdy na basen, 
do kina, teatru czy opery. 

Jest to ważna inicjatywa spajająca 
lokalne społeczności, która mobili-
zuje osoby w jesieni życia do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Red

Seniorze trzymaj formę!
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego powstała 
w Stęszewie!
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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!

Trwają zapisy do Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego, którego jubi-
leuszowa dziesiąta edycja odbędzie 
się 18 kwietnia. Rywalizacja prze-
biegać będzie na 10-kilometrowej 
trasie, która prowadzi w 95% po 
leśnych ścieżkach, polnych duk-
tach i drogach nieutwardzonych. 
Start oraz meta pozostają na plaży 
jeziora Lipno. Biuro zawodów wzo-
rem ubiegłych lat znajdzie się w hali 
sportowo-widowiskowej w Stęsze-

wie, przy ul. Poznańskiej. Limit za-
wodników wynosi 400. 

Po raz kolejny do udziału w za-
wodach organizatorzy zapraszają 
także najmłodszych mieszkańców 
gminy Stęszew. Rywalizować oni 
będą na dystansach dostosowanych 
do ich wieku i możliwości w ramach 
zawodów Oxytop Dziecięce Przeła-
je.

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

Stęszewski przełaj
 NASZ PATRONAT



9
NR 175 / 29 LUTEGO 2020

GMINA BUK 
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Zespół Folklorystyczny „Złote Kło-
sy” powstał w 1967 roku z inicja-
tywy mieszkańca Dobieżyna (gm. 
Buk), a jednocześnie miłośnika mu-
zyki i tańca, Stanisława Króliczaka. 
Początkowo należała do niego mło-
dzież zrzeszona w środowiskowym 
kole Związku Młodzieży Wiejskiej. 
Z biegiem lat zespół rozwijał się, 
a repertuar – przekazywany trady-
cyjnie przez mieszkańców wsi za-
równo poprzez piosenki, jak i tań-
ce – związany jest ściśle z tradycją 
ludową ziemi bukowskiej. Od 1981 
r. zespół działa pod patronatem 
i jest fi nansowany przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Buku. 
Jego opiekunem i instruktorem od 
początku jest Stanisław Króliczak. 

„Złote Kłosy” poprzez swo-
je występy szerzą głównie folklor 
wielkopolski oraz innych regio-
nów, m.in. Śląska Cieszyńskiego. 
Prezentują także tańce narodowe 
oraz regionalne obrzędy dożyn-
kowe. Występują na różnych im-
prezach na terenie gminy Buk, jak 
również w innych miejscowościach 

Wielkopolski. Zespół nawiązał też 
kontakty zagraniczne. W 1997 r. 
występował w Holandii na zapro-
szenie zaprzyjaźnionej gminy Sint 
Michielsgestel. Od lat współpracuje 
także z przedstawicielem mniejszo-
ści niemieckiej w Polsce – Stefanem 
Obstem z Poznania. Dzięki temu 
„Złote Kłosy” gościły w Dobieżynie 
40-osobowy zespół folklorystyczny 
z Niemiec, a następnie w ramach 
wymiany w 1999 r. występowały na 
Międzynarodowym Koncercie Jubi-
leuszowym w Erbach. Współpraca 
zaowocowała kolejnym wyjazdem 
w 2005 r. na koncerty w okolice Li-
neburga (Niemcy).

Członkowie zespołu mobilizo-
wali społeczność wiejską do takich 
przedsięwzięć jak rozbudowa Wiej-
skiego Domu Kultury w Dobieży-
nie, który został oddany do użytku 
w roku 1985, jak również budowa 
Szkoły Podstawowej w tejże wsi (do-
chód z organizowanych imprez, 
głównie dożynek, przez kilka lat 
przeznaczany był na ten cel).

„Złote Kłosy” współtworzą lo-

kalną historię aktywnie uczestni-
cząc w życiu kulturalnym gminy 
Buk. Występy tancerzy towarzy-
szyły m.in. otwarciu bukowskiej 
hali sportowej w 1996 r. Zespół 
bardzo chętnie prezentował swój 
dorobek podczas Dni Seniora, 
obchodów Dnia Kobiet, wczaso-
rekolekcjach dla osób niepełno-
sprawnych, fi nałów WOŚP, Święta 
Niepodległości, festynów parafi al-
nych w Buku i Opalenicy, czy raj-
dów turystycznych. O wielkim sercu 
tancerzy i muzyków świadczy ich 
udział w wielu imprezach charyta-
tywnych. Członkowie zespołu „Zło-
te Kłosy” chętnie dzielili się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi pod-
czas organizowanych przez MGOK 
wakacji dla dzieci i wczasów docho-
dzących dla seniorów.

Od początku jego skład tworzą 
pw. dzieci, młodzież szkolna i aka-
demicka oraz osoby dorosłe. Człon-
kowie zespołu spotykają się nie tyl-
ko na próbach, ale także wyjeżdżają 
razem na zgrupowania i warsztaty, 
których organizatorem jest MGOK. 

Przez lata jego istnienia prze-
winęło się przez niego wiele osób. 
Pasją tańca zarażają kolejne pokole-
nia. Obecnie „Złote Kłosy” liczą 28 
osób, czyli 14 par, które spotykają 
się dwa razy w tygodniu na próbach. 
Wspólnie z tancerzami i dla pod-
trzymania tradycji wsi, występują 
dzieci członków zespołu, któremu 
przygrywa kapela „Junki z Buku” 
pod kierunkiem Stanisława Króli-
czaka. 

„Złote Kłosy” 29 lutego obcho-
dziły jubileusz 50-lecia istnienia 
(data ta została przesunięta ze 
względu na kłopoty zdrowotne pro-
wadzącego i wypadki losowe). Uro-
czystość była ważnym wydarzeniem 
dla lokalnej społeczności i władz sa-
morządowych. Uświetnił ją występ 
zespołu owacyjnie przyjęty przez 
publiczność.

– Jestem pod wielkim wrażeniem 
– podsumował burmistrz Buku 
Paweł Adam. – Zespół powstał 
z potrzeby poszanowania tradycji 
ludowej i miłości do folkloru. Pan 
Stanisław Króliczak z troską dba, by 

ta piękna sztafeta pokoleń przeno-
siła w przyszłość miłość do kultury 
ludowej. Ten koncert jest też bene-
fi sem pana Stanisława i pretekstem 
dla uhonorowania go tytułem Za-
służony dla Gminy Buk, o czym jed-
nogłośnie zdecydowała Rada Mia-
sta i Gminy Buk na sesji 25 lutego. 

– Gratuluję pięknego koncertu. 
Muzyka ludowa połączona z tań-
cem na tak wspaniałym poziomie to 
coś wyjątkowego – stwierdził Piotr 
Goroński, przewodniczący RMiG 
w Buku. – Jubileusz wpisał się w na-
zwę zespołu, oni są złoci!

Ponadto „Złote Kłosy” wyróżnio-
ne zostały za osiągnięcia artystycz-
ne nagrodą Bukowskie Talenty. 
Burmistrz Paweł Adam przekazał 
na ręce S. Króliczaka voucher na 
10.000 zł.

– Co ja mogę powiedzieć? Jestem 
wzruszony i zadowolony, bo koncert 
za nami, a teraz… do roboty – mówił 
Stanisław Króliczak. – To zasługa 
tych wszystkich co należą do zespo-
łu. Aż chce się pracować. Nie liczę 
godzin i lat… Lech

Pieśnią i tańcem sławią tradycję
Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia Zespołu Folklorystycznego „Złote Kłosy” odbył się w minioną 
sobotę w bukowskim kinie „Wielkopolanin”

Występ „Złotych Kłosów” został przyjęty owacyjnie.

Gala przyciągnęła komplet publiczności.

Burmistrz Buku Paweł Adam przekazał zespołowi voucher wartości 10 tys. zł.
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W związku z przygotowywanym 
wydawnictwem albumowym gmi-
na Czerwonak ogłasza zbiórkę 
zdjęć i dokumentów dotyczących 
historii Owińsk do początku XXI 
wieku. Wszystkie osoby posiadają-
ce w swoich archiwach domowych 
fotografi e, dyplomy i świadectwa 
ze szkoły, zakładów pracy, zdjęcia 
lub inne pamiątki ukazujące uro-
czystości samorządowe, państwowe 
i kościelne, zawody sportowe, pikni-
ki, majówki, czyny społeczne oraz 
wszelkie inne zdarzenia, które od-
bywały się w Owińskach, proszone 
są o włączenie się do projektu! 

Zdjęcia i dokumenty można do-
starczać do siedzib Biblioteki Pu-
blicznej: w Owińskach, Czerwona-
ku, Bolechowie lub Koziegłowach. 
Po zeskanowaniu zostaną zwróco-
ne właścicielom. Można również 
nadsyłać skany fotografi i i innych 

materiałów na adres: naszepodwor-
ko@poczta.fm albo skontaktować 
się z osobami przygotowującymi 
publikację pod numerem telefonu: 
504559472 Wydawcą albumu bę-
dzie gmina Czerwonak.

Rok 2020 obfi tował będzie w wie-
le „okrągłych rocznic”. Dla wspól-
noty gminnych bardzo ważną datą 
będzie 8 marca 2020, w którym to 
dniu obchodzić będziemy 30-le-
cie samorządu terytorialnego. To 
właśnie tego dnia 1990 roku Sejm 
RP przyjął Ustawę o samorządzie 
gminnym. Natomiast 27 maja 2020 
roku minie 30. rocznica wyborów do 
rad gmin. O idei wspólnego święto-
wania jubileuszu poinformowali na 
konferencji prasowej przedstawicie-
le Unii Metropolii Polskich, Związ-
ku Miast Polskich, Unii Miasteczek 
Polskich, Związku Gmin Wiejskich 
i Związku Powiatów Polskich, któ-

rzy ogłosili rok 2020 rokiem samo-
rządu terytorialnego.

Również gmina Czerwonak po-
stanowiła włączyć się w ogólnopol-
skie obchody rocznicowe poprzez 
powołanie komitetu organizacyjne-
go, organizację gali samorządowej, 
przygotowanie wystawy historycznej 
obrazującej życie społeczno-samo-
rządowe gminy na przestrzeni 30 lat 
oraz zaproszenie młodzieży z gmin-
nych szkół do udziału w konferencji, 
ukazującej w nowoczesny i ciekawy 
sposób, „na czym polega samorząd”.

– Samorząd terytorialny jest wy-
nikiem ewolucji i długiego procesu, 
który wspólnie przeszliśmy, stając 
się gospodarzami lokalnych wspól-
not – mówi wójt gminy Czerwonak 
Marcin Wojtkowiak. – Funkcjo-
nujemy w demokratycznym i zde-
centralizowanym systemie władzy 
publicznej, który na przestrzeni 30 

lat dowodzi skuteczności lokalnego 
myślenia i zapewnia obywatelom 
większy udział w kształtowaniu życia 
publicznego. Jako obywatele zyska-
liśmy nie tylko możliwość demokra-
tycznego wyboru władzy politycznej, 
ale również współodpowiedzialność 
za sprawy publiczne. Ważne jest, 
aby każdy z nas zdawał sobie z tego 
sprawę, ale równie istotna jest świa-
domość nas – sprawujących władzę 
czy to w gminie, powiecie czy woje-
wództwie, że to w nasze ręce złożona 
została troska o dobro danej wspól-
noty. To my jako lokalne władze 
pozostajemy najbliżej problemów 
zwykłych ludzi i dnia codziennego 
i to my stawiamy czoła wyzwaniom, 
jakie niesie demokracja. 

Apelujemy do mieszkańców 
o przejrzenie rodzinnych archiwów 
i pamiątek. Gmina poszukuje dyplo-
mów, dokumentów, zdjęć, ukazu-

jących uroczystości samorządowe, 
państwowe i kościelne oraz wszel-
kich pamiątek, związanych z samo-
rządem gminnym i historią gminy 
Czerwonak na przestrzeni 30 lat. 
Materiały można przesyłać na adres: 
promocja@czerwonak.pl oraz przy-
nosić osobiście do Wydziału Dialo-
gu Społecznego w Urzędzie Gminy 
w Czerwonaku. Po zeskanowaniu 
zostaną zwrócone właścicielom.

Przykładowe inne rocznice ob-
chodzone w 2020 r.: 30-lecie Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sokół, 20-le-
cie KGW w Promnicach, 20-lecie 
działalności Ligi Ochrony Przyro-
dy w Czerwonaku, 100. rocznicę 
urodzin Jana Pawła II, 100-lecie 
Bitwy Warszawskiej, 75. rocznica 
zakończenia II wojny w Europie, 31 
sierpnia – 40 lecie powstania Soli-
darności i rocznica tzw. Porozumień 
sierpniowych. Red

Gmina Czerwonak ogłasza dwie zbiórki zdjęć

Tym razem wydarzenie odbyło się 
w świetlicy wiejskiej w Kokoszczy-
nie, a do tańca zagrał zespół Mini 
Max Mariana Sobkowiaka.

Był polonez, walc czekoladowy, 
zabawy integracyjne, tańce w róż-
nych konfi guracjach oraz oczywi-
ście konkurs strojów karnawało-
wych – tym razem na literę T, jak 
TARSON.

– Przerwę w tańcach wypełnili-
śmy pokazem fi lmu o działalności 
naszego Stowarzyszenia – opowia-
da prezes Kazimierz Szulc. – Był też 
oczywiście czas na wywiad z bohate-
rami tego fi lmu. 

Wszystkim uczestnikom Balu dopi-
sywały wyśmienite humory, był to czas 
dobrej wspólnej zabawy, okazja do 
rozmów i lepszego poznania się. ARz

Karnawałowy bal 
TARSON 
Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych TARSON z Tarnowa Podgórnego spotkali 
się na III Balu Karnawałowym 
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Koncert Voo Voo odbędzie się 
w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo 13 marca (piątek) o godz. 19. 
Voo Voo to polski zespół muzyczny 
założony w 1985 roku. Nazwa po-
chodzi od inicjałów jej założyciela 
i lidera, Wojciecha Waglewskiego. 
30 stycznia poznaliśmy nominacje 
Polskiej Akademii Fonografi cznej 
do nagrody Fryderyki i wśród nich 
znalazł się także zespół Voo Voo – 
album „Za niebawem” rywalizować 
będzie w kategorii najlepszej płyty 
rockowej. 

Bilety: 50 zł dostępne w siedzibie 

GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do 
pt. w godz. 9-15, w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogro-
dowa 14) od pon. do pt. w godz. 15-
20, w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do 
pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online 
prowadzi serwis Bilety24.pl. AKB

„Naj Story”, „Maxi Singiel”, „Mona-
liza („Nasz Disneyland”)”, „Ordy-
narny faul”, „Kamikadze”, „Królowa 
fal”, „Panorama Tatr”, „Gdzie jest 
Ola”, „Ocean Wspomnień” (czyli – 
„szary wiruje pył”), „Czarny Śnieg”, 
czy „Nietykalni” – jak dużo prywa-
tek, imprez i randek spędziliście przy 
tych piosenkach? Te i inne najwięk-
sze przeboje zespołu Papa D będzie 
można usłyszeć 6 marca w poznań-
skim Klubie Muzycznym B17. 

Dodajmy, że tym roku zespół 
Papa D obchodzi 35-lecie i z tej 
okazji chce fanów zabrać w senty-
mentalną podróż w czasie. Początek 
koncertu o godz.19. Red

Voo Voo 
„Za niebawem”

PAPA D w Poznaniu

Od 21 lutego w Muzeum Re-
gionalnym w Stęszewie można 
przyjrzeć się kolejnej odsłonie 

fotografi i z cyklu „Zakłady Pracy 
w Stęszewie”. Wystawa nosi tytuł 
„Gminna Spółdzielnia Samo-

pomoc Chłopska w Stęszewie”. 
Zapraszamy.
Red

Wystawa w Stęszewie 
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• Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenia. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

KONKURS

KONKURS
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REKREACJA

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że 6 marca 2020 r.6 marca 2020 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony zostanie, 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. (61) 89-59-289.

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

informuje, że na stronie internetowej Gminy Stęszew został umieszczony, 
wykaz komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży 
na rzecz najemcy – Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 
18 lutego 2020 r. 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 

16, mail: geodeta@steszew.pl 

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostały sporządzone 
i podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego (działki budowlane) na rok 2020.

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147) niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki– podano 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego, położonych na terenie miejscowości Sękowo, 
Kunowo i Sędzinko-Zalesie, stanowiących własność Gminy Duszniki. 

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.duszniki.
eu . Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki (telefon 61-
2956530 pokój nr 4). 

22 lutego w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA odbyła się 
XXVI edycja Maratonu Fitness. Jak 
zwykle było bardzo energetycznie 
i licznie. Harmonogram imprezy 
obejmował zajęcia, które na stałe 

wpisane są w oazowy grafi k fi tness, 
ale również pojawiła się nowość – 
LesMills – Sprint, na który organi-
zatorzy zapraszają już od marca.

Organizatorzy dziękują uczestni-
kom, instruktorom oraz sponsorom. 

Maraton w Kórniku
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Była jesień 2017 roku, kiedy z inicja-
tywy małej grupy zagorzałych sym-
patyków tenisa stołowego powstała 
w Plewiskach kilkuosobowa amator-
ska drużyna tej olimpijskiej, a tro-
chę dziś zapomnianej, dyscypliny 
sportu. Każdy z nich gdzieś kiedyś 
grał w ping-ponga – jedni w szkole 
podstawowej, drudzy na studiach, 
trzeci tylko na koloniach. Sport ten 
pozostał w ich sercach do dziś… 

Szybko zorganizowali się, zaku-
pili niezbędny sprzęt i przy wsparciu 
lokalnych władz samorządowych 
zaczęli trenować i propagować tenis 
stołowy, nie tylko na terenie swojej 
miejscowości. Wśród nich są męż-
czyźni, kobiety, a także „oldboye” 
(zawodnicy powyżej 55 roku ży-
cia). Od 3 lat regularnie występują 
w Gminnej Amatorskiej Lidze Teni-
sa Stołowego, organizowanej przez 
GOSiR Komorniki. To m.in. z ich 

inicjatywy Szkoła Podstawowa nr 2 
w Plewiskach zyskała stoły pingpon-
gowe wraz z wyposażeniem, z któ-
rych codziennie mogą korzystać tam-
tejsi uczniowie. I choć nie są w lidze 
faworytami, to zawsze powtarzają, że 
grają przede wszystkim dla przyjem-
ności i zabawy, przy okazji podnosząc 
swoje sportowe umiejętności. Marzy 
im się oczywiście osiąganie sukce-
sów, jednak zdają sobie sprawę, że nie 
mogą do nich dążyć za wszelką cenę, 
ale wierzą, że one nadejdą. Z roku na 
rok grupa tenisistów stołowych z Ple-
wisk staje się coraz większa. 

W ubiegłym roku postanowili 
założyć Stowarzyszenie Tenisa Sto-
łowego w Plewiskach, które liczy 
obecnie kilkunastu członków. 

– Formalnie jesteśmy młodą or-
ganizacją (stowarzyszenie istnieje 
od października 2019 roku), ale nie-
formalnie znamy się od lat i tworzy-

my zgraną grupę przyjaciół, która 
cztery razy w tygodniu spotyka się 
przy pingpongowych stołach. Drzwi 
naszego stowarzyszenia są otwarte 
dla wszystkich sympatyków tenisa 
stołowego, co powoduje, że regular-
nie przybywa nam członków – ama-
torskich graczy, z czego jesteśmy 
bardzo dumni – mówi prezes stowa-
rzyszenia Daniel Pajączkowski. 

W tym roku Stowarzyszenie Te-
nisa Stołowego w Plewiskach zro-
biło kolejny krok w propagowaniu 
ping-ponga. Starając się być coraz 
bardziej profesjonalną organizacją, 
zamierzają organizować turnieje te-
nisa stołowego. 

– Chcemy, żeby ich uczestnikami 
byli nie tylko doświadczeni zawodni-
cy. Pierwszy z turniejów odbędzie się 
już 14 marca w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Plewiskach, na który zapra-
szamy dzieci, młodzież, dorosłych 
oraz seniorów. Każdy będzie mógł 
rywalizować, a pewnie znajdą się też 
tacy, którzy niewiele razy w swoim 
życiu stawali przy pingpongowym 
stole. Dążymy do tego żeby promo-
wać tenis stołowy, z możliwie jak 
największą intensywnością. Chcemy 
żeby ta wszechstronnie rozwijająca 
dyscyplina sportu, stawała się coraz 
bardziej popularna nie tylko wśród 
seniorów, ale też wśród ludzi mło-
dych… Bo kochamy tenis stołowy 
– podkreśla Daniel Pajączkowski. 
Patronat nad turniejem sprawuje 
„Nasz Gos Poznański”. Zapisy na 
facebooku i w dniu turnieju od g. 
10.30 do 11.30. Red

W Plewiskach kochają 
tenis stołowy…

I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego 
odbędzie się 14 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach
 NASZ PATRONAT
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23 lutego odbył się fi nał Halo-
wego Grand Prix Wielkopolski 
Dzieci w Hokeju na trawie. Klub 

Sportowy Lipno Stęszew wywal-
czył puchar mistrzów! Drugie 
miejsce zajęła drużyna Stella 

Gniezno, natomiast trzecie ŁKS 
Rogowo. Gratulujemy. 
Red

Zwycięski Stęszew
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Żużlowy sezon ligowy zbliża się 
wielkimi krokami. Na golęcińskim 
owalu rozpoczęły się prace mające 
na celu przygotowanie obiektu do 
sportowej rywalizacji.

Przed nadchodzącym sezonem 
reorganizację przechodzi park 
maszyn. Co istotne, nie dotyczy 
ona boksów zawodników, bowiem 
zostają one w swoim stałym miej-
scu. Prace wokół padoku polegają 
przede wszystkim na uporządko-
waniu terenu oraz odświeżeniu 
powiązanych bezpośrednio z nim 
urządzeń technicznych. 

Ze stadionowego krajobrazu 
zniknęła już charakterystyczna 
przyczepa, która pełniła funkcję 
klubowego magazynu. Zastąpi ją 
nowoczesny, schludny i trwały han-
gar namiotowy, który będzie o wiele 
bardziej przestronny i funkcjonalny 
od swojej leciwej poprzedniczki. To 
ważne, bowiem na co dzień będzie 
przechowywane w niej wyposażenie 
niezbędne dla przeprowadzenia za-
wodów, narzędzia oraz stroje robo-
cze osób technicznych. 

Innymi zauważalnymi zmianami 

jest przeprowadzka dwóch małych 
trybun – tzw. „zawodniczej” oraz 
trybuny prasowej. Do tej pory funk-
cjonowały one obok wspomnianej 
przyczepy, co powodowało niekie-
dy zamieszanie i dyskomfort dla 
zawodników, trenerów oraz osób 
funkcyjnych. Stąd decyzja o przeno-
sinach – trybuna przeznaczona dla 
zawodników i sztabu szkoleniowe-
go umiejscowiona została po prze-

ciwległej stronie parku maszyn (na 
wejściu w drugi wiraż), natomiast 
dziennikarze zasiądą bliżej sektora 
na 1. 

Prace na Golęcinie założone zo-
stały również w kolejne weekendy. 
Wszystko zależy jednak od pogody. 

Miło nam poinformować, że 
FIM Speedway U21 World Cham-
pionship (Indywidualne Mistrzo-
stwa Świata Juniorów) po trzech 

latach powracają do stolicy Wiel-
kopolski! 

Inauguracja mistrzostw nastąpi 
27 czerwca w Poznaniu, gdzie naj-
lepsi juniorzy świata startowali już 
w 2017 roku. Wówczas z komple-
tem punktów triumfował aktualny 
mistrz świata juniorów Maksym 
Drabik, drugie miejsce zajął Bar-
tosz Smektała, trzeci zaś był Łotysz 
Jewgienij Kostygow.

Porządki na Golęcinie
FIM Speedway U21 World Championship (Indywidualne Mistrzostwa Świata 

Juniorów) po trzech latach powracają do Poznania 
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Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• 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 zł
• Dzieci do 6 roku życia włącz-
nie – wchodzą bezpłatnie!
• Poznaliśmy również ceny bile-
tów na mecze rundy zasadniczej 
sezonu 2020. Więcej na http://
www.pszpoznan.com.pl/wp/
karnety-i-bilety-2/ 

Cennik karnetów na 
rundę zasadniczą 
sezonu 2020

 NASZ PATRONAT
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Deweloper Agrobex posiada dłu-
gofalowe plany i regularnie rozwija 
inwestycje. W budynku A osiedla 
Wilczak 20 (V etap projektu), osią-
gnięto stan surowy. Realizowa-
ny jest czwarty budynek Nowego 
Żegrza na poznańskich Ratajach 
– trwa wykonanie elewacji. W Za-
lasewie powstaje Radosna III, gdzie 
w budynku B wstawiane są okna. 
Agrobex rozwija się też w Pobiedzi-
skach, gdzie powstaje osiedle Zielo-
ne Pobiedziska. Budynki B1 i B2 są 
już gotowe, a mieszkańcy odbierają 
mieszkania. Jednocześnie trwa re-
alizacja etapów B3 i B4. 

–  Naszą propozycję mieszkanio-
wą uzupełni Kleszczewo Park, gdzie 
rozpoczęły się prace – mówi Lucyna 
Jarczyńska, dyrektor ds. sprzeda-
ży i marketingu fi rmy Agrobex. – 
W najbliższym czasie zakończymy 
dwa poznańskie projekty: Sielska 
14 i Bosa 7. W sprzedaży jest inwe-
stycja Piątkowska 103 – informuje 

Marek Smogór, reprezentujący Qu-
adro Development. 

Zachodnia strona Poznania 
w budowie
Jednym z największych rynków 

mieszkań jest Poznań, a szczególnie 
jego zachód. 

– Realizujemy budynki nr 8 
i 9 osiedla Reduta Nowe Podolany 
Kontynuacja – mówi Agata Nowa-
czyk z poznańskiego biura sprzeda-
ży EBF Development. Z ulicy Jasiel-
skiej w kilka chwil spacerem trafi my 
na Strzeszyńską, a następnie na 
ul. Heleny Rzepeckiej. Tutaj Sky 
Investments buduje pięć segmen-
tów Rodzinnych Podolan. Powsta-
ją mieszkania 2-poziomowe, jak 
i domy 91 mkw. z ogrodami – od-
biory odpowiednio w II i IV kwartale 
br. Również w IV kwartale klucze 
do mieszkań odbiorą klienci Proxin 
Investment – w V etapie Nowych 
Ogrodów powstaje 130 mieszkań. 

Na Osiedlu Przy Jeziorach trwają 
prace wykończeniowe wewnątrz do-
mów z I etapu. 

– Tej zimy przygotujemy także 
dom pokazowy – informuje Tomasz 
Pietrzyński z fi rmy More Place. 

Nowe inwestycje w mieście, ale 
blisko przyrody 
W IV kwartale 2020 zakończy się 

budowa osiedla Enklawa Winogrady 

w Poznaniu. W budynku A trwają 
prace wykończeniowe i elewacyjne. 
W budynku oznaczonym jako C, wy-
konano poszycie dachu, trwa montaż 
okien, rozpoczęto prace tynkarskie. 
W trzeciej części osiedla, czyli B, 
rozpoczęto murowanie ścianek dzia-
łowych na kolejnych kondygnacjach. 

– Rozpoczynamy budowę II eta-
pu projektu Nadolnik i realizujemy 
Śródkę OdNowa 2 z 83 mieszkania-

mi – informuje Michał Wawrzyniak, 
dyrektor ds. nieruchomości Grupy 
Partner. Według harmonogramu 
„rosną” inwestycje DRN Concept 
Deweloper: Przystań Warta i Le-
onarda 8. 

Deweloperzy rozwijają obrzeża 
Poznania 
KM Building postawił na kolej-

ne etapy inwestycji Zalasewo Park. 
Potencjał przedmieść docenia Gre-
enbud Development rozwijając 
Zielone Rabowice II i Nowy Jasin 
w gminie Swarzędz. Zyskują Dą-
brówka i Dopiewiec (inwestycje 
fi rm Linea i Nickel Development) 
oraz Murowana Goślina, w ramach 
osiedla budowanego przez fi rmę Li-
nea oraz osiedla Nowa Murowana. 
– Nasi inwestorzy z architektami 
projektują już kolejne osiedle – pod-
sumowuje Patrycja Pilarczyk z biura 
sprzedaży Nowa Murowana. 
Hubert Maćkowiak

Łagodna zima sprzyja deweloperom
W których lokalizacjach powstają osiedla w Poznaniu oraz okolicy i jakie prace są wykonywane? 
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Nickel Development rozpoczął w Dąbrówce inwestycję Zbrojowa.
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Nie zabraknie dobrze znanych wiel-
kopolskiemu rynkowi deweloperów. 
Swoją ofertę zaprezentuje Agrobex. 
– Wśród naszych propozycji znajdą 
się inwestycje dla miłośników miasta, 
jak V etap projektu Wilczak 20, czy 
osiedle Nowe Żegrze. Również osoby 
poszukujące przestrzeni poza grani-
cami Poznania odnajdą coś dla sie-
bie, Radosną III w Zalasewie, nową 
inwestycję Radosna IV, Zielone Po-
biedziska, osiedle Słoneczne w Sza-
motułach oraz Kleszczewo Park. Po-
nadto zaprezentujemy osiedle Silesia 
w Zielonej Górze – mówi Lucyna 
Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu fi rmy Agrobex. 

Odwiedzający Targi zapoznają się 
z V etapem Nowych Ogrodów od Pro-
xin Investment oraz projekt w Dar-
łówku. Swoją obecność potwierdziła 
Constructa Plus odpowiedzialna za 
reaktywację jednej z pereł poznań-
skiej architektury, czyli kamienicy 
„Żelazko” usytuowanej u zbiegu ulic 
Ogrodowej i Krysiewicza. 

– Podczas wiosennej edycji za-
prezentujemy nowy projekt reali-
zowany przy ul. Matejki 51, gdzie 
znaleźć można mieszkania o po-
wierzchni od 31 do 100 m kw. – in-
formuje Joanna Janowicz, proku-

rent spółki Constructa Plus. EBF 
Development przedstawi obecnym 
na Targach ofertę Reduta Nowe Po-
dolany, budynek 8 i 9. Pojawią się 
znane inwestycje Leonarda 8 i Przy-
stań Warta. Quadro Development 
przedstawi 2-, 3– i 4-pokojowe 
mieszkania w inwestycji Piątkowska 

103. Grupa Partner, proponuje Na-
dolnik Compact Apartments oraz 
Śródka OdNowa 2.

Nie może zabraknąć nowości
Gravis Developer, fi rma, która 

zadebiutuje, zaprezentuje osiedle 
Owocowe w lokalizacji Komorni-

ki – Rosnowo. – Mamy ofertę do-
mów bliźniaczych ponad 100 m 
kw. od 429 tys. zł brutto – mówi 
Piotr Łykowski, współwłaściciel 
fi rmy Gravis Developer. Dwie no-
wości przygotował Greenbud: Mło-
de Gwiazdowo oraz V etap osiedla 
Zielone Rabowice II. Całość uzu-

pełni Nowy Jasin. – Nasza nowość 
to Horyzont Naramowice przy ul. 
Czarnucha. Ponadto dostępna bę-
dzie Harmonia + Karpia 27 i Nowa 
Łacina – podkreśla Mateusz Glema 
z poznańskiego biura sprzedaży 
Grupy Inwest.

Deweloperzy kuszą promocjami 
Jakie promocje czekają na odwie-

dzających? Firma Sky Investments 
na Rodzinnych Podolanach ma pa-
kiet „Strych”. Specjalną ofertę mają 
inwestorzy Enklawy Winogrady. – 
Jak co roku przedstawiciel naszego 
Związku przeprowadzi prelekcje na 
temat bezpiecznego zakupu nieru-
chomości. Ponadto będziemy ak-
tywni w strefi e wykładów i porad, 
gdzie opowiemy o przygotowanym 
przez nas Ekoprzewodniku dla de-
weloperów– podsumowuje Andrzej 
Marszałek, prezes zarządu oddziału 
poznańskiego PZFD. 

Niezależnie od targów, dewelope-
rzy zapraszają na spotkania pokazo-
we. Taką możliwość przygotowuje 
fi rma More Place na osiedlu Przy 
Jeziorach, KM Building (prowadzą-
ca prace nad kolejnym etapem Za-
lasewo Park), czy Nowa Murowana.
Hubert Maćkowiak

Wiosna pod znakiem nowego „M” 
W weekend 14 i 15 marca po raz kolejny tysiące osób odwiedzą Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
aby znaleźć mieszkanie lub dom marzeń
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Jeleniogórska 4 to inwestycja fi rmy Jakon na poznańskim Grunwaldzie.
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